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T I allidi

falkonéta -^ágyú

falszoros (zwinger, <ném. zwingen, 
’kényszerít’)

A -»várak védelmének szakaszolását 
szolgáló, egyik legkorábbi külső védmű. 
A —»tüzérség megjelenése előtti időszak
ban elsősorban az egymás után következő 
kapukat összekötő, párhuzamosan futó 
falakból állt, melyeknek tetejéről a vé
dők két tűz közé foghatták a betörő ellen
séget. A tüzérséggel vívott várostromok 
időszakában szerkezete némileg módo
sult, s ekkor a -»várárok belső oldalán, 
az erősség főfala előtt levő, de annál ala
csonyabb, lőrésekkel ellátott kőfalból s a 
két fal közt így létrejött őrjárati útból állt. 
A ~ fő feladata az alacsony árokpásztázás 
volt, s emellett meggátolta, hogy a réstö
résnél leomló várfal anyaga az árkot be
töltse. Mo.-on pl. a budai várban találunk 
~t, a királyi vár keleti és nyugati oldalán.

Domokos György

falu —»település

Faludi Ferenc (Németújvár, 1704. 
márc. 25-Rohonc, 1779. dec. 18.)

Költő, író, jezsuita szerzetes. A kősze
gi és soproni jezsuita gimnáziumban ta
nult. 1720-ban lépett a rendbe, próbaide
jét Bécsben töltötte. 1722-től Grazban ta
nult filozófiát. 1725-től Pozsonyban, 
1727-től Pécsett, 1729-től Bécsben taní
tott. Pappá szentelése után 1734-ben a 
budai Vízivárosban hitszónok. 1735-ben 
Besztercebányán töltötte próbaévét. 
1736-ban bécsi, 1737-től grazi filozófia- 
tanár, előszavával kiadott egy geometria-, 
szerkesztett egy hadtudományi tanköny
vet. 1739-től Linzben tanít matematikát. 
1741^15 között a magyar zarándokok 
gyóntatója Rómában, ahol megismeri a 
kortárs olasz irodalmat, s az —»Árkádia 
irodalmi társaság tagjává választja. 1745- 
től a nagyszombati egyetem bölcsészka
rának dékánja, itt teológiát tanított. 1746- 
ban a bécsi Theresianum aligazgatója, itt 
jogtudományt adott elő. 1747-50-ben 
Nagyszombatban a nyomda igazgatója, 
akkor adta ki Rómában készült forditá- 
sait. 1750-től kőszegi rendházigazgató.

1753—73 között rövid m egszakításokkal 
a pozsonyi jezsuita kollégium könyvtá
rosa, gimnáziumigazgató. 1762-66-ban 
könyvvizsgáló (cenzor). A jezsuita rend 
feloszlatása (1773) után a rohonci alapít
ványi szegényház igazgatója.

Irodalmi működése sokirányú. Fordít 
két iskolai színjátékot (Caesar Aegyptus 
földjén, 1749; Constantinus Porphyroge- 
nitus, 1750). A —»Halotti Beszéd először 
az ő olvasatában jelenik meg —»Sajno- 
vics János kiadásában, 1770-ben. Prózai 
művei fordítások, ill. átdolgozások. Wil
liam Darrel és Balthasar Grácián morali
zálva oktató munkáit olaszból fordítja 
{Istenes jóságra és szerencsés életre ok
tatott nemes ember, [...] nemes asszony, 
[...] nemes úrfi, 1748-71), Graciánt né
metből is {Bölcs és figyelmetes udvari 
ember, 1750-71). Az udvari erkölcsöktől 
elfordulva írja Szent ember c. művét 
(1773). A Bölcs ember (1778) Robert 
Dodsley tibetinek álcázott laikus er
kölcstanának fordítása németből. Világi 
szépprózai műve a Téli éjszakák c. kere
tes elbeszélés-gyűjtemény, melyet ~ ha
lála után —»Révai Miklós ad ki (1787).

~ verseinek három saját kezű kéziratos 
kötetét ismerjük. A verseket is Révai ad
ta ki először ( 1786). Mindössze 22 világi 
dal, 6 vallásos ének, 8 alkalmi és vegyes 
költemény, valamint 6 ekloga maradt 
fenn tőle, ennek ellenére forma- és gon
dolati gazdagsága miatt Weöres Sándor a 
modern magyar költészet atyjának 
mondja ~t, joggal. Róla nevezték el a 10 
szótagos, 6+4-es (a szakirodalom egy ré
szének kellően meg nem alapozott véle
ménye szerint 3+3+3+1-es) tagolású 
verssort. Versei között vannak filozofi- 
kusak (pl. Forgandó szerencse, Szeren
cse, Tarka madár), és vannak tréfás, gú
nyos életképek (Remete, Szakácsének, 
Nincsen neve), rokokó aprólékossággal 
megelevenített táj versek (Erdő, A hajnal, 
Tündérkert), árkádikus pásztorversek, 
heroikus hangvételű induló (Nádasdi), 
népdalszerű rövid vers (Útra való). Val
lásos énekei közül A feszülethez c. ma is 
népszerű kát. népének. Eklogáiban pél
dát mutat a köznapiság megverselésére. 
Az ehhez való költői jogról is ír. Rendje
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FALUDI FERENTZ’
P Á S Z T O R

É N E K E L

I. P Á S Z T O R  É N E K .
M É L T Ó S Á G O S G A L A N T A I  G R Ó F  

F E K E T E  G Y Ö R G Y
Ú  R  N  A IÏ

MIKOR ORSZÁG BIKÁJÁVÁ LETT.

TITIRUS, MIRTILLUS, MF.NALKÁS. 
T I T I R U S .

J td c  felénk ,  Páfztor ! avval a’ dudával ,  
M enalkás is itt lefz jó sípos társával :
Új tsákóm v a n , lá to d , új kankóin vállam on. 
Új varntt ing rajtam , új botskor lábamon :

Faludi Ferenc pásztorénekei Költeményes marad- 
ványinak kiadásában (Pozsony, 1787)

feloszlatása miatti fájdalma szólal meg 5. 
és 6. eklogájában. Verseinek egy része 
szintén fordítás a korabeli német és olasz 
gáláns költészet termékeiből.

~ a keresztény humanizmus talaján áll: 
a társasági életben helytálló, gyakorlatias 
világi személy, aki „a világi bölcsességet 
a mennyeivel össze tudja békíteni”, akit 
sem az ájtatosság, sem a munka nem von 
el a pihenéstől, akinek „királyi mulatság” 
a természetben való gyönyörködés, aki 
eszét is használva akar boldog lenni itt a 
földön és a mennyben, aki „ésszel indul, 
okkal jár”. A 18. sz. kihívásaira ő az 
egyénre figyelve ad választ.

Kiad.: Minden munkái, kiad. és bev. 
T o l d  Y Ferenc, Pest, 1853; Versei, kiad. 
T o l d y  Ferenc, Pest, 1854; Nemes úrfi, kiad. 
és bev. B e l l a a g h  Aladár, Bp., 1892; Téli 
éjtszakák, kiad. R upp Koméi, Bp., 1900; Ver
sei, krit. kiad., kiad. N é g y e si László, Bp., 
1900; Versei, kiad. és bev. Ferenczi Zoltán,

Bp., [1902]; Szent ember, kiad. és bev. 
B e l l a a g h  Aladár, Bp., 1907; Caesar 
Aegyptus földjén Alexandriában, kiad. és bev. 
G á l o s  Rezső, Győr, 1931; Válogatott mun
kái, kiad. É be r  János, [Bp., 1944]; Téli éjsza
kák, kiad. Szörényi László, bev. Rónay 
György, Bp., 1978 (válogatás prózai művei
ből); Fortuna szekerén okossan ülj, kiad. 
V a r g h a  Balázs, Bp., 1985 (versek, Téli 
éjtszakák)', Prózai müvei, krit. kiad., kiad. 
V ö r ö s  Imre, U ray  Piroska, Bp., 1991; For- 
gandó szerentse. Faludi Ferenc kéziratos 
versesfüzete, Szombathely, 1992 (hasonmás); 
RMDE XVIII/4/1, 1992 (iskoladrámái).

írod.: C s á s z á r  Elemér, Faludi Ferenc 
költészete, EPhK, 1903; G y á r f á s  Tihamér, 
Faludi Ferenc élete, ItK, 1910; T u r ó c z i- 
T r o st l e r  József, Faludi Ferenc és a „gá
láns" költészet [1914], in Uő, Magyar iroda
lom, világirodalom, Bp., 1961; S z a u d e r  Jó
zsef, Faludi Ferenc udvari embere, Pécs, 
1941; Uő, Faludi Ferenc és Itália. Az 
Omniárium olasz nyelvű jegyzetei [1948], in 
Uö, Olasz irodalom, magyar irodalom, Bp., 
1963; R ó n a y  György, Egy keresztény huma
nista, Vigilia, 1954; Tá r n á i Andor, Egy tibe
tinek álcázott laikus erkölcstan a 18. századi 
magyar irodalomban, ItK, 1958; S zö r é n y i 

László, Faludi Ferenc, a könyvvizsgáló 
[1979], in Uő, Memoria Hungarorum. Tanul
mányok a régi magyar irodalomról, Bp., 
1996; UŐ, Faludi Ferenc irodalmi jelentősége 
[1979], in Uő, Studia Hungarolatina. Tanul
mányok a régi magyar és a neolatin iroda
lomról, Bp., 1999; V ö r ö s  Imre, Faludi Fe
renc eklogái, It, 1979; H o pp  Lajos, Faludi Fe
renc prózája a 18. században, ItK, 1981; 
S t a u d  Géza, Faludi Ferenc és az iskolai szín
játszás, ItK, 1981; S zath m árj István, Faludi 
Ferenc és a magyar irodalmi nyelv, MNy, 
1981; S z a u d e r  Mária, Faludi Ferenc a Ró
mai Árkádia tagja. ItK, 1982; V a jd a  György 
Mihály, Faludi Ferenc és a felvilágosodás, 
ItK, 1982; B it sk e y  István, Faludi Ferenc re
torikai műveltsége és prózastílusa, ItK, 1983; 
Faludi Ferenc, bibliográfia, szerk. K ö b ö l k ú 
ti Katalin, Szombathely, 1984; S z a jbÉly  Mi
hály, Faludi Ferenc prózája és a korabeli ma
gyar regény, AHistLittHung, 1985; K o v á c s  
Sándor Iván, „ Versírásban kik boldogok”. Fa
ludi Ferenc költészetéről, Dunatáj, 1990; Uő, 
Néhány Zrínyi-nyom a 17-18. századi magyar
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költészetben, in Uő, A „ Syrena ” és a szobor, 
Pécs, 1993; Bíró Ferenc,/! felvilágosodás ko- 

.rának magyar irodalma, Bp., 1994, 32003; 
Vörös Imre, Faludi Ferenc és a Gentiluomo 
istruito, ItK, 1994; Szelestei N. László, 
Faludi Ferenc versei egy 1800 körüli énekes
könyvben, ItK, 1995; UŐ, Faludi Ferenc au- 
tográf verseskönyve Nagyszombatban, MKsz, 
1999; Cecilia Pil o Boyl, Caesar Aegyptus 

földén Alexandriában (Olasz jezsuita iskola
dráma Faludi Ferenc átdolgozásában, ItK, 
1997; Szelestei N. László, Egy Faludi Fe
rencnek tulajdonított vers szerzője: Bíró Ist
ván, ItK, 1998.

Szelestei N. László

falusi templom
A falvak lakóinak vallásgyakorlatát 

szolgáló —»templomok szakmai megne
vezése. Egykori egyházjogi helyzetük 
szerint -  eltekintve a prot. eredetűektől -  
lehetnek —»plébániatemplomok vagy 
filiális templomok, ill. —»kápolnák. Nem 
számítanak közéjük, ha falun vannak is, 
a —»szerzetesi templomok és a káptalani 
egyházak, valamint az olyan nagyobb 
szakrális építmények, amelyek különle

ges jogállású településeken keletkeztek 
(pl. az erdélyi szász vidékeken). A gör. 
kát. és az ortodox templomokat, amelyek 
a keleti részeken régebbi időkből is je
lentős számban maradtak fenn, ritkán ve
szik itt számításba.

Mo.-on a ~ok léte Szt. István törvé
nyéből vezethető le, amely szerint 10 fa
lunak kellett egy templomot építenie. A 
12. sz. közepén már jóval sűrűbb, de ko
rántsem minden településre kiterjedő 
templomhálózattal lehet számolni: az 
egyetlen adatolt alapítás (Barátka, Bars 
m., 1156) esetében az esztergomi érsek 
három falut kapcsolt az új templomhoz. 
Az első olyan forrás, amely nagyszámú 
fennálló ~ról ad hírt, a pápai tizedjegy- 
zék (1332-37).

A ~ok igen nagy része sokáig nem szi
lárd építőanyagból készült. Ahol kőre 
vagy téglára nem futotta, rendszerint fá
ból építettek templomot, egyes peremvi
dékeken még a 18-19. sz.-ban is (—»fa
építészet). A különféle anyagok elterjedé
se az építési kultúra jellegzetes körzeteit 
rajzolja ki. Az elrendezés szempontjából 
a kő- és téglatemplomoktól, amelyek na-

Velemér, rám. kát. templom, 13. sz. vége
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A karaszkói 
templom 
délkeletről, Szt. 
Kristóf képével a 
szentély külső 
falán

gyobb számban csak 1200 tájától mutat
hatók ki, a más anyagúak nem különböz
hettek nagyon. A legegyszerűbb közép
kori elrendezés hajóból és szentélyből 
áll, belül a nyugati részen esetleg karzat
tal. A keleti rész összetettebb elrendezése 
ritka. A prot.-oknál, még ha a szentélyes 
alaprajz emlékét őrizve is, a még egysze
rűbb teremforma dominál, de szinte köte
lező a karzat, amely rendszerint két vagy 
három oldalon végighúzódik. Az elrende
zés kiegészülhet toronnyal, esetleg -  fő
ként középkori templomok esetében -  egy 
vagy több kápolnával. A torony rendsze
rint a nyugati részen helyezkedik el, de 
előfordulnak különálló tornyok is, ame
lyek többnyire fából készültek. Néhány 
esetben (pl. Csütörtök, 13. sz.; Fertőszép- 
lak, 18. sz.) toronypárt alkalmaztak a 
homlokzaton.

Az építészeti megformálás a fő alkotó
elemek csekély száma ellenére is igen 
sokféle lehet. A nagyság és a színvonal 
erősen függ attól, hogy a község a birtok
szervezetben milyen helyet foglal el, és 
hogy az építésben a kegyúr, azaz a birto
kos, valamint a pap mennyire vállalt sze
repet. A szokatlanul igényes megformá
lásban rendszerint kegyúri, ill. papi tö
rekvések tükröződnek. Maguk a formák

eléggé korhoz kötöttek, de az alapido
mok eltérő viszonyok között is előfor
dulnak. Az Árpád-korban gyakori, rend
szerint torony és néha szentély nélküli 
kör alaprajz a klasszicizmusban tér visz- 
sza. A középkori szentélyek alapidomai 

a romanikában a félkör és a négyszög, 
a gótikában a négyszög és a sokszög volt 
a jellemző -  a barokkban is megtalálha
tók. Az építés korát tehát nem maguk az 
alapidomok, hanem inkább alkalmazási 
módjuk és a hozzájuk kapcsolódó részle
tek alakítása -  így a falfelületek kezelése, 
a nyílások formálása, a térlefedés megol
dása -jellemzik, eltekintve az idők folya
mán lassan növekvő méretektől.

A külső és belső kialakítás ritkán gaz
dag és nagyszabású, de elég gyakran igé
nyes. A külső faltagolás különösen a ro
mán kori téglatemplomokon mutat bősé
ges változatosságot. Az épületszobrászati 
munkák, amelyek sokáig a bejáratnál 
összpontosultak, a középkorban inkább 
gyenge, mint jó színvonalon készültek. A 
kevés jelentékeny színvonalú középkori 
kőmunka közé sorolandó jó néhány késő 
gótikus és reneszánsz szentségtartó fül
ke, ezeket alighanem készen szállították 
beépítési helyükre (pl. Bajna, Egyházas- 
gerge). A kőfaragványoknál jelentéke
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nyebb volt a -okban a falképek szerepe, 
amelyek a középkorban gyakran a külső 
falfelületen is megjelentek. A mo.-i fal
képfestészet számos jelentős emléke 
-ban található (pl. Hidegség, Gelence, 
Velemér a középkorból, Balatonkeresz- 
túr, Nova a 18. sz.-ból). A középkoriak 
jelentőségét növeli, hogy a fontosabb 
épületek falképdíszéből alig valami ma
radt fenn. Festett -»famennyezetek, ame
lyeknek létezése már a késő középkorban 
kimutatható (pl. Gógánváraljáról, MNG), 
inkább csak a 17-18. sz.-ból maradtak 
fenn, többnyire ref. templomokban. Ezek 
általában népies színvonalúak, a velük 
kapcsolatos festett karzatokkal és egyéb 
berendezési tárgyakkal együtt. Igénye
sebb színvonalú berendezési tárgyak in
kább kát. templomokban találhatók, szór
ványos középkori töredékektől eltekintve 
ugyancsak a 17-18. sz.-tól kezdődően. A 
berendezés és még inkább a felszerelés 
esetében, amelynek falusi emlékei között 
fémtárgyak már a késő középkorból is 
akadnak, bizonyos tárgyvándorlással szá
molnunk kell.

írod.: Vatikáni magyar okirattár, 1/1, Pá
pai tized-szedök számadásai, 1281-1375, 
Bp., 1887; Mályusz Elemér, Egyházi társa
dalom a középkori Magyarországon, Bp., 
1971, 17-19, 25-26; Marosi Ernő, Magyar 

falusi templomok, h. n. [Bp.], 1975.
Tóth Sándor

famennyezet
A festett ~ek és fa berendezési tárgyak 

készítésének virágkora a 16. sz. elejétől a 
19. sz. közepéig tartott. Készítőik a 
—»céhek keretén belül működő festőasz
talosok, akik munkásságuk révén a hazai 
ipar- és enteriőrművészet sajátos, nemze
ti jellegű díszítőstílusát alakították ki. 
Épp magyaros jellege miatt ezt a műfajt 
tévesen a népművészet kategóriába so
rolták. Mivel a festett motívumok a cé
hek hanyatlásával egy időben, a 19. sz. 
közepe táján kerültek át a népművészet
be, a „festett népi” kifejezés a ~ek és a 
berendezési tárgyak esetében hibás és 
félrevezető.

A ~ek szerkezetileg két csoportba 
oszthatók.

Kazetta a gógánváraljai famennyezetből, 1503-19. MNG
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A középkorban az ún. fiókléces szer
kezeti típus a leggyakoribb. Lényege, 
hogy a terem tengelyében húzódó, mé
lyen belógó mestergerendára merőlege
sen keresztgerendákat fektettek azonos 
távolságban, s a keresztgerendák közötti 
hosszú, keskeny részt fiókléccel fedték 
be. A gerendák sarkai általában profilo- 
zottak vagy lekerekítettek. A díszítőfes
tés helye a hosszú, keskeny gerendaol
dallap és a fiókléc. A festhető mezők for
mája tehát meghatározza díszítőmotívum 
jellegét is. A fiókléces ~ek elsősorban 
profán épületek termeinek lefedésére al
kalmasak (pl. Sopron, Várkör 7., Rejpál- 
ház ~e, 1600 k.).

Az antik előképek alapján kialakított 
kazettás ~ a 15. sz.-ban Itáliában vált di
vatossá, majd a 16. sz.-ban egész Euró
pában elterjedt. Az eredeti olasz kazettás 
~ mély plasztikájú, gazdagon profilozott 
és faragott gerendázatból kialakított 
négyzetrácsszerkezet, amelyet felülről 
bedeszkáztak. A négyzetes kazettamező 
közepén aranyozott vagy színesre festett,

faragott, stilizált rózsamotívum, azaz ro- 
zetta, a gerendák találkozási pontjainál 
pedig aranyozott gömböcskék helyez
kedtek el. Ilyen típusú olasz kazettás 
mennyezet volt Mátyás király budai pa
lotájában is. A királyi palota reneszánsz 
-ének látványát a budai Várban az Or
szágház u. 22. sz. alatti ház erkélyét tartó 
boltív alsó felületén feltárt 16. sz.-i 
sgraffito alapján képzelhetjük el.

Levéltári adatok igazolják, hogy a 16. 
sz.-ban a faragott, aranyozott olasz ka
zettás ~ek az egész történelmi Mo. terü
letén elterjedtek. Egy 1530. febr. 14-én 
kibocsátott adománylevél szerint Mező- 
laky Menyező Mihály mester a kapor- 
naki bencés apátsági templom mennye
zetének elkészítéséhez szükséges geren
dákat, arany- és ezüstlapokat, valamint a 
lazúrfestékeket részben ingyen adta. 
Ezért az apátságtól egy jobbágytelket és 
egy malomhelyet kapott ajándékba. Az 
1551-es egri számadáskönyv szerint az 
eperjesi Nagy János 50 db aranyozott fa
ragást szállított a vár egyik -ének feldí-

Zubogy, a ref templom festett famennyezete, 1726, részlet
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Kazetta a krasznai ref. templom famennyezetéből, 1736

szítésére. A 17. sz.-i erdélyi inventáriu- 
mok az olasz -tel borított termeket „ara
nyos ház”-aknak nevezik.

Mo. területén azonban nem az eredeti 
olasz kazettás -  vált általánossá, hanem 
annak szerényebb változata: a kazettás 
jellegű vagy álkazettás típus. Ennek az 
olcsóbb megoldásnak a lényege, hogy a 
keresztgerendákat deszkázattal beborít
ják, és az így nyert sík felületet néhány 
centiméter vastagságú kazettaosztó lé
cekkel tagolják. A drága aranyozás és fa
szobrászati munka helyett a négyzetes 
kazetta jellegű mezőket ornamentális 
festéssel díszítik. így válik a magyar ~ek 
legfontosabb elemévé a díszítőfestés.

A reneszánsz megjelenése előtt, a kö
zépkori Mo.-on két felvidéki festett góti
kus — rajzát ismerjük. Szmrecsány és 
Toporc falvak kát. templomának -én 
több olyan motívum (kettős madár, pal- 
metta, Nap, Hold, rozetta) is található, 
amelyek a reneszánsz mintázatú -eken is

előfordulnak. Eredetük a 12. sz.-ban 
nagy népszerűségnek örvendő bizánci 
textíliák motívumkincsére vezethető visz- 
sza. Bár gótikus szellemben lettek átraj
zolva, mégis archaizáló vagy inkább 
anakronisztikus jellegűek. Mivel részben 
patronos festéstechnikával (azaz kivágott 
festőminta alkalmazásával) vagy a festő
mintalap precíz átmásolásával készültek, 
minden színességük ellenére monoton 
hatást keltenek, így semmiképpen sem 
tekinthetők a későbbi festett magyar ~ek 
előképeinek.

A magyar virágos reneszánsz ~ek min
tái, a Mátyás király udvarába nagy meny- 
nyiségben importált olasz iparművészeti 
alkotások és az épületdíszítő szobrászat 
motívumai alapján alakultak ki. Mátyás 
trónkárpitján vagy a korvinák lapszéldí- 
szein és a márvány faragványtöredéke- 
ken szinte valamennyi motívum előfor
dul, amelyeket a festőasztalosok később 
felhasználtak. Az olasz minták mellett új



famennyezet 14

elem néhány török díszítőmotívum átvé
tele, mint pl. a szegfű vagy a keleti sző
nyegek geometrikus formái. A török ere
detű gránátalma motívum velencei köz
vetítéssel és nem közvetlenül került a 
hazai festőmintakönyvek lapjaira. A fes
tett magyar ~ek két legfontosabb alapele
me: a kazettás (jellegű) szerkezet és az 
azt borító festésminták tehát olasz, ill. tö
rök eredetűek.

Mátyás halála után a részben törökös 
jellegű virágos motívumok hihetetlenül 
gyorsan elterjedtek egész Mo. területén, 
Erdélyben, Dél-Lengyelo.-ban és Szilé
ziában is. A növényi ornamentika és a 
geometrikus minták ellepték az épületdí
szítő szobrászati elemeket is, szívesen al
kalmazták őket az épülethomlokzatokon 
sgraffito vagy díszítőfestés formájában. 
A faragott faajtók és -bútorok, valamint a 
textíliák is ezt a mintát követték. A török 
elemeket a magyar szakirodalom nem 
hangsúlyozza kellőképpen, mert a művé
szettörténeti kutatás elsősorban az olasz 
reneszánsz vizsgálatából indul ki. Pedig 
a magyar mintákat -  mint az —»■úrihímzés 
motívumkincsében is -  éppen ez a keleti 
jelleg különbözteti meg a nyugat-európai 
országokban elterjedt formáktól.

A festett ~ek és berendezési tárgyak 
elterjedését gyakran a reformációval 
hozzák összefüggésbe. Ezt azonban a 17. 
sz.-i emlékek és az írásos források vizs
gálata nem támasztja alá. Pl. az 1669-ben 
készült mátraszőlősi Szt. Miklós-oltáron 
feltárt kék és sárga háromszirmú tulipán 
és a piros gránátalma motívum ugyan
olyan minták alapján készült, mint az az
zal egykorú erdélyi vagy felvidéki ref. 
templomok bútorzatának festése. A tari 
kát. templom 17. sz. végi oltárpredellá- 
ján is hasonló tulipános festés került elő 
a restaurálás során. A 17—18. sz.-i 
—»canonica visitatiók a török háborúkban 
tönkrement kát. templomok újjáépítése 
során festett -eket („tabula depicta”) em
lítenek. Ezek nagy része a 18. sz.-i ba
rokk átépítések során pusztult el. A sze
gényebb helyeken Mária Terézia korá
ban, sőt még azt követően is készültek 
festett ~ek a kát. templomokban is (Nád
újfalu, Kissikátor). Az itt használt motí

vumok semmiben sem különböznek a 
prot. emlékektől. A díszítőrendszer azo
nossága és bizonyos mértékű állandósága 
azt mutatja, hogy a megrendelők, vallási 
hovatartozástól függetlenül, festőminta
könyvekből választották ki az ízlésüknek 
megfelelő mintalapokat.

Sajnos egyetlen asztalos festőminta
könyv sem maradt meg, pedig egykori 
létezésükről biztos tudomásunk van. Rá
kóczi Zsigmond írja, hogy Sárospatakon 
keresett „képeskönyveket az palota meg
írására”.

A festőasztalosok által leggyakrabban 
használt motívumok:

Rózsa vagy rozetta, melyen a szív ala
kú vagy kerek virágszirmok száma válto
zó. Olasz koszorú, tkp. stilizált babérko
szorú, mely később az erős stilizálás miatt 
háromszirmú tulipánkoszorúvá alakult. 
Olasz korsó: szimmetrikus elhelyezésű 
virágtő vagy csokor ábrázolásánál fordul 
elő. Tulipán, a virágos reneszánsz díszí
tőfestés legjellegzetesebb virága; eredete 
sok szakmai vitát váltott ki. A tulipánt a 
17. sz. első felében a hollandok hozták 
be Európába, a motívum megjelenése te
hát korábbi (15. sz.), mint magának a nö
vénynek a meghonosítása. Ebből többen 
arra következtettek, hogy a magyar tuli
pán a turáni vadtulipánt ábrázolja, vagyis 
ősi, a honfoglalást megelőző ázsiai motí
vum. Ezt a nézetet azzal igyekeztek alá
támasztani, hogy a háromszirmú indavé
gű tulipán felbukkan a —»koronázási pa
láston és az Anjou-kori magyar kódexek 
lapszéldíszítésein is. A turáni vadtulipán 
látható II. Szulejmán szultán kaftánjának 
díszítésén is. A magyaron kívül csak a tö
rök és a bolgár művészetben fordul elő a 
tulipán, a többi balkáni népcsoportnál is
meretlen. Bármennyire tetszetős is a tu
lipán motívum magyar eredetét hirdető 
elmélet, le kell szögezni, hogy a honfog
lalás kori motívumok és a 15. sz.-i díszí
tőfestés mintái között nincs töretlen 
folytonosság, így az ázsiai eredet teljesen 
kizárt. Balogh Jolán szerint egy virágmo
tívum meghatározása „nem botanikai 
vagy kertészeti” kérdés, mert a motívu
mok stilizáltak és a természettől függet
lenek. A tulipánnak mondott virág öt faj-
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táját különböztette meg eredete szerint: 
az akantuszrügyből kialakult virág, a há- 
romszirmú akantuszlevélből létrejött 
nyitott virág, a háromszirmú virág (ennek 
botanikai eredetije meghatározhatatlan), 
a lant alakú keleti tulipán és végül az 
augsburgi ötvösök révén elterjedt nyugati 
tulipán, vagyis a holland tulipán naturális 
jellegű ábrázolása. A szegfű a törököktől 
közvetlenül átvett elem; nem búzavirág, 
mint azt a magyar eredetet bizonygatok 
vélik. A virágmotívumokat illetően feltű
nő a hazai mezei virágok (pipacs, marga
réta, gyöngyvirág) teljes hiánya.

A lombdíszek közül a csipkézett szélű 
levél, a babér, az akantusz és a palmetta 
a leggyakoribb.

A gyümölcsök közül a szőlő, az alma, 
a körte, a makk és a törököktől átvett 
dinnye ábrázolása a legkedveltebb.

Figurális ábrázolás mind a ref., mind 
pedig a kát. ~eken ritkán fordul elő. En
nek oka a céhes műhelygyakorlatban rej
lik. A festőasztalos mesterek a növényi 
és a geometrikus minták festésére specia
lizálódtak, az alakrajzban azonban bi
zonytalanok voltak megfelelő mintala
pok hiányában. A leggyakoribb ábrázolá
sok: Adám, Éva, Jónás, kánaáni szüret, 
valamint szeráfok és —»szirének.

Az ókor óta szimbolikus jelentést hor
dozó állatábrázolások gyakran megjelen
nek az asztalos festők művein. Több he
lyen is látható a fiókáit vérével tápláló 
—»pelikán, a tiszta forrásvízre vágyakozó 
—»szarvas, továbbá a —»sárkány, a —»kí
gyó és az —»oroszlán.

A ~eken néhány helyen előfordul a 
Habsburg kétfejű sas (Csengersima, Szé- 
kelydálya), a kétfejű sas, mellén a ma
gyar címerrel (Kissikátor) vagy a koro
nás magyar címer (Nádújfalu).

Végezetül a festőasztalos díszítőele
mek között meg kell említeni a márvá
nyozást utánzó festést is. Ezt erdélyi szó- 
használattal „habosfestés”-nek nevezték. 
A szószékeken, kórusmellvédeken, pad- 
oldallapokon használt márványozás 
semmiben sem hasonlít a nyugat-európai 
barokk festéshez. Ez nálunk rendkívül 
visszafogott, szigorú, márványintarziára 
emlékeztető megfogalmazás, amely a

15. sz.-i északolasz festészet mintáit kö
veti. Elterjedése csakis itáliai eredetű 
mintakönyvek alapján képzelhető el.

A mo.-i ~ek anyaga általában fenyő
deszka, amelyet fehér mésszel festettek 
le. A jellegzetes fehér meszelés mellett 
ritkábban, főleg a 17. sz.-ban előfordul a 
vas-oxidvörös és a kék alapszín is. A 
minták festésének kötőanyaga többnyire 
a kazein, a legkedveltebb színek a fekete, 
az okker, a cinóber, a zöld és a kék. 
Gyakran látunk a ~eken szürke díszítmé
nyeket, ami a gyenge, növényi eredetű 
pigmentanyag elhalványodásából adódik 
(pl. Csengersima). Restaurátori tapaszta
lat szerint ezek a szürkék eredetileg hal
vány világoszöld színűek voltak. A ka
zettaosztó lécek színezése nagyban befo
lyásolja az egész ~ megjelenését, ezért a 
síklapot gyakran feketére, az oldallapo
kat vörösre festették. Ez különösen a fe
hér alapozású mennyezetek esetében volt 
szokásos. Előfordul azonban szürke-fe
hér és fehér-fekete színezés is.

A festett ~ek és bútorok ornamentális 
díszítésének jelentőségére először Rö
mer Flóris hívta fel a figyelmet az 1860- 
as években. A millenniumi időkben 
(1890-1900) kezdődött meg a fellelhető 
emlékek feldolgozása, ekkor alakultak ki 
a „magyar díszítő styl” eredetére vonat
kozó elméletek is. A századfordulón több 
~et megvásárolt a magyar állam, ezek ma 
is bp.-i múzeumokban találhatók (pl. 
Tök, ref. templom, IM; Hódmezővá
sárhely, karzat táblája, NM; Gógánváral- 
ja, Ádámos, MNG).

A ~ek számát mind a mai napig csak 
becsülni lehet. Az 1970-es években a 
Dunántúlon elpusztítottak két teljes be
rendezést (Nemeske, Medina), ugyanak
kor a műemléki helyreállítások során há
rom ~et találtak a rabicmennyezet alatt 
(Sonkád, Kissikátor, Uraj). A mai Mo. te
rületén kb. 30 ~ található. A felvidéki ~ek 
számát felmérés hiányában nem ismer
jük, de információink szerint itt is kb. 30 
darab még áll. Erdélyben 1998 óta foly
nak a felmérések, hozzávetőlegesen 150 
objektum megléte biztos. A horváto.-i 
Szlavóniában egy festett bútorzatot (Kó- 
rógy) és egy festett ~et (Haraszti) isme
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rünk, melyeknek a háborús károk miatti 
restaurálása (Bp.-en) folyamatban van. 
Összességében tehát több mint 200 em
lék maradt fenn a 20. sz. végéig.

írod.: É b e r  László, Festett deszkamennye
zetek, in Az iparművészet könyve, II, szerk. 
R á t h  György, Bp., 1905, 478-494; K o v á c s  
István, Magyar református templomok, Bp., 
1942; V o n  [1943], 21993, 134-181; H o rler  
Miklós, in MMT, IV , 1955, 410; B a l o g h  Jo
lán, Kolozsvári reneszánsz láda 1776-ból, in 
Kelemen Lajos-emlékkönyv, Bukarest, 1957, 
16-23: Függelék. Az erdélyi reneszánsz orna
mentika néhány virágmotívuma; Uő, A művé
szet Mátyás király udvarában, Bp., 1966, 78, 
2. jegyzet, 116-117; R. T o m b o r  Ilona, Régi 
festett asztalosmunkák a 15-19. században, 
Bp., 1967; Uő, Magyarországi festettfameny- 
nyezetek és rokonemlékek a 15-19. századból, 
Bp., 1968; B. N a g y , 1970; C s á s z á r  László, A 
műemlékvédelem Magyarországon, Bp., 
1983; D e s c h m a n n  Alajos, Kárpátalja műem
lékei, Bp., 1990; D e r c sé n y i Balázs, H eg yi 
Gábor, M a r o si Ernő, Ta k á c s  Béla, Reformá
tus templomok Magyarországon, Bp., 1992.

Bérei László

fametszés
A legkorábbi művészi sokszorosító el

járás, egyben a nyomtatványok nyomdai 
úton való díszítésének legrégibb mód
szere a fametszet alkalmazása volt, 
amely a könyvnyomtatással azonos ma
gasnyomásos eljárás. A legelső európai 
fametszetek még prés nélkül készültek: a 
festékezett fatáblára papírt simítottak, s 
rádörzsölték a képet. A legrégibb datált 
európai fametszet 1423-ból maradt fönn; 
az első fametszettel illusztrált könyvet 
1461-ben nyomtatták. A korai nyomtat
ványoknál használt fametszeteket kétféle 
technikával állították elő. A gyakoribb 
eljárás az volt, hogy a fadúcból nagy da
rabokat távolítottak el (ezek a papíron fe
hérek, üresen maradtak), és festékezést 
csak a megmaradó vékony vonalak kap
tak. A másik módszernél a fadúcba bele
vésték a mintát (ez mutatkozott a nyoma
ton fehér vonalak formájában fekete, fes
tékezett alapon). E módszerrel könnyebb 
volt finomabb vonalakat létrehozni és sá
vozással vagy pontozással árnyalatokat

T i s z t e s ; K o s z o r o i a . « 7
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Az első mo.-i nyomtatott botanikai ábrázolások 
egyike: nárcisz Pécsi Lukács Az keresztyén 
szíveknek [...] koszorója (Nagyszombat, 1591) c. 
könyvéből

érzékeltetni. Itt az okozott nehézséget, 
hogy viszonylag nagy festékezett felüle
tekről kellett megfelelő nyomatút készí
teni, amit fából készült nyomtatópréssel 
igen nehéz volt megvalósítani. Emiatt al
kalmazták ritkábban a kézisajtó korában 
ezt az elvileg könnyebben kivitelezhető 
~i módszert. Ez utóbbi eljárás újrafelfe
dezése a 18. sz. végére esik, még jobb 
minőségű nyomatokat pedig a fémből 
készült kézisajtóval tudtak elérni a 19. 
sz. elejétől.

A fametszet rajzolója és a metsző álta
lában nem ugyanazon személy volt. A fá
ba vésést többnyire nem művész, hanem 
erre szakosodott mesterember végezte, 
de kettőjük munkáját a kész lapon rend
szerint nagyon nehéz elkülöníteni. Ezért 
a fametszetek szerzőinek meghatározá
sánál csak korlátozott mértékben alkal
mazható a stílusanalógia módszere. A 
rajz készülhetett magára a fadúcra vagy 
papírra. Ha nyomatat kellett fába met
szeni, vagyis másolni, akkor a nyomatút
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Időjárás-változás megállapítása. A Heltai-nyomdában készült fametszetü csízióábrázolás 
(Cisio magyar nyelven, Kolozsvár, 1592)

rá lehetett ragasztani az új dúcra. Ebben 
az esetben az új dúcra készített metszet a 
mintául használt nyomathoz képest an
nak tükörképe volt. A metszés éles késsel 
és lapos vésővel történt. A fametsző kör
tefát, esetleg szilvafát, gyakrabban, sőt a 
18. sz.-tól szinte kizárólag puszpángfát 
használt alapanyagként, ez ugyanis tartó- 
sabb és keményebb volt, s finomabb ki
dolgozást tett lehetővé. Mivel a pusz- 
páng keresztmetszete ritkán éri el a 25 
cm átmérőt, nagyobb képeket csak több 
darabból lehetett összeállítani. Ha a dúc 
megsérült, a sérülés helyén a fát kivésték 
és új darabbal helyettesítették, vagy ösz- 
szeszegecselték a szétrepedt részeket. A 
fadúcokat, minthogy a betűkkel együtt 
nyomtatták, ugyanúgy festékezték is. A 
nedves papírra való nyomtatás, majd a 
dúcok lemosása, utána pedig akár évekig 
használaton kívül hagyása során a kiszá
radás nem kedvezett a fának. A körtefa 
kellő kezelés mellett kb. százezernyi 
nyomást állhatott ki.

Nyomtatáshoz a fametszetet egy síkba 
kellett hozni a szöveg szedésfelületével, 
és így egy munkamenetben történhetett a 
nyomtatás. A fametszet előállításának ol
csósága is hozzájárult, hogy előszeretet
tel használták képes kisnyomtatványok 
(—»szentképek, játékkártyák, röplapok) 
előállítására. Eleinte a fametszeteket a 
kódexek miniatúráinak mintájára kézzel 
színezték. A nyomdászok hamarosan 
megpróbálkoztak a kézi színezés nyo
mással történő helyettesítésével. Ilyen
kor minden színt külön dúcról nyomtak. 
Csak a 16. sz.-ban elégedtek meg a feke
te-fehér fametszet sajátos művészi hatá
sával.

16. sz.-i nyomdászaink mellett néha 
dolgozott fametsző is, mint Kolozsvárott 
vagy a sárvár-új szigeti nyomdában. Né
melyik nyomdász, pl. Raphael —>Hoff- 
halter, maga is képzett fametsző volt. A 
hazai nyomtatványokat díszítő fametsze
tek legnagyobb része azonban nem ere
deti munka, hanem külföldi minták alap
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ján készült utánmetszés, ill. onnan beho
zott dúc.

A régi könyveket Mo.-on leggyakrab
ban fametszetekkel díszítették. A 16. sz.-i 
könyvek egyik legkedveltebb díszítési 
módja a fametszetes címlapkeret volt, 
gyakran állatalakokkal, dús növényi or
namentikával vagy építészeti elemekből 
komponálva. A címlapkeret készülhetett 
egy darabból, üresen hagyva a kép köze
pét, hogy abba a cím szövegét lehessen 
szedni, de gyakran több elemből állították 
össze az egységesnek ható metszett cím
lapot. Ez a díszítési mód a későbbi száza
dokban visszaszorult, ill. a különösen dí
szes kiállítású könyvekhez rézmetszetes 
(—»mélynyomó eljárások) címlap készült. 
A könyvek belsejében azonban továbbra 
is leginkább fametszetes illusztrációkat, 
iniciálékat, fejléceket és különböző 
könyvdíszeket használtak. Hazai nyom
dáink közül a nagyszombati (—»Nagy
szombat nyomdászata és könyvkiadása), 
majd budai —»egyetemi nyomda adta ki a 
legtöbb, metszetekkel díszített könyvet. 
Külföldön leginkább Bécs nyomdái dol
goztak magyar megrendelők számára.

Lásd még: —»grafika; —»könyvilluszt
ráció.

írod.: Czakó Elemér, Magyarország sok
szorosító művészete, in Az iparművészet köny
ve, I, szerk. Ráth György, Bp., 1902; Gulyás 
Pál, A könyv sorsa Magyarországon [1924], 
III, Bp., 1961, 3-51; Novák László, Grafikai 
sokszorosító művészetek, Bp., 1925; Gulyás 
Pál, A könyvnyomtatás Magyarországon a 
15-16. században, Bp., 1931; Drescher Pál, A 
szép magyar könyv 1473-1938, Bp., 1938;

SzentkÚty Pál, Régi hazai nyomdáink minta
könyvei. Adalékok a magyar betű és nyomdai 
cifra történetéhez, Bp., 1940; Soltész Zoltán
ná, Magyarországi könyvdíszítés a 16. század
ban, Bp., 1961; Walter Koschatzky, Die 
Kunst der Graphik, Salzburg, 1972; V. Ecse- 
DY Judit, A könyvnyomtatás Magyarországon 
a kézisajtó korában. 1473-1800, Bp., 1999; V. 
Ecsedy, 2004.

V. Ecsedy Judit-Rózsa György

família, familiáris —»család; —»főúri 
udvar; —»nemes; —»rendiség

Fanchali Jób-kódex (ÖNB, Codicum 
series nova 2964)

Tartalmazza -^-Balassi Bálint Szép 
magyar komédiájának teljes, csak innen 
ismert szövegét, 8 világi verset Balassi
tól, továbbá egyéb, 16-17. sz.-i magyar 
és szlovák verseket. Az utóbbiak a legko
rábbi világi tárgyú szlovák énekek. A 
szövegek hat kéztől származnak, 1596- 
tól histórás énekeskönyvként kezdte el az 
első kéz, majd a Szép magyar komédia 
többségét —»Miskolci Csulyak István 
másolta 1601 tavaszán Késmárkon, Thö
köly Sebestyén udvarában, a versek nagy 
részét viszont Fanchali Jób János írta le 
1603-08 között a nagybiccsei Thurzó- 
udvar vonzásában. A kódexet Ján Misia- 
nik fedezte fel 1958-ban az ÖNB-ben.

Kiad. és Írod.: Balassi Bálint szép magyar 
komédiája. A Fanchali Jób-kódex magyar és 
szlovák versei, szerk. Ján M iSianik, Eck
hardt Sándor, Klaniczay Tibor, Bp., 1959 
(ItFüz, 25); Stoll, 1963, 22002, 32004, 4. sz.

Szabó András

Részlet a Fanchali Jób-kódex bői: Balassi Bálint Szép magyar komédiájának, kezdete, 
Miskolci Csulyak István kézírásával
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F ancsali István ( 1721?-Pálos, 1755. 
jan. 14.)

Minorita iskoladráma-író. Eperjesen 
teológiát tanult, Kantában kezdett taníta
ni, majd Kolozsvárt a ferences növendé
kek filozófiatanára. Magyar nyelvű isko
ladrámáját először Kantában mutatták 
be, 1738-ban, majd 1762-ben, Szabó 
Konrád átdolgozásában.

Müvei: Parentum nimius amor sui ipsius 
ultor, kiad. K ilián István, Miskolc, 1967.

írod.: RMDE XVIII/2, 1989; Kilián Ist
ván, A minorita színjáték a 18. században, 
Bp., 1992.

Muth Piroska

fa ragó , fa rag ó m o ln á r —»faipari mun
kák

F a r in o la , Valentinus —»Mantskovit 
Bálint

F ark as
Árpád-kori magyar (zsidó) családnév. 

Az 1263-ban Vasváron élt. Nála zálogosí
totta el 70 márkáért a csatári kolostor bib
liáját (—,>Admonti Biblia) a Gut-Keled 
nembeli Wyd cornes, a kolostor patrónu- 
sa. A zalavári konvent oklevele szerint a 
biblia elveszett a zálogban, de IV. Béla 
zsidótörvényének (—»zsidókra vonatkozó 
jogalkotás) 7. cikke értelmében nem Far
kast, hanem Videt vonták felelősségre.

írod.: Kohn Sámuel, A zsidók története 
Magyarországon, Bp., 1884, 120; MZsL, 
1929, 260; Wehli Tünde, in Paradisum 

plantavit, 2001, 198; K ristó Gyula, Vem ma
gyar népek a középkori Magyarországon, 
Bp., 2003, 186-187.

Haraszti György

F a rk a s  Ádám (Léva, 1657. okt. 13.-?, 
1694 u.)

Naplóíró, korponai kapitány (1680), 
Bars m. alkapitánya (1683) lévai al- 
kapitány (1684). Folytatta apja, —»Farkas 
Pál naplóját.

Kiad.: Farkas Pál és Farkas Adám fö l
jegyzései 1638-tól 1694-ig, kiad. Szily Kál
mán, TT, 1884.

írod.: Bartoniek, 1975.
Munitori Ottó

F a rk a s  András (Esztergom?, 16. sz.)
Prot. énekszerző. 1531-ben iratkozott 

be a wittenbergi egyetemre. 1538-ban 
Krakkóban kottával kiadott Miképpen az 
Úr Isten Izraelnek népét Egyiptomból és 
hasonlóképpen az magyarokat Szkíthiából 
kihozta c. históriája igen népszerűvé vált, 
mivel rendkívül pontosan tolmácsolta a 
kor prot. felfogású történeti elképzelését, 
a reformáció tanaiból mintegy adódó 
párhuzamot a magyar és a zsidó nép kö
zött. Ez a történelemszemlélet Kölcsey 
Himnuszáig és tovább nyomon követhe
tő. Dallammal együtt újra megjelent a 
-^HofJ'greff-énekeskönyvben és —»Borne
misza Péter is kiadta Énekek három rend
be (1582) c. énekeskönyvében. Incipitje; 
„Jersze, emlékezzünk az örök Istennek 
csudálatos nagy hatalmasságáról..."

Kiad.: RM KT XV1/2, 1880.
írod.: Horváth János, A reformáció je 

gyében, Bp., 21957; RMDT, I, 1958, 9. sz.
Borbíró Zsóka

F a rk a s  Imre (fCsepreg, 1648 e.)
Nyomdász; a nyomdakészlet azonos

sága miatt nem kétséges, hogy Johannes 
—»Manlius utóda volt abban az eredetileg 
Manlius tulajdonában lévő tipográfiában, 
amely a nyugat-dunántúli ev.-ok számára 
dolgozott. Manlius 1605. évi halálát kö
vetően néhány évi szünet után, az 1608. 
évre szóló, Sopronkeresztúron kiadott 
magyar nyelvű naptáron olvasható elő
ször ~ neve. 1620-ig dolgozott itt, azután 
tevékenysége szünetelt, majd 1625-43 
között Csepregen működött. Munkássá
ga teljes egészében az ev. Nádasdy csa
lád pártfogásához kötődött. Nyomtatvá
nyai sorában találhatók ev. tanítások (pl. 
Agenda, 1620 vagy —»Zvonarics Mihály 
Az Úr vacsorája és —»Lethenyei István Ez 
sacramentomhoz c., a ref. úrvacsora-tant 
cáfoló munkája) és vitairatok (ezek egy 
részére —»Pázmány Péter válaszolt). Ev. 
felfogású kiadványain kívül több népsze
rű, világi tartalmú, magyar nyelvű mun
kát, valamint évente magyar kalendáriu
mot is megjelentetett. Az ő műhelyében 
készült —»Lackner Kristóf emblémaszó
tára és -magyarázata is (1617), rézmet- 
szetes díszítéssel. Több mint 50 nyomtat
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ványa magyar, latin, német és horvát 
nyelven jelent meg. Kiadványait általá
ban pártfogóinak -  Batthyány Ferencné 
Poppel Évának, Nádasdy Pálnak és 
—»Nádasdy (II.) Ferencnek -  ajánlotta. 
Nádasdy Ferenc katolizálását követően 
az ev.-nak megmaradt ~ többé nem 
nyomtathatott. A műhely 1643-ban meg
szűnt, a korabeli iratok 1648-ban már -  
özvegyét említik.

írod.: Z átonyi Sándor, Könyvnyomda 
Csepregen a 17. század első felében, Vasi 
Szemle, 1963; Katona Imre, Farkas Imre 
csepregi nyomdája, Vasi Szemle, 1973; Ko
vács József László, Farkas Imre sopronke- 
resztúri és csepregi nyomdája, MKsz, 1973; 
Soltész Zoltánná, A csepregi Farkas-nyomda 
ismeretlen kalendáriuma és Argirus-kiadása, 
MKsz, 1984; UŐ, Az eltűnt csepregi Mihály- 
kó-imádságoskönyv és egy eddig ismeretlen 
csepregi Salamon és Markalf-kiadás töredé
kei, MKsz, 1984.

V. Ecsedy Judit

Farkas Pál (Érsekújvár, 1594. febr. 
17.-Zólyom, 1664)

Naplóíró. —»Farkas Ádám apja. Lévai 
(1638), majd nógrádi (1642) alkapitány.

Kiad.: Farkas Pál és Farkas Adám fö l
jegyzései 1638-tól 1694-ig, kiad. Szily Kál
mán, TT, 1884.

írod.: Bartoniek, 1975.
Munitori Ottó

farkasverem
A —»vár kapuja előtti terepbe ásott 

nagyméretű gödör, melynek aljába több 
sornyi hegyes fanyársat helyeztek. A fe
lette való átjárást csapóhíd biztosította. 
Többnyire az —»olasz rendszerű várépíté
szetet megelőző időszakban alkalmazták 
(pl. a —»sümegi vár kapuja előtt).

Domokos György

Farnadi Miklós (Nicolaus de Farnad; 
életéről adatok: 16. sz. eleje)

Mariánus ferences szerzetes, irodal
munk első „plagizátora”. —»Pécsváradi 
Gábor obszerváns ferences jeruzsálemi 
útleírását megrövidítve, kissé megváltoz
tatva, a személyes vonatkozásoktól meg
fosztva saját neve alatt jelentette meg

(iCompendiosa quedam nec minus lectu 
iocunda descriptio urbis Hierusalem, 
Bées, 1520-25 k.), ugyanabban a nyom
dában (Johann Singriener senior), amely
ben korábban Pécsváradi a magáét. Sza
bo Károly az időrendiséget és ebből adó
dóan a szerzőség problémáját illetően 
még ellenkezőképp vélekedett, vö. RMK 
III 75 (Farnadi) és RMK III 962 
(Pécsváradi).

írod.: Széchy Károly, Péchvárady vagy 
Farnádi?, ItK, 1897; Holl Béla, A középkori 
magyar Jeruzsálem-járás és Pécsváradi Gá
bor utazásának néhány tanulsága, in Művelő
déstörténeti tanulmányok a magyar közép
korról, szerk. Fügedi Erik, Bp., 1986, és in 
Fíoll Béla, Laus librorum. Válogatott tanul
mányok, vál., szerk. Monok István, Zvara 
Edina, Bp., 2000 (METEM Könyvek).

Maurer Zsuzsa

farsang
A mai értelemben vett ~ mint a 

—»nagyböjt előtti és húshagyókeddel hir
telen véget érő ünnepi időszak csak las
san alakult ki az európai középkorban és 
vált az év legnevezetesebb vigalmi idő
szakává. Kifejlődésében nemcsak a helyi 
hagyományok (és nemcsak a folklór!) 
játszottak szerepet, hanem különféle an
tik ünnepektől a bolondok ünnepén ke
resztül a —»„felfordult világ” ideológiájá
ig sok más tényező is, a reneszánsz test
kultuszától kezdve a reformáció korának 
világvége-várásáig. Néhány területen 
(Flandria, a Rajna-völgye) a városok ün
nepévé vált, maszkos felvonulásokkal. A 
mediterrán vidékeken (Róma, Velence, 
sőt Spanyolo. is) valóságos szabadtéri 
felvonulássorozatok nőttek ki belőle, 
amelyek évszázadokon át imponáltak a 
más, szelídebb, nem teátrális -hoz szo
kott idelátogatóknak.

A magyar művelődéstörténet érdem
ben nem foglalkozott a nagyböjt előtti 
szokások vizsgálatával, a néprajz pedig 
csak a maga szűkebb területéről adott le
írásokat. Egyfelől abból kell kiindulni, 
hogy nálunk a -  (gyakran) már tavaszelő 
idejére esik; másfelől abból, hogy a váro
si és a diáksághoz, a szervezett iparosok
hoz kapcsolható rendezvények Mo.-on
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Magyar viseletbe öltözött álarcosok 1. Miksa császár mulatságán 
Illusztráció a Weisskunig 1775-ös kiadásából

jóval később alakultak ki. A ~i bálok di
vatja Mo.-on még a 18. sz.-ban is újdon
ság volt, amint ezt —»Csokonai Dorottya 
c. „farsangi eposza” jelzi (szövegmintái 
a délnémet Schembart-költészetben ke
resendők), ill. az eszterházi vigasságok 
leírásai (pl. -^Bessenyei György 1772-es 
költeménye) szerint e rendezvények nem 
is magyar nyelven folytak. A reformkor
ban viszont az új társadalom egyik leg
fontosabb megnyilvánulásává váltak, 
aminek nyomai a mai korporációs ~i mu
latságokig (gólyabál, jogászbál, cigány
bál, újabban vállalkozók bálja stb.) to
vább élnek, amint erről inkább szépiro

dalmi alkotások és filmek, semmint mű
velődéstörténeti kutatások tanúskodnak.

A ~ szó délnémet eredetű (bajor-oszt
rák Fasching)', bizonytalan (személyné- 
vi) adatolása már 1363-ból, leírás értékű 
okleveles előfordulása először 1495-ből 
ismert. Az olasz eredetű, nálunk szintén a 
németből átvett karnevál szó ezzel szem
ben csak a 19. sz. elejétől terjedt el, ’fel
vonulás, jelmezes ünnepély’ értelemben. 
A középkor óta használatos volt a közép
latin carni(s)privium, a magyar húsha
gyó előzménye is. —»Temesvári Pelbárt 
Pomerium c. prédikációgyűjteményében 
elítélőleg szól a farsangolás sokak előtt
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népszerű szokásáról, s mint a keresztény
ségtől való elfordulást és a sötétség erői
hez csatlakozást („multi christiani his 
diebus a lumine gratiae Christi avertun
tur ad opera tenebrarum scilicet ad gu
lam, ebrietatem, lasciviam et huiusmo- 
di in suo fassango suum deum praelege
runt sibi, hoc est diabolum laudande per 
larvationes et cantus lascivos contempto 
Christo”) a hét főbűn (—»bűnök) egyen
kénti megnevezésével minősíti. Hogy 
mindez nem üres szó, azt abból a leírás
ból is tudjuk, mely szerint 1525 baljósla
tú udvari ~ján az ifjú király, II. Lajos 
ökörszarvas, gólyacsőrös, kígyófarkas 
Lucifer-jelmezben jelent meg. (Az „ör
döglánc” —i jelmezként korábban és ké
sőbb is ismert, még a folklórban is van rá 
utalás.) Ez nyilvánvalóan nem egyszerű 

hanem a —»„felfordult világ” karneváli 
modellje: a Szt. István-i eszméket repre
zentáló magyar király infemális maszk
ban farsangol, amint Hans Seybold leírá
sa szerint 1476-ban, a Weisskunig szerint 
pedig 1515-ben a magyar nemesek képvi
selői is (a Weisskunig illusztrációján tur- 
bános, madárcsőrsisakok, magyar viselet
be öltözött álarcosok láthatók I. Miksa 
egyik mulatságán). Sok adat van Mátyás 
király —»ünnepségeiről, sőt azt is tudjuk, 
hogy legalább 56-féle maszkot használ
tak, és Ferrarából kértek farsangi álarco
kat (köztük spanyol és fekete szakállú 
embereket ábrázoló mintákat is), az ün
nepségek karneváli jellegét azonban 
mégsem tudjuk pontosan leírni. 1549-ben 
a flandriai Binche-ben rendezett Habs- 
burg-ünnepségen a Mo.-ot jelképezők lo
vagok és vademberek harcát jelenítették 
meg. A 17. sz. első negyedéből ismerünk 
olyan főnemesi hagyatéki leltárt (—»Czo- 
bor Mihályét), amelyben Spanyolo.-ból 
hozott álarcokat -  talán ~i maszkokat -  
említenek. Az „ördögfarsang”-ra az egyik 
első ismert adat a névtelen szerző által 
készített, 1646-ra datálható ->Comico- 
tragoedia, amely a bibliai Lázár-történe
tet veszi alapul. Változata a dúsgazdago
lásnak nevezett népszokásban maradt 
fenn, és a hétfalusi csángó borica-tánc is 
mutat ilyen karneváli nyomokat.

A magyar folklórban tehát nemcsak az

egyszerű ~, hanem ennek sokrétű ideoló
giával és művészi rafinériával megalko
tott „kamevaleszk” formáinak továbbfej
lesztése is jelen volt. —»Bőd Péter Szent 
Heortokrates (Szeben, 1761) c. ünnepel
méleti művében azonban már nem a kar
nevál e bonyolult szimbolikájú típusát, 
hanem inkább a féktelennek tekintett ~ 
egész gyakorlatát kárhoztatja. Külföldön 
viszont az ekkorra állandósult sztereotí
piák következtében a magyar kultúrát ál
talában „kamevaleszk” jellegűnek tekin
tik. Ezt jelzi a II. (Habsburg) Rudolf ma
gyar királlyá koronázására Giuseppe 
Arcimboldo által 1572-ben készített 
kosztümterv -  egy varázsló -  is.

Annak első nyoma, hogy Mo.-on nem
csak farsangi, hanem karneváli ha
gyomány is volt, 1276-ból, Szt. Margit 
szentté avatási irataiból maradt ránk, 
nem könnyen értelmezhető megfogalma
zásban („camelevarium”, „camevalium” 
és a sokatmondó bacchanalium dies ér
telmezéssel). A Közép-Európában, az ún. 
Maskenlandschaft területén (vagyis 
Svájc, Bajoro., cseh és morva vidékek 
stb.) megszokott nagy, durván faragott, 
rémisztő fa álarcok Mo.-on általában is
meretlenek, leszámítva a teljesen feltá
ratlan eredetű (délszláv?) mohácsi busó
maszkokat. A maszkok és jelmezek más 
népszokásainkban sokkal archaikusabb 
jellegűek (állatokat utánoznak, tréfás, 
olykor obszcén mozgással), ezeknek 
azonban kevés eleme folytatódott a mo
dem városias, jelmezes ~i táncmulatsá
gok alkalmával.

A -hoz kötődő magyar népszokások 
igen sokrétűek: téltemetés, a nem böjtös 
és böjtös ételek (Konc vajda és Cibere 
bán) harca, e két motívum összekapcso
lása (kisze-járás: a kisze szó eredetileg a 
nem zsíros, „savanyú” ételre vonatko
zott), iskolai szokások (pl. gergelyjárás), 
regölésre emlékeztető bőségkívánás, vé
gén a pártában maradt eladó lányok (rit
kábban legények) csúfolása (tuskóhúzás, 
rönkhúzás) stb. Ezek néhány évszázados 
hagyományra biztosan visszatekinthet
nek. Sokfelé egészen különös szokások 
is ismertek, amelyeknek eredetét, válto
zásait eddig nem kutatták kellő mérték
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ben. Csak a Zobor-vidéken ismertek pl. a 
talalaj-dalok (a feltáratlan hátterű talalaj 
szó a ~ utolsó előtti vasárnapját jelenti), 
melyek a búza bő termését kívánják, az 
ürgelyukak és pocoklyukak emlegetésé
vel, és ismertek hasonló kisgyerekhintáz- 
tató szövegek is: „Itt is annak, amit an
nak, / ágyégó, ágyégó, fassang, fassang! / 
Nem adtak semmit! / Pocik egye kalász
tokot, gerény egye tyúkotokot!” vagy „Itt 
is adnak, amit adnak. Adieu, adieu [fran
cia szó!] farsang, farsang! [...], Nem ad
tak semmit! A pocok egye meg a kalá
szokat, a görény egye meg a tyúkokat!” 
Arról, miért franciául búcsúztatja ez a 
szöveg a ~ot, semmit sem tudunk.

Azt viszont tudjuk, hogy a mo.-i hiva
tásos színjátszás kezdeteitől fogva adott 
~i műsorokat, ilyen alkalomra külön elő
adásokat szerveztek, színdarabokat ké
szítettek, adaptáltak vagy fordítottak, ért
hető módon elsősorban németből. (E né
met szövegek viszont a humanizmus és 
reformáció koráig vezethetők vissza.) Az 
iskolai színjátszásnak (iskoláktól és fele
kezetektől függetlenül) legkedveltebb 
szezonja éppen a ~ volt. Ennek nyomai 
megtalálhatók a magyar népi színjáték
ban, sőt a ~i szokásokban is.

írod.: Haraszti Emil, Zene és ünnep Má
tyás és Beatrix idejében, in Mátyás király em
lékkönyv, szerk. Lukinich Imre, Bp., 1940, II; 
Horányi Mátyás, Eszterházi vigasságok, Bp., 
1959; Mihail Bahtyin, François Rabelais 
művészete, a középkor és a reneszánsz népi 
kultúrája [1965], Bp., 1982; Julio Caro Bá
rója, El carnaval. Análisis histórico-cultural, 
Madrid, 1965; Claude Gaignebet, Marie- 
Claude Florentin, Le carnaval. Essais de 
mythologie populaire, Paris, 1979; Emmanu
el Le Roy Ladurie, Le Carneval de Romans. 
De la Chandeleur au Mercredi des Cendres, 
1579-1580, Paris, 1979; Umberto Eco, V. V. 
Ivanov, Monica Rector, Carnival!, Ber
lin-New York-Amsterdam, 1984; Carnavals 
et mascarades, ed. Pier Giovanni d’Ayala, 
Martin Boiteux, Paris, 1988 (magyar fejezet
tel, európai áttekintés); Iskoladráma és fo lk
lór, szerk. Pintér Márta Zsuzsanna, K ilián 
István, Debrecen, 1989; Ujváry Zoltán, Al- 
latmaszkok, Debrecen, 1989; Uö, Farsang, 
Debrecen, 1990; Uő, Farsangi népszokások,

Bp., 1991; Voigt Vilmos, Karneválunk kér
dései, in Uő, Világnak kezdetétől fogva. Tör
téneti folklorisztikai tanulmányok, Bp., 2000.

Voigt Vilmos

Fasching Ferenc (Nagyszombat, 
1686. aug. 12.-Gyöngyös, 1747. ápr. 
16.)

Történetíró. 1702-től jezsuita rendtag, 
1712-15 között Nagyszombatban költé
szettant, Kassán matézist, Kolozsvárott 
teológiát tanított. A szatmári rendház fő
nöke lett, majd Egerben spirituális volt. 
Erdély történeti feldolgozása mellett egy
háztörténeti műveket is írt. Kéziratai az 
EK Kaprinai-gyűjteményében találhatók.

Művei: Dacia vetus, Kolozsvár, 1725; Da
cia Siculica, Kolozsvár, 1731; Dacia nova, 
Kolozsvár, 1743^14.

Németh S. Katalin

faszobrászat
A jól faragható, utóbb az igényeknek 

megfelelően aranyozható, színezhető fa 
természetes anyaga volt a templomi 
szobrászatnak. Az időjárás viszontagsá
gait jobban tűrő kőszobrokkal ellentét
ben a fából készült figurák helye a temp
lombelső volt, legtöbbjüket az —»oltár dí
szítésére szánták. A faragott emberi alak 
mindig is a vallásos áhítat középpontjá
ban állott, gondoljunk a bibliai „faragott 
kép”-ekre; a gótika korszakában ez volt 
az oltárok legmegszokottabb dísze, a 
—»számyasoltárok szekrényei is egy-egy, 
sőt gyakran három faszobrot rejtettek.

A román korból csak egészen kevés al
kotás maradt ránk, a hunfalvi és a 
—»lándoki feszület az 1200-as évekből, 
talán a közepéről, a —»krigi oltár a követ
kező évszázad elejéről. Magányos, társ- 
talan emlékek, még a templomon belüli 
egykori elhelyezésüket is csak homályo
san látjuk. Minthogy a középkorban a 
szobrok felett általában baldachin volt, 
még az oltárfigurákhoz is ilyen közvetlen 
környezetet kell feltételeznünk. Ameny- 
nyiben az oltár falhoz volt illesztve, a 
szobrok konzolon állva az épületszobrá
szat alkotásaihoz hasonló benyomást 
kelthettek, amennyiben nem, akkor az ol
tárra helyezett retabulum a tabemákulu-
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A szlatvini Madonna, 1340-60, részlet. MNG
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Mária szobra a szepeshelyi Mária halála-olíáron, 
15. sz. vége. Díváid Kornél felvétele, 1903. KÖH, 
Fotótár

mos oltárnak nevezett típushoz tartozha
tott, mint az említett krigi oltár is.

Ilyesféle -  persze karcsúbb -  konst
rukciót kell elképzelni legkorábbi, jelen 
állapotukban teljesen magukban álló fa
szobraink körül, melyeknek szép korai 
példája az —»első toporci Madonna a 14. 
sz. közepéről, egy, a francia gótikus szé
kesegyházak szobrain kialakult típus, a 
fenséges, de ugyanakkor nyájas, hangsú
lyozottan emberi Istenanya megtestesítő
je. Ez a felfogás a kőszobrok hatása alatt 
készült elefántcsont figurák révén terjedt; 
Mo.-ra délnémet-osztrák, ill. sziléziai 
közvetítéssel jutott el. A század második 
felében még karcsúbb változatai is szület
tek, mint a szlatvini Madonna (MNG) és 
az egykori lőcsei főoltár apostolsorozata 
(a jelenlegi főoltár oromzatán; —»lőcsei 
Szent Jakab-plébániatemplom). Cseh és 
sziléziai hatás alatt formálódott a fájdal
mas elmélkedések kiindulópontjának 
szánt, oltár fölötti feszületek egy csoport
ja a század második feléből, a legszebb a 
mateóci és a lőcsei templomból való. A 
tragikus pátoszú pieták közül a —»héthár- 
si Pietà emelkedik ki.

Új virágzást jelentett az intemacioná- 
lis stílus; némely alkotások az egykori 
szárnyasoltár rekonstruálását is lehetővé 
tették, mint a —»kislomnici Mária-oltár 
együttese. Feltűnően hasonlít hozzá a dé- 
nesfalvi Szt. Magdolna (Lőcse, Spisské 
múzeum), de nem kell okvetlenül azonos 
mesterre gondolnunk: a „szép Madon
nák” -  középkori kifejezés! -  típusához 
tartozik mindkettő, a bájos, kissé baba
szerű arc, az anatómiailag kifogásolható, 
de vonzóan kecses, enyhe S alak és a fi
nom ruharedők orgonasípokhoz hasonlít
ható zuhataga ezért oly hasonló mindket
tőjüknél.

1420-30 tájára elfogytak a lágy stílus 
tartalékai: a bárkái Szt. Dorottya és a 
podolini Szt. Katalin (mindkettő: MNG) 
hangvétele ugyan az előzőkhöz hasonló
an lírai, de mind az alak állása, mind ru- 
haredőinek elrendezése sokkal tektoniku- 
sabb. A —»jánosréti Szent Miklós-főoltár 
és a bártfai Szt. Borbála-oltár (—»bártfai 
Szent Egyed-plébániatemplom) a század 
közepén egyként azt mutatja, hogy min
denképp szabadulni akartak a század ele
jének azoktól az álomalakjaitól, amelye
ket a legtökéletesebben alighanem a szép 
Madonnák testesítettek meg: az előbbiek
hez képest szinte vaskosnak és zömöknek 
nevezhető figurák állnak az oltárszekré
nyekben. (Nem szabad elfelejtenünk per
sze a lőcsei János mester, régebben hasz
nálatos nevén Szmrecsányi Mester oltá
rait, amelyek bizonyos értelemben a 
lágy stílus továbbélését bizonyítják az 
1460-80-as években, és amelyeknek 
szobrait egyes feltételezések szerint talán 
maga a festő faragta, pl. -»szepesszom- 
bati Mária-oltár.)

A késő gótikus fafaragás csúcsa a 
—»kassai Szent Erzsébet-plébániatemp- 
lom főoltára, melynek nemes szépségű 
szobrai a műfaj legjelentősebb mo.-i al
kotásai. Közvetlenül ízesül hozzájuk a 
valamivel markánsabb ún. galgóci Jézus 
születése-csoport (SNG), az egykori po
zsonyi főoltár egyik fennmaradt emléke. 
Az itt kialakult stílust még tovább viszi az 
érzelmi telítettség irányába a bártfai Jé
zus születése-oltár szeretettel részletező 
mestere (az előbbi az 1470-es, az utóbbi
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Mária szobra a Menedékköről Lőcsére került Jézus 
születése-oltárról, 1506-10. Díváid Kornél felvéte
le, 1905. KÖH, Fotótár

az 1480-as évekből) vagy a berki Mag- 
dolna-oltár középső domborműve 
(MNG) bájos tájképi hátterével. Érzé
keny, de ezen a tájon szokatlanul szigorú 
realizmust áraszt a bártfai Borbála-oltár 
predellájára utóbb elhelyezett Kegyelem 
trónja, azaz halott Fiát tartó Atyaisten. 
Ezt a felfogást inkább a Szepességben ta
láljuk, bár ott valamivel szárazabban, így 
a lőcsei Vir dolorum- és Péter-Pál-oltáron 
(1480-90-es évek). Az előbbi stílusához 
hasonlít a —>garamszentbenedeki bencés 
apátság főoltára.

A Szepességben jelent meg legelőször 
Veit Stoss hatása, itt voltak legerősebbek 
a közeli Krakkóval fenntartott kereske
delmi, kulturális és egyéb szálak. A 
szepeshelyi Mária halála-oltár Stoss le
nyűgöző krakkói főoltárának közvetlen 
hatása alatt készült, és a Mária koronázá- 
sa-oltár kompozíciójának kialakítását is 
bizonyosan befolyásolta az ottani orom

csoport (1490-es évek vége). A Mateóci 
királyszobrok Mesterének alkotásai, így 
az MNG szép Szt. István- és Szt. László- 
szobrának mozgalmassága, merész aláfa- 
ragásai is innen származnak.

Stoss irányának legjelentősebb mo.-i 
közvetítője a minden bizonnyal Krakkó
ban őnála tanult lőcsei Pál mester volt a 
század első két évtizedében. O az egyet
len művész ebben a korban, akiről nevén 
kívül is tudunk egy-két dolgot, a lőcsei 
városi levéltár okleveleinek jóvoltából. 
Általánosan saját kezűnek elfogadott 
művein, a lőcsei főoltáron és a Menedék
kőről odakerült Jézus születése-oltáron 
(„Csáky-oltár”) jól tanulmányozhatjuk 
faragásának mesterétől eltanult jegyeit, 
így a virtuozitásra való hajlandóságot és 
a nagyon egyéni arcok választását, de ah
hoz a fanyar, álmatag szépségideáihoz 
való vonzódását is, amely teljesen idegen 
Stosstól. Ezt nyilván az ulmi Erhart-mű- 
helyben sajátította el, ahová legegysze
rűbben egy Nümbergbe vezető útja során 
juthatott el.

Pál mester stílusa rendkívül kedvelt 
volt a Szepességben és környékén, tucat
nyi)!) oltáron, ill. feszületen látjuk vi
szont, mégpedig éppen a legkvalitáso- 
sabbakon. Van közöttük álló figurás (Lő
cse, Szent Jánosok oltára; Káposztafalva 
és Leibic, főoltár), van cselekményes 
(Hizsnyó, Angyali üdvözlet-oltár; Sze- 
pesszombat, Szt. György-főoltár), sőt 
még egy hatalmas úrmutatót ábrázoló is 
(Liptószentmiklós, Oltáriszentség-oltár). 
Közülük nagyon soknak a képeit a Sze- 
pesszombati Szt. Antal-oltár Mestere, ill. 
munkatársai készítették, a két műhely 
szemmel láthatólag szorosan együttmű
ködött. A kutatás minden erőfeszítése el
lenére sem tudjuk biztosan elhatárolni az 
egyes mesterek munkásságát. A régi Mo. 
egyetlen vidékén sem maradt fönn ilyen 
kis területen ilyen sok -  és ennyire ma
gas színvonalú -  szárnyasoltár. Nagy 
számukat visz. az magyarázza, hogy ere
detileg is sokkalta több volt belőlük erre
felé, mint az ország más tájain.

Feltűnően hasonlít a lőcsei Pál mester 
stílusára -  bár kissé durvább annál -  a 
besztercebányai Borbála-oltár, valamivel
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Szt. István. A Mateóci királyszobrok Mesterének műve. 1500 k., részlet. MNG
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keményebbre sikerült a zólyomszászfal- 
vi főoltár. Ugyanott az Ilona- és Egyed- 
oltár meglepően gazdag tájképi hátteret 
nyújt, a nagyócsain pedig a késő gótikus 
mozgalmasság ritka példáját látjuk. Ezek 
a bányavárosi példák felvetik a művésze
ti régiók kérdéseit is, azt, hogy vajon a 
számos gótikus emléket megőrző Sze- 
pesség vezető szerepe csak látszólagos-e, 
vagy léteztek ezzel párhuzamosan virág
zó más területek is.

A Szepességgel keletről szomszédos 
Sárosban egy Pál-tanítvány, a Szt. Anna- 
oltárok Mestere kezétől valók a legfonto
sabb oltárok, a —»kisszebeni Angyali üd
vözlet-oltár és a Szt. Anna-oltár (MNG), 
a lőcsei Szt. Anna-oltár; szükségneve a 
két utóbbiból adódik. O inkább az elegan
cia fokozása, a költői finomságok növelé
se irányában távolodott a lőcsei műhely
től, a mozdulatokat, tartásokat illetően a 
keresett megoldások elől sem zárkózva 
el. Városának legnagyobb vállalkozása az 
ő tevékenységének idejében már folya
matban volt, a hatalmas kisszebeni főol
tár (MNG) zord arckifejezésű főszobrai 
már az előző század végén elkészültek, a 
szekrény mellékalakjait és az oromzat fi
guráit az 1510-es évekre fejezték be, és 
kissé modoros kedvesség jellemzi őket.

A 16. sz.-ból nagyobb számban ma
radtak ránk oltárok Erdélyből. Veit Stoss 
két fia is itt telepedett le, az egyikük által 
vezetett segesvári műhely jelentős mű
vén, az építményének dekoratív részlete
in már a reneszánsszal kacérkodó rádosi 
főoltáron látszik is valami az apa stílusá
ból. A legnagyobb szabású a szászsebesi 
főoltár, mestere a játékosan naiv alakok 
és a dekoratív részletek tanúsága szerint 
a műfaj adta lehetőségek határain belül 
mindenáron az olaszos stílushoz akart 
közeledni. A székely területen kevés 
számyasoltár maradt ránk, a legbecse
sebb szobor, a nürnbergi-sziléziai hatá
sokra támaszkodva készült, hangsúlyo
zottan fenséges csíksomlyói Madonna az 
1510-es évekből már feltűnően magá
nyos. A legkésőbbi az 1543-as évszámot 
viselő —»csíkmenasági oltár, ennek szob
rain egészséges, népies realizmust lát
hatunk.

Lásd még: —»szobrászat a 17-18. szá
zadban.

írod.: Radocsay, 1967; Jaromír Homol- 
ka, Gotická plastika na Slovensku, Bratislava, 
1972; MMűv 1300-1470, 1987, I, 342-346, 
466-470, 593-597, 724-725; Gótika, 2003.

Végh János

fátyol —»fejviselet 2.

Faut Márk (Sopron, 1565 k.-Sopron, 
1617)

Német nyelvű városi krónika írója. 
Sopron belső tanácsának tagja, 1595-től 
a város képviselője a különböző tárgyalá
sokon. 1596-97-ben városbíró, többször 
országgyűlési követ. 1610-ben kezdte el 
írni Khurze Verzaichnüs (ms., OSZK) c. 
művét, melyben 1526-tól 1616-ig mond
ja el a város történetét. A pletykák, a hét
köznapi és ünnepi élet leírása egyedülál
lóan érdekes művelődéstörténtei forrássá 
teszik. Könyvjegyzéke szerint verseket is 
írt, ezek elvesztek.

Kiad.: Die Chronik des Marx Faut und 
Melchior Klein -  Faut Márk és Klein Meny
hért krónikája, kiad. Kovács József László, 
Sopron-Eisenstadt, 1995.

írod.: Kovács József László, Közművelt
ség Nyugat-Dunántúl városaiban, in Interna
tionales Kulturhistorisches Symposion Mo- 
gersdorf Szombathely, 1978; Erich Land- 
STEINER, Die Chronik des Marx Faut und 
Melchior Klein, Burgenländische Heimat
blätter, 1996; UŐ, Faut Márk és Klein Meny
hért krónikája, Soproni Szemle, 1996; ifi. 
Sarkady Sándor, Faut Márk és Klein Meny
hért krónikája, Várhely (Sopron), 1996; Tóth 
Béla, Die Chronik des Marx Faut und Mel
chior Klein. Faut Márk és Klein Menyhért 
krónikája, Levéltári Szemle, 1996; V iz k e l e - 

TY András, Die Chronik des Marx Faut und 
Melchior Klein, ItK, 1997.

Munitori Ottó

Fazakas Miklós —»Bogáti Fazakas 
Miklós

fazék —»főzőedény

Fazekas János —»Gyöngyösi Chrisos- 
tomus János
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Fazekas Mihály (Debrecen, 1766. jan. 
6. [ker.]-Debrecen, 1828. febr. 23.)

Költő, botanikus, katona. Egy debrece
ni gyógykovács gyermeke. Szülővárosa 
ref. kollégiumában, majd 1781-től a teoló
giai akadémián tanult. 1782-ben odahagy
ta az iskolát s katonának állt. Szolgált Ga
líciában és Lengyelo.-ban, 1788-tól részt 
vett II. József törökellenes harcaiban, s 
megsebesült. 1789-ben hadnaggyá léptet
ték elő. 1791-től másfél évet Galíciában 
volt, azután 1793-96 között a francia há
borúkban, Franciao.-ban, Németalföldön, 
Németo.-ban harcolt. 1796-ban, amikor 
is apja meghalt, főhadnagy lett, de rang
járól lemondott és leszerelt, visszament 
Debrecenbe.

Szülővárosában kezdetben visszavo
nultan gazdálkodott, költészettel és bota
nikával múlatta idejét. 1806-tól vállalt 
közfeladatokat. Puritán becsületessége 
közismert volt, így lett városi pénztáros, 
egy évvel később városi esküdt, a polgár
katonaság kapitánya; 1823-ig a kollégi
um pénztámoka. Hozzávetőleg 1808-19 
között az 1802-ben leégett gótikus temp
lom helyén épülő Nagytemplom építke
zési ügyeit intézte. (Közben, 1811-ben, 
az ő háza égett le.) Utolsó nagy vállalko
zása a haláláig szerkesztett Debreceni 
magyar kalendáriom, amelyet felvilágo
sult elveinek megfelelően a népművelés 
eszközének szánt, s amely ismeretter
jesztő írásokat és szépirodalmat egyaránt 
tartalmazott.

Baráti köre (—>Földi János, —»Csoko
nai Vitéz Mihály, sógora, —»Diószegi 
Sámuel) egyben írói-tudósi kör is volt.

Költészete rokon Csokonaiéval. Az 
egykori katona megcsömörlött az élet dur
vaságaitól, a harmonikus-idillikus szenti
mentális és klasszicista eszményeket tette 
magáévá. Lírai versei az elvonulás me
nedékét kínáló természet csodálatáról 
szólnak, a mindennapok apró örömeiről, 
az „aprócseprők”-ről vagy éppen a szere
lemről. Arról a szerelemről, amely soha 
nem múlik el, s már soha nem teljesedhet 
be, arról, amelyet még katonaként a ro
mán Ruszánda és a francia Ámeli (kivált 
az utóbbi) iránt érzett.

1804-ben készült el hexameteres elbe-

Illusztráció a Ludas Matyi 1817-i, második kiadá
sából

szélő költeményével, a Lúdas Matyival, 
amelyet először ~ tudta nélkül adott ki 
Kerekes Ferenc Bécsben, 1815-ben. Má
sodik, átdolgozott kiadása is Bécsben je
lent meg, 1817-ben. A mű a 18-19. sz. 
fordulójának legalapvetőbb társadalmi 
kérdését, a nemesség és a parasztság el
lentétét népmeséi módon (lévén népmese
feldolgozás) tárgyalja; ez ugyan nem teszi 
lehetővé a társadalmi ellentétek árnyalt 
ábrázolását, de remek lehetőséget ad a né
pi hőssel való érzelmi azonosulásra. Fel
világosult sztoicizmusának, rezignált al
katának, emberbaráti szemléletének ez az 
attitűd felelt meg leginkább. Ironikus fel
hangjához kétségtelenül hozzájárul a népi 
téma és a klasszikus eposzokat idéző vers
forma, a hexameter ellentéte.

1806-ban az ún. Árkádia-pörben (-»Ár
kádia) éles vitát folytatott Csokonai sírfel
iratáról és Debrecenről —»Kazinczy Fe
renccel (Debrecen védelme, Hazai Tudó
sítások, 1806. nov. 5.).

Botanikával is foglalkozott. Sógorá
val, Diószegi Sámuellel együtt írták a ~ 
elgondolása alapján készített Magyar fii- 
vészkönyvet (Debrecen, 1807). Ez az első 
olyan magyar nyelvű, kinyomtatott nö
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vényhatározó, amely Linné rendszerét 
követi. Ő tervezte meg és készítette elő a 
debreceni füvészkertet, megnyitását 
azonban már nem érte meg.

Agglegényként anyjával, húgaival, vé
gül magányosan élt. Tüdőbajban halt 
meg.

Kiad.: Versei, kiad. Lovász Imre, Pest, 
1836; Versei, kiad. Tóth Rezső, Bp., 1900; 
Összes művei, krit. kiad., I—II, kiad. Julow 
Viktor, Kéry László, Bp., 1955; Lúdas Matyi 
és egyéb írások, kiad. Rohonyi Zoltán, Ko
lozsvár, 1973; Összes költeményei, kiad. 
Julow Viktor, Bp., 1976; Művei, kiad. Uő, 
Bp., 1982.

írod.: Mátray Lajos, Fazekas Mihály éle
te és munkái, Debrecen, 1888; Tóth Rezső, 
Fazekas Mihály, ItK, 1897; Illyés Gyula, Fa
zekas Mihály, Válasz, 1934 = Uő, Magyarok, 
1938 = Uő, Itt élned kell, Bp., 1976; Hor
váth János, Csokonai. Csokonai költőbará
tai. Földi és Fazekas, Bp., 1936; Kovács Má
té, Fazekas Mihály, a rokokó költő, Debrecen, 
1940; Waldapfel József, Fazekas Mihály, in 
Uő, A magyar irodalom a felvilágosodás ko
rában, Bp., 1954, ‘ 1957, 31963; Szilágyi Fe
renc, A magyar népi epika hagyományai Fa
zekas Lúdas Matyijában, MNyr, 1954; Julow 
Viktor, Fazekas Mihály, Bp., 1955, 21982; 
Uő, A nippuri szegény ember meséje és a 
Lúdas Matyi ó-romániai népmese-mintájának 
kérdése, ItK, 1969; Görömbei András, Mint 
mikor a nap, ItK, 1969; B író Ferenc, Főhad
nagy Fazekas úr, It, 1992; Rohonyi Zoltán, 
„ Úgy állj meg itt, pusztán Közelítés 19. szá
zadi irodalmunkhoz, Bp., 1996.

Pál Orsolya

fazekasjegy
Az agyagáru (—»agyagművesség) ké

szítési helyére (helység, ill. fazekasmű
hely) utaló, egyben a minőséget garantá
ló, hitelesítő szerepű jel.

Korai formája a fenékbélyeg: a kézi
korong tányérjába vésett, a fazekasra, ill. 
a műhelyre utaló jel, amely a kerámia
tárgy fenekéből plasztikusan kiemelke
dett. Ritkán, de előfordulnak benyomott 
fenékbélyegek is.

A gyorskorongon készült edényt le kel
lett vágni a tányérról, ami lehetetlenné 
tette a fenékbélyeg alkalmazását. Helyet

te az edény kihajló peremén bevágással 
vagy bepecsételéssel elhelyezett perem
bélyeg terjedt el. A perembélyeg különö
sen gyakori az -»osztrák importkerámi
án. A bécsi fazekasok 1431-i szabályzata 
elrendelte a grafítos anyagú fazekak bé
lyeggel való ellátását. E rendelkezésnek 
főleg a távolsági kereskedelemben lehe
tett jelentősége. A Mo.-on talált osztrák 
vagy annak tartott edények bélyegei kö
zül -  melyek nemcsak az edény peremé
re, ill. fülére, hanem olykor a fenekére is 
kerülhettek -  a korábbi kutatás Tulln, 
Bées és Passau jegyeit vélte azonosítani. 
Ma az látszik valószínűbbnek, hogy e 
~ek inkább tekinthetők a minőséget ga
rantáló, semmint a készítés tényleges he
lyére utaló jeleknek, s az sem kizárt, 
hogy az áru kelendőségét biztosítandó, 
hamisították is őket. Bélyeggel ellátott 
szürke vízvezetékcsövek is kerültek elő 
az óbudai pálos kolostorból. A városra 
utaló jelzés (általában címerkép) apró ki
bővítésével a fazekasok a közös városi je
gyet egyszersmind műhelyjeggyé tették.

A —»habán kerámián a 18. sz. előtt 
sem műhely-, sem mesterjegy nem talál
ható. A habán fazekasok csak céhbe tö
mörülésüktől kezdve használtak mester
jegyet: az edény fenekére festett és be
égetett teljes nevet vagy monogramot.

A 18. sz.-i —»fajanszmanufaktúrák jel
zése a helységre utalt. A holicsi fajan
szok jelzése kékkel, feketével, barnával, 
lilával vagy zölddel festett H betű. A ta
tai fajanszokon festett, kék vagy fekete 
(barna, lila) T betű látható. A budai ma
nufaktúra termékeit a többnyire kékkel 
festett OF (Ofen=Buda) betűk jelzik.

írod.: Csányi Károly, A magyar kerámia 
és porcelán története és jegyei, Bp., 1954; 
Holl Imre, Külföldi kerámia Magyarorszá
gon, BpR, 16(1955); Uő, Zur mittelalterli
chen Schwarzhafnerkeramik mit Werkstatt
marken, Mitteilungen des Archäologischen 
Instituts der Ung. Akad. der Wiss., 5(1974- 
75); Adolf K ies, Die Töpfermarken des Wie
ner Raumes, in Keramische Bodenfunde aus 
Wien. Mittelalter-Neuzeit, Wien, 1982; Berta
lan Vilmosné, Bélyeges ausztriai edények 
Óbudáról, BpR, 32( 1998).

Jánoska Amália
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Fazola Henrik (Fassola; Würzburg, 
1730-Diósgyőr, 1779. ápr. 18.)

A rokokó kovácsoltvas-művesség leg
jelentősebb mo.-i képviselője. Szülővá
rosában tanulta ki a kovácsmesterséget. 
1758-ban -»Barkóczy Ferenc püspök 
meghívására Egerbe költözött, ahol elké
szítette a vármegyeháza két rácskapuját, 
valamint a kispréposti és az érseki palota 
erkélyrácsát.

~nek múlhatatlan érdemei vannak a 
borsodi -»bányászat és kohászat megte
remtésében is. Állítólag az egri építkezé
seknél mutatkozó vashiány ösztönözte a 
felső-mo.-i vasgyártás megújítására. Vas
érc után kutatott a Blikkben és a Mátrá
ban, 1767-ben felfedezte a parádi és gyön- 
gyösoroszi, 1769-ben az upponyi érclelő
helyeket. Tudjuk, hogy 1769-ben szenet is 
keresett a Bükkben. 1772-ben megalapí-

Az egri megyeháza kovácsoltvas kapui
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tóttá az ómassai nagyolvasztót és a há
mori vasverő üzemet. A diósgyőri vas
gyár első igazgatója lett.

írod .: Bárányné Oberschall Magda, A z  

e g r i  v á r m e g y e h á z  k o v á c s o l tv a s  k a p u i  é s  h e 

ly ü k  a  h a z a i  é s  a z  e u r ó p a i  v a s m ű v é s z e tb e n , 

AÉ, ú. f. 43(1929); Kriston Béla, A  m e g s z á l 

lo tt , Bp., 1983; Rosta István, F e je z e te k  M a 

g y a r o r s z á g  t e c h n ik a tö r té n e té b ő l , Bp., 1995.
Bánki Éva

fecske
Állatszimbólumként a Physiologus 

szerint a tavasz és a hajnal hírnöke, a hí
vőt ébredésre, imára és jó cselekedetekre 
serkenti, mert így juthat el Krisztushoz 
(Efez 5,14 alapján). A Physiologus úgy 
tudja, hogy a -pár csak egyszer rak fész
ket és költ fiókákat, ezért az Üdvözítővel 
állítható párhuzamba: anyja egyszer fo
gant, őt egyszer feszítették meg, egyszer 
halt meg és támadott fel. A Zsámboky- 
kódexei (ÖNB) egy fecskepár illusztrál
ja, közöttük fiókákkal teli fészek. —»Ba
lassi Bálintnál a reggel hírnöke, amely
nek éneklése szerelemre indít (Mint sík 
mezőn csak egy szál fa..., 2). Az —»Eu
ryalus és Lucretiában a szabadság jelké
pe („Ha fecske nem lehetsz, egyedül én 
tőled nyilván nem találtatom, / Hogyha 
akarnám is, őrzőktől és magas házaktól 
megtiltatom” 11,32).

Lásd még: -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde-A szerk.

fedél, fidél -»fejviselet 2.

fedett út
A —»várárok külső oldalán, a —»glacis 

tetejének magas pereme mögött, annak 
fedezetében létrehozott védelmi létesít
mény, amely egyrészt előretolt védőál
lásként szolgált, másrészt biztosította a 
csapatok rejtett mozgását a védelem első 
vonalában.

Domokos György

fedő —»főzőedény

Feger, Theobaldus —»könyvkereske
delem

fegyver- és hadianyaggyártás (Fel- 
ső-Mo.-on a 16. sz.-ban)

A fegyvergyártás meglehetősen sokré
tű tevékenység, alapját mégis legtöbb
ször a fémfeldolgozás, főként a vas és az 
acél megmunkálása képezte: e két fém
ből készült az -»ágyúk egy része, a -»ké
zi lőfegyverek csöve, lakatszerkezete, lö
vedékeik egy része, a szúró-vágó fegyve
rek (—»kardok, —»tőrök stb.) pengéje, a 
—»szálfegyverek (lándzsák, kopják stb.) 
hegye (a korban gyakran lándzsavasnak 
mondták), a vértek szinte minden eleme. 
A vas mellett a réznek és az ónnak jutott 
nagyobb szerep, elsősorban az —»ágyúön
tésnél, továbbá az ólomnak mint a tűz
fegyverekhez való lövedékek egyik anya
gának. Ám a fegyverek előállításához 
számos más anyagra, tehát más mester
ségek közreműködésére is szükség volt: 
így pl. a fával dolgozó szakemberek ké
szítették a szálfegyverek nyelét, a kézi 
lőfegyverek és a lövegek ágyazatát, a bő
rösök többek között a páncélok egyes 
elemeit összekötő, valamint a fegyverek 
hordozására szolgáló szíjakat vagy a 
lőporoszacskókhoz szükséges bőröket, a 
fazekasok a —»kézigránátok köpenyéül 
szolgáló cserépgömböket. A fegyvergyár
tás részének kell tekintenünk a klasszikus 
harci eszközök mellett a tűzfegyverek 
működéséhez szükséges muníció előállí
tását (—»lőpor, lövedékek, kanóc) vagy a 
lőportároláshoz szükséges hordókat ké
szítő kádárok munkáját is. Tágabb össze
függésben szemlélve a ~i folyamathoz 
tartoztak még azok is, akik az ehhez szük
séges alap- és nyersanyagok kitermelését, 
feldolgozását végezték: bányászok, há
morkovácsok, favágók, szénégetők, salét- 
romfőzők. A korabeli leltárak tanúsága 
szerint a felhasznált alap- és nyersanya
gok (a fémeken és a lőpor alkotórészein 
túlmenően) a következők voltak: számos 
fafajta (fenyő, tölgy, bükk, hárs, mogyo
ró stb.), mindenféle bőr, lenvászon, enyv, 
faggyú, faolaj, gálic, gyanta, higany, kát
rány, kender, mézga, lenolaj, szurok, ter
pentin, viasz, zsírok.

Sajnos a 16-17. sz.-i mo.-i fegyver- 
gyártásra vonatkozó adatok teljes körű 
összegyűjtése még várat magára. Jósze-
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révei egyetlen terület, a felső-mo.-i —»fő
kapitányság, azon belül is leginkább a 
kassai királyi -»hadszertár működéséről 
rendelkezünk ilyen jellegű adatokkal, fő
ként a 16. sz. második feléből. Ám bíz
vást állíthatjuk, hogy az országban má
sutt is (pl. Győrött vagy Kanizsán) ha
sonlóképpen szervezték meg a rendszert. 
Erdélyből elsősorban ágyúöntésre van
nak adataink ebből a korból.

Attól a pillanattól kezdve, hogy I. 
Szulejmán szultán 1520-ban trónra lé
pett, Mo. számára az oszmán hódítás el
leni, 179 éven át tartó, csaknem folyama
tos harc kezdődött. Ehhez mérhetetlen 
mennyiségű fegyver kellett, mind az 
egyre növekvő létszámú mezei hadak 
felszerelésére, mind a —»végvári katona
ság ellátására. Közismert, hogy a fel
használt fegyverek és muníció jelentős 
része külhonból, elsősorban az osztrák 
örökös tartományokból (pl. Bécs, Graz, 
Innsbruck) és a Német-római Birodalom 
egyéb részeiből (Nürnberg, Augsburg, 
Prága stb.) származott.

A nyersanyagokban gazdag észak- 
mo.-i területen már a 15. sz.-ban is jelen
tős méretű hadianyaggyártás folyt, első
sorban Kassán, Eperjesen, Bártfán, Lő
csén, Iglón, továbbá Nagyszombatban és 
Pozsonyban. Bártfán került sor az első, 
adatokkal is bizonyítható mo.-i ágyúön
tésre 1428-ban, ugyanott 1435-ben fu- 
részmalmot, 1521-ben Eperjesen lőpor
malmot, Kassán valamikor a 16. sz. első 
felében ágyúöntő műhelyt létesítettek. 
Ugyanebben az időszakban az erdélyi 
városokban, főként Brassóban, Beszter
cén és Szebenben folyó ágyúöntésről is 
szólnak a források. Ezek a céhes keretek 
közt működő üzemek azonban alkalmat
lannak bizonyultak a törökveszély növe
kedésével egyre fokozódó fegyver- és 
hadianyag-igények kielégítésére. Kassa 
ráadásul túl távol feküdt az említett kül
honi beszerzési forrásoktól. Ezért vált 
szükségessé egy helyi hadiüzem, a kassai 
királyi hadszertár létrehozása 1561-ben. 
Az itt előállított vagy máshonnan ide 
szállított hadianyagot azután a szükség
leteknek megfelelően továbbították a 
felső-mo.-i főkapitányság váraiba. A

hadszertár teljes kiépülése harminc évet 
vett igénybe. Ezalatt felépült a királyi 
ágyúöntőház, a királyi lőpormalom, az 
ágyúcsőfúró műhely, a fűrészmalom, a 
kalapácsos érczúzómalom, a salétromto
rony, a golyóraktár, a fegyvertár, továbbá 
az élelmezési ház, a sütöde, a sörfőzde, a 
malom, a gabonahombárok (hiszen a ka
tonaságot etetni is kellett). A műhelyek
ben már vízi erővel hajtott gépek dolgoz
tak. A sokféle és nagy mennyiségű munka 
elvégzésére a hadszertár saját mesterem
berei mellett fogadott szakmunkásokat is 
alkalmazott.

Annak ellenére, hogy a hadszertár 
szinte mindenféle fegyver és hadianyag 
előállítására képes volt, a gyorsan növek
vő szükségletek kielégítésére sok min
dent mégis a környező, olykor pedig 
meglepően távoli területekről, egy észak 
felé elterülő, kb. 80-100 km sugarú fél
körből kellett beszerezni. Mindez jelen
tős szállítási kapacitást feltételezett, még 
akkor is, ha a termékek egy részét ma
guk az iparosok fuvarozták a hadszertár
ba. A tűzfegyverek közül Kassán egyedül 
ágyúöntésre vannak konkrét adatok; a 
kézi lőfegyverek többségét bizonyosan a 
bécsi hadszertárból kapták. Ez persze 
érthető, hiszen mindössze két olyan hely
ségről tudunk Felső-Mo.-on, ahol ilyene
ket készítettek: Csetneken szakállasokat, 
Krompachban pedig puskákat. Mellettük 
talán Mecenzéfen folyt még ilyen tevé
kenység, mivel többször vittek oda kézi 
lőfegyvereket javításra. A tűzfegyverek
hez szükséges muníciót azonban jelentős 
részben a környező vidéken állították 
elő. Az ágyú- és puskagolyókat részint 
Kassa város mesterei, részint a közeli 
Szepes Gömöri-érchegység bányászte
lepüléseinek kovácsai és öntői gyártot
ták. Bár a lőporkészítésben Kassa ki
emelkedő szerepet játszott, feltehetően a 
szállítási nehézségek kiküszöbölése és az 
ellátás javítása érdekében a nagyobb vá
rakban is foglalkoztak ezzel. így Kassa 
mellett a felső-mo.-i főkapitányságban 
még Eger, továbbá feltehetően Eperjes és 
Lőcse, az ország más részein pedig Gyu
la, Huszt, Munkács, Ungvár, Sempte, 
Trencsén és Szigetvár rendelkezett lő
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pormalommal. A lőpor alapanyagai közül 
a ként ugyan Lengyelo.-ból és az örökös 
tartományokból kellett beszerezni, ám a 
salétrom Szatmár m.-ből és Debrecenből 
érkezett (-»salétromfőzés), a faszén ége
téséhez szükséges fát pedig Kassa város 
erdei biztosították, ahonnan a fa elsősor
ban úsztatással jutott el Kassára. A kanóc 
nagy részét is helyben állították elő.

A hagyományoknak megfelelően a 
kassai és felső-mo.-i fegyvergyártó —»cé
hek készítették a hidegfegyvereket és a 
védőfelszereléseket, jóllehet az ismerte
tett tendenciákkal megegyezően ezek idő 
múltával egyre kisebb részt tettek ki a 
hadszertár beszerzéseiben: a céhes mes
terektől főként vérteket és szálfegyvere
ket vásároltak. E mesterek viszont részt 
vettek a hadszertárban tárolt fegyverkész
letek javításában, karbantartásában is.

A 17. sz.-ban Erdélyben Bethlen Gá
bor s főként I. Rákóczi György uralkodá
sa idején folyt nagyarányú ~, minthogy 
mindketten bekapcsolódtak a harminc
éves háború küzdelmeibe. A gyulafehér
vári és a sárospataki ágyúöntő házak 
tucatszámra készítették a kisebb-na- 
gyobb lövegeket. A század közepén az 
előbbi műhelyben csaknem kétezer em
ber dolgozott.

írod.: Wendelin Boeheim, Handbuch der 
Waffenkunde, Leipzig, 1890; August Demmin, 
Die Kriegswaffen in ihren geschichtlichen 
Entwickelungen von den ältesten Zeiten bis 
au f die Gegenwart. Eine Encyklopädie der 
Waffenkunde, Gera-Untermhaus, 1891; Kele- 
nik József, Szakállas puskák 16. századi ma
gyarországi inventáriumokban, HK, ú. f. 
35(1988); Heckenast Gusztáv, A magyaror
szági vaskohászat története a feudalizmus ko
rában, Bp., 1991; Kelenik József, A kézi lő
fegyverek jelentősége a hadügyi forradalom 
kibontakozásában, HK, 104(1991), 3^1. sz.; 
Pálffy Géza, A főkapitányi hadiipari műhely 
kiépülése Kassán és nyersanyagellátó forrá
sai, Studia Agriensia, 15(1995); Domokos 
György, A kassai királyi hadszertár fegyver
zete és felszerelése a 16-17. században az in- 
ventáriumok tükrében, HK, 110(1997); Saru- 
Si Kiss Béla, Vasgyártás és vasgazdálkodás 
Murányban a 16. században, Fons, 4(1997), 
1. sz.; Liliane Funcken, Fred Funcken, His

torische Waffen und Rüstungen. Ritter und 
Landsknechte vom 8. bis 16. Jahrhundert. 
Mittelalter und Renaissance, Niederhausen, 
2001; Pálffy Géza, A Habsburg Birodalom 
hadigazdasági kapcsolatai a magyarországi 
végvárrendszerrel a 16. század második felé
ben, in írott és tárgyi emlékeink kutatója. Em
lékkönyv Bánkúti Imre 75. születésnapjára, 
szerk. Mészáros Kálmán, Bp., 2002.

Domokos György

Fegyverneki L. Izsák (Fegyvernek, 
?-Sárospatak, 1589. dec. 7.)

Ref. egyházi író. Sárospataki tanulmá
nyai után 1581-től Wittenbergben, 1585- 
ben Heidelbergben járt egyetemre. I 586- 
tól Sárospatakon volt lektor, 1588-tól 
rektor. Teológiai lexikonja (Enchiridii lo
corum communium theologicorum...), 
melyet Johann Jakob Grynaeus adott ki 
először 1586-ban Bázelban, 1628-ig 14 
(külföldi) kiadást ért meg. Grynaeusszal 
levelezést is folytatott. Feltehetően —»Las- 
kai Csókás Péter munkatársa a —»Calepi- 
nus-szótár magyar értelmezéseinek meg
írásában.

írod.: Eötvös Lajos, Fegyverneki L. Izsák 
sárospataki tanár emlékezete, Sárospataki 
Füzetek, 1869; Szabó András, Melanchthon- 
tól Lipsiusig, ItK, 1986.

Szabó András

fegyvertár —»hadszertár

„Fegyvert s bátor szívet...” (1663. 
aug.-szept.)

Az „Arma paret..." kezdetű 11 soros 
latin epigramma magyar parafrázisa. Szá
mos másolatban maradt fent —»Zrínyi 
Miklós Török áfiumáaak végén, toldalék
ként, annak gondolatait visszhangozva. 
Tartalmazza az Afium  kolozsvári első 
nyomtatott kiadása (1705) is. Keletkezé
se 1663 augusztusa és szeptembere közé 
tehető. Szerzőjét nem ismerjük, van 
olyan feltételezés, hogy —»Gyöngyösi Ist
ván műve.

Kiad.: RMKT, XVII/10, 1981.
írod.: Kovács Sándor Iván, Gyöngyösi 

Kemény-eposzának Zrínyi-imitációi, ItK, 
1985.

Magyar Árpád
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fehérbor -»-bor

fehérnemű
A ~ funkciója, hogy védelmet nyújtson 

a hideg ellen, a testet megvédje a felsőru
ha általában a -énéi vastagabb anyagától, 
ill. hogy megkímélje a felsőruhát a test
től, annak kipárolgásaitól. Általában 
mosható, fehér vászonneműből készült 
(—»fehérruha). A ~k körébe sorolt visele- 
tek funkcionális feladataikon kívül -  ko
ronként és kultúránként eltérő -  szimboli
kus tartalmakat is hordoztak, ill. viselő
jük társadalmi helyzetét is reprezentálták. 
A férfiak által viselt ~k, elsősorban az 
—»ingek, a kora újkortól sokkal nagyobb 
nyilvánosságot kaptak, mint a női válto
zatok. A felhasogatott vagy éppen rövid 
felsőruhák alól kivillanó ing anyaga, kéz
elője és nyakrésze záródásának, a gallér
nak díszítése a gazdagság, a rang kifeje
zője lett egészen a 18. sz.-ig. A női ~k ez
zel ellentétben mindvégig „titokban” 
maradtak, legföljebb az ing felső szegé
lye, gallérja látszódhatott; a 18. sz. végé
től pedig a női -knek még az említése is 
frivolnak minősült. Változott a -ben va
ló mutatkozás jelentéstartalma is. A kö
zépkorban a csak ingben és mezítláb va
ló megjelenés a penitencia, a megalázko
dás kifejezése volt, amit pl. IV. Henrik 
császár Canossa-járása (1077) is mutat. 
A —»házasságtörésért kiszabott büntetést 
szintén ingben, fedetlen fővel, mezítláb 
kellett elviselnie a vétkes nőnek. A fenn
maradt ábrázolások tanúsága szerint ing
ben, lenyírt hajjal kísérték a vesztőhelyre 
a halálraítélteket, még Mária Antónia 
francia királynét is. A 18. sz.-tól figyel
hető meg a férfi ~k szerepének gyökeres 
átértékelődése: ekkortól a korábban 
rangjelző funkciójú darabokban való 
nyilvános mutatkozás a ruhátlanság, a 
neveletlenség, a nevetségesség hatását 
keltette.

A középkor végétől kezdődik meg Eu
rópában a ~k differenciálódása. Koráb
ban a legáltalánosabban viselt -  visz. az 
ing volt, melynek szabása férfiak és nők, 
ill. rangosak és köznép között nem muta
tott nagy eltérést. A férfiak a középkor 
óta viseltek a genitáliát takaró ruhadara

bot, a 12. sz.-tól egyértelműen alsóruha
ként (—»lábravaló). Női változata visz. 
Itáliában jelent meg a 16. sz. elején. In
nen terjedt el használata először francia 
földön -  visz. Medici Katalin királyné 
révén - , majd szerte Európában, de soká
ig csupán az elit körében. Angliában csak 
a 18. sz. végétől mutatható ki használata.

A női viselet változásával a 15. sz.-tól 
vált egyre fontosabbá a terjedelmes 
-»szoknyák kitámasztására szolgáló al
sószoknya. A 16. sz.-tól Mo.-on is talál
kozunk halcsonttal, dróttal, hasított nád
dal merevített abroncsos változatával, 
melyet a források a spanyol szó eltorzítá
sával „verdugalf’-nak neveznek. Hord
tak azonban sima, általában vászonból 
szabott alsószoknyákat is, ezek készül
hettek igen finom anyagból, jelezve vise
lőjük rangját, vagyoni helyzetét. A felső
test védelmére, ill. formálására szolgáltak 
az ing alatt viselt alsóingek. A karcsúsító 
fűzők használatát a 16. sz.-tól már szá
mos portrén is megfigyelhetjük; nők és 
férfiak egyaránt viselték udvari körök
ben. Eleinte fémpántokból készült, tex
tillel bélelve, a 17. sz.-tól pedig halcsont
tal vagy hasított náddal merevítették. A 
16. sz.-tól kezdve bizonyos -típusok (pl. 
fűző, abroncsos alsószoknya) meghatá
rozott társadalmi rétegekhez kötődnek, s 
viselésüket egyéb luxus ruhadarabokéhoz 
hasonlóan igyekeznek megakadályozni a 
köznép számára (—»ruharendelet).

A ~k közé sorolható a lábat védő —»ha
risnya, kapca is. Szövött, ill. kötött 
anyagból egyaránt készíthették, a haris
nyák spanyol és angol hatásra terjedtek 
el a kora újkorban. A mo.-i forrásokból 
tudunk selyemből, bársonyból, bőrből 
készített harisnyáról (strimff, strimfli). 
Zrínyi Ilonának kötött selyemharisnyája 
is volt, ilyet csak a legelőkelőbbek visel
tek a 16-17. sz.-i Mo.-on.

A nappal viselt -két követte a —»háló
ruhák formája is. Szabásuk a kora újkor
tól az ingnek megfelelően alakult; a for
rásokból ismertek selyemből készült, 
gazdagon hímzett, —»récével, —»csipké
vel díszített változatok is.

A nagyszámú, gyakran váltott, tiszta -  
rangjelző szerepe a kora újkortól figyel
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hető meg, s a  18. sz. végétől válik általá
nos követelménnyé az elit körében.

írod.: Radvánszky, I [1879], 21986; Ce
cil Willett CUNNINGTON, Phillis CUNNINGTON, 
The History o f Underclothes, London-Bos
ton, 1981; Endrei Walter, Patyolat és posztó, 
Bp., 1989 (Mikrotörténelem).

A szerk.

fehérruha
~n a mosható, fehér vászonneműből 

készült öltözékek összességét értjük. A 
kifejezés első előfordulását 1572-ből is
merjük. A 16-17. sz.-i magyar nemesi ho
zományjegyzékek tanúsága szerint eleink 
a „viselni való fehérruhák'’ közé sorolták 
az —»inget, az -^-ingvállat, a hálóinget, a 
hálófőkötőt (—»hálóruha), az —»előkötőt, 
a főkötőt, a fedelet (—»fejviselet), a gallért 
és a fodrot. A „fehérruhák”-nál általában 
az —»ágyi ruhákat és az —»asztali ruhákat 
(lepedő, vánkoshuzat, szuperlát, abrosz, 
kendő-keszkenő, orca- és főtörlő stb.) so
rolják föl. Nem ritka, hogy az eredetileg 
vászonból készült ~k között említik a se
lyemből varrott inget, előkötőt, abroszt 
vagy szuperlátot is.

írod.: Radvánszky, I II [1896, 1879], 
21986.

Pásztor Emese

Fejér Antal (f i 790 vagy 1791)
Költő, fordító, ügyvéd. Az eperjesi ke

rületi tábla consiliariusa, Heves és Kül- 
ső-Szolnok m. táblabírája, másodalis
pánja volt, 1764-től Haller Sámuel tábor
nok szolgálatában állt. Alkalmi versek 
mellett latinból fordított, legjelentősebb 
munkája John Barclay 17. sz.-i neolatin 
prózaíró Argenis c. művének magyarítá
sa (Barklájus János Ärgernisse, Eger, 
1792), amely világi témája ellenére párt
fogójának, —»Barkóczy Ferenc egri püs
pöknek költségén jelent meg.

Művei: Mátra hegyei között mulatozó 
Nymfának éneke, Nagyszombat, 1765; A jó 
zan életnek némely reguláji, Eger, 1767, 
2Pest, 1815, kiad. Fejér Elek; A füredi sava
nyúvíznek hasznáról kiadott versek, h. n., 
1778; A Balaton-tihanyi echónak eleven zen
gése, Buda, 1779; Örvendező versek, Pest, 
1780.

Illusztráció Fejér Antal Argenis-fordításából 
(Eger, 1792)

írod.: Lukinich Imre, Barclay „Argenis”- 
ének magyar fordításaihoz, EPhK, 1912; 
Vasáry Dalma, Barclay Argenisének első 
magyar verses fordítása, ItK, 1930.

Tóth Jakab

Fejér Mihály -»Weiss, Michael

Fejérváry Károly (1743-Komlóske- 
resztes, 1794. dec. 6.)

A 16. sz.-tól Sáros m.-ben élő kisne- 
mesi családból származott és az Eperjes 
melletti komlóskeresztesi birtokán élt 
maga építtette szerény kúriájában. Visz. 
a késmárki ev. líceumban tanult, s azután 
Debrecenben jogot hallgatott. Sáros m. 
táblabírája és az eperjesi ev. kollégium 
felügyelője volt. Az iskola ügyében tár
gyalt II. Józseffel 1773-ban, amikor a 
császár Kassán, majd évtizedre rá ismét, 
amikor Eperjesen járt. Barátai közé tarto
zott —»Dobai Székely Sámuel, levelezett 
-»Kovachich Márton Györggyel, —»Ka
zinczy Ferenccel és —»Jankovich Miklós-
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sal. Mintegy 1000 kötetes könyvtára és 
130 kötetnyi hungarica kéziratgyűjtemé
nye volt. (Gyűjteményeinek két ismert 
katalógusa közül saját kezű és részben te
matikus csoportosítású jegyzék: OSZK, 
Föl. Lat. 3897; hagyatéki leltárnak tekint
hető a formális csoportosítású: OSZK, 
Föl. Lat. 35.)

Kevés eszközzel, sok és gondos mun
kával, céltudatosan gyűjtött. A gyűjte
mény súlypontjait a magyar történelem, 
országgyűlési iratok és jogtörténet mel
lett a prot. egyháztörténet és egyházi in
tézménytörténet, valamint Sáros és a 
környező megyék helyrajza és története 
körébe vágó művek alkották. Az övé volt 
a Fless András nyomdájában 1473-ban 
nyomtatott —»Budai Krónika egyetlen 
Mo.-on megőrződött példánya. A magyar 
történetírás jeles műveinek széles köre 
mellett megvolt könyvtárában pl. —»Syl
vester János Újtestamentum-fordítása 
(Sárvár-Újsziget, 1541), -»Zrínyi Mik
lóstól az Adriai tengernek Syrenaia 
(Bécs, 1651), az Esterházy család —»7ro- 
phaeuma (Bécs, 1700), sőt —»Esterházy 
Pálnak Az egész világon levő csudálatos 
boldogságos Szűz képeinek rövideden fö l
tett eredeti (Nagyszombat, 1690) c. köny
ve, valamint leginkább kéziratos (és rész
ben saját kezű) másolatban 17-18. sz.-i 
felvidéki prot. szerzők (pl. id. —»Buch- 
holtz György, Ketzer István, —»Fischer 
Dániel, —»Bél Mátyás, Lautschek Már
ton, —»Matthacides Sámuel, Schmal And
rás, —»Rezik János, —»Schmeizel Márton, 
—»Szirmay Antal, Kriebel János) számos 
műve.

Rendszerezett forrásgyűjtései közül 
(csupán a meglévő azonosítható műveket 
említve) talán a Collectio diplomaticae 
(OSZK, Quart. Lat. 1262) a legkorábbi, 
amelynek 1768-ban már második kötetét 
kezdte. A két kötet mintegy kétszáz kö
zépkori oklevél jórészt saját kezű máso
latát tartalmazza, amelyek nagyobbrészt 
saját és a rokon családok családi levéltá
raiból, ill. az eperjesi városi levéltárból 
készültek.

A Familiarum Hungáriáé atlantis 
historico diplomatico heraldico genealó
g ia  (OSZK, Föl. Lat. 254) három nagy

kötete az Árpád-ház és az arisztokrata, 
ill. nemesi családok történetét tárgyalja, 
kezdve többnyire akvarellel színezett 
vagy tollrajzos, de néha beragasztott met
szeteken látható címerképükkel. Ezt kö
veti a családfa, majd sírfeliratok közlése, 
amelyek egyes családtagokról pontos 
élet- és méltóságadatokkal szolgálnak 
(néhány esetben a síremlék rajzával), vé
gül a családról vagy egyes tagjairól szó
ló idézetek és kivonatok történeti mun
kákból. E mű anyaggyűjtéseként értel
mezhető a hagyaték számos további 
kötete, pl. a hiányosan fönnmaradt Cero- 
graphia hungarica (OSZK, Föl. Lat. 
3367) c. gyűjtemény a királyok (és erdé
lyi fejedelmek), vármegyék, káptalanok 
és konventek, egyes családok, ill. szabad 
kir. városok pecsétjeinek lenyomataival, 
ill. rajzaival, valamint a Collectio epita- 
phorum (OSZK, Oct. Lat. 171) és a 
Collectio inscriptiorum et epitaphiorum 
(OSZK, Fol. Lat. 1691).

~ hosszan dolgozott Sáros m. rendsze
res leírásán is (vö. pl.: OSZK, Oct. Lat. 
51; Föl. Lat. 281, I—II). Nyomtatásban 
csupán ennek egy fejezetét adták ki 
1929-ben (Commentario de moribus et 
ritibus Ruthenorum).

Gyűjteményét és könyvtárát özvegyé
től, Semsey Polixénától Jankovich Miklós 
vette meg 1799-ben, s azok így kerültek 
Jankovich gyűjteményeivel az OSZK-ba.

Gyermekei, akik közül F. Gábor 
(1780-1851) műgyűjtő a 19. sz. első fe
lének egyik legjelentősebb mo.-i magán- 
gyűjteményét hozta létre, ill. F. Apolló
nia (1784-1848), Pulszky Ferenc édes
anyja, tizenévesek voltak apjuk korai 
halálakor.

Kiad.: A[jieKceií| FJetpob, Fejérváry 
K[ároly/  „De moribus et ritibus Rutheno
rum ”  u aHanoeuHHbie ceedeuuH M[amnuia] 
Benn u A[umajiaJ Cupviau, X oB K B a, 1929 
(EnöJiHOTeKa 3anncoK mmy cb. Bacuasi 
BejiHKoro, 6); F ejérváry Károly levelei Ka
zinczy Ferenchez, in Kazinczy Ferenc Leve
lezése, kiad. Váczy János, 1, Bp., 1890, 192., 
202., 211., 225. sz., II, Bp., 1891, 292., 296. 
és 311. sz.; vö. még: II, 306, XXIII, 5757. sz.

írod.: Pulszky Ferenc, Életem és korom, 
kiad. O ltványi Ambrus, Bp., 1958, 1, 47-48,
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69-70 (Magyar Századok); Szinnyei, III, 
1894, 279; Hörk József, Az eperjesi ev. kér. 
Collegium története, Kassa, 1896, 116, 
121-122, 130; Stoll, 1963, 22002, 32004, 
364. sz.; Berlász Jenő, Jankovich Miklós pá
lyaképe és könyvtári gyűjteményei, in 
Jankovich Miklós, a gyűjtő és mecénás (1772- 
1846), szerk. Belitska-Scholtz Hedvig, Bp., 
1985, 23-78: 33; Szentesi Edit, Egy másik 
gyűjtemény. Varsányi János rajzai Fejérváry 
Gábor elefántcsont-faragványairól, in Janko
vich Miklós, 2002, 32—44; Földesi Ferenc, 
Fejérváry Károly album amicoruma, in ja n 
kovich Miklós, 2002, 213. katalógustétel, 
228-229, vö. még uo. 216., 217., 243. és 244. 
katalógustétel (Földesi Ferenc, M ik.ó Árpád, 
ill. R itoókné Szalay Ágnes).

Szentesi Edit

fejviselet
A ~ fontos szerepet töltött be az 

—»öltözködésben, mert alapvető, a fejet a 
hőmérséklet változásaitól és a csapadék
tól védő funkciója mellett a társadalmi 
rang kifejezésére is alkalmas volt. A fér
fi ~ elsősorban a társadalmi státust hang
súlyozta azzal is, hogy igyekezett lépést 
tartani a divat változásaival, a női ~ vi
szont a leányok, asszonyok élethelyzeté
nek kinyilvánítását helyezte előtérbe.

1 . f é r f i  ~
A 17. sz. végéig elképzelhetetlen volt, 

hogy férfiember nyilvánosság előtt fe
detlen fejjel mutatkozzék, ahhoz pedig 
még jó egy évszázadnak kellett eltelnie, 
hogy fejfedő nélkül az utcára is kimehes
sen. A parasztembernek további száz évre 
volt szüksége, hogy ezt a szokást átvegye: 
a házasember csak a templomban, s ott
hon is csak evés közben tette le kalapját.

Az ókorban a férfiak és a nők egyaránt 
viselték a csuklyát. A felsőruha nyakki
vágásába varrt csuklya, ill. önálló válto
zata mint sapka a középkorban már job
bára csak a férfinép -  egyházi és világi 
főrangüak, közrendű parasztok és pász
torok -  körében volt általános. A 18-19. 
sz.-ig -  társadalmi rangtól függetlenül -  
főként a lovon ülők, a hosszan szabadban 
tartózkodók -  pl. az erdélyi, mezőségi 
pásztorok, a mezőn hálók -  és a szerzete
sek viselték. A nők csak a —»gyász jele-

Csuklyán viselt bíborost kalap a Képes Krónika 
Gentilis bíborost ábrázoló miniatúráján, f  68v. 
OSZK

ként vagy átmeneti divat hatására hord
ták.

A hazai férfiak körében a csuklyánál 
népszerűbb volt a bőr- vagy nemezsü
veg. Ez a bolgár-török jövevényszavunk 
eredendően valamennyi fejrevaló gyűjtő
neve volt. A süveg 14. sz.-i, a -+Képes 
Krónikában is megörökített változatának 
kerek, ill. csúcsos teteje volt, ez utóbbit a 
nyugati országokban keleties ~nek tartot
ták. A nemezsüveg teteje a 17. sz. elejé
től egyre magasabb lett, a 18. sz. elejétől 
mint magyar barkás süveg szerepelt az 
-^árszabásokban a tót, kozák és egyéb, 
„közönséges” süvegek társaságában. A 
magyar barkás süveget, mint a süvegek 
javát, a konvenciós cselédek eleje kapta, 
céhbeli inasnak, legénynek ilyet adott a 
mestere bér fejében, ilyen magas, fekete 
süvegben, sinkóban jártak a debreceni 
diákok is. A süveg a 16-18. sz.-ban álta
lánosan viselt katonaföveg volt. Az urak, 
katonák, —»hajdúk süvegét azzal külön
böztették meg a civilekétől, hogy kari
máját oldalt ferdén bevágták, „csákóra
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Toliforgós süveget viselő magyar nemes. Thurzó 
Kristóf képmása, 1611, részlet. MNM TKcs

vágták”. A katonai csákó nemezből ké
szült, gyakran nap- és nyakellenzővel.

A 17. sz.-ban a lágy szövettel bevont 
szőnnés süvegek teteje is magasodni, ill. 
hosszabbodni kezdett, és lassanként zacs
kósán visszahajlott. Ezt a sajátosan ma
gyar süvegformát az ukránok magerká- 
nak is nevezték, megkülönböztetve az 
ukránoknál is használatos „lengyel for
mára csinált” süvegtől. A szőrmés süveg
nek a kucsma volt a közemberhez illő 
egyszerűbb társa. A szőrmés süvegek 
egyik változata a 18. sz. elejétől emlege
tett téli füles süveg vagy bagolysüveg 
volt, amelyet valamilyen matériából, el
lenzővel varrtak, szőrmével béleltek, a 
fülre lehajtott karimával is viselték.

A középkorban -  nemritkán a csuk
lyán is — leginkább kalapot viseltek, de a 
kalpag, a kalap Mo.-on csak lassan fog
lalta el a süveg helyét. Nyugati változa
tai, a 15. sz.-i magas, kúpos tetejű, a 16. 
sz.-i laposabb tetejű, keskeny karimájú 
kalap, a 16. sz. végén a spanyol barett is 
jelen volt egy szűkebb társadalmi elit öl

tözetében. A süveg ellenzős változatát, 
amelyet árnyéksüvegnek, kalapos süveg
nek is neveztek, szintén viselték, de ma
ga a kalap szó csak a 16-17. sz. forduló
jától lett használatos. A 18. sz. elején 
azonban már országszerte, szériában ké
szült a kalaposok műhelyében, felnőttek
nek, gyermekeknek egyaránt a finomabb 
és a közrendűekhez is illő, durva marha
szőrből vagy juhgyapjúból nemezeit, 
széles karimájú, álladzós kalap. A rend
kívül széles kalapkarimát szalagokkal 
erősítették a kalaptetőhöz. Az ilyen felkö
tött karimájú kalapokat, német kalapnak 
titulálva, a 18. sz. végén a nyugati divat 
követői, elsősorban a tisztviselők közve
títették Mo.-ra, de a közrendűek körében 
csak az ország nyugati sávjában talált kö
vetőkre. Nyugati jövevény volt a kürtőka
lap is. Az Európa-szerte kedvelt szalma
kalapok is 18. sz. végén jelentek meg a 
hazai -ben.

Amint a 16-17. sz.-i festményeken a 
főnemesek, fejedelmek kalpagját saska
romban végződő madárszámy —»forgók, 
még inkább -»medályok, darutoliakkal, 
kócsagtollakkal ékesített toliforgók dí
szítették, a közemberek kakas- vagy gá- 
csértollat tűztek süvegük karimájába, a 
legények kalapját is daru-, túzok-, strucc- 
és pávatollal díszítették. Kedvelt kalap
dísz volt a virágbokréta is.

2. női ~
A magyar leányok, asszonyok a hon

foglalás kori régészeti leletek és a 13-14. 
sz.-i illusztrációk szerint hajnyomtató 
pánttal lefogott, kettéválasztott hajat vi
seltek. A leányok, a hajadonok hajadon
főit jártak, látni engedték korábban vál
lon kibontva viselt, majd két vagy egy 
ágba fonott hajukat. A 13. sz.-ban, bizán
ci szokás szerint, a hercegi menyasszony 
diadémot, koronkát kapott. A 16-17. sz.- 
ban megkülönböztettek elő- és kontypár- 
tákat, valamint karikapártákat. A karika
vagy koszorúpárta volt az igazi „magyar 
párta”. A „főleányokhoz illő” reneszánsz 
ékességű, gyöngyös, ékszeres, vagyont 
érő pártákat ötvösök, hímvarrók, gyöngy- 
fűzők készítették. A köznemes- vagy pol
gárlányok pártáit agyagpaszta, csont- és 
üveggyöngyök, réz- és bronzspirálok,
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Koronka, 16. sz. (19. sz.-i összeállítás). MNM

flitterek díszítették. A 18. sz.-ban a sze
gény sorsú leányok is pártát viseltek, 
Debrecenben „gyönggyel megrakott vé
gű tűk” díszítették a cívislányok pártáit 
is. A párta fontos eleme volt a leány vise
letének, —»hozományként is kaphatta a 
házasulandó hajadon. A menyegzőn a 
párta mellől nem hiányozhatott az élő vi
rág, a rozmaring sem (—»esküvői öltözet).

A középkorban asszony sohasem je
lent meg fedetlen fejjel. A középkori 
csuklyát idővel felváltották a különféle 
főkötők. Az asszonyi státust jelölő, ’te
kercs, csavarás’ értelmű és a hajkontyra 
vonatkozó konty szavunkat Mo.-on he
lyenként ’főkötő’ értelemben is használ
ták. Asszony számára a főkötő viselése 
előjog, de kötelesség is volt. A főkötőhöz 
homlokot takaró homlokelő és állkendő 
is tartozott, föléje lepel borult. Ilyen mó
don ábrázoltak a viseletalbumok még a 
16-17. sz.-ban is egyes magyar nemes
és közrendű asszonyokat. A lepleket bu-

lázó, bulyázó kendőnek, fidélnek hívták, 
ez utóbbi elnevezés korábban a nemesasz- 
szonyok -ében a homlokelő jelölésére 
szolgált. A nagyünnepi felkészüléshez a 
főkötőre később is fátylat borítottak.

A középkortól kezdve viseltek a főran- 
gúak aranyozott ezüstfonalból hálószerű
én font, isloggal díszített hálófőkötőket. 
Visz. ilyenből származnak a III. Béla el
ső feleségének, Antiochiai Annának sír
jából előkerült töredékek is. A 16. sz.-i 
leletek (Csenger, Szombathely) a hason
ló fejdíszek elterjedését bizonyítják. A 
reneszánszig vezethetők vissza a recefő- 
kötők, a fonással készült csipkefőkötők 
is, amelyek helyét később horgolt utóda
ik foglalták el. A 17. sz.-ban a magyar fő
kötő merev papíralapját selyemszövettel 
borították, és fémfonalból szőtt —»paszo
mánnyal, —»csipkévek díszítették. A 18. 
sz.-ból múzeumaink több főkötőt is őriz
nek. A magyar főkötő technikai megol
dása a korábbihoz hasonló volt, a homlo-
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Párta, arany vert csipke, filigrán- és gránátdíszítéssel, 18. sz. MNM

Főkötő, selyemszövet, arany vert csipke díszítéssel, 17. sz. vége. MNM



fejviselet 44

15. sz.-i női fejviselet Kolozsvári Tamás garamszentbenedeki Kálvária-oltárának középképén, részlet
Esztergom, Keresztény Múzeum
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kon csúcsban lenyúlt, és arany, vertcsip
ke fodrokkal díszítették. Viselte főne
mes, polgár és szolgáló egyaránt, erről 
tanúskodik a szolgálókra vonatkozó tiltó 
rendelet is (Kecskemét, 1702). Az elzá
szi, bajor, karintiai, linzi főkötők viselé
séhez a Mo.-on élő és a 18. sz.-ban bete
lepült németajkú asszonyok ragaszkod
tak. A 18. sz.-ban a német főkötő magyar 
változata, a kaskétli is megjelent Mo.-on. 
A 16-17. sz.-i kontyfőkötők legáltaláno
sabban és legtovább viselt változatait -  a 
selyemvirágokkal hímzett, főnemesi fő
kötők utódait -  legtovább a közrendű asz- 
szonyok viselték.

A korábbi hosszúkendők, fátylak -  és a 
18. sz.-ban sokasodó vállra, nyakra való 
kendők -  mellett megjelentek a —»kesz
kenőnek is nevezett fejre való kendők. 
Régies keszkenő szavunk eredendően a 
kézbe való kendő, a kisebb, mégis fej
kendő méretű, négyzetes kendők eredeti 
szerepére utalt. Akárcsak a 14. sz.-i kirá
lyi ruhatáraknak, a 16. sz.-i hazai díszöl
tözeteknek is kiegészítői voltak a kézbe 
való kendők. A keszkenő -  mint a hűség 
szimbóluma -  különös jelentőséget ka
pott az európai jelrendszerben, Mo.-on 
is (kézbe való kendőként, utóbb pedig 
fejkendőként is) a jegykendő szerepét 
töltötte be.

írod.: Radvánszky, I, 1896, 21986; Posta 
Béla, A gyulafehérvári székesegyház sírlele
tei, Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum 
Érem- és Régiségtárából, 8(1917); Höllrigl 
József, A csengeri református templom krip
tájának leletei, AÉ, ú. f. 47(1934); Ú. Kerék
gyártó Adrienne, A magyar női haj- és fejvi
selet, Bp., 1937 (Néprajzi Füzetek); Benkő 
Loránd, Konty, MNy, 57(1961); Domonkos 
Ottó, A süvegviselet történetéhez, NÉ, 44 
(1962); Horváth Béla, A tiszaörvényi párta 
és pártaöv, FA, 21(1970); M egay Géza, A 
miskolci avasi templom 1941. évi ásatásának 
eredményei, HÓMÉ, 9(1970); Zsuzsa Ka
ruk, Cultural Words from the Turkish Oc
cupation o f  Hungary, Bp., 1977 (Studia 
Turco-Hungarica, 4); Tompos Lilla, A tradí
ció továbbélése a 18. századi női viseletben 
Magyarországon, in Zemplén népessége, tele
pülései. In memoriam Németh Gábor, Sáros
patak, 1999 (A sárospataki Rákóczi Múzeum

füzetei, 37); Flórián Mária, Haj- és fejvise
let, in Uő, Magyar parasztviseletek, Bp., 
2001 .

Flórián Mária-Tompos Lilla

Fekete Imre (16. sz.)
Bibliai históriás énekek szerzője. 

Mind a Bírák könyve 13. alapján készült 
Az erős és istenfélő vitéz Sámsonról („So
kat Szentírásból eddig emlékeztünk...”), 
mind a Sámuelről, Saulról és Dávidról 
szóló Egynéhány szép históriák az kirá
lyoknak könyveikből („Emlékezhetink, 
régen ó törvényben...”) c. éneke 1546- 
ban íródott, és megjelent a -a Hoffgreff'- 
énekeskönyvben (1556).

Kiad.: RMKT XVI/2, 1880.
Szelp Erika

Fekete János, galántai, gr. (Csabren- 
dek, 1741. nov. 10-Fót, 1803. júl. 21.)

Költő, politikus. Apja, F. György, Má
ria Terézia országbírójaként és udvar
mestereként vonult nyugdíjba. Fiának ki
tűnő nevelést biztosított; a Theresianum 
neveltje egyformán jól beszélt és írt ma
gyarul, németül, franciául és olaszul. A 
bécsi előkelő társaságok kedvence volt; a 
szellemes, kiváló kapcsolatteremtő ké
pességű fiatalember barátai közé tarto
zott a kor híres balettművésze, Jean Nő
vérré éppúgy, mint a Goethe által a „leg
boldogabb ember”-nek nevezett de 
Ligne herceg. A társasági jó szerepléshez 
hozzátartozott az irodalom művelése is: 
az ifjú ~ az 1760-as években Voltaire-nak 
küldi el verseit, időnként egy-egy láda 
tokaji bor kíséretében. ~ maga terjesztet
te azt az anekdotát, hogy a femey-i patri
archa egyszer azt válaszolta neki: bora 
jobb, mint a verse. 17. sz.-i magyar köl
tőket is lefordított franciára. Franciául 
írott verseit egyéb írásaival együtt az 
1780-as évek elején teszi közzé Mes ra- 
psodies cím alatt, ebben helyet kapnak 
erotikus, szabadszájú, olykor durván an- 
tiklerikális élű versei is. Magánélete sem 
nélkülözi a libertinus életvitelt: van véle
mény, amely szerint ő a sztriptíz első ha
zai pártfogója. Megpróbálkozik a katonai 
karrierrel, s noha tábomokságig viszi, za
varos pénzügyei miatt ki kell lépnie a
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hadseregből. Az 1780-as években bele
veti magát a megélénkülő hazai politikai 
életbe, a reformnemesség egyik tempera
mentumos, színes és eredeti egyénisége 
ő. 1790 k. szülőfalujában, Csabrendeken 
késő barokk stílusú kastélyt építtet. Az 
1790-es országgyűlésen a jobbágyfelsza
badítás érdekében szólal fel; egyes hí
resztelések szerint az első magyar köz- 
társasági mozgalomban -  ha sor kerül rá 
-  elvállalta volna a katonai vezető szere
pét. Egyre szenvedélyesebben versel ma
gyarul, de e költeményeit nem publikál
ta, kéziratainak az MTA Könyvtárában 
őrzött két vastag csomója iránt minded
dig az utókor sem tanúsított különösebb 
érdeklődést. Kiterjedt levelezésének je
lentőségét viszont már felfedezték a 18. 
sz. nemzetközi művelődésének kutatatói 
is. ~ műveinek új kiadása nincs.

Kiad.: Rosta Lívia, Galánthai gró f Feke
te János kiadatlan francia költeményei, Pécs, 
1933; May István, Fekete János elveszett kéz
iratai, ItK, 1941, 1942; Levél gr. Széchényi 
Ferenchöz, ItK, 1934; Gróf Fekete János köl
tői levele gróf Teleki Lászlóhoz, kiad. Kristóf 
György, ItK, 1935; Geréb László, Fekete Já
nos kiadatlan antiklerikális verseiből, It, 
1950; Lettre à Mr. de Voltaire ou Plainte d ’un 
Hongrois (1764), kiad. Vörös Imre, Bp., 
1987.

írod.: Kazinczy Ferenc, Pályám emléke
zete. Bp., 1879: Uő, Az én életem, Bp., 1987; 
Morvay Győző, Galánthai gr. Fekete János, 
Bp., 1903 (Magyar Történeti Életrajzok); 
KrassÓ Jolán, Fekete János magyar munkái, 
Bp., 1919; H. Tronchon, Les oeuvres de 
Jean Fekete de Galántha, REH, 1934; Geréb 
László, ,,A jövendő századoknak” Fekete Já
nos, Természet és Társadalom, 1955; Albert 
Gyergyai, Un correspondent hongrois de Vol
taire: le comte Fekete de Galánta, in Studies 
on Voltaire and the Eighteenth Century, Genf, 
1963; Szilágyi Ferenc, „Hazát építtőknek 
tündöklő példája... ”. Washington emlékezete 
Fekete János gr. kiadatlan versében, Új Tü
kör, 1982, 8. sz.; Hála József, Még egyszer gr. 
Feketéről, Új Tükör, 1982, 15. sz.; Claude 
M ichaud, Felvilágosodás, szabadkőművesség 
és politika a 18. század végén. Fekete János 
levelezése, Sz, 1983; Kovács Ilona, Les 
contes libertins de comte János Fekete, Anna

les Universitatis Budapestiensis, 19(1989-90); 
Uő, Fekete gróf dévaj meséi, Erato, 1990; Bí
ró Ferenc, Fekete János, in Uő, A felvilágoso
dás korának magyar irodalma, Bp., 1998, 
54-59.

Bíró Ferenc

fekete k erám ia
Redukált égetésű kerámiát (-»agyag- 

művesség) a 13. sz.-tól találunk nagyobb 
számban az —»osztrák importkerámia kö
zött. Szine valójában nem fekete, hanem 
szürke, s nem közvetlen elődje a népi 
fazekasságban is továbbélő, hazai készí
tésű 16—17. sz.-i ~nak. Ez utóbbi kerá
miacsoportot, mely az 1530-as évektől 
terjedt el rohamosan, s szinte kizárólag 
korsók alkotják, melyek részben a késő 
középkori korsók, részben a török (bal
káni) kerámiák (kiöntőcsöves korsó) for
máját követik. A technika eredetét a 
szakirodalom a balkáni edényművesség- 
ben jelöli meg (—»agyagművesség a hó
doltságban). Díszítését a 17. sz.-ban besi
kált függőleges vonalak alkotják, az oma- 
mentális díszítés csak a 17. sz. után terjed 
el, bekarcolt és bepecsételt díszítés a vál
lon körbefutó vonalakon kívül a magyar 
emlékekre nem jellemző.

Szürke polírozott korsó, 16. sz. MNM
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írod.: Pa r á d i  Nándor, Magyarországi kö
zépkori pénzleletes cserépedények (11-16. 
század), AÉ, 90(1963); Soproni Olivér, A 
magyar művészi kerámia születése. A török 
hódoltság kerámiája, Bp., 1982; Gyöngyi 
Kovács, 16-18th century Hungarian pottery 
types, Antaeus, 19-20(1990-91).

Tomka Gábor

Felckmann, Peter (Brassó, ?-Heidel- 
berg, 1603. szept. 8.)

Filológus. 1589-től Heidelbergben a 
Commelinus-nyomda és kiadó munka
társa. 1595-ben az egyetemen tanult. 
1596-ban Angliában és Svájcban kutatott 
görög és latin kéziratok után. Ókori szer
zők kritikai kiadását rendezte sajtó alá. 
Pártfogolta a mo.-i peregrinus diákokat.

Művei: De papatu, Heidelberg, 1598; 
Opera Athanasii, kiad., Heidelberg, 1600-01.

írod.: Wilhelm Post, Hieronymus Com- 
melinus, Lipcse, 1938.

Ritoókné Szalay Ágnes

feldebrői templom
A feldebrői templom a Mátra alján, az 

Aba nemzetség szállásterületén, Aba Sá
muel király (aba)sári monostorának és 
temetkezőhelyének közelében áll.

Az első templom négyzet alaprajzú,

minden oldalán félköríves apszissal bőví
tett öthajós, ötszakaszos épület volt, kö
zepén négy, a többinél jóval erőteljesebb 
pillérrel, amelyek a négyezet kiemelésé
ről tanúskodnak: kupola vagy torony tá
maszkodhatott rájuk. A minden bizony
nyal síkmennyezetű hajókat vakolt s ta
lán festett felületű karéjos pillérkötegek 
választották el egymástól. A keleti, nagy
jából másfél szakasz alatt az épület teljes 
szélességére kiterjedő altemplom húzó
dott, amelyhez nyugat felé a templomha
jó alá mélyen benyúló sírkamra csatlako
zik. Az altemplom a felső templom egész 
szélességében kiemelt szentélyként jelent 
meg, a sírkamra pedig a négyezet emelt 
padlószintű részeként. A felső templom
ból az altemplomba ablakok nyíltak a 
szentély homlokoldalán, a sírkamra nyu
gati falán is betekintő ablakokat készítet
tek, amelyekhez a középhajóban lépcső 
vezetett. Az altemplom lépcsős lejáratai 
a két szélső hajóban voltak.

A második templom hosszházas, há
romhajós elrendezésű volt, úgy alakítot
ták ki, hogy az első templom szélső pil
léreinek közeit elfalazva húztak falakat 
(az ezáltal az épületen kívülre került ere
deti határfalakat és a két apszist lebontot
ták). A keleti apszist megtartották, a nyu-

Feldebrő, a feltöltött altemplomi lejárat kibontása, 1936. KÖH, Fotótár
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gátit bejárati előcsarnokká alakították, és 
egyes vélemények szerint nyugati to
ronypárt építettek; az altemplomnak két
oldalt az új körítőfalakon kívül került 
szakaszai fölé kétszintes oratóriumot (?) 
emeltek.

A templomot a 15. sz.-ban ismét átala
kították, e munkák értelmezhető nyoma a 
déli falban nyitott, átmetszett pálcatagos 
kapu.

A török időkben, a 17. sz. végén a falu 
egy időre elnéptelenedett, s noha a plébá
nia a 18. sz. elejétől újra működött, a 
templom alapos újjáépítésére csak 1744- 
45-ben került sor: az első szentély lebon
tása után új, hosszabb barokk szentély 
épült emeletes bővítmények kíséretében, 
nyugaton pedig egy középső torony. A 
hajóban lebontották a középkori pillére
ket, és a templombelsőt egyhajós, falpil
lérekre támasztott csehsüvegszakaszok- 
kal fedték le. Az átalakítás olyan statikai

problémákat okozott, amelyek újabb és 
újabb javításokat tettek szükségessé.

A 19. sz. végétől részleges ásatások, 
helyreállítások és falképrestaurálások 
követték egymást, a terület teljes régé
szeti feltárását 1972-82 között K.ova- 
lovszki Júlia, a falkutatást Dávid Ferenc 
végezte, az épület helyreállítása Erdei 
Ferenc tervei szerint 1983-ra fejeződött 
be. A falképeket utoljára Boromissza Pé
ter és munkatársai restaurálták 1995—96- 
ban. A ~ ma róm. kát. plébániatemplom.

Az első épület legépebben fennmaradt 
része az altemplom, amelyet öt, karéjos 
pillérköteg oszt két hajóra; boltozata fió
kos donga, amelyet az összemetsződő 
fiókok élkeresztboltozatszerűvé tesznek. 
A félköríves szentély előtt a középten
gelyben egy, a járószintnél mélyebben 
álló oszlop tartja a boltozatot rontott fa- 
ragású — s itteni alkalmazásakor bizonyá
ra bevakolt -  akantuszos oszlopfővel; ez-

Abel áldozata. Freskó a 
feldebröi altemplomban
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zel szemben karéjos kötegpillérre tá
maszkodik az a kettős ív, amelyeken át a 
sírkamrába léphetni. A sírkamra szabály
talan hossznégyszög alakú, dongabolto
zatos tér, közepén mély, falazott sírgö
dörrel, mindkét végén oltárral, nyugati 
zárófalán két körablakkal. Az altemplom 
eredeti lejáratai a két szélső hajóba nyíl
tak, a második templom építésekor ezek 
közül az északit elfalazták, a délire a há
romhajós templom déli falából nyitottak 
bejáratot. A 18. sz.-ban ezt is elfalazták, 
s a sírkamra nyugati falán nyitottak új 
bejáratot.

Az altemplomban található a mo.-i ro
mán kori falképfestészet legkorábbi és 
jószerével egyetlen -  hiányaival együtt 
és töredékességében is -  összefüggően 
fennmaradt emléke. A falképek -  egysze
rűen kifestett oldalfalak fölött -  a bolto
zatokat borították. A boltsüvegek határa
it színes sávokkal jelölték ki, a boltsza

kaszok közepére került mellképeket gaz
dag keretezésű medaillonokba foglalták. 
A szentély boltozatának közepén Maie- 
stas Domini-ábrázolást öveznek —►evan
gélistaszimbólumok, tágabb körben pe
dig arkangyalok mellképei, a szentély 
előtti szakaszokban négy-négy angyal 
emel egy-egy medaillont, ma már azon
ban nem kivehető, hogy ezekbe kiket 
festettek. A szentély előtti oszlop fölött 
nyugatra Kálvária- (azaz Krisztus a ke
reszten Máriával és Jánossal) kompozí
ció maradt fenn. A hajóban próféták, pát
riárkák és harcos szentek mellképei kö
zött -  a sírkamra előtti részen -  Káin és 
Ábel áldozatát, továbbá a Testvérgyil
kosság, valamint az Ábrahám kebele té
mát ábrázolták. A sírkamrában csupán a 
keleti fal homlokívét festették ki: lebegő 
angyalpár emel medaillonba foglalt 
Krisztus-mellképet. A kiemelt temetke
zéshez illő, a mennybe jutás reményét

Feldebrő, altemplom ;9
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Feldebrö, altemplom, nézet a 
sírkamra felé

megfogalmazó ikonográfiái program te
hát a mennyei Jeruzsálem megjelenítése 
volt: a szentélyben az égi szféra, a hajó
ban a mennyei Jeruzsálemnak a földről 
befogadott lakói, a megváltásra és az 
utolsó ítéletre utaló ábrázolásokkal. A 
szférák tagolásának megfelően a szen
télyben és a szentély előtti két boltsza
kaszban a háttér kék, a nimbuszok vörö
sek, a hajóban az alapszín fehér mesze
lés, a kereteken belüli háttér kék, a 
nimbuszok sárgák. Az élénk, meleg szí
nekkel készült, világos összhatású ké
pekből jellegzetesen hiányzik a zöld. 
Egyes medaillonok és nimbuszok elő- 
karca, valamint a képek vörös festékkel 
készült kompozíciós vázlata (az ún. 
szinópia) nedves vakolatra, tehát freskó 
technikával készült, a kidolgozás azon
ban már a vakolat kiszáradása után, tehát 
al secco történt, így a felső rétegek az 
idők során sokkal inkább pusztultak 
(—»falfestészeti és faldíszítő technikák). 
A szinópia látható réteggé válása ma né
miképp félrevezető összképet ad, a felső

réteg pusztulása megnehezíti a stílus 
megítélését.

Az első templom alaprajzi elrendezé
sének ma ismert mo.-i rokona az a távo
labbi és jóval kisebb centrális épület, 
amelyet —»Székesfehérvárott a püspöki 
székesegyház, a Péter-Pál-templom bejá
rata előtt tártak fel, és a szekszárdi ben
cés monostor közelebbi és a feldebrőivel 
megegyező méretű temploma (I. Béla ki
rály alapítása és temetkezőhelye), ezek
hez azonban nem tartozott altemplom. A 
keleti rész elrendezése és a sírkamra ki
tüntetett helye valószínűvé teszi, hogy a 
~ egy, talán Aba nembeli előkelő temet
kezőhelyéül szánt —»magánegyház volt, 
feltehetően Szt. Kereszt titulussal. A sír 
és a kultusz gondozására alapított testület 
-  ha volt ilyen -  rendi hovatartozása is
meretlen, itteni monostort írott források 
csupán egyszer, 1219-ben említettek. 
Egy, a templom délkeleti sarka közelé
ben álló nagy, talán emeletes kőépületet, 
amely visz. az első templommal egy idő
ben épült, már a 12. sz.-ban lebontottak.
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Kovalovszki Júlia a 12. sz.-i átépítéssel 
hozza összefüggésbe, de legkésőbb a 13. 
sz. elejére keltezi a templom plébánia- 
templommá (később Szt. Mártonnak 
szentelve) válását. Ezzel összefüggésben 
kezdtek temetkezni a templom körül, és 
a temetőt széles, mély árokkal vették 
körbe. Az ezzel az árokkal átvágott korai 
kőépület omladékában alakítottak ki -  
még mielőtt azt az árokkal átvágták vol
na -  egy öntőgödröt, amelyben visz. ke
resztelőmedencét készítettek. Az öntő
műhely használatát datáló lelet, III. Béla 
rézpénze a feldebrői időrend egyetlen ab
szolút kronológiai támpontja.

Az altemplom falképeit a kutatás a 
templom 12. sz.-i átépítésével hozza kap
csolatba, s 1170-80 k. készültnek gon
dolja. A festés stílusa észak-itáliai bizan- 
tinizáló körhöz igazodik; eldöntetlen 
kérdés, hogy e hatások közvetlenül vagy 
bajor-salzburgi közvetítéssel jutottak-e 
ide.

Feldebrő templomából vagy templom
körzetéből származik két, a 11. sz. végé
re datálható jelentős szórványlelet: egy 
agancsból faragott oroszlánfejes pásztor
bot és egy kis arany mellkereszt (ma 
mindkettő: MNM).

írod.: Gergelyffy András, Feldebrő, in 
MMT, VIII, 1972 (az addig megjelent iroda
lom bibliográfiájával); Tóth Melinda, Árpád- 
kori falfestészet, Bp., 1974, 21- h l  (Művtört 
Fűz, 9); Erdei Ferenc, Hipotézis a feldebrői 
templommal kapcsolatban, Műemlékvéde
lem, 19(1975); Levárdy Ferenc, Feldebrő 
Kelet vagy Róma, Műemlékvédelem, 20 
(1976); Dr. M ajor Jenő, Adatok a feldebrői 
templom keletkezésének település- és birtok
történeti hátteréhez, Építés-Építészettudo- 
mány, 8(1976); Tóth Sándor, Feldebrőről hi
potézisek nélkül, Műemlékvédelem, 21(1977); 
Levárdy Ferenc, A ,feldebrői feltevések” ér
telme (Válasz Tóth Sándornak), Műemlékvé
delem, 21(1977); Tóth Melinda, Feldebrő és 
kát. 14-15, 45, in Árpád-kori kőfaragványok, 
kiáll, kát., Székesfehérvár, István Király Mú
zeum, szerk. Marosi Ernő, Tóth Melinda, 
Bp., 1978, 86-88, 121 (A Székesfehérvári Ist
ván Király Múzeum Közleményei, D sorozat, 
121); Levárdy Ferenc, A feldebrői falképek 
ikonográfiái rendszere, Építés-Építészettudo-

mány, 12(1980); Gyurkó János és Györffy 
György, Hozzászólás Feldebrő kérdéseihez, 
Műemlékvédelem, 26(1982); Kovalovszki 
Júlia, A feldebrői templom régészeti kutatása, 
in Képzőművészeti emlékek védelme. Az Egri 
Nyári Egyetem előadásai 1981. július 2 8 -  
augusztus 4., Bp., 1982; Tóth Melinda, A 
feldebrői falképek, in Képzőművészeti emlé
kek védelme, i. m.; Erdei Ferenc, A feldebrői 
római katolikus templom helyreállítása, Mű
vészet, 26(1985), 6. sz.; Kovalovszki Júlia, 
Feldebrő, plébániatemplom, h. n. [Bp.], 
1987, 22000 (TKM, 283, 2644); Uő, Árpád- 
kori bronzöntő műhely Feldebrőn, in Entz 
Géza nyolcvanadik születésnapjára, szerk. 
Valter Ilona, Bp., 1993 (Művészettörténet- 
Műemlékvédelem); Tóth Sándor, A 11. szá
zadi magyarországi kőornamentika időrend
jéhez, in Pannonia regia, 1994, 56—57; Tóth 
Melinda, Falfestészet az Árpád-korban. Ku
tatási helyzetkép, AH, 23(1995); Tóth Sán
dor, Pillér és ív a magyar romanikában, in 
Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára, 
szerk. Bardoly István, László Csaba, Bp., 
1998 (Művészettörténet-Műemlékvédelem); 
N emessányi Klára, Boromisza Péter, A fe l
debrői altemplom falképeinek és restaurálá
sának ismertetése, Magyar Műemlékvéde
lem, 11(1991-2001); Europas Mitte, 2000, 
III, Kat.-Nr. 16.04.02, 16.04.03 (Kiss Etele); 
Marosi Ernő, Szent István korának képe a 
művészettörténetben. A megismerés útjai és 
forrásai, Limes, 2001/1; Uő, Szent István ko
rának képe a művészettörténetírásban, in 
Szent István és az államalapítás, szerk. 
Veszprémy László, Bp., 2002, 332-333 
(Nemzet és emlékezet).

Szentesi Edit-Dávid Ferenc- 
Szakács Béla Zsolt

Félegyházi Tamás (Debrecen, 1540 
k.-Debrecen, 1586. jan. 16.)

Ref. prédikátor, egyházi író, bibliafor
dító. Szülővárosában, majd 1561-től 
Krakkóban, Boroszlóban, Frankfurtban, 
1564-től a wittenbergi egyetemen tanult. 
1567-ben a mezőtúri, 1568-tól a debrece
ni iskola rektora. 1570-71 között az 
unit.-ok hívására Kolozsvárra ment taní
tani, vele tartott az egész debreceni isko
la. 1573-ban tért vissza Debrecenbe, ahol 
—»Melius Juhász Péter utóda lett a püs



Jelfordult világ” 52

pökségben. 1579-ben kiadtad keresztyéni 
igaz hitnek részeiről való tanítást, amely
nek négy további kiadása is megjelent. 
Korának egyik legképzettebb magyar 
ref. teológusa volt. Az eredeti görög szö
vegből fordította le az Újszövetséget, a 
problémásabb helyeket magyarázatokkal 
kísérve (Debrecen, 1586). Műve csak ha
lála után jelent meg, —»Gönci (Fabricius) 
György fejezte be és írt hozzá előszót.

Kiad.: Félegyházi Tamás kátéja, kiad., 
bev. Márkus Mihály, StudAEccl, 3, 1973.

írod.: Révész Imre, Félegyházi Tamás és 
a debreceni iskola válsága 1570-71-ben, Sz, 
1937; Nagy Kálózi Balázs, Félegyházi Ta
más dogmatikája, StudAEccl, 3, 1973.

Szelp Erika

„felfordult világ” (tótágast álló világ) 
A régi magyar irodalomban és a nép- 

költészetben megtalálható téma. A min
dennapi élet megváltozik: a társadalom 
rendje ellenkezőre válik, az állatok em

berként viselkednek (pl. groteszk lako
dalmat ülnek), a vadászott állatok teme
tik el a vadászt. Közel áll hozzá a munka 
nélküli élet ábrázolása, a komoly művek 
(pl. eposzok) paródiája, az aprószentek 
napján szokásos „tanuló-püspök” ural
ma, a „pünkösdi király” tevékenysége, 
általában az olyan „kamevaleszk” szo
kásvilág és ennek irodalmi ábrázolása, 
amely a normák ideiglenes felfüggeszté
sét, ellenkezőjére változtatását ábrázolja.

A ~ motívum ábrázolására a középko
ri mo.-i falfestészetből is ismerünk pél
dát. Az egykori zólyomi papiak 15. sz. 
közepi falképein nyulak cipelik a rúdra 
kötözött vadászt, állatok hangszereken 
játszanak, egy róka pedig libákat tanít 
énekelni (Zólyom, Vármúzeum).

Noha már Turóczi-Trostler József fel
hívta a hazai kutatók figyelmét a téma 
fontosságára, összegezés sem a magyar 
irodalmat, sem a magyar folklórt illetően 
nem készült. A kérdéskör nemzetközi

,,A vadász temetése. ” Falkép az egykori zólyomi papiakból, 15. sz. közepe. Zólyom, Vármúzeum
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szakirodalma nagy, ám nem összesített 
(lásd a német „verkehrte Welf’-motívu- 
mokat).

írod.: Turóczi-Trostler József, Fenék
kel felfordult világ, Bp., 1942; Szilárd Léna, 
A karnevál-elmélet V. Ivanovtól M. Bahtyinig, 
Bp., 1989.

Voigt Vilmos

Felföld —»Északnyugati-Felvidék

felimeg -»ing

Felker András (Szakolca, 1698. nov. 
30.-Zsolna, 1737. márc. 22.)

Jezsuita egyházi író. 1715-ben belépett 
a rendbe, 1726-29-ben teológiát hallga
tott Nagyszombatban, 1734-től a bölcse
let tanára volt Kassán. Latin nyelvű filo
zófiai munkákat írt.

Művei: Summulae logicae [...], Kassa, 
1733; Arcana naturae et artis [...], Kassa, 
1734-35; Celebriores Hungáriáé reges [...], 
Kassa, 1734.

Szelp Erika

Feller Miklós (16. sz.)
Naplóíró. Besztercebánya követeként 

1546-ban latin nyelvű naplóban számolt 
be a pozsonyi országgyűlésről. Feljegy
zései a felföldi rézbányászatban érdekelt 
Fuggerek részére készültek.

Kiad.: Pa u l in y i  Oszkár, Az első magyar 
országgyűlési napló, A Bécsi Magyar Törté
neti Intézet évkönyvei: A Gr. Klebelsberg 
Kunó Magyar Történetkutató Intézet Évköny
ve (Bécs), 1934.

Maár Tibor

Fellner Jakab (Nikolsburg, 1722. júl. 
25.-Tata, 1780. dec. 12.)

Kora egyik legtöbbet foglalkoztatott 
hazai építésze, aki tekintélyes életművet 
hagyott az utókorra. 1746-tól működött 
önálló mesterként, de eleinte csak jelen
téktelen feladatokat végzett a tatai urada
lomban. Első nagyobb munkája Franz 
Anton —»Pilgram tatai plébániatemplom
tervének kivitelezése volt.

—»Eszterházy Károly egri püspök párt
fogásával -  aki szerint „nemcsak ideha
za, de Bécsben sem találhatni” hozzá

fogható mestert -  nagy számban kapott 
megbízást kisebb-nagyobb építési fel
adatok elvégzésére. A cseklészi kastély 
1756 k.-i átalakításának sikere egymás 
után hozta számára a megbízásokat. 
Munkái közül kiemelkedik az egri líce
um, a veszprémi püspöki palota és a mó
ri Lamberg-kastély.

A Lamberg család móri kastélya 
(1762) ~ első nagyszabású műve. A há
rom rizalit, a ritmikusan váltakozó töme
gek a kisméretű épületet is nagy hatású
vá, szinte monumentálissá teszik.

Sokáig ~ot tekintették az egri líceum 
egyedüli tervezőjének. A nagy költséggel 
felépült épületben Eszterházy püspök 
négy fakultásból álló egyetemet kívánt 
berendezni, de Mária Terézia nem emel
te egyetemi rangra az intézményt. A for
rások szerint a líceum tervét a bécsi 
Joseph Ignaz Gerl készítette (1762), ~ 
csak a kivitelezésben vett részt (1765- 
től), és áttervezte a főhomlokzat nyílás
kereteit, ornamentikáját. A klasszicizáló 
formakészlet, a fesztonos díszítmények 
éles ellentétben állnak az eredetileg ter
vezett rokokó architektúrával.

1765-76 között ~ újjáépítette a veszp
rémi püspöki palotát, úgy, hogy részben 
felhasználta a korábbi, egyszerű palota 
falait is. A főhomlokzat két rizalit között, 
az előudvamak helyet adva, hátraugratva 
épült meg. ~ ide összpontosította dekora
tív ötleteit: az oszlopos-teraszos előcsar
nokot, a gazdag középrizalitot, középen 
hatalmas, fugázott felületű fülkével. Fent 
íves és háromszögű timpanon koronázza 
az épületet, s afölött újabb gazdag motí
vum: egy fonatos, vázadíszes attika is áll.

~ legreprezentatívabb műve a tatai Es- 
terházy-kastély lett volna, ha az eredeti 
elképzelés szerint épül meg (1762-67). 
A lényegesen egyszerűbb formában 
megvalósult egyemeletes, két saroktor
nyos kastélytömb így is ~ építészetének 
sok jellegzetes vonását mutatja.

~ legjelentősebb egyházi alkotásai -  a 
tatai (1751-83) és a pápai (1774-86) plé
bániatemplom -  ugyan Pilgram tervei
nek kivitelezéseként születtek, de az ala
poktól általa vezetett építkezés során sok 
részlet megváltozott, egyéni ízlése sze-
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A veszprémi püspöki palota hátsó homlokzata

rint módosult. Az alaprajzi rendszer 
mindkét templomon azonos, s azt az új 
változatot képviseli, amely a 18. sz. má
sodik felében az ország egyházi építésze
tében -  elsősorban a városi és falusi plé
bániatemplomok kialakításában — a leg-

A pápai plébániatemplom

elterjedtebbnek mutatkozik. Lényege, 
hogy a hajó mellől elmaradnak a kápol
nák, s a falpillérek között fülkék nyílnak. 
A két szakasz határán erősen kiugró pil
lér (vagy pillérköteg) áll, szinte befűzi a 
teret. A hajó falait a sarkoknál lekerekí
tik, esetleg az egész szakaszt kissé íves
re, lant vagy hegedű alaprajzúra formál
ják. A hajó két végén, majdnem szimmet
rikusan alakítják ki a bejárati csarnokot 
és a szentélyt. A belső centrális hatását az 
is fokozza, hogy már nem dongával, ha
nem csehboltozattal fedik le a boltsza
kaszokat. E típus korai pédája Pilgram 
szentgotthárdi ciszterci temploma (1739). 
Az alaprajzi séma elterjesztésében ~ 
nagy szerepet játszott: tatai és pápai mű
vei mellett a tatai, pápai és a zirci uradal
makban plébániatemplomok egész során 
alkalmazta.

írod.: Dornyay Béla, Fellenthali Fellner 
Jakab tatai építőművészről, Bp., 1930.

Kelényi György

felónion —»•papi öltözet 1.

felpa —»textil 3.

felségjelvények -»koronázási jelvé
nyek

Felsőbányái István -^Bányai István
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Felsőbányái S. Mihály (17. sz.)
Fordító. 1651-ben Utrechtben tanult 

mint Szikszó város alumnusa. Ott jelen
tette meg angolból készült fordítását A 
léleknek útiköltsége címmel. A ref. erköl
csi oktatás és elmélkedés eredetijét nem 
ismerjük.

írod.: Berg Pál, Angol hatások tizenhete
dik századi irodalmunkban, Bp., 1946.

Magyar Árpád

Felső-Magyarország —»Északnyuga
ti-Felvidék

felső-magyarországi bányavárosok
—»bányaváros

felsőoktatás —»akadémia; -»egyetem; 
—»collegium repetentium; —»a veszprémi 
püspökség káptalani főiskolája; —»pécsi 
egyetem; —»óbudai egyetem; —»pozsonyi 
egyetem; —»budai domonkos főiskola; 
—»gyulafehérvári akadémia; —»erdélyi 
református kollégiumok a 17. században; 
—»evangélikus líceumok; —»kolozsvári je
zsuita egyetem; -»nagyszombati jezsuita 
egyetem; —»kassai jezsuita egyetem; 
—»egyetemalapítási tervek a 18. század
ban; —»Collegium Christi; -^-papnevelés; 
—»orvosképzés; —»Selmecbányái bányá
szati-kohászati akadémia; —»műszaki ok
tatás, mérnökképzés; —»mezőgazdasági 
szakoktatás; —»peregrináció

felső ruha
A 16-17. sz.-ban gyakori férfikabátfé- 

le, a —»mentéhez hasonló, de mindenkor 
hosszú, bokáig érő ruhadarab, melyet a 
—»dolmány és a mente fölött, panyókára 
vetve viseltek; hosszú ujja az öltözék al
jáig függő díszujj. —»Köntös és —»palást 
néven is ismert volt; előfordult ujjatlan 
változatban is. Szövete lehetett bársony 
vagy posztó: brassai, skarlát, karasia, 
gránát, fejlondis, közlondis (—»textil); 
vörös, zöld, fekete, kék, szőke-sárga és 
fehér színekben viselték. Bélése szőrme 
vagy pamut-, ill. selyemszövet, bagazia, 
tafota, kamuka vagy posztó, de készítet
ték béleletlenül is. Nagy, négyszögű gal
lérja a hátat takarta, de gallértalan válto
zatát is ismerték. Az elején két gombbal,

végiggombozva vagy horoggal záródott. 
A 16. sz. folyamán az erdélyi magyar fér
fiak körében általános viselet volt. A 18. 
sz.-ban a főtisztséget betöltő erdélyi 
szász férfiak öltözékében, a Fálschében 
láthatjuk viszont. A 17-18. sz.-ban a pol
gárság és a falusi lakosság ünnepi visele
tében, a —»szűrköpönyegben figyelhető 
meg a hatása.

írod.: Radvánszky, I [1896], 21986; 
N agy Jenő, Az erdélyi magyar „felsőruha” 
és a szász „Fälsche”. Adalék a magyar-szász 
összehasonlító viselettörténeti kutatásokhoz, 
Ethn, 95(1984).

Tompos Lilla

Felső ruhába öltözött szász polgár. Costumebilder 
aus Siebenbürgen,/ 19. OSZK
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felsőtábla —»országgyűlés

Felvidék -»Északnyugati-Felvidék

felvilágosodás
Kétszázhúsz esztendővel ezelőtt Kant 

válasza a „Mi a felvilágosodás?” kérdé
sére a híres „sapere audet” volt, a „merj a 
magad értelmére támaszkodni” categori
e s  imperativusa. Az ember kilábolása a 
maga okozta kiskorúságából -  jellemez
te századát, melyet az angolok Age o f  
Reasonként (az ész kora) aposztrofálnak, 
a franciák a fény fogalmával jellemeznek 
(Les Lumières), míg a cselekvést is jelző 
magyar ~ a német Aufklärung szó tükör- 
fordítása.

Condorcet (1743-1794) tragikus halá
la évében ebben az aktivista értelemben 
fogalmazta meg a ~ filozófusainak kül
detését: „sohasem szűntek meg követelni 
az ész függetlenségét, az írás szabadsá
gát mint az emberi nem jogát és boldog
ságának zálogát, fáradhatatlan eréllyel 
szálltak szembe a fanatizmus és a zsar
nokság minden bűnével, üldözve a val
lásban, a közigazgatásban, az erkölcsök
ben és a törvényekben mindazt, ami az 
elnyomás, a kegyetlenség és a barbárság 
bélyegét hordja magán; a természet ne
vében az emberi vér tiszteletét parancsol
va a királyoknak, a hadvezéreknek, az ál
lami hivatalnokoknak és a papoknak, en
gesztelhetetlen eréllyel szemükre hányva 
azt a sok vérontást, háborút és kínszen
vedést, amelyet kapzsiságuk vagy nagy- 
ravágyásuk zúdított az emberiségre, csa
takiáltásként e jelszavakat hangoztatva: 
értelem, türelem, em beriesség(A z em
beri szellem fejlődésének vázlatos törté
nete)

Kant és Condorcet szavaiból egyaránt 
az rajzolódik ki, hogy felfogásukban a ~ 
inkább mentalitástörténeti, kultúrhistóriai 
korszak, s nem egyszerűen a filozófiatör
ténet meghatározó 18. sz.-i irányzata. 
Korszak, mely a humanizmushoz hason
lóan az embernek a világhoz (a termé
szethez és a társadalomhoz) való viszo
nyára reflektálva kér és ad új feleleteket, 
ám nem azonosítható sem egyetlen mű
vészeti stílussal, sem egyetlen filozófiai

felfogással (racionalizmus, empirizmus). 
Pontosabban: a racionalizmusnak azon 
szélesebb értelemben vett fogalmával 
igen, mely egyaránt felöleli az ismeretel
méleti empirizmust és racionalizmust, 
azaz az irracionalitással (korabeli kifeje
zéssel élve: a babonával), az előítéletek
kel, a fanatizmussal áll szemben.

Bár filozófiatörténeti értelemben a 
francia ~ filozófiáját a 17. sz.-i nagy me
tafizikai rendszerek bírálata jellemzi, 
eszmei kiindulópontja a kartéziánus ra
cionalizmus, igaz, nem René Descartes 
(1596-1650) Elmélkedései a metafiziká
ról, hanem az Értekezés a módszerről 
(1637) módszeres kételye, a minden be
lénk nevelt előítélettől, reflektálatlan 
szokástól, hittől és hagyománytól a kriti
kus értelem eszközével megszabaduló 
gondolkodás. Az „Ész ítélőszéke”-ként 
aposztrofált kritikai attitűd, a mindent 
megítélni vágyó autonóm személyiség 
kultuszával kezdődik a Fény százada, az 
Értelem kora -  Condorcet idézett művé
ben Descartes módszeres kételye a 
könyvnyomtatás feltalálásához és a fran
cia forradalomhoz hasonlatos korszakha
tára az emberi szellem történelmi fejlő
désének.

Descartes a morál és a politika terén 
messze nem volt olyan radikális, mint is
meretkritikájában: megelégedett az „ide
iglenes erkölccsel”, a megöröklött szoká
sok elfogadásával, mindaddig, míg az 
Ész fel nem építi tökéletesen tervezett új 
városát a racionális reflexió által szente
sített szabályokkal, ám ezt nem saját ko
rára várta. Angol kortársai -  épp a pusz
tító polgárháború hatására -  nem kíván
ták a jövő századokra hagyni az Észnek 
megfelelő morális és politikai rend meg
alkotását: a társadalmi szerződés kon
cepciója a társadalmi rendnek kizárólag 
az értelem alapján történő újrateremtését 
jelenti. A különböző társadalmiszerző- 
dés-elméletek az emberi természetről al
kotott igen különféle koncepciókból in
dulnak ki. Thomas Flobbes (1588-1679) 
korlátlan hatalom- és hírvággyal jellem
zett természetes embere a „mindenki há
borúja mindenki ellen” természeti álla
potából kiindulva konstituálja a Leviatán
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(1651) teljhatalmú államát, John Locke 
(1632-1704) polgári kormányzatról szóló 
értekezésének (Értekezés a polgári kor
mányzat eredetéről, hatásköréről és cél
járól, 1689) embere már a természeti ál
lapotban is kooperatív, tulajdontisztelő 
lény. Ám a lényeg közös: politikai alá
rendelés csak szabad beleegyezésen ala
pulhat, a természetes jogok megelőzik 
társadalmi kötelezettségeinket, s ez utób
biak azért és csak azért válhatnak köte
lességgé, mert tudatos és szabad cseleke
dettel elfogadtuk azokat. A 18. sz. politi
kai filozófiájában a locke-i liberalizmus 
„szabadnak s egyenlőnek” született em
bere, a velünk született és elidegeníthe
tetlen természetes jogok elmélete vált 
meghatározóvá: az amerikai forradalom 
filozófiája (Thomas Jefferson, Thomas 
Paine alkotmányjogi koncepciója) és a 
francia forradalom jakobinizmus előtti 
szakasza Locke polgári kormányzatról 
szóló értekezését és a vallási türelemről 
írt levelét (Levél a vallási türelemről, 
1667) visszhangozta. Locke eme szelle
mi importjának fő kezdeményezője Vol
taire (1694-1778) volt, aki Filozófiai 
(vagy: Angol) leveleivel és a türelemről 
írt traktátusával 1730-tól az 1760-as éve
kig meghatározója volt a hívei által „Vol
taire századának” is nevezett 18. sz.-i 
francia filozófiának.

Ám a század közepétől egy új nemze
dék másféle vagy legalábbis másmilyen 
hangsúlyú filozófiát hirdetett. Az encik- 
lopédisták a Voltaire által is propagált 
Newton mechanikáját meghaladóan a fi
zikai tudományok termelésbeli alkalma
zására tették a hangsúlyt, s legalábbis 
szándékaik szerint kivinnék a kritikai 
gondolkodás, a filozófiai szkepszis témáit 
a szalonok falai közül, némi plebejus-de
mokrata felhangot adván az eleddig in
kább elitista előítélet-ellenességnek (Vol
taire kiküldte cselédeit, midőn filozófus
társaival vallási kérdésekről vitázott). 
Denis Diderot (1713-1784) inkább regé
nyeiben és életében nem publikált nagy 
filozófiai műveiben (a Rameau unokaöcs- 
csétői Helvétius-cáfolatáig, 1773-74) fo
galmazta meg a ~ leegyszerűsítő materia
listáival (Claude Helvétius [1715-1771]

a szellemről és az emberről írt Locke- 
szimplifikációival, Holbach [1723-1789] 
durván naturalista művével, A természet 
rendszerével) szembeni fenntartásait, ám 
mint az Enciklopédia szerkesztőjének 
ilyen koncepciók képviselőivel kellett 
együttműködnie. Jean-Jacques Rousseau 
(1712—1778) már első értekezésével (A 
tudományokról és a művészetekről) fel
mondta a ~ konszenzusát: a materiális 
haladás nem előmozdítója, hanem bom- 
lasztója a morális értékőrzésnek, a tudo
mányok és a művészetek politikai sza
badság híján „csak virágfiizérrel ékesí
tik” a láncokat, melyeket az ember a 
történelmi társadalmakban visel (1751). 
Második értekezése, mely Az emberek 
közötti egyenlőtlenség eredetéről szól 
(1755), immár a tulajdon szentségét is 
kétségbe vonja: az enyém és tied nem ter
mészeti törvény (ahogy Locke munkára 
alapozott tulajdonfelfogása állítja), ha
nem az erkölcsi romlás, az emberi elide
genedés kezdete, a bűnbeesés szekuláris 
formája. Megváltást csak a Társadalmi 
szerződés (1762) szigorú törvényhozója 
hozhat, aki „mintegy átalakítja az embe
ri természetet”, melynek államában 
„kényszeríteni kell az embereket, hogy 
szabadok legyenek”, mert eme szabad
ság nem a locke-i liberalizmus személyes 
szabadsága, hanem a „moi commun”, a 
közösségi én morális és politikai közös
ségével való azonosulását kimondó köz
szabadsága, melynek megvalósítási kí
sérlete Robespierre és Saint Just erényes 
köztársasága, melyben „a terror az erény 
emanációja”, s a despotizmus a szabad
ság inkarnációja. A Montesquieu-féle 
Törvények szelleme (1748), a hatalom- 
megosztás elve elenyészik, s megszületik 
a jakobino-szocialista és etno-nacionalis- 
ta etatizmus (ez utóbbi Rousseau késői 
alkotmánytervezetein alapulva), hogy a 
század végére véget vessen a ~ humanis
ta, emberjogi és kritikai racionalista ál
mainak.

Az angol és a skót ~ kevésbé volt radi
kális kritikájában, és kevésbé volt radi
kális a „romantikus reakció”, a ~ racio
nalizmusának emotivista és konzervatív 
kritikája. A „fanatizmus”, a vallási előíté
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letek kritikusai nem ateista filozófusok 
voltak, hanem „racionalista disszente- 
rek” (kisegyházak képviselői, többnyire 
unit. teológusok mint Joseph Priestley 
[1733-1804] vagy Richard Price [ 1723— 
1791], az emberjogi radikalizmus is 
többnyire megállt a felekezeti egyenjo
gúság követelésénél (a non-konformistá- 
nak nevezett, nem államegyházhoz tarto
zó vallások politikai emancipációjának 
programjánál), a vagyoni egyenlőség, a 
magántulajdon elleni támadás még gon
dolatkísérletként is elenyészett.

A racionalista disszenterek mellett az 
angol deisták (Toland, Tindal, Collins) 
folytatták Locke filozófiai örökségét: 
míg az előzők a tolerancia-levél érveit 
idézték, a deisták A kereszténység éssze
rűsége c. idős kori Locke-műre hagyat
kozván hirdették „a nem misztikus ke
reszténység”, a „csodák nélküli Szent
írás” racionalista vallásfelfogását.

A skót ~ legnagyobb alakja, David 
Hume (1711-1776) a túlfeszített raciona
litás kritikájával kezdi és zárja életmű
vét: az Értekezés az emberi természetről 
(1739) az okság metafizikai szükségsze
rűségként való felfogását a szubjektív 
szokás elvárásaival helyettesíti, az észt 
„a szenvedélyek szolgájának” minősíti, 
erkölcsi ítéleteinket az értelem fennható
sága alól az érzületek alá rendeli, s utol
só, csak posztumusz publikált művében, 
A természetes vallásról való párbeszé
dekben a deisták racionalista érveit szedi 
ízekre, vallási kérdésekben a filozófiai 
spekuláció helyett a népi érzületnek tu
lajdonítván meghatározó szerepet. A 
francia ~ haladáshitét -  mint Condorcet 
mesterének, Turgot-nak, az első fejlődés
filozófia kidolgozójának írt leveléből 
megtudhatjuk -  csak részben osztotta. A 
skót ~ kulcskategóriájával kifinomodás
nak nevezi azt a folyamatot, mely a bar
bárság állapotából a civilizáció felé visz 
minket -  ám eme csiszoltság csak akkor 
válik társadalmilag is meghatározó erő
vé, ha nem marad meg a filozófiai speku
láció steril világában, hanem a társadal
mi szokások terjesztik tömegméretek
ben. Ugyané megszokás véd a hatalmi 
túlkapásokkal szemben: a zsarnokságot

nem lehet megszokni; de véd a szokás a 
túlzóan radikális forradalmi változások
kal szemben is: az emberi szokások át
alakítása nem mehet végbe parancsszóra.

Erre a szokáscentrikus antropológiai 
felfogásra épül Edmund Burke ( 1729— 
1797) —, majd forradalom-kritikája: az 
„emberi természetnek a racionalitás csak 
része, s nem is a legnagyobb része”, a 
társadalmi intézményeknek nem az abszt
rakt értelemhez kell alkalmazkodniuk, 
mint a társadalmiszerződés-elméleti mo
dell és az ezen alapuló forradalmi -  
Burke szavaival: metafizikai -  emberi jo
gi deklarációk hirdetik, hanem az ember 
emotív természetére, előítéleteire, minde
nekelőtt a vallásban megtestesülő „kol
lektív bölcsességre”.

A német ~ és a klasszikus német filo
zófia közötti kapocs Immanuel Kant 
(1724-1804) kritikai filozófiája: az is
meretelméletben A tiszta ész kritikája az 
angolszász empirizmus és a kontinentális 
racionalizmus ellentétének meghaladását 
jelenti, A gyakorlati ész kritikája a ~ 
„egyetemes erkölcs” posztulátumát foly
tatja a categoricus imperativus univerza- 
lizmusával, a brit moralisták emotiviz- 
musát a „célok birodalma” humaniz
musával, az ember eszközként való 
használatának tilalmával, valamint törté
nelemfilozófiájának „kozmopolita szem
szögével” az enciklopédisták haladáshitét 
hozza össze a rossz történelmi szerepét 
elismerő skót ~sal. Johann Gottfried 
Herder (1744-1803) történelemfilozófiá
ja a kultúmemzet-koncepció kidolgozá
sával Rousseau kozmopolitizmuskritiká- 
jához kapcsolódik: nem a minden ember
re mindig mindenütt érvényes elvont 
elvek, hanem a konkrét etno-kulturális 
közösségek kultúrája jelenti az emberi
ség erkölcsi haladásának igazi közegét.

Gotthold Ephraim Lessing ( 1729— 
1781) nevelésfilozófiája, esztétikája a ~ 
eszméinek legtisztább német összefogla
lása. Drámáiban még áthatóbban fogal
mazza meg a korszak humanista hitvallá
sát: A bölcs Náthán tanítása és tanulsága 
többet mond a vallási türelem, a toleráns 
„multikulturalizmus” témájáról, mint 
bármely filozófiai traktátus.
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Visszatérve a kiindulóponthoz: temati
kájában, argumentációjában, divatosan 
naivnak bélyegzett optimizmusában 
minden bizonnyal elavultnak tűnhet fel a 
~ haladáshite, emberjogi fundamentaliz
musa és erkölcsi egyetemesség-eszmé
nye. A totalitarizmusok és a vallási fun
damentalizmusok, az etikai relativizmus 
és az emberellenes nihilizmus mind dia
dalmaskodni látszik az Értelem, a Türe
lem és az Emberiesség Condorcet meg
fogalmazta jelszavai felett. De talán ép
pen az inhumanitás és az irracionalitás 
diadalmenete feltartóztatásának vágya 
ébresztheti fel a nosztalgiát a ~ egyenlő 
emberi méltóságról és elidegeníthetetlen 
szabadságjogokról szőtt álma iránti.

Források (magyarul): Marie-Jean Con
dorcet, Az emberi szellem fejlődésének váz
latos története, Bp., 1986; Denis D iderot 
Válogatott filozófiai írásai, Bp., 1951; Uő, 
Helvétius cáfolata, in A francia felvilágoso
dás morálfilozófiája, Bp., 1975; René Des
cartes, Értekezés a módszerről, Bp., 1994; 
Claude-Adrien H elvétius, A szellemről 
[1758], magyaml: Akadémiai, Filozófiai írók 
Tára); UŐ,Az emberről, értelmi képességeiről 
és neveltetéséről [1770], Bp., 1962; Paul 
Henri Dietrich Holbach, A természet rend
szere, Bp., 1978; Johann Gottfried Herder, 
Eszmék az emberiség történeténekfilozófiájá
ról, Bp., 1978; David Hume, Értekezés az em
beri természetről, Bp., 1976; Uő, Tanulmány 
az erkölcs alapelveiről [1734—37], Bp., 2003; 
Immánuel Kant, Történelemfilozófiai írások, 
Bp., 1997; John Locke, Értekezés az emberi 
értelemről, Bp., 2003; UŐ, Levél a vallási tü
relemről, Bp., 1973; UŐ, Értekezés a polgári 
kormányzatról, Bp., 1986; Montesquieu, A 
törvények szelleméről, Bp., 2000; Jean- 
Jacques Rousseau, Értekezések és filozófiai 
levelek, Bp., 1978; Uő, Emil avagy a nevelés
ről, Bp., 1997; V oltaire Válogatott filozófiai 
írásai, Bp., 1991.

Ludassy Mária

felvilágosodás kori irodalom
A -^-felvilágosodás eszmetörténeti fo

galom: az elvilágiasodást kiteljesítő szá
mos, egymástól jelentősen különböző 
szellemi áramlat (és mozgalom) össze
foglaló neve. Korszakfogalomként annak

az időszakasznak a megnevezésére hasz
nálatos, amelyben a felvilágosodás hatá
sa meghatározónak mondható. A magyar 
irodalomtörténet-írásban Waldapfel Jó
zsef 1954-es monográfiája használja elő
ször korszaknévként, azt megelőzően 
csak a felvilágosult eszmék különböző 
mértékű jelentkezését írták le, eltérő 
hangsúlyokkal. Az akadémiai irodalom- 
történet (1965) az 1772 és 1825 közötti 
mintegy ötven évet tekinti a felvilágoso
dás korának: a nyitódátum -»Bessenyei 
György Agis tragédiája c. művének meg
jelenéséhez kötődik, a záródátumot a re
formkor nyitányaként értelmezett or
szággyűlés jelöli ki. A pontos dátumok a 
korszakképzésben nyilvánvalóan csak 
szimbolikusnak tekinthetők, hiszen a fo
lyamatok lényege az átalakulás, amelyet 
csak a tudományos szemlélet igénye 
szabdal szét korszakokra. A korszak el
határolása és megnevezése maga is az ér
telmezés része, egy-egy időszakasz fo
lyamatai másként és másként tűnhetnek 
fel különböző szempontrendszerek alap
ján. 1772 korszakkezdő jelentősége első
sorban Toldy Ferenc nyomán vált sokáig 
érvényes értelmezéssé. „Egy kettéosztott 
18. század képe rögződött az irodalom- 
történetben, éles cezúrával Bessenyeiék 
fellépte körül; a nemzeti eszme -  külön
bözőképp értelmezett -  kivirágzásának 
kezdeteit értékelték a század utolsó har
madában; a felvilágosodásnak csak óva
tos, igen hiányos, szinte jelzésszerű hatá
sát éreztették” (M eze i Márta, in Iroda
lom és felvilágosodás, 1974). Horváth 
János fejlődéstörténeti koncepciójában is 
az „átmenet kora” volt ez az időszak a 
nemzeti klasszicizmus kiteljesedése felé 
vezető úton, de ő azt is megállapította, 
hogy a 18. sz. első fele „tele van a to
vábbfejlődés csíráival, a hagyomány ta
lajába elvetett, lassan eredező új mag
vakkal” (H o r v á t h , 1956), vagyis a ko
rábbiaknál jóval nagyobb hangsúlyt 
kaptak a folytonosság elemei. Kosáry 
Domokos művelődéstörténeti koncepció
ja (Szekfű Gyula nyomán) kimondottan a 
18. sz. szerves fejlődésének gondolatára 
épült, az irodalomtörténet-írásban számos 
résztanulmány mellett Szauder József
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(1970) és Bíró Ferenc (1994) összegzései 
képviseltek hasonló elgondolást. Mára 
szakmai konszenzus alakult ki arról, hogy 
1772 szimbolikus dátumként megtartha
tó, az 1770-es évekkel a felvilágosodás 
jegyében egy új korszak különíthető el, 
amely a századközép folyamatainak szer
ves folytatása. Abban a kérdésben azon
ban, hogy e korszak meddig tart, nem 
alakult ki egységes álláspont. Waldapfel 
József, ill. más részről Kosáry Domokos 
1790 k., Bíró Ferenc —»Csokonai halála 
(1805) környékén, az akadémiai iroda
lomtörténet s más szempontból Szauder 
József és Csetri Lajos (in Folytonosság 
vagy fordulat?, 1996) az 1820-as évekkel 
zárta le a felvilágosodás korát. A határ
pontok eltérő kijelölése legfőképpen a 
felvilágosodás továbbélésének, ill. —»Ka
zinczy és a nyelvújítás szerepének eltérő 
megítéléséből fakadt. A korszak belső ta
golásában, ugyancsak Toldy nyomán, so
káig meghatározó volt a műveltség tájé
kozódási irányai szerinti megközelítés, 
amely deákos, franciás, németes, magya
ros iskolákat különített el. Az akadémiai 
irodalomtörténet és Szauder József mun
kássága alapján egészen máig hatóan a 
stílustörténet vált a rendszerezés alapjá
vá, noha ez politikatörténeti szempon
tokkal vegyült. Az akadémiai irodalom- 
történetben éles belső korszakhatár 1795, 
a Martinovics-mozgalom elfojtásának 
éve, ez a cezúra azonban csak az irodal
mi élet feltételeire nézve igazolható, az 
irodalmi folyamatok egészére nézve 
nem. Bíró Ferenc, nem tagadván a stílus- 
történet önmagában vett jelentőségét, 
nem tartotta lehetségesnek a korszak 
ilyen rendszerben való következetes 
vizsgálatát, s monográfiájában a nemes
ség és az értelmiség egymást váltó nem
zedékeinek leírására alapozta értelmezé
sét. Számos érv sorakoztatható fel egy 
olyan megközelítés mellett is, amely az 
irodalmi folyamatokra gyakorolt hatást 
tekintve a nyilvánosság kialakulásának 
és változásainak tulajdonít kitüntetett je
lentőséget, annak okán, hogy az irodalmi 
műveltség eladdig széttagolt hagyomá
nyai épp a megteremtődő nyilvánosság 
keretei között találkoztak össze, s eme

összetalálkozás termékeny közegében 
forrt ki a modem értelemben vett szép- 
irodalmiság.

Az 1770-es évek új módon szerveződő 
nyilvánosságában meghatározó szerep 
jutott az írói levelezéseknek, amelyek 
hálószerűén fogták össze a kor literatúra
it. Az episztolázás mintegy az irodalom 
létezési módjává vált, a szerzők egy ré
szének életművét lényegében a verses le
velek alkotják. Az így kibontakozó el
mélkedő költészet vetett számot az újon
nan megismert felvilágosult tanokkal, 
mélyen megélve azok konfliktusát a ha
gyományos erkölcsi tanításokkal. Legin
kább a bécsi testőr Bessenyei György és 
íróbarátai (elsősorban —»Orczy Lőrinc, 
—»Barcsay Ábrahám) közös költészetét 
határozta meg e problematika (A Besse
nyei György Társasága, Bécs, I l i i ) ,  s 
fontos szerepet játszott Bessenyei ekko
riban kinyomtatott drámáiban és prózai 
elmélkedéseiben is. Bessenyei az évtized 
vége felé szoros kapcsolatba került a pes
ti pálosok körével (—»Kreskay Imre, 
—»Ányos Pál, —»Verseghy Ferenc, —»Vi
rág Benedek), valamint a budai egyetem 
egyes literátoraival, s együtt elkezdték 
szervezni a —»Hazafíúi Magyar Társasá
got, amely azonban a királyi engedély 
hiányában nem jöhetett létre. Bessenyei 
művelődési programja (Magyarság, Ma
gyar Néző, Jámbor szándék...) ezen tö
rekvésekkel kapcsolható össze. A másik 
korabeli írói csoportosulás egészen a 
—»bécsi magyar testőrség közegében ala
kult ki, középpontjában —»Báróczi Sán
dor állott (—»Czirjék Mihály, —»Naláczy 
József, Bálintitt János, Bíró László, Ke
rekes Zsigmond). Míg az ifjú testőrök 
között az érzelmes prózairodalom iránti 
vonzódásuk (és ilyen tárgyú fordítótevé
kenységük) teremtett kapcsolatot, addig 
az ugyancsak fiatal szerzeteseket a ma
gyaros dalköltészet s általában a magyar 
költői hagyomány kedvelése fűzte össze. 
Erre az évtizedre tehető a versújítás 
egyik döntő lépése is: megjelentek az el
ső deákos, azaz antik időmértékes vers
nemben készült kötetek (—»Baróti Szabó 
Dávidtól, —»Rájnis Józseftől és —»Révai 
Miklóstól). Az 1780-as évek elején aztán
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Bessenyei és Báróczi írócsoportjai lé
nyegében megszűntek irodalmi tevé
kenységet folytatni, legalábbis nem vet
tek aktívan részt az egyre inkább meg
szerveződő irodalmi életben.

II. József uralkodásának évtizede 
(1780—90) alapvetően módosította az 
irodalmi nyilvánosság feltételrendszerét 
is. József rendeletéit követően, minthogy 
a változások nem egyik napról a másikra 
éreztették hatásukat, az 1780-as évek kö
zepén kezdődött el az igazi forrongás a 
magyar irodalom életében. A hírlapok 
irodalmi melléklapjai és toldalékai mel
lett megjelentek az első —»folyóiratok 
(Magyar Museum, Orpheus, Mindenes 
Gyűjtemény, Uránia), megszaporodtak a 
nyomdák, és ugrásszerű fejlődést muta
tott a könyvkiadás, létrejöttek az első 
kölcsönkönyvtárak, megalakult az első 
magyar állandó színtársulat Pesten, iro
dalmi társaságok alakultak és akadémia
tervek születtek. Számos tisztázó vita 
zajlott le a literatúra kérdéseiről (prozó
diai harc, fordítás- és Milton-vita, a leo- 
ninusok és a Gyöngyösi-hagyomány, va
lamint a kritika szerepének megítélése). 
A modem értelemben vett nyilvánosság 
megszületése egészében véve döntő vál
tozást hozott az irodalom létmódjában, 
így végső soron ez jelöli ki a korabeli, 
egyébként még felemás és csökevényes 
eredmények helyiértékét. József császár 
1790-i halálával nem közvetlenül zámlt 
le a továbblépés lehetősége, egyelőre csak 
iránymódosítás történt, ám annak eredmé
nyeképpen fokozatosan mind rosszabbra 
fordultak a feltételek, hogy az évtized 
közepére, I. Ferenc represszív törekvései 
nyomán valóban megrekedjen a nyilvá
nosság kiépülése. Az 1780-as évek köze
pétől az 1790-es évek közepéig tartó 
mintegy tiz esztendő a magyar irodalom 
különleges történelmi pillanata. Ekkor 
hirtelen és egyszerre jelentkezett a meg
teremtődött nyilvánosság keretei között 
több nemzedék (—»Faludi Ferenctől Bes- 
senyeiéken, azután Kazinczyékon át 
—»Kármán Józsefig), elkezdett egymásra 
hatni több évtized szövegtermése. Kevés 
a mai mércével mérve is jelentős esztéti
kai teljesítmény, de számos nagy hatású

mű (leginkább fordítás) keletkezett, ame
lyek döntően befolyásolták az épp ekko
riban tájékozódó ifjú írónemzedék ízlé
sét és nyelvhasználatát. Kazinczy Gess- 
ner-fordítása (1788) és Bácsmegyeybe 
(1789), a Magyar Museumban és az Or- 
pheusban közölt Klopstock- és Anakre- 
ón-fordításai, —»Batsányi János Osszián
ba (és még Baróti Szabó Dávid Miltonba 
is) hangsúlyozottan a fenség és a kellem 
korszerű ízléstörekvései jegyében készül
tek. —»Péczeli József Henriása (1786, 
1792) mellett érzékeny prózafordításai 
révén teremtett irodalmi mintát (Yung 
Ejtszakáji, 1787, Hervey Sírhalmai és El
mélkedései, 1790). A deákosok ekkoriban 
megjelent kötetei az antik időmértékes 
verselés elfogadottá válását jelentették, a 
magyaros énekköltészettől Verseghy Fe
renc és Virág Benedek is e versnemhez 
fordult. -»Dugonics András Etelkába 
(1788, 1791 ) a heroikus regény hagyomá
nyát nagy hatással ötvözte a honfoglalás 
felé forduló történeti érdeklődéssel és a 
politikai aktualitásokkal. Ugyanakkor el
árasztották a nyilvánosság fórumait a po
pularités világába sorolható szerzők job
bára alkalmi darabjai is, ami egyre sürge
tőbben vetette fel az ízlésbeli tisztulás 
igényét.

Az 1790-es évek közepétől számított 
mintegy tíz esztendő nyilvánossága erő
sen korlátozott volt (a folyóiratok meg
szűntek, erősödött a cenzúra stb.), ismét 
a széttagolt, magányos irodalmi létmód 
vált meghatározóvá, az élvonalbeli alko
tók pályája időlegesen vagy véglegesen 
megtört (meghalt —»Szentjóbi Szabó 
László, —»Dayka Gábor, Kármán, bör
tönbe került Kazinczy, Batsányi, Verse
ghy, kicsapták Csokonait, —»Kisfaludy 
Sándort, Berzsenyi abbahagyta a tanulást 
stb.). Ugyanakkor a közönségképződés 
megindult folyamatai zajlottak tovább, 
különböző kereskedelmi vállakózások 
(pl. a Rózsaszín sorozat) már meg tudtak 
élni, s a színen is maradtak szereplők, 
igaz, főleg a harmad- és a negyedvonal 
képviselői. Jelentősebb azonban ennél, 
hogy ez az időszak meghozta az előző 
évtizedek folyamatainak esztétikai kitel
jesedését: felvilágosodás kori irodalmunk
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leginkább maradandó alkotásai születtek 
ekkor. Csokonai kialakította érzékeny 
szerelmi költészetét összefoglaló köteteit 
(Lilla, Anakreoni dalok), s megírta nagy 
filozófiai tankölteményét, a Halotti ver
sekei, ezek azonban csak közvetlenül ha
lála után jelentek meg s kezdtek el hatni. 
Ezzel párhuzamosan született —»Fazekas 
Mihály lírájának jelentékeny része, nem 
kis mértékben Csokonai inspirációjára, 
de saját költői hangján. Berzsenyi ebben 
az évtizedben alkotta meg költői életmű
ve legjelentősebb hányadát, ezt rendezte 
azután kötetbe s küldte el Kazinczynak 
1808-ban (a kötet majd csak 1813-ban je
lenik meg). Kisfaludy Sándor az érzékeny 
prózanyelvvcl kísérletezett (Napló és 
Francia fogságom, Két szerető szívnek 
története), de ezek nem kerültek kiadásra, 
nem úgy, mint a hagyományos dalkölté
szetet megújító versciklus, A kesergő sze
relem, amely 1801-es megjelenését köve
tően feltűnő sikert aratott ( 1807-ben idő
közben elkészült második részével 
együtt jelent meg, párhuzamosan a Re
gék a magyar előidőkből c. műfajtörténe
ti jelentőségű kötetével). E szövegek, kü
lönösen a Himfy és a Lilla, döntően befo
lyásolták a költői nyelvhasználatot az 
elkövetkező időszakban, ez a Kölcsey- 
nemzedék indulásán jól szemlélhető. Ha
tásukat azonban érdekes módon már ek
kor elkezdték kifejteni, s ebben nagy sze
repe volt a kéziratos terjedésnek. Szép 
számmal ismerünk olyan köteteket, ame
lyek tudatosan törekedtek Kisfaludy és 
főleg Csokonai verseinek utánzására.

Az 1810-es évtized nyilvánosságát a 
nyelvújítási küzdelmek uralták, noha 
számos jelentős teljesítmény jött létre et
től függetlenül (pl. Katona Bánk bánja és 
lírája, Kisfaludy Károly drámái. Berzse
nyi újabb költeményei). 1805 elejére for
málódott ki a börtönből szabadult Kazin
czy programja (lásd levelét Cserey Far
kashoz, 1805. március 31.), amely aztán 
lényegét tekintve változatlanul érvényes 
volt még a nyelvújítási harcok 1811 -es 
kirobbantásakor is. A „fentebb stíl” kon
cepciója a korábbiak örököse, a kellem 
és a fenség ízléstörekvései forrtak benne 
egybe. Kazinczy esztétikai irodalomra

vonatkozó elgondolása sok tekintetben 
abból az oppozícióból fakadt, amely köz
te és a szűkös nyilvánosságot elárasztó 
popularitás között feszült egyre erőtel
jesebben. Kazinczy az ortológus fogal
mában azonban összemosta e populáris 
szerzőket a nyelvről és irodalomról tőle 
eltérően, a hagyományokat inkább elő
térbe állítva gondolkodó literátorokkal. 
A nyelvújítás tehát elsősorban ízlésújí
tásként értelmezhető, a nyelvújítási har
cok pedig az irodalom megújításában 
versengő koncepciók küzdelmeként, 
nem pedig a haladás és maradiság ütkö
zeteként. A harcok (és az egész felvilágo
sodás kori irodalom) lezárásában jelké
pesnek tekinthető az 1817-es év, amikor 
az új írónemzedéket képviselő Kölcsey 
megírja a Kazinczy szemléletével szakí
tó ún. lasztóci leveleit, s az új korszak 
nyilvánosságát reprezentáló Tudományos 
Gyűjteményben megjelennek a két legna
gyobb költőelőddel, Csokonaival és Ber
zsenyivel leszámoló kritikái.

írod.: Toldy Ferenc, A magyar irodalom 
legújabb koráról, Bp., 1873; Horváth János, 
A magyar irodalom fejlődéstörténete [1922- 
23], Bp., 1976; Uő, A magyar irodalmi népi
esség Faluditól Petőfiig, Bp., 1927; Wal- 
dapfel József, Ötven év Buda és Pest irodal
mi életéből 1780-1830, Bp., 1935; Uő, A ma
gyar irodalom a felvilágosodás korában, Bp., 
1954; Horváth János, Tanulmányok, Bp., 
1956; M ezei Márta, Történetszemlélet a felvi
lágosodás irodalmában, Bp., 1958; Tárnái 
Andor, A deákos klasszicizmus és a Milton-vi- 
ta, ItK, 1959; Szauder József, A romantika 
útján, Bp., 1961; A magyar irodalom történe
te, III, szerk. Pándi Pál, Bp., 1965; K ókay 
György, A magyar hírlap- és folyóiratiroda
lom kezdetei, Bp., 1970; Szauder József, Az 
estve és Az álom. Felvilágosodás és klasszi
cizmus, Bp., 1970; Irodalom és felvilágoso
dás, szerk. Szauder József, Tárnái Andor, 
Bp., 1974; Mezei Márta, Felvilágosodás kori 
líránk Csokonai előtt, Bp., 1974; B író Fe
renc, A fiatal Bessenyei és íróbarátai, Bp., 
1976; UŐ, A felvilágosodás kori magyar iro
dalom értelmezéséhez, ItK, 1979; Kosáry, 
1980, 31996; A magyar kritika évszázadai, 
szerk. Tárnái Andor, Csetri Lajos, Bp., 
1981; Fábri Anna, Az irodalom magánélete.
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Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten 
1779-1848, Bp., 1987; C s e t r i Lajos, Egység 
vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszem
lélet a magyar irodalmi nyelvújítás korszaká
ban, Bp., 1990; Magyar Színháztörténet 
1790-1873, szerk. K e r Én y i Ferenc, Bp., 
1990; K e c s k é s  András, A magyar verselméle
ti gondolkodás története, Bp., 1991; VÖRÖS 
Imre, Természetszemlélet a felvilágosodás ko
ri magyar irodalomban, Bp., 1991; N a g y  Im
re, Nemzet és egyéniség, Bp., 1993; B ír ó  Fe
renc, A felvilágosodás korának magyar iro
dalma, Bp., 1994, 32003; Folytonosság vagy 
fordulat? A felvilágosodás kutatásának idő
szerű kérdései, szerk. D e b r e c z e n i  Attila, 
Debrecen, 1996; F r ie d  István, Irodalomterem- 
t(őd)és és/vagy (mű)fordítás, Literatúra, 1997; 
M e z e i Márta, A kiadó mandátuma, Debrecen, 
1998; Mesterek, tanítványok. Ünnepi tanul
mánykötet a hetvenéves Csetri Lajos tiszteleté
re, szerk. Sz a jb é l y  Mihály, Bp., 1999; D e b 

r e c z e n i Attila, „Fenség” és „Grácia”. ízlés
törekvések a 18. század végének magyar 
irodalmában, ItK, 2000; Uő, Egy korszak kije
lölése. Közelítés a 18. század végének magyar 
irodalmához, in In honorem Tamás Attila, 
szerk. G ö r ö m b e i  András, Debrecen, 2000; 
FIÁSZ-Fe h é r  Katalin, Elkülönülő és közösségi 
irodalmi programok a 19. század első felében, 
Debrecen, 2000; R o h o n y i Zoltán, A romanti
kus korszakküszöb. A posztkantiánus episzté- 
mé, a felbomló neoklasszikus kánon és a kora 
romantika alakzatai a magyar irodalomban, 
Bp., 2001; S z a jb é l y  Mihály, „lázadnak a ’ ma
gyar tollak". Irodalomszemlélet a magyar iro
dalmi felvilágosodás korában, a 18. század kö
zepétől Csokonai haláláig, Bp., 2001.

Debreczeni Attila

Felvinczi György (Felvinc?, 1645 
k.-Kolozsvár, 1716. febr.?)

Költő, színműíró. Visz. felvinci szé
kely nemescsalád sarja; mint árva gyer
meket születési helye után anyakönyvez
hették a kolozsvári unit. kollégiumban. 
Tanító Torockón, 1672-ben senior, 1673- 
ban, szerelmi botrányát követően, kény
telen elhagyni az unit. eklézsiát. Világi 
szolgálatba állt, 1693-tól Kolozsvárott 
szolgabíró. Megjelenik nagy hírű drámai 
alkotása, a -NComico-tragoedia (Kolozs
vár, 1693; nem tévesztendő össze az

azonos című, anonym szerzőjű művel). 
1696-ban vagyonának egy része a tűz, 
más része a tatár és a labanc pusztítás 
martaléka lett. A bécsi udvarba sietett, 
hogy önálló társulat szervezésére és adó
mentesen színielőadások tartására Ma
gyar- és Erdélyo.-ban engedélyt kapjon. 
Lipót feltűnően gyorsan, még abban a hó
napban minden kérését teljesítette. A 18. 
sz. végi Kelemen-féle társulat krónikása 
~t mint elődjét, az erdélyi színjátszás el
indítóját tisztelte. 1697-től ismét kolozs
vári prokurátor, ebbéli ismereteiről adott 
számot abban az ajánlásban is, melyet a 
—>•Tripartitum Szentpáli Ferenc-féle ver
ses magyarításának kiadásához írt (1699). 
Közjegyzői ténykedésének utolsó doku
mentuma 1715. szept. 18-án kelt.

Költőként az unit. mesterségdicsérő 
versek hagyományának (-»Szentmártoni 
Bodó János, ->Oroszhegyi Mihály) foly
tatója, vállalt példaképei —vBogáti Faza- 
kas Miklós és kivált —>Thordai János. 
Szinte minden verse kötődik valamiképp 
Kolozsvár városához. Városleíró költé
szete nem a kortárs, hasonló témájú ku
ruc költeményekkel rokon; a manierista 
hagyományra építve kidolgozott, ará
nyos retorikájú, tagolt, mozgalmas, ant- 
ropomorfizáló, rímjátékokkal teli versei 
már a rokokót előlegezik. Az öt „megje
lenésiből (felvonásból) álló Comico- 
tragoedia az első magyar nyelvű opera
librettó; ihletője a Lipót császár esküvő
jére írt kisopera, Antonio Cesti II pomo 
d ’oró')& (Az aranyalma) volt. Drámai 
alkotásaihoz hasonlóan költészetével is 
szórakoztatni, vígságot szerezni kívánt: 
„Aki pedig szereted, haszna tenéked 
ihol: / Hastekerő kolikád vagy egyéb 
nyavalyád ha mikor kór bánt, / Vedd elé, 
nyílva nem árt: kínodat oltsad így is.” írt, 
ill. fordított oktató verseket is. Magyar 
királyok emlékezetiröl szóló Mausoleum 
címmel 1697 k. magyarra fordította 
—»Lanzmayr Ferencnek a Nádasdy-féle 
-NMausoleumhoz írt elogiumait (kézirat
ban maradt).

Művei és kiad.: Igen szép história. Lőcse, 
1689; Schola Salernitana, Kolozsvár, 1693; 
Természet próbája, Kolozsvár, 1710; Bellum 
morborum, 1697 e., megj. h. n., 1714;
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RMDE, II, 1960; RMKT XVII/13, 1988; Ma
gyar költők 17. század, 1990.

írod.: [K oltay- ]K a s t n e r  Jenő, Az első 
magyar opera, in Emlékkönyv dr. gróf Kle- 
belsberg Kunó negyedszázados kultúrpoliti
kai működésének emlékére születésének ötve
nedik évfordulójára, Bp., 1925; S z a b ó  T. At
tila, Kolozsvár települése a 19. század végéig, 
Kolozsvár, 1946; S t o l l  Béla, Felvinczi 
György versei, ItK 1954; V a r g a  Imre, Feje
zet a 17. századi polgári irodalom történeté
ből, ItK, 1960; H e r e p e i  János, Kolozsvári ut
cák Felvinczi György versében, in Adattár 
XVII/3, 1971; L u k á c s y  Sándor, Pályaválasz
tás a 17. században, Kortárs, 1984; M a g y a r i 
Ágnes, Felvinczi György Kolozsvárt leíró 
verse, Iris, 1998/1-2.

Csillag István

Felvinczi Sándor (Lécfalva, 1642— 
Debrecen, 1686. márc. 29.)

Ref. lelkész, egyházi író. Felvincen, 
Enyeden, Váradon tanult. A város török 
ostromakor (1660) szülei meghaltak, ő 
maga fegyverrel harcolt az ostromlók el
len. Debrecenben, majd Sárospatakon ta
nult tovább, itt senior is volt. 1667 k. 
Kassán lett rektor, teológiát és bölcsele
tet tanított. 1668-70 között Kassa alum- 
nusa Groningenben és Leidenben; itt há
rom disputációt adott ki. 1670-től ismét 
Kassán rektor. Miután -»Kábái Bodor 
Gellért kassai papot 1673-ban az ellenre
formátorok elfogták, a lelkészi teendőket 
is ellátta. Az ellenreformáció üldöztetése 
elől Debrecenbe menekült; innét 1675- 
ben Zilahra ment, 1678-ig ott volt pap és 
esperes. Ismét Debrecenbe tért vissza, 
ahol haláláig lelkész volt, 1684-től az 
egyházmegye esperese. Alkalmi verse
ket, prédikációkat írt; az egyházmegye 
jegyzőkönyve több kiadatlan művéről 
tud. Tanítványai és barátai gyászverseket 
írtak tiszteletére.

Művei: Disputationum theologicarum 
Absurditates Papisticas ex Concilio Tridenti- 
no, Leiden, 1669; A Jehova nevében, Debre
cen, 1679; A jó  Istennek nevében, Debrecen, 
1682; Haeresiologia, Debrecen, 1683; Igaz 
özvegy, Debrecen, 1684.

Kiad.: RMKT XVII/11, 1986.
Szelp Erika

fenékbélyeg —»fazekasjegy

I. Ferdinánd, Habsburg (Alcalá de 
Henares, 1503. márc. 10,-Bécs, 1564. 
júl. 25.)

Német-római császár (1558), magyar 
király (1526) és cseh király (1526). 
Habsburg (Szép) Fülöp (1478-1506) és 
Aragóniái és Kasztíliai (Őrült) Johanna 
(1479-1555) negyedik gyermeke. Test
vérei: Eleonóra (1498-1558), V. (I.) Ká
roly (1500-1558), Izabella (1501-1526), 
Magyarországi Mária (1505-1558) és 
Katalin (1507-1578). Nagyapja, Aragó
niái Ferdinánd, akitől keresztnevét kapta, 
~ot tudatosan a spanyol koronák örökö
seként, saját udvarában nevelte, ám halá
lát ( 1516) követően a spanyol trónt végül 
~ bátyja, I. Károly kapta meg, aki 1519- 
ben a német-római császári trónt is meg
örökölte mint V. Károly császár. A két 
testvér 1517-ben az ókasztíliai Mojados- 
ban találkozott először, s ~ ezt követően 
elhagyta Spanyolo.-ot. Az 1521. évi 
wormsi, majd az 1522. évi brüsszeli szer
ződésben, melyben Károly és ~ felosz
tották az örökséget, ~ megkapta a későb
bi ún. örökös tartományokat, Alsó- és 
Felső-Ausztriát, Stájero.-ot, Tirolt, Ka- 
rintiát, Károly távollétében pedig ő kép
viselte a császárt a Német-római Csá
szárságban. 1515-ben apai nagyapja, I. 
Miksa császár ~ nevében eljegyezte Ja
gelló Annát. A kettős házassági szerző
dés értelmében ~ húgát, Habsburg Mári
át Jagelló II. Lajos vette el. ~ 1521-ben 
kötött házasságot Annával; 15 gyerme
kükből 3 fiú és 9 lány maradt életben.

Uralkodása első éveiben ~ főhg.-nek 
le kellett törnie az ausztriai rendek ellen
állását a számukra idegen, főleg spanyo
lokból álló udvarral szemben. 1522-ben 
egy lázadást követően elvette Bécs privi
légiumait. 1525-ben a tiroli parasztfelke
lést verte le. A mohácsi vész (1526. aug. 
29.) után nem sokkal, okt. 23-án cseh ki
rállyá koronázták, majd dec. 17-én Po
zsonyban magyar királynak választották. 
Közben nov. 11 -én Székesfehérváron 
megkoronázták Szapolyai Jánost, ami 
kettős királysághoz és végeláthatatlan 
háborúskodáshoz vezetett. A két uralko-
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I. Ferdinánd német-római császár és magyar király. Pieter de Jode 
rézmetszete Tiziano festménye után, 1564. OSZK

dó a korabeli európai viszonyok közepet
te csak egy szövetségi rendszer tagjaként 
és annak aktív anyagi és katonai támoga
tásával volt képes kisebb-nagyobb haté
konysággal háborút viselni a másik ellen. 
~ számára a pénzügyi és katonai hátteret 
V. Károly császár biztosíthatta a német

birodalmi és spanyol rendek segítségé
vel. Szapolyai csak a szulejmáni Oszmán 
Birodalomban lelhetett hasonló erejű 
szövetségest, s ehhez a cognaci liga tag
jaként francia és velencei támogatást is 
kapott. A Porta 1541-ig, Buda megszállá
sáig indirekt beavatkozási politikát köve
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tett. Hadjáratra csak akkor került sor, ha 
a mo.-i status quo túlságosan eltolódott ~ 
irányába (Bécs elleni hadjáratok: 1529, 
1532), vagy amikor a két ellenuralkodó 
kiegyezésre törekedett, mint Váradnál 
1538-ban, amit Buda eleste követett 
1541-ben. Az 1538-as váradi egyezmény 
-  egy nemzetközi szerződési rendszer ré
szeként -  lehetőséget nyújtott volna a 
polgárháborús viszonyok felszámolására 
és az ország egyesítésére, miközben az 
ugyanazon évben megkötött Szent Liga 
V. Károly vezetésével támadó hadjáratot 
tervezett a Földközi-tengeren és Horvát- 
o.-on keresztül az Oszmán Birodalom el
len. A hadjárat hátterének biztosítása ér
dekében a császár néhány hónappal Vá
rad után Aigues-Mortes-ban békét kötött 
a franciákkal, s a mo.-i hadszíntéren is 
elengedhetetlen volt a nyugalom, amit a 
váradi béke biztosíthatott volna. A hadjá
rat az eredeti nagy tervekhez képest meg
hökkentően korlátozottan valósult meg. 
Az országegyesítés továbbra is ~ elsődle
ges célja maradt. Követe 1547-ben öt év
re békét kötött Drinápolyban a törökkel. 
1548-tól tárgyalássorozat indult ~ és a 
Szapolyai özvegye, Izabella nevében el
járó —»Fráter György között a két ország
rész egyesítéséről. 1551-ben ~ csapatai 
Giovanni Baptista Castaldóval az élen 
bevonultak Erdélybe, de a kölcsönös bi
zalmatlanság és az oszmán beavatkozá
sától való félelem Fráter György meg
gyilkolásához, majd az országegyesítés 
kudarcához vezetett.

~ elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
kora újkori Habsburg-konnányzat kiala
kításában, a kormányzat centralizációjá
ban. Az 1527. jan. 1-jén érvénybe lépett 
Udvari Szabályzat hosszú évszázadokra 
lefektette a modem közigazgatási és kor
mányzati szervek alapjait. Felállították a 
nagypolitikában, államirányításban, dip
lomáciában és egyéb uralkodói jogkö
rökben eljáró, azokban az uralkodót tá
mogató Titkos Tanácsot (Geheimrat) és 
Udvari Tanácsot (Hofrat). A pénzügy- 
igazgatás az Udvari Kamara (Hofkam- 
mer), az írásbeli ügyintézés, az oklevelek 
kiállítása pedig az Udvari Kancellária 
(Hofkanzlei) hatáskörébe tartozott. 1556-

ban a hadügyek összbirodalmi koordiná
lására létrehozták az —»Udvari Haditaná
csot (Hofkriegsrat). A ~ koronái alá tarto
zó tartományokban a birodalmi szintű 
rendszert leképezve létrehozták az önálló 
királyságok és tartományok tanácsi szer
veit is -  Mo.-on pl. a Magyar Kamarát, 
Magyar Kancelláriát, az uralkodó távol
létében kormányzó Helytartóságot - , 
amelyek kizárólag a lokális döntésekbe 
szólhattak bele, azokba is gyakran korlá
tozott hatáskörrel. ~, hasonlóan utódai
hoz, I. Miksához és I. Rudolfhoz, azon 
munkálkodott, hogy az expanzív Osz
mán Birodalom megállítására képes vé
delmi rendszert építsen ki. Az 1560-as 
évekre 100-120 várból álló, mélységben 
tagolt —»törökellenes védelmi rendszer 
jött létre. E védelmi kapacitás kiépítése 
és fenntartása messze felülmúlta Mo. 
anyagi lehetőségeit, finanszírozása csak
is ~ egyéb tartományaiból és Károly csá
szár birodalmi forrásaiból volt lehetséges, 
ennek fejében viszont a magyar rendek
nek fel kellett adniuk szuverenitásuk je
lentős részét, és le kellett mondaniuk az 
önálló hadügyről, külügyről, pénzügyről.

~, mint Károly császár helyettese, a 
Német-római Császárságban, a török fe
nyegetés árnyékában nagy türelemmel és 
diplomáciai érzékkel foglalkozott a val
lási ügyekkel, a vallási engedmények fe
jében a birodalmi rendek jelentős támo
gatást nyújtottak a török ellen a magyar 
végek védelmére. A kölcsönös egymásra
utaltságjutott kifejezésre a ~ által tető alá 
hozott 1552-es passaui egyezményben és 
az 1555-ös augsburgi vallásbékében. 
Mindemögött a Habsburgoknak a császá
ri trón öröklése körüli belső vitája is meg
húzódott, hiszen ~ ekkor már úgy tár
gyalt a birodalmi rendekkel és fejedel
mekkel a vallási ügyekről, hogy minél 
nagyobb támogatottságra tegyen szert a 
spanyol-Habsburg vagy más potenciális 
jelöltekkel szemben.

Súlyos konfliktust jelentett a két test
vér között a császári trón öröklésének 
kérdése. ~ már az 1520-as évek második 
felétől szerette volna megszerezni a csá
szári trón öröklését jelentő római király 
címet, amelyet csak 1531 januárjában ka-
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pott meg. Az 1540-es évek közepétől a 
császári trón lehetséges örököseként Ká
roly elsőszülött fia, II. Fülöp került elő
térbe. Végül 1550-51 fordulóján az 
Augsburgban tárgyaló Károly, Ma
gyarországi Mária, Fülöp és ~ fia, Miksa 
hosszas viták után megegyezett a császá

ri trón öröklésének sorrendjében: Ká
rolyt ~, őt Fülöp, majd Miksa követi. ~ V. 
Károly 1556-i lemondását követően fog
lalta el a német-római császári trónt, és a 
császári cím a keleti Habsburg-ágra szállt. 
~ nevéhez fűződik a dunai Habsburg 
Monarchia megalapítása.
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~ 1518-ban nagynénje, Margit német
alföldi udvarába került. Ott Rotterdami 
Erasmus tanította, aki ~nak dedikálta A 
keresztény fejedelem neveltetése c. mun
kája második kiadását. A művészetek 
nagy támogatója volt, megrendelőként és 
műgyűjtőként is jelentős tevékenységet 
folytatott. O állította fel a bécsi Hof- 
burgban az első portrégalériát, amelynek 
nagy része (közte pl. -»Hunyadi János 
portréja) később fia, II. -»Ferdinánd főhg. 
ambrasi gyűjteményébe került. Mint 
gyűjtőt elsősorban érmek és antik szo
borleletek érdekelték. 1502-ben Salz
burgból megszerezte a magdalensbergi 
ifjú szobrát, melyet sokáig a legnagyobb 
méretű római bronzszobor-leletként tar
tottak számon. (Utóbb kiderült, hogy a 
ma ismert bronzszobor az eredeti alapján 
a 16. sz.-ban öntött másolat csupán, az 
eredeti Bécsből Németalföldre, majd 
Spanyolo.-ba került, végül a napóleoni 
háborúk alatt nyoma veszett.) ~ volt a bé
csi Kunstkammer megalapítója is, a gyűj
teménynek 1558-tól helyet adó „Kunst- 
haus” a Burg ún. svájci épületszámyának 
egyik tornyában volt, és az első önálló 
múzeumépületek egyikének tekinthető. ~ 
megrendelésére készült Giuseppe Arcim- 
boldo Négy évszak-sorozata (1562-63). 
Udvari portréfestője Jakob Seisenegger 
volt, de dolgozott számára Guillaume 
Scrots, Francesco Terzio, Johann Bocks
berger is. Az eredeti tervekhez képest je
lentős változtatásokkal ~ készíttette el 
nagyapja, I. Miksa bronz síremlékét 
(1513-50), melyet a külön e célra építte
tett, de csak fia által befejezett innsbrucki 
Hofkirchében helyeztetett el. A sajátos ti- 
roli-gótikus és olasz reneszánsz elemek 
keveredésével épített templom a trienti 
Andrea Crivalli és Alessandro Longhi 
műve, a síremlék különböző részeinek 
tervezésében (Konrad Peutinger, majd 
Jörg Kölderer felügyelete mellett) a kor 
jelentős művészei vettek részt, pl. Alb
recht Altdorfer, Christoph Amberger, 
Albrecht Dürer, Francesco Terzio, Flo
rian Abel. ~ megbízásából készült többek 
közt a bécsi Stallburg reneszánsz épülete 
(1558-65), a Hofburg Francesco de Pozo 
és Pietro —»Ferrabosco által épített ún.

Svájci kapuja (1550-52/53) és a prágai 
Belvedere-palota, a cseh reneszánsz első 
jelentős emléke. (Ez utóbbit eredetileg 
Lustschlossként építtette maga és felesé
ge számára, de mivel csak Anna halála, 
1547 u. készült el, Ferdinánd tkp. soha 
nem használta.)

Földi maradványai a prágai Szt. Vitus- 
székesegyházban nyugszanak.

Kiad.: Die Korrespondenz Ferdinands, I, 
Familienkorrespondenz, Hrsg. Wilhelm B a u 

e r , Robert L a c r o i x , Herwig W o l f r a m , 
Christina L u t t e r , Christopher L a f e r l , Wien, 
I—IV, 1912-2000 (Veröffentlichungen der 
Kommission für neuere Geschichte Öster
reichs, Bd. 11, 30-31, 58, 90).

írod.: A c s á d y  Ignác, Magyarország há
rom részre szakadásának története 1526- 
1608, in A magyar nemzet története, szerk. 
S z il á g y i  Sándor, Bp., 1868, V; Franz 
Bernhard B u c h o l t z , Geschichte der Regie
rung Ferdinands I, 1—IX, Wien, 1831-38; 
Wolfgang H i l g e r , Ikonographie Kaiser 
Ferdinands 1, Wien, 1968; P á l f f y  Géza, A ti
zenhatodik század története, Bp., 2000; Alf
red K o h l e r , Ferdinand I. 1503-1564. Fürst, 
König und Kaiser, München, 2003; Kaiser- 
Ferdinand I. 1503-564. Das Werden der 
Habsburgermonarchie, Ausstellungskatalog, 
Kunsthistorisches Museum, Wien, 2003.

Bubryák Orsolya-Korpás Zoltán

I I .  Ferdinánd, Habsburg (Graz, 1578. 
júl. 9.-Bécs, 1637. febr. 15.)

1596. dec. 4-én lett Belső-Ausztria fő
hercege. 1617. jún. 6-án ismerték el cseh 
királyként, koronázására 1617. jún. 29- 
én, Prágában került sor. Mo. királyává
1618. máj. 16-án, Pozsonyban választot
ták, 1618. júl. 1-jén koronázták meg 
ugyanott. 1619. aug. 29-én Frankfurtban 
német-római császárrá választották,
1619. szept. 9-én koronázták meg ugyan
ott. Apja II. Károly, Belső-Ausztria fő
hercege, anyja Bajor Mária, V. Albert, 
bajor hg. lánya. Kétszer nősült, első fele
sége Mária Anna bajor hercegnő, máso
dik felesége Eleonóra mantovai-gonza- 
gai hercegnő volt. Első házasságából 
született a trónörökös III. Ferdinánd.

Királlyá koronázása előtt ~ Belső- 
Ausztriában kamatoztatta politikai tehet-
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ségét. Az ellenreformáció harcos híve 
volt, ennek következtében a tartomány
ban gyors ütemben folyt a rekatolizálás, 
az áttérni nem akaró prot. prédikátorokat 
pedig kiutasították. ~ szerepet vállalt a II. 
Rudolf és II. Mátyás közti testvérháború
ban is, bár Mátyásnak a prot. irányában 
engedékenyebb valláspolitikájával nem 
értett egyet.

Királysága egybeesik a harmincéves

háborúval, melyet a prot. cseh rendek 
felkelése előzött meg. A magyar rendek 
csak koronázási hitlevélre tett esküje 
után koronázták meg, s ez megkötötte ~ 
kezét. Amikor ~ a csehek elleni háború
hoz kért katonai támogatást, a magyarok 
ezt megtagadták, s csak közvetítő szere
pet vállaltak a két fél között. Mindeköz
ben a mo.-i prot.-ok támogatásukról biz
tosították a cseheket. ~ 1619-ben elis
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merte Bethlen Gábor fejedelemségét, ő 
azonban mégis a királyi Mo. ellen indult. 
Bár a Felvidéken szimpatizánsokkal ta
lálkozott, hathatós támogatásban nem ré
szesült. 1620-ban Bethlen fegyverszüne
tet kötött az időközben császárrá válasz
tott uralkodóval. ~ a fegyverszünet 
fejében engedményeket helyezett kilá
tásba, ám az 1620-as besztercebányai or
szággyűlésen Bethlen mégis elfogadta, 
hogy a rendek a Habsburgok trónfosztá
sával Mo. királyává válasszák. Az osz
mán Porta csak az —»Erdélyi Fejedelem
ségről való lemondása után fogadta vol
na el ezt a döntést. Bethlen azonban a 
biztos erdélyi fejedelmi székről nem 
akart lemondani. Ugyanebben az évben 
Prága mellett a fehérhegyi csatában 
(1620. nov. 8.) a cseh rendek vereséget 
szenvedtek. Kegyetlen megtorlás követ
kezett, s a csehek önállóságát teljesen 
felszámolták. ~ 1621-ben írt végrende
letében kifejtette, hogy a monarchia or
szágait egy tagban kell átörökíteni, és 
azok oszthatatlan egységet képeznek.

1621-től a kontinens államai folyama
tosan léptek be a háborúba, aminek kö
vetkeztében európai méretűvé szélese
dett a Habsburgok elleni megmozdulás. 
A háború elején a kát. tábornak (Bajoro., 
a Katolikus Liga, Spanyolo., császári 
csapatok) kedvezett a szerencse. Eköz
ben a Felvidéken az erdélyi fejedelem is
mét katonai sikereket ért el, s 1621-ben 
Nikolsburgban kedvező békét köthetett 
az uralkodóval. Ennek értelmében Beth
len lemondott magyar királyi címéről, és 
visszaszolgáltatta a koronát; életére meg
kapta Szatmár, Bereg, Ugocsa, Szabolcs, 
Zemplén, Borsod és Abaúj m.-ket, a töb
bi elfoglalt területet azonban vissza kel
lett szolgáltatnia a királynak.

Hatalma tetőpontján, 1629-ben ~ kiad
ta a RestitutionsedikteX, mely kimondta, 
hogy a birodalomban a prot.-oknak visz- 
sza kell adniuk minden olyan birtokot, 
amelyet az augsburgi vallásbéke, 1555 u. 
vettek el a kát.-októl. ~ ezáltal olyan szö
vetséges prot. fejedelmek támogatását 
veszítette el, mint a szász választó. Elbo
csátotta Wallensteint, akinek a dánok el
leni győzelmét köszönhette, a svédek el

leni harcok során azonban visszahívta. 
Amikor 1634-ben a katonai erőegyensúly 
helyreállt, beleegyezett Wallenstein meg
gyilkolásába, sőt a prágai egyezményben, 
melyet 1635-ben a szász választóval kö
tött, az ediktum bizonyos pontjait is visz- 
szavonta. 1636-ban a regensburgi biro
dalmi gyűlésen fiát, a későbbi III. Ferdi- 
nándot római királlyá választották.

~ szorgalmas, kitartó és zárkózott em
ber volt, kedvenc időtöltése a zene és a 
vadászat. Kedvelte az itáliai zenét és 
színjátszást. Szigorú kát. nevelést kapott, 
főként jezsuita nevelői voltak. A vallás 
iránti tisztelete egész életét befolyásolta, 
nemcsak politikájára nyomta rá bélye
gét, mecénásként is elsősorban egyházi 
intézményeket támogatott.

Számos kolostort alapított (a Mura 
menti Bruckban, 1608; Ciliiben, 1615; 
Radkersburgban, 1618). Főhercegi szék
helyén, Grazban újjáépíttette a Szt. Kata- 
lin-templomot, és megépíttette a családi 
temetkezőhelynek szánt Mauzóleumot 
(1604-37, tervezője Giovanni Pietro de 
Pomis, belső díszítése 1695-97, Johann 
Bernhard Fischer von Erlach). ~ trónra 
lépésével vált a bécsi Hofburg újra rezi
denciaközponttá. Kisebb átalakítások 
mellett azonban legfontosabb alapításai 
Bécsben is leginkább szakrális építmé
nyek, melyeken főleg északolasz mester- 
csoportok dolgoztak számára (Carlone és 
Tencala család). 1627-ben -  amint arról a 
templomot „trophaeum”-nak nevező 
homlokzati felirat is tanúskodik -  a pro
testantizmus felett aratott győzelem je
gyében alapította a bécsi jezsuita templo
mot (épült: 1627-31). Ugyanebben az 
évben felesége, Mantovai Eleonóra 
emeltette az első loretói kápolnát Bécs
ben, az Augustinerkirchében. 1631-ben ~ 
személyesen tette le a bécsi Maria 
Rotunda domonkos templom alapkövét. 
Nem ~ megrendelésére készült, mégis az 
ő személyéhez kapcsolható a pozsonyi 
vár egykori mennyezetkép-ciklusa, mely 
~ apoteózisát, erényeit és uralkodását je
lenítette meg. A pannókat Paul Juvenel 
készítette (1635-46), ma már csak met
szetmásolatból ismertek, 1760-ban jelen
tek meg Marquard Herrgott Pinacotheca
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Principum Austriae... c. könyvének II. 
fejezetében. Programjuk ~ gyóntatójá- 
nak, Guillaume de Lamormaininek ~ról 
írt nagy hatású munkájával (Ferdinandi
II. Romanorum Imperatoris Virtutes, 
1638) hozható összefüggésbe.

A jezsuita rend ~ uralkodása idején 
nem egy fontos intézmény alapítására ka
pott engedélyt: 1653-ban, Prágában létre
hozták a Clementinumot; Pázmány Péter 
1623-ban Bécsben papnevelő intézetet lé
tesített (-»Collegium Pazmanianum), 
1635-ben pedig engedélyt kapott -tói a 
—»nagyszombati jezsuita egyetem meg
alapítására.

írod.: R ó z s a  György, A barokk világi apo- 
teózis Magyarországon: Paul Juvenel pozso
nyi festményei, in UŐ, Magyar történetábrá
zolás a 17. században, Bp., 1973; Habsburg 
lexikon, szerk. Brigitte H a m a n n , Bp., é. n. 
[1990]; Anton S c h in d l in g , Walter Z ie g l e r , 

Die Kaiser der Neuzeit 1519-1918, Mün
chen. 1990, 125-141; S z a k á l y  Ferenc, Vi
rágkor és hanyatlás 1440-1711, Bp., 1990, 
213-220; Vég Gábor, Magyarország királyai 
és királynői, Bp., 1990, 104-106; Geschichte 
der bildenden Kunst in Österreich, IV, Hrsg. 
Hellmut L o r e n z , Wien-München, 1999.

Bubryák Orsolya-Gaál Bernadett

III. Ferdinand, Habsburg (Graz, 
1608. júl. 13,-Bécs, 1657. ápr. 2.)

1625. nov. 27-én választották magyar 
királlyá Sopronban, 1625. dec. 8-án ko
ronázták meg Pozsonyban. Cseh királlyá 
1627. nov. 21-én koronázták Prágában. 
Római királlyá 1636. dec. 22-én válasz
tották Regensburgban, és 1636. dec. 30- 
án koronázták meg ugyanitt. 1637. febr. 
15-én lett német-római császár. Apja II. 
Ferdinánd császár és magyar király, any
ja Wittelsbach Mária Anna, bajor herceg
nő volt. Háromszor nősült, első felesége, 
Mária Anna, III. Fülöp spanyol király lá
nya volt, másodszorra a tiroli főhg. lá
nyát, Mária Leopoldinát, harmadjára 
Eleonóra mantovai hercegnőt vette fele
ségül. Fiai, Ferdinánd és Lipót, első há
zasságából születtek.

Apjához nem sokban hasonlított. 
Gyenge fizikumú gyerekként rengeteg 
testedzéssel erősitette magát. Alapos tör

ténelmi, földrajzi és jogi képzésben ré
szesült. Hét nyelven beszélt kitünően. 
Apja korán beavatta a politikai ismere
tekbe is, diplomáciai levelezések rejtjele
zését bízta rá. Haditechnikai és hadiel
méleti kérdésekkel is foglalkozott.

Még apja életében a harmincéves há
ború szereplője lett, Wallenstein 1634-i 
meggyilkolása után a császári csapatok 
főparancsnokává lépett elő, s tapasztalt 
hadvezérével, gr. Gallasszal Nördlingen- 
nél 1634-ben győzelemre vezette a csá
szári csapatokat. Apja halála után átvette 
a tartományok és a birodalom irányítását 
is, csökkentette az udvartartás költségeit, 
és a háború minél előbbi lezárását akarta 
elérni. A harmincas évek végétől egyre 
súlyosbodott a Habsburgok helyzete a 
háborúban. Nem biztos, hogy a katonai 
vezetés hibájának tudható be, bár kétség
telen, hogy 1639^48 között kilenc főpa
rancsnokot nevezett ki A spanyolo.-i 
gazdasági támogatás akadozott, ~ ellen
felei pedig Erdélyt is be akarták vonni a 
háborúba, hogy a Habsburgokat több 
hadszíntéren csatára kényszerítsék. I. 
Rákóczi György 1643-ban csatlakozott a 
francia-svéd szövetséghez, miután meg
bizonyosodott arról, hogy a franciák a 
spanyolokat meg tudják verni. A svéd 
csapatok nem érkeztek meg időben, és 
bár Rákóczi gyorsan nyomult előre a Fel
vidéken, Alsó-Mo.-on a svédek helyett 
császári csapatokkal találkozott. így a fe
jedelem az északkeleti 13 megye védel
mére szorult vissza. Közben az oszmán 
Porta is a háborúból való kilépést szor
galmazta, így amikor 1645-ben kiváló 
katonai lehetősége lett volna a svéd-erdé
lyi egyesült seregnek, a török felszólítá
sára és a felső-mo.-i rendek sürgetésére 
Linzben békét kötött a császárral. A 
nikolsburgi békében Bethlen Gábornak 
uralkodása idejére átengedett hét felső- 
mo.-i megyét Rákóczi is megkapta életé
re, valamint a szabad vallásgyakorlatot a 
parasztokra is kiterjesztették. 1644-ben 
aztán megkezdődtek a tárgyalások a své
dekkel Osnabrückben, a franciákkal 
Münsterben, mivel a császári és birodal
mi erők teljesen kimerültek. 1648-ban az 
érintettek aláírták a westfáliai békét,
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111. Ferdinánd mint 
magyar király. 
Justus Sustermans 
műve, 1625. MNG

melyben ~ nagy engedményeket tett 
Franciao.-nak, Svédo.-nak és a birodalmi 
fejedelmeknek, ami a császári hatalom 
nagyfokú csökkenését jelentette a biro
dalomban. 1648 u. sikerült ugyan a csá
szári tekintély visszaállítása, de a Habs
burgok korábbi hatalmi helyzetüket nem 
tudták visszaszerezni.

~ mindent elkövetett viszont, hogy 
uralkodói jogai az örökös tartományok

ban ne sérüljenek. Vallási és katonai terü
leten újítások bevezetését szorgalmazta, 
uralkodását a szakirodalom átmeneti idő
szaknak tekinti. Mo.-on tág teret enge
dett a rendeknek, amelyek nem voltak 
hajlandók több adót megszavazni a csá
szárnak, holott tisztában voltak azzal, 
hogy a törököt csak Habsburg-segítség- 
gcl lehet kiűzni. Ekkor születtek meg 
—»Zrínyi Miklós politikai munkái, ame-
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lyekben a török elleni háborút sürgette, 
önálló magyar haderő felállítását szor
galmazta és a nemzeti királyság prog
ramját hirdette. A megvalósítást II. Rákó
czi György fejedelemtől várta, de ő a len
gyel trón megszerzésével volt elfoglalva, 
magára haragítva ezzel a törököt. A Por
ta megtorlása nem maradt el.

~nak sikerült a legfelső birodalmi tör
vényszék és a birodalmi udvari tanács 
működését szabályoznia, de az adók 
ügyében nem járt sikerrel. Az 1653-54-es 
regensburgi birodalmi gyűlésen fia, Fer- 
dinánd római király lett, de váratlanul el
hunyt. Kisebbik fiát, Lipótot nem tudta 
megválasztatni.

~nak, apjával ellentétben, tehetsége 
volt a művészetekhez. Főként a zene ér
dekelte. 1649-ben a bécsi udvarban mu
tatták be olasz nyelvű zenés drámáját 
(drama musicum). Ő építtette Bécsben az 
első önálló színházépületet, színházi épí
tész-rendezője Giovanni Burnacini volt, 
és támogatásával mutatták be az első 
díszoperát is. Komponált egyházi zenét, 
két misét és több motettát is. Az itáliai 
művészethez való vonzódását bizonyítja, 
hogy 1657-ben olasz irodalmi akadémiát 
alapított Bécsben, sőt versírással is kísér
letezett olaszul. Érdeklődését nem kerül
ték el a természettudományos kísérletek 
és a festészet sem.

Művészetpártolásának emlékei közül 
csak kevés maradt az utókorra. A svédek 
támadásakor tett fogadalmának megfele
lően a bécsi Am Hofon felállított Mária- 
oszlopot (1645-47) I. Lipót császár el
ajándékozta (helyére bronzból készült 
változata került), a prágai Mária-oszlo- 
pot pedig 1918-ban mint a Habsburg - 
uralom szimbólumát elpusztították. A 
Flofburg-kápolna és az ágostonos temp
lom ~ megbízásából készült oltárait Má
ria Terézia és II. József távolíttatta el, a 
Wiedenen álló Favorita-kastélyt és a 
schönbrunn-kattersburgi palota elődjét a 
törökök pusztították el 1683-ban, s 
ugyanerre a sorsra jutott a ~ által rendbe
hozatott reneszánsz kastély, a Neugebäu
de is.

~ nevéhez fűződik a bécsi Stephans
dom és a mariazelli kegytemplom barokk

átépítése is, melynek érdekes, háromtor
nyos homlokzatát Domenico Sciassia 
tervezte. Udvarában főleg németalföldi 
művészek -  Frans Luycx, Joachim von 
Sandrart, Sámuel van Hoogstraten -  dol
goztak, de adott megbízásokat testvére, 
Lipót Vilmos főhg. udvari festőjének, 
Jan van den Hoeckének is. Olasz művé
szek csak rövid ideig tartózkodtak kör
nyezetében, udvari építésze Filiberto 
—»Lucchese volt. ~ megrendelésére ké
szült Giovanni Francesco Barbiéri 
(Guercino) Keresztelő Szt. János-képe 
(1641, Bées, Kunsthistorisches Muse
um). Joachim von Sandrart beszámolójá
ból tudjuk, hogy megrendelőként nem
egyszer személyesen határozta meg a 
kép programját is, mint pl. a ma már csak 
metszetmásolatból ismert (Bécs, Alberti
na) III. Ferdinánd és családja m int olym- 
po si istenek  c. festmény esetében.

Kevéssé ismert, hogy ~ jelentős mű
gyűjtő tevékenységet is folytatott, gyűjte
ménye azonban a köztudatban mindvégig 
Lipót Vilmos főhg. képtárának árnyéká
ban maradt. Gyűjteményét eredetileg a 
svédek által kifosztott prágai várban he
lyezte el, a 18. sz. második felében jó ré
szét átszállították Bécsbe, a képek ma is 
főleg Bécsben és Prágában találhatók. Az 
ő megbízásából vásárolta meg Lipót Vil
mos főhg. a Londonból Antwerpenbe 
menekített Buckingham-gyűjteményt is, 
amelynek híres Veronese-sorozatából hét 
darab ma a bécsi Kunsthistorisches Mu- 
seumban, kettő Prágában, egy pedig New 
Yorkban látható. Gyűjteményéből olyan 
fő művek kerültek a Kunsthistorisches 
Museumba, mint pl. Tiziano Ecce Homo, 
Francesco Bassano H erkules és Ompha
le, Orazio Gentileschi M enekülés Egyip
tomba, Rubens M edúza-fő  c. képe. 1655- 
ben ~ megvásárolta az augsburgi Fugger 
család könyvtárát is, ekkor került Bécsbe 
a Wiener Genesis, egy 6. sz.-i, kis-ázsiai 
görög kézirat és az ún. Fugger-Ehren- 
spiegel.

írod.: Habsburg lexikon, szerk. Brigitte 
H a m a n n , Bp., é. n. [1990]; Anton S c h in d - 

l in g , Walter Z ie g l e r , Die Kaiser der Neuzeit 
1519-1918, München, 1990, 1 4 2 -1 6 7 ;  S z a - 
KÁLY Ferenc, Virágkor és hanyatlás 1440-



IV. Fenlinánd 74

1711, Bp., 1990, 220-270; VÉG Gábor, Ma
gyarország királyai és királynői, Bp., 1990, 
106-107; Walter F. K a l in a , Ferdinand III. 
(1637-1657) und die bildende Kunst, Diss., 
2000 .

Bubryák Orsolya-Gaál Bernadett

IV. Ferdinánd, Habsburg (Bécs, 
1633. szept. 8.-Bécs, 1654. júl. 9.)

1646-ban Cseho., 1647-ben Mo. kirá
lyává koronázták. 1653-ban német király- 
lyá választották, s Regensburgban megko
ronázták. Apja III. Ferdinánd császár és 
magyar király, anyja Mária Anna spanyol 
hercegnő.

~ot, mint kedvenc fiát, apja fiatalon 
bevonta a kormányzásba. Hogy fia poli
tikai pályáját biztosítsa, IV. Fülöp spa
nyol király lányát, Mária Teréziát sze
melte ki hitveséül. ~ azonban 21 évesen 
váratlanul elhunyt himlőben, így a házas
ság meghiúsult. Halála súlyos válságot 
idézett elő a birodalmi trónutódlás kérdé
sében.

írod .: Habsburg lexikon, szerk. Brigitte 
H a m a n n , Bp., é. n. [1990]; Vég Gábor, M a
gyarország királyai és királynői, Bp., 1990, 
108.

Gaál Bernadett

II. Ferdinánd, Habsburg (Tiroli; 
Linz, 1529. jún. 14-Innsbruck, 1595. 
jan. 24.)

Ausztria-Tirol főhercege. I. Ferdinánd 
magyar király és Jagelló Anna fia, Mik
sa, későbbi császár és király testvére. 
1547-66 között császári helytartó Cseh- 
o.-ban. 1556-ban a magyar hadszintéren, 
Szigetvárnál a császári seregek főpa
rancsnoka. 1557-ben szerelmi házassá
got kötött egy gazdag augsburgi patrícius 
leányával, Philippine Welserrel. A házas
ság két évig a család előtt is, a nyilvános
ság előtt pedig még csaknem húsz esz
tendeig titokban maradt. 1567-ben vette 
át az 1564-ben elnyert Tirol és Vorlanden 
fejedelme méltóságot. Az ellenreformá
ció buzgó híveként támogatta a —»jezsui
tákat, eközben folytatta Prágában meg
kezdett ambiciózus, pompakedvelő rene
szánsz életvitelét, ami végül tartományai 
eladósodásához vezetett.

Prága közelében, egy már korábban, I. 
Ferdinánd alatt kialakított vadasparkban 
saját tervei alapján építtette fel a Hviez- 
dát, a ma is álló, szabályos hatágú csillag 
alaprajzú vadászkastélyt (1555-58). Az 
ő támogatásával fejezték be az innsbrucki 
ferences kolostort és építették föl 1593- 
ban a kapucinus kolostort. Legnevezete
sebb alkotása a tartományi székvárosa, 
Innsbruck mellett található Ambras kas
télyának reneszánsz átépítése s jelentős, 
magyar szempontból is fontos műgyűjte
ményének létrehozása, amire Gonzaga- 
házbeli második felesége is hatással volt. 
Paolo Giovio nocerai püspök nyomdoka
in haladva korában páratlanul tudatos 
műgyűjtői koncepciót valósított meg az 
1570-es évektől haláláig. Mindenekelőtt 
kora legjelentősebb hadvezéreinek port
réit, fegyvereit és páncéljait gyűjtötte, de 
ezeken kívül kéziratokat és könyveket, 
valamint -  a kor szokása szerint -  egzo
tikus és luxustárgyakat is. Gyűjteménye
it és könyvtárát a fellegvár mellett külön 
e célra létesített épületekben helyezte el; 
az Alpoktól északra ezek voltak az első 
múzeum céljára emelt épületek. 1606- 
ban II. Rudolf vásárolta meg a gyűjte
ményt, amelynek nagyobbik része ma a 
bécsi Kunsthistorisches Museumban, ill. 
az ÖNB-ben található, kisebb részét pe
dig újabban ismét az ambrasi várban he
lyezték el. A fegyvergyűjtemény kiemel
kedő tárgycsoportja az 1557. máj. 2-án

II. (Tiroli) Ferdinánd főherceg
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Prágában megtartott —»huszártomához 
készült fegyveregyüttes, amely nyugat-, 
közép-európai (magyar) és török készíté
sű fegyvereket egyaránt felölel, s a 16. 
sz.-i —»huszárok viseletére nézve az 
egyik legfontosabb forrásunk. ~ gyűjte
ményében éppúgy helyet kaptak Báthory 
István által zsákmányolt fegyverek, mint 
Zrínyi Miklós ( t i 566) 1579-ben meg
szerzett fegyverei, a portrégyűjtemény
ben pedig a hadvezér portréja.

Az általa befejezett innsbrucki Hofkir- 
chéhez tartozó ún. Silberne Kapellében 
nyugszik első feleségével együtt.

írod.: Habsburg lexikon, szerk. Brigitte 
H a m a n n , B p .,  é . n. [1990], 93-95; Ortwin 
G a m b e r , Christian B e a u f o r t , Katalog der 
Leibrüstkammer, II. Teil, Der Zeitraum von 
1530-1560, Wien, 1990 (Führer durch das 
Kunsthistorisches Museum, Nr. 39); az amb- 
rasi gyűjtemény 1596. évi inventáriuma: 
Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen 
des Allerhöchsten Kaiserhauses, Bd. 7/2, 
1888; az 1730. és 1821. évi inventárium a 
Kunsthistorisches Museum Kunstkammerjá- 
ban elhelyezve.

Veszprémy László

ferencesek
Assisi Szt. Ferenc ( f i 226) először 

azon férfiak részére alapította a ~ szerze
tesrendjét, akik vállalkoztak az evangéli
um szellemét minél hűségesebben meg
valósító életmódjának követésére. A Ki
sebb Testvérek Rendje (Ordo Fratrum 
Minorum) tagjai számára az evangélium 
szavaiból összeállított rövid szabályzatát 
szóbelileg 1210-ben III. Ince pápa erősí
tette meg, a végleges —»regulát III. Ho- 
norius pápa hagyta jóvá 1223-ban. A 
rend női ágát, a —»klarisszákat vagy Klá- 
ra-szüzeket, a szigorúan zárt életű máso
dik rendet egy assisibeli főnemes leánya, 
Klára alapította 1212-ben Szt. Ferenc 
közreműködésével. Azok részére, akik a 
világban élve óhajtották követni rendje 
szellemét, 1221-ben Szt. Ferenc létre
hozta a ferences —»harmadrendet.

Mo.-on a rend férfi ága az 1220-as 
évek második felében honosodott meg. 
Az első rendtagok a Dunán érkeztek 
Németo.-ból, kolostoraik kezdetben fő

leg a Duna mentén létesültek. A rend 
gyors terjedése következtében Eszter
gom központtal már 1232-ben megala
kult a magyar rendtartomány. Néhány 
évig a német anyatartománytól függött, 
1238-ban azonban Provincia Hungáriáé 
néven teljesen önállóvá lett, és IV. Béla 
király uralkodása vége felé már 25 kolos
torral rendelkezett. A gyors elterjedés 
egyik oka a királyok és főnemesek nagy
lelkű támogatása volt. IV. Béla a tatárjá
rás után kedvelte meg a testvéreket. Frá
ter Pál személyében közülük választotta 
gyóntatóját, családtagjaival együtt belé
pett a ferences harmadrendbe, és hitvesé
vel, Máriával, valamint Béla fiával az 
általa építtetett esztergomi gótikus temp
lomba temetkezett. Utódai szintén fölka
rolták a rendet. III. András király, aki első 
feleségével, Fennenával Segesden hatal
mas kolostort emeltetett számukra, a bu
dai várban lévő Szt. János evangélista 
templomában helyeztette magát örök 
nyugalomra. Halála után 15 esztendővel 
a rendnek már 43 kolostora volt. A test
vérek főleg az egyszerű városi és falusi 
nép körében végeztek igen eredményes 
lelkipásztori munkát.

I. Károly király, miután nagybátyját, a 
ferences Anjou Lajost, Toulouse püspö
két XXII. János pápa 1317-ben szentté 
avatta, a Maros menti Lippán ferences 
kolostort alapított, melynek építését öz
vegye, Erzsébet fejezte be. Az Anjouk 
uralkodása idején sok újabb ferences 
rendház épült. Közülük nem egy Erzsé
bet királyné nagylelkűségének köszön
heti létét. Az 1300-as évek végén a kö
vetkező helységekben voltak jelentősebb 
kolostorok: Esztergom, Győr, Pozsony, 
Eger, Nagyszombat, Székesfehérvár, 
Zágráb, Nyitra, Sopron, Sárospatak, Bu
da, Óbuda, Pest, Pozsega, Nagyvárad, 
Segesd, Pécs, Szeged, Marosvásárhely, 
Szécsény, Lippa, Szombathely, Gyön
gyös.

I. Károly a későbbi kalocsai érseket, a 
ferences Lackfi Dénesi tette meg fia, La
jos egyik nevelőjévé. Nagy Lajos Egri 
(vagy —»Kétyi) Jánost választotta bizal
mas udvari papjának, aki elkísérte nápo
lyi hadjáratába. Nagyon valószínű, hogy
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Assisi Szt. Ferenc. Magyar Anjou Legendárium, 
f  9Ír. Róma, Biblioteca Apostolica Vaticana

ő volt az a „névtelen minorita”, aki meg
örökítette Nagy Lajos 1345-55 közti 
hadjáratait. Művének szövegét az 1479. 
évi -»Dubnici Krónika őrizte meg. Az 
Anjoukon kívül Zsigmond is rokon- 
szenvvel viseltetett a ~ iránt. A ferences 
Marcali Dózsa István Csanádi püspök 
Zsigmond bizalmi embereként részt vett 
a konstanzi egyetemes zsinaton (1414— 
18), és tanácsaival fontos szerepet töltött 
be a nagy nyugati egyházszakadás meg
szüntetésében.

I. (Nagy) Lajos idején a ferences rend 
a —»kunok és a íjá sz o k  jelentős részé
nek megtérítésével érte el leglátványo
sabb sikerét. A király azonban felhasz
nálta őket a bogumil eretnekek és az or
todox —»szerbek, bolgárok, —»románok 
megtérítésére is. Számukra Boszniában, 
a Szörényi és Macsói bánságban mintegy 
20 kolostort építtetett. Az 1365. évi sike
res bulgáriai hadjárat nyomán létesített 
bolgár bánság ortodox lakosságának 
egyharmadát nyolc ferences két hónap 
alatt visszavezette a római egyházba. A

siker azonban nem bizonyult tartósnak. 
Amikor a politikai helyzet változása mi
att a ferences misszionáriusoknak el kel
lett hagyniuk Bulgáriát, észak felé for
dultak, és Temes meg Krassó m. pra
voszláv lakosainak áttérítéséhez fogtak. 
Lajos király négy kolostort létesített szá
mukra. Az egyik egy Cseri nevű helység
ben volt. Az itt működő ~ről nevezték 
cseri barátoknak azokat a szerzeteseket, 
akik az Itáliából elinduló és a magyarok
hoz Bosznián keresztül érkező reform- 
mozgalom hatására a birtokokkal és nagy 
konventekkel (rendházakkal) bíró kon- 
ventuális —kel szemben a regulát a maga 
eredeti szigorúságában igyekeztek ob- 
szerválni, megtartani. Van olyan véle
mény, mely szerint a cseri barát elnevezés 
az új szerzetesek kámzsájának színétől 
(cserni ’fekete, sötétszürke’) eredt. 
Boszniában az obszerváns rendházak 
száma oly mértékben megnőtt, hogy ha
marosan megalakult a boszniai vikariá- 
tus, helytartóság. Mivel a Szávától észak
ra fekvő területeken is egyre több lett az 
obszerváns kolostorok száma, V. Miklós 
pápa 1447-ben két részre osztotta a bosz
niai vikariátust, és új magyar vikariátust 
létesített. Ennek neve az Obszerváns Ki
sebb Testvérek Családja lett.

A bolgár missziós munkához hasonló
an sikertelennek bizonyult a magyar ~ 
tatáro.-i tevékenysége is. A 14. sz. elején 
a magyar — bekapcsolódtak Nagy-Ta- 
táro., vagy ahogyan akkor nevezték, a 
kipcsaki Aranyhorda népegyvelegének 
megtérítésébe. A térítőtevékenység ered
ményeként külön tatár rendtartomány 
alakult, amelyhez 1316-ban 17 kolostor 
tartozott. A hatalmas erőfeszítést igénylő 
és sok véráldozatot is követelő missziós 
munka azonban nem hozta meg a várt 
eredményt.

A cseri barátoknak nevezett obszer
váns szerzetesek reformmozgalma meg- 
újítólag hatott a konventuális testvérek 
életmódjára, és a reform átvételére kész
tette őket. Ebben nem kis szerepe volt an
nak, hogy 1444-ben Cesarini bíboros, pá
pai követ 4 igen jelentős kolostort elvett a 
konventuálisoktól és az obszervánsok ke
zére juttatta, 1448-ban pedig Carvajal bí
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boros, pápai nuncius újabb 7 kolostort 
adatott át az obszervánsoknak. 1454-ben 
—Kigali Fábián konventuális tartomány
főnök szigorúbb életre kötelezte alattva
lóit. A rendtartomány neve is módosult. 
Magyarországi Reformált Rendtarto
mány lett. Igali Fábián tevékenységének 
méltó folytatója volt Segösdi Lukács tar
tományfőnök, aki 1508-ban még szigo
rúbb rendelkezéseket bocsátott ki és való
sított meg. A rendtartomány neve 1523-tól 
Szűz Máriáról elnevezett Rendtartomány, 
egyszerűbben és közismertebben mariá- 
nus rendtartomány lett.

Az Obszerváns Kisebb Testvérek Csa
ládja 1523-ban az Isteni Üdvözítőről el
nevezett Rendtartomány, közismerteb
ben a szalvatoriánus rendtartomány ne
vet választotta. Az 1500-as évek elején a 
magyar férfi rend két tartományának kb. 
2200 tagja és kb. 120 kolostora volt. A 
második rend, a klarisszák rendje a kö
zépkorban 6 zárdával rendelkezett. A fe
rences rendhez tartoztak még azok a fe
rences harmadrend szabályai szerint, az 
első rend vezetése mellett, közösségben 
élő jámbor nők, —»beginák, akik a Fe- 
renc-rendi beginaházakban (voltak do
monkos beginaházak is!) imádsággal, 
kézimunkával, betegápolással és leány
neveléssel foglalkoztak. Flazánk nagy vá
rosaiban csaknem kivétel nélkül megala
kultak a Ferenc-rendi beginaházak, szám 
szerint 33. Mind a szalvatoriánusok, 
mind a mariánusok szívesen viselték 
gondjukat. A világban élő harmadrendiek 
száma sok tízezerre volt tehető.

A rendalapító Szt. Ferenc szándékának 
megfelelően a ~ lelkűk megmentésén kí
vül minden igyekezetükkel az egyház és 
a haza érdekeit szolgálták. Ennek megfe
lelően a haza védelméből is kivették ré
szüket. A törökverő —»Hunyadi János az 
obszerváns ~re bízta katonáinak lelki 
szolgálatát. Nándorfehérvárnál több ezer 
harmadrendi férfi is harcolt. A mohácsi 
csatamezőn is ott találjuk őket. A hadve
zér Tömöri Pál kalocsai érsek sokáig fe
rences volt. A kor híres költőjével, Vá
sárhelyi Andrással, továbbá Kövesdi Or
bán atyával és Paksi György testvérrel 
együtt Tömöri is ott lelte halálát.

Kapisztrán Szt. János Hevenesi Gábor magyar 
szentekről szóló munkájában (Nagyszombat, 1692)

A ferences —»kolostori iskolák a kö
zépkori magyar kultúra fontos műhelyei 
közé tartoztak. A magyar nyelvű írásbeli
ség létrehozását és terjesztését kódexmá
soló műhelyeik és irodalmi alkotásaik ál
tal mozdították elő. Igali Fábián ferences 
tartományfőnök 1454-ben előírta, hogy 
hozzáértő alattvalói hetenként legalább 
három napon keresztül írással és máso
lással foglalkozzanak. A domonkos és 
premontrei szerzetesekhez hasonlóan a ~ 
is a gondjaikra bízott apácák, pontosab
ban a klarisszák és a zárdákban élő feren
ces harmadrendi beginák számára készí
tették kódexeiket. A kódexek másik része 
-  zsoltároskönyv, missale (misekönyv) 
és antiphonarium (antifónákat tartalmazó 
énekeskönyv) -  az istentisztelet céljait 
szolgálta. Kb. 17 ferences kódexet tart 
nyilván a magyar irodalomtörténet. Az 
egyik legrégebbi magyar nyelvű legenda 
Assisi Szt. Ferencről szól. Az eredetileg 
latin nyelvű legenda szövegét az 1300-as 
évek közepe táján ültették át magyarra. 
Ezt a legendát őrzi a ma ismert legrégibb
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teljesen magyar nyelvű könyv, az 1440 k. 
íródott —»Jókai-kódex, amely ferences 
szerző müve.

Szentbeszédeket tartalmaz az őrzési 
helyéről Gyulafehérvári Glosszáknak 
vagy Gyulafehérvári Distinkcióknak hí
vott kódex. Mivel magyar —»glosszák is 
találhatók benne, visz. a magyarul prédi
káló papok számára készült. E magyar 
glosszák időrendben harmadik legkoráb
bi magyar nyelvű szövegemlékeink 
1310-30 tájáról. A kódex első részében 
levélminták (formulák) is vannak a ma
gyar ~ kormányzásában előforduló ese
tekre. Ezeket Székesfehérvárott 1320 k. 
állította össze talán maga a tartományfő
nök. A levélminták előtt közölt szentbe
szédeket 1320 e., 1310 táján írhatta vala
melyik ferences igehirdető. A levélmin
ták befejezése után 1330 k. egy másik 
Ferenc-rendi pap új beszédsorozatot kez
dett meg. A kódex három különböző he
lyén, a lapok aljára, alsó margójára írva 
maradt ránk 5, majd 4, végül 6, összesen 
15 sor terjedelemben egy-egy szentbe
szédnek vers módra összecsengő, ritmi

kus magyar fordítása, az ún. —»Gyulafe
hérvári Sorok. Ezeket egyesek versek
nek, mások verses glosszáknak, újabban 
lapaljai jegyzeteknek vélik.

A legjelentősebb és legtöbb beszéd
mintát tartalmazó művek a ferences 
—»Temesvári Pelbárt és —»Laskai Osvát 
tolla alól kerültek ki. A középkori, már 
magyar nyelven is olvasható irodalom a 
magyar vers fejlődését is előmozdította. 
Kitűnő költő volt a ferences —»Vásárhe
lyi András, aki 1508-ban a pesti kolostor
ban lakott. Ismert szónokaink és költőink 
közé tartozott a ferences -»Csáti Deme
ter, a Szilágyság szülötte is. Az egyház
történet-írás bölcsőjénél is ott találjuk a 
~et. Az 1400-as évek közepén Szálkái 
(Magyar) Balázs megírta az obszerváns 
provincia történetét Cronica seu origo 
fratrum minorum de observantia in pro
vincia Bosnae et Hungáriáé (Az obszer
váns Kisebb Testvérek krónikája avagy 
eredete Bosznia és Magyarország tarto
mányában) címmel (—»Ferences krónika). 
Laskai Osvát Kapisztránói Szt. János éle
tét állította össze, de ez a műve elveszett. 
Megírta továbbá az obszerváns provincia 
1501-10 között történt eseményeit.

A középkori ~ a művészetek pártolásá
ban és művelésében is élenjártak. A kö
zépkorban épült ferences templomok a 
magyar gótikus építészet remekei közé 
tartoznak. A pozsonyi barátok egyhajós 
templomához épített János-kápolna és 
tornya az egyik legszebb csúcsíves stílu
sú építmény. A 15. sz.-ban János barát és 
vándor építőműhelye a máig is fennálló, 
egyszerűségükben is pompás templomok 
egész sorával gazdagította építészetünket. 
Ezek közé tartozik a nyírbátori és a ko
lozsvári Farkas utcai templom, valamint a 
—»szeged-alsóvárosi ferences templom.

A rend fejlődését a török terjeszkedés 
és a hitújítás visszavetette. Kolostoraik 
főleg töröktől meg nem szállt területeken 
maradtak meg. A hódoltságban az egyhá
zi hierarchia összeomlott, az egyre fogyó 
kát.-okát többnyire a ~ gondozták, mert 
őket inkább eltűrte a török hatalom. A 16. 
sz. végétől a —»jezsuiták is bekapcsolód
tak a munkába elsősorban a Dél-Dunán- 
túlon és Kalocsa környékén.
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Az ország középső részén azonban a 
pásztor nélkül maradt nyájat szinte egye
dül a ~ vigasztalták és erősítették. A hó
doltságban a gyöngyösi és a szegedi, ill. 
később -  1643/44-től kezdve, mikor itt is 
letelepedtek -  a kecskeméti rendház sze
repe volt a legjelentősebb. A gyöngyösi 
Ferenc-rendiek mintegy 300 falu népét 
(tehát a fél Alföldet) látták el szentségek
kel, felváltva látogatták az egyes helysé
geket s gyakran búvóhelyeket is. Ugyan
akkor az emberek, ha tehették, bejártak 
istentiszteletre Gyöngyösre. A Csanádi 
egyházmegyében a Csanádi megyés püs
pökök -  a hívek eredményesebb paszto- 
rációja érdekében -  a szegedi házfőnökö
ket püspöki helytartójukká nevezték ki. 
Az első püspöki helynök 1648-tól Jász
berényi Gáspár volt. A magyar nép a ve
le sorsközösséget vállaló ~et, akik közül 
száznál is jóval többnek az életét a törö
kök oltották ki, ezekben a vérzivataros 
időkben nevezte el barátoknak.

A török hódítás, valamint a protestan
tizmus terjedése következtében a hajdan 
virágzó mariánus és szalvatoriánus rend- 
tartománynak alig 10 rendháza maradt 
meg. A testvérek azonban nem adták föl 
a reményt, és ahogy a katolicizmus ma
gára talált, egyre több kolostort szereztek 
vissza. Míg Dunántúlon a főúri szárma
zású és volt esztergomi kanonok. Kop- 
chányi-Pap Márton (j-1638) tartományfő
nök irodalmi és lelki vezetői munkássága 
lendített sokat a ~ helyzetén, Erdélyben 
—»Kájoni János ferences, erdélyi püspöki 
helynök és zeneszerző szerzett felbecsül
hetetlen érdemeket a műveltség terjesz
tése és a ferences mozgalom újjáéleszté
se terén. Orgonát épített, hangjegynyom
tatásra is alkalmas nyomdát létesített 
Csíksomlyón, az erdélyi ~ központjában 
és kegyhelyén, ahol 1441-ben telepedtek 
meg véglegesen a Kájoni itt, a —»csík- 
somlyói ferences nyomdában nyomtatta 
ki az első kát. latin és magyar nyelvű 
énekgyűjteményt, a Cantionale catholi- 
cumoi (—»katolikus egyházi zene 3.), 
melynek nagy szerepe volt abban, hogy a 
háromszéki és udvarhelyi -^-székelyek, 
valamint a moldvai és bukovinai —»csán
gók megmaradtak kat.-nak és magyarnak.

A ferences élet egész országra kiterje
dő újbóli fellendülése a török hatalom
nak a 15 éves háborúban (1591-1606) 
meginduló hanyatlásával kezdődött el. A 
rendtagok száma gyorsan növekedett, és 
a királyok, főurak meg főpapok támoga
tásával egyre több új rendházat tudtak 
alapítani a testvérek. Hamarosan új rend- 
tartományokat kellett létesíteni, és a régi
ek földrajzi határait pontosan meg kellett 
állapítani. Zágráb központtal 1661-ben 
jött létre a Szt. Lászlóról elnevezett Pro
vincia (ladiszlaiták). Erdélyben 1640- 
ben a szalvatoriánus tartományból né
hány kolostor kivált, és viszonylagosan 
független őrséggé, autonóm közigazgatá
si körzetté alakult át. Miután az erdélyi 
ferences őrségben számos új kolostor lé
tesült, az őrségből 1729-ben létrejött a 
Szt. István királyról elnevezett Provincia 
(stefaniták). 1757-ben a Bosnyák-bánya- 
vidéki Tartomány Mo.-on levő kolosto-

A szeged-alsóvárosi ferences templom
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raiból a római Szentszék megszervezte a 
Kapisztránói Szt. Jánosról elnevezett 
Provinciát (kapisztránusok). Rendházai a 
Duna mentén, a Duna-Tisza köze déli ré
szén, a Maros mentén, a Dráva mentén, a 
Dráva-Száva közének keleti részén, va
lamint a Temesközben foglaltak helyet. 
A mariánus provincia kolostorai a Du
nántúlon, a szalvatoriánusokéi pedig a 
Felvidéken és a Duna-Tisza közén voltak 
találhatók. Ez az öt rendtartomány és 151 
kolostora Szt. Ferenc első rendjének 
obszerváns ágához, a Kisebb Testvérek 
Rendjéhez (Ordo Fratrum Minorum, 
OFM) tartozott. De az első rend másik 
két hajtásának tagjai, a Konventuális Ki
sebb Testvérek Rendjének (Ordo Fratrum 
Minorum Conventualium, OFMConv) 
tagjai, a minoriták, és a Kapucinus Kisebb 
Testvérek Rendjének (Ordo Fratrum Mi
norum Capuccinorum, OFMCap) tagjai, a 
kapucinusok is kivették részüket a török 
kiűzése utáni idők nagyszabású kát. 
megújulásából.

A Konventuális Kisebb Testvérek 
Rendje 1517-ben keletkezett, miután X. 
Leó pápa a ~ obszerváns irányzatához 
tartozókat elválasztotta az enyhébb irány
zathoz tartozó konventuálisoktól. Ennek 
következtében a ferences férfi rendnek 
két önálló ágazata lett. A konventuálisok, 
más néven minoriták Mo. északkeleti ré
szében és Erdélyben 1617-től kezdték 
meg kolostoraik alapítását, melyek száma 
1750 k. 21 volt. Az 1600-as években fon
tosabb rendházaik a következő helysé
gekben voltak: Csütörtökhely, Eperjes, 
Lőcse, Eger, Nagybánya, Erdélyben pe
dig Kézdivásárhely. Az 1700-as évek első 
felében már Kelet- és Dél-Mo.-on is meg
vetették a lábukat, többek közt Aradon, 
Nyírbátorban, Kolozsváron, Miskolcon 
és Szegeden. A minoriták elterjedésében 
nagy szerepet játszott a Tiszántúl aposto
la, az 1700-as évek első felében működő, 
számos templomot, kolostort és iskolát 
építő szent életű —»Kelemen Didák tarto
mányfőnök, akinek boldoggá avatási el
járása folyamatban van.

A Kapucinus Kisebb Testvérek Rendje 
1525-ben keletkezett. Alapítója Bascio 
(Bassi) Máté obszerváns testvér, aki kül

ső viselet tekintetében is követni akarta 
Szt. Ferenc példáját. A szakállt viselő, 
durva szövetű, gesztenyebama csuhát és 
hosszú, hegyes végű csuklyát hordó, 
szandálban járó kapucinusok a lelkipász
torkodásban világszerte hatalmas sikere
ket értek el. A rend 1674-ben a Pozsony 
melletti Bazinban létesítette első mo.-i 
rendházát. Pár évvel később Pozsonyban 
épült meg második kolostoruk. Buda 
visszafoglalása újabb alkalmat adott ter
jeszkedésükre. A budai rendház —»Szé
chényi György esztergomi érsek alapítá
sa. Egy elhagyott török mecsetből átépí
tett templom mellé 1692-re az érsek 
tágas kolostort emeltetett. Móron 1694- 
96-ban az ottani németek lelki gondozá
sára telepedtek le. Mór után nemsokára a 
közeli hires búcsújáró helyen, Bodajkon 
emeltek kis kápolnát. A rendes templom 
építésére 1728^42 közt került sor. Az 
1600-as évek végén még Varasdon és Pé
csen honosodtak meg. A 18. sz. újabb 
alapításokkal gyarapította a kezdeti sike
reket. Ezek közé tartozott Tokaj, Nagy
várad, Hatvan, Tata, Máriabesnyő. A ka
pucinus kolostorok száma 14 volt.

Amennyiben úgy beszélünk róluk, 
hogy nem teszünk köztük megkülönböz
tetést, akkor általánosan franciskánusok- 
nak hívjuk őket. Egyébként ~en az első 
rend obszerváns hajtását és annak tagjait 
értjük, minoritákon az első rend konven
tuális tagozatát és annak tagjait, kapuci
nusokon a harmadik, a kapucinus ágaza
tot vagy annak tagjait értjük.

A a minoriták és a kapucinusok, jól
lehet elsősorban az egyszerű városi és fa
lusi nép lelki gondozásával foglalkoztak, 
részt vettek a nemesek és főnemesek lel
ki vezetésében is. A magasabb társadalmi 
réteg számos tagja közülük választotta 
gyóntatóját, udvari papját vagy gyerme
kének nevelőjét. Sokan beléptek a külön
böző ferences jámbor társulatokba is.

II. Rákóczi Ferenc nevelője pl. Bárká- 
nyi János ferences volt. A franciskánusok 
hazafias érzülettől indíttatva jelentős sze
repet vállaltak a szabadságharcban. Rá
kóczi gyóntatói és udvari papjai ~ voltak.

A szabadságharcot követően felvirág
zott barokk vallásosság leghatásosabb
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fellendítői közé tartoztak a franciskánu- 
sok. Mo. egyik legkiemelkedőbb barokk 
stílusú műemléke az Egerben épült mi
norita templom. A bécsies stílusú, moz
galmas, nagyméretű épületet Kilian 
Ignaz Dietzenhofer tervezte, 1758-71 
között épült. Az oltárképet Johann Lucas 
—»Kräcker festette. A mennyezetfreskók 
Reiner Márton pozsonyi művész alkotá
sai, a dús faragású, berakásos padokat 
Mönch Benedek fráter készítette. Az or
szág számos kolostorában működött 
szakképzett asztalos testvér, aki nemcsak 
saját temploma, hanem más rendházak 
templomai számára is faragott oltárokat, 
padokat, szószékeket és szekrényeket. 
Gr. —»Grassalkovich (I.) Antal a kapuci
nusok részére Máriabesnyőn 1763-71 
között barokk stílusban kettős templo
mot és kolostort emeltetett. A műemlék- 
templom egyúttal híres kegytemplom és 
jelentős búcsújáró hely központja.

A franciskánusok által vezetett búcsú
járó helyek közül az 1700-as években, 
javarészt főnemesi, kegyúri vagy főpapi 
támogatással, a következő helységekben 
épült jelentősebb barokk stílusú kegy
templom: Bucsuszentlászló (1734 a fel
szentelés éve), Bodajk (1728-42), Má- 
riagyűd (1742^45), Andocs (1743-67), 
Mátraverebély-Szentkút (1758-63, veze
tését 1772-ben vették át a ~), Máriaradna 
(1761-67). A franciskánus búcsújáró he
lyek -  így az előbb említetteken kívül 
Csíksomlyó, Gyöngyös, Sümeg, Szeged- 
Alsóváros -  tíz- és százezrével vonzották 
a tömegeket a Magyarok Nagyasszonya 
szentélyéhez, kegyszobrához, kegyoltá
rához és gyógyforrásához.

A lelkipásztorkodás egyik leghatáso
sabb eszköze az igehirdetés, a prédikáció. 
E téren a 18. sz.-ban számos franciskánus 
országos hímévre tett szert. Beszédeiket 
sokan nyomtatásban is megjelentették. 
Kelemen Didákon kívül négy termékeny 
író emelkedik ki. Bossányi Péternek 
Szűz Máriáról és a magyar szentekről 
szóló beszédei (Sermones Mariani, 
1769) és halotti beszédei (Sermones 

funebres, 1772) igen szépek és fordulato
sak. Kosa Benedek és Horváth Imre 
nagyböjti beszédeiket adták ki. Őket

messze felülmúlja -»Telek József, aki Ti
zenkét csillagé korona c., 1769—72-ben 
két kötetben megjelentetett művében ne
mes pátosszal, bensőséges jámborsággal 
dicsőíti a Magyarok Nagyasszonyát, s 
aki mint szónok is a 18. sz. legjobbjai kö
zé helyezhető.

Szélesebb körökre gyakorolt hatást az 
a meglepően gazdag aszketikus iroda
lom, amely a 18. sz. írástudó ferencesei
nek tollából jelent meg. Bár közülük 
aránylag kevés volt az eredeti s még ke
vesebb a maradandó értékű alkotás, még
is gazdagították a magyar barokk vallá
sosságot.

A franciskánus lelkipásztorkodásnak 
egyik igen hatásos eszköze volt az a 
rendkívül sokrétű, vallásos jellegű társa
dalmi élet, amelyet templomaikban és 
rendházaikban meghonosítottak. Külön
leges ferences vonatkozása miatt főleg 
kettőt kell kiemelnünk: a kordaviselők 
testvérületét és a harmadrendet. A korda
viselők testvérülete 1585-ben alakult As
sisiben, s nálunk 1630-tól honosodott 
meg. Elterjedésére jellemző, hogy a 
szécsényi testvéridet albuma az 1702-84 
közötti évekből nem kevesebb mint 1326 
tag nevét őrizte meg, köztük a mágnásvi
lág számos előkelőségéét. A Szt. Ferenc 
által alapított harmadrend a török uralom 
megszűnése után, 1725-től kezdett egyre 
nagyobb mértékben terjedni. Az első 
rend mindhárom ágazata igyekezett 
megalapítani a helyi harmadrendi közös
séget mindazokon a helyeken, ahol ko
lostoraik voltak, vagy ahol papi kisegítő 
munkát végeztek. Az említetteken kívül 
se szeri, se száma nem volt azoknak a ke
gyes célú, egyúttal többnyire szociális 
vonatkozású egyesületeknek, amelyek a 
ferences atyák szorgalmazására és veze
tésével alakultak. A kecskeméti atyák pl. 
a már 1661 óta működő Mária-társulat 
mellett 1700-ban Páduai Szt. Antal, 
1724-ben Szt. József, 1725-ben a Szent- 
háromság, 1737-ben Szerafíkus Szt. Fe
renc, 1771-ben az oltáriszentség és még 
ugyanabban az évben Cortonai Szt. Mar
git tiszteletére alapítottak új társulatot. A 
magyar franciskánusok Mária-kultusza 
vetekedett a jezsuiták Mária-tiszteleté-
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A ferencesek által gondozott Máriaradna kegyképe egy 18. sz.-i nyomtatványban

vei. A szentolvasó-imádság pl. nem kis 
mértékben nekik köszönhetően lett népi
es áhítatunk legkedveltebb és legelter
jedtebb formájává.

A minorita és az obszerváns -  jelentős 
mértékben bekapcsolódtak a középfokú 
oktatásba. A franciskánusok a legolcsóbb 
munkaerőnek számítottak, mivel ellátá
sukról a rend gondoskodott. Az 1600-as 
évek közepétől mind gyakrabban kérték 
fel őket tanításra. A töröktől megszállt 
déli részeken, a szlavóniai Velikán már 
1640-ben, Nasicán vagy Nekcsén pedig 
1650-ben kezdték el az oktatást. A fel
szabadító harcok idején a tanítás szüne
telt, de a karlócai béke után újból össze
gyűjtötték a fiatalságot, s az oktatást a 
18. sz. végéig folytatták. Erdélyben szin
tén az 1600-as években Csíksomlyón és 
Mikházán az obszerváns - , Észtélneken 
pedig a minoriták létesítettek középisko
lát, ez utóbbit azonban hamarosan Kézdi- 
vásárhely-Kantára tették át. A 18. sz.-ban 
Erdélyben a -  Désen kezdtek el tanítani,

a minoriták pádig Aradon. A minoriták az 
ország északabbi vidékén Miskolcon és 
Nyírbátorban kapcsolódtak be a közép
fokú oktatásba. A déli területeken a -  a 
18. sz.-ban Baján, Zomborban és Sza
badkán, a Felvidéken Körmöcbányán, a 
Dunántúlon pedig Keszthelyen és Szom
bathelyen fogtak hozzá a gimnáziumi ta
nításhoz.

Gyakran kolostoruk egy részéről 
mondtak le ideiglenesen, vagy saját költ
ségükön emeltek iskolát. A kisebb közép
iskolákban 50-150, a látogatottabb helye
ken 200-300 között mozgott a létszám. Az 
igényeknek megfelelően változott a fe
rences középiskolák kisgimnázium vagy 
—»gimnázium jellege.

A jezsuita rend 1773-ban történt fel
oszlatása következtében a franciskánu- 
soknak át kellett venniük nyolc gimnáziu
mot. A Felvidéken a rozsnyói, az eperjesi, 
a lőcsei és a zsolnai jezsuita gimnáziu
mok kerültek a kezükre. Erdélyben a 
nagybányai középiskolában, Horváto.-
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ban a varasdi gimnáziumban, Mo. közép
ső részén Gyöngyösön és Esztergomban 
kezdtek el tanítani.

Az oktatás és nevelés -  csakúgy, mint 
a jezsuita gimnáziumokban -  nemcsak a 
tantermekben folyt, hanem az iskolák 
színháztermeiben is. Az —̂iskolai zenés 
színjátszás tekintetében kimagaslott a 
csíksomlyói és a mikházi gimnázium. 
Ezekben, ill. a közelben lévő szabadtéren 
minden nagypénteken passiójátékot ren
deztek. Más ünnepeken egyéb, főleg bib
liai és magyar történelmi darabokat is 
előadtak, a 17. sz. közepétől már magyar 
nyelven is. A gimnáziumokon kívül a po
zsonyi és a gyöngyösi könyvtár és levél
tár, ill. néhány rendi hittudományi főis
kola, pl. a győri és a kassai -  melyeket 
azonban II. József feloszlatott -  tartozott a 
leghíresebb ferences intézmények közé.

Az 1780- 90-es években a franciská- 
nusok kénytelenek voltak megválni gim
náziumaiknak mintegy a felétől. Zom- 
borban, Velikán, Nasicán, Varasdon, 
Mikházán, Nyírbátorban, Esztergomban, 
Szombathelyen, Keszthelyen, Lőcsén és 
Rozsnyón hagyták abba a tanítást. Ennél 
is súlyosabb veszteség volt azonban, 
hogy II. József szerzetesrendeket felosz
lató rendeletének 25 franciskánus rend
ház vált áldozatává.

írod.: S z a b ó  György Pius OFM, Ferenc- 
rendiek a magyar történelemben, Bp., 1921; 
K a r á c s o n y i  János, Szt. Ferencz rendjének 
története Magyarországon 1711-ig, I—II, Bp., 
1922, 24; H e r m a n n  Egyed, A katolikus egy
ház története Magyarországon 1914-ig, Mün
chen, 1973; M é s z á r o s  István, Az iskolaügy 
története Magyarországon 996-1777 között, 
Bp., 1981; H ervay  Ferenc, in Franziskani
sche Kunst und Kultur des Mittelalters. Nie
derösterreichische Landesausstellung 1982, 
Wien, 1982; S z e n t h e l y i  M o l n á r  István, 
M a u k s  Mária, Búcsújárók könyve. Magyar- 
ország Szűz Mária kegy helyei, Bp., 1988; 
B o z s Ók y  Pál Gerő OFM, Segesdi Krónika, 
Szeged, 1993 (A Veszprémi Egyházmegye 
Múltjából, 15).

Szántó Konrád

ferencesek iskolái —»iskolahálózat 1.; 
—»•ferencesek

ferences k ö n y v tá ra k
A mo.-i —»ferencesek középkori mű

veltségét az íróműhelyeikből kikerült 
kézírásos —»kódexek és irodalmi emlé
kek tanúsítják. A reformációtól és a török 
hatalomtól megtizedelt rendházakat egy 
1581. évi káptalani határozat könyvtár
alapításra és katalogizálásra kötelezte. A 
gyöngyösi rendház könyvállománya a 
17. sz. elején 239, 1748-ban 580 kötetből 
állt. Csíksomlyón 1622-ben 233, egy év
századdal később 728 könyvet őriztek, a 
szakolcai ferencesek 1662-től 1782-ig 
vezetett katalógusa pedig 1662-ben 7 
osztály 30 alosztályában 1149 művet so
rol fel. A nagyszombati ferences főiskola 
gyűjteménye 1683-ban —»Pázmány Péter 
ide örökített könyveivel együtt elham
vadt. A 17-18. sz.-ban újraalapított rend
házak könyvtárát a letelepítő főúri csalá
dok támogatták: a németújvári gyűjte
ményt 1645-től —»Batthyány (I.) Adám, a 
pápait 1660-ban Esterházy Ferenc, a kis
martonit 1695-ben —»Esterházy (I.) Pál 
gyarapította. A ~ állományát elsősorban 
teológiai és pasztorációs művek alkották, 
de a vallásos irodalom kiegészült a gya
korlati élet tárgyköreivel, főként a beteg
ápoláshoz, gyógyításhoz szükséges orvo
si, vegytani és botanikai kézikönyvekkel.

Lásd még: -»könyvkultúra és írásbeli
ség II.2.a.

írod.: M a jl á t h  B é la ,  A szakolczai ferenc- 
rendi könyvtár 17. századi történetéhez, 
MKsz, 1882; S o l t é s z  Zoltánné, 16. századi 
könyvgyűjtők kötetei a gyöngyösi műemlék
könyvtár antikva-gyűjteményében, OSZK 
Évk, 1965-66; K e v e h á z i  Katalin, M o n o k  

István, 16-17. századi könyvgyűjtők kötetei a 
csíksomlyói ferences rendház könyvtárában, 
AHistLittHung, 21(1985); UŐK, A Csongrád 
megyei Levéltár ferences kódexe, in Adattár 
XVI-XVIII/10, 1990; A szeged-alsóvárosi fe 
rences rendház könyvtára, szerk. UŐK, Sze
ged, 1994; V a r g a  András, Dubecz József ka
talógusa a szeged-alsóvárosi ferences rend
ház könyvtáráról, Szeged, 1996; Elisabeta 
M u c k e n h a u p t , Card aldine pe teritoriul ju- 
detului Harghita, Acta Hargitensia (Csíksze
reda), 1(1980); UŐ, 16. századi német rene
szánsz típusú szignált könyvkötések a csík
somlyói műemlékkönyvtár gyűjteményében,
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ErdMúz, 1993, 3-4. sz.; UŐ, A csíksomlyóife
rences könyvtár kincsei. Könyvleletek 1980-  
1985, Bp.-Kolozsvár, é. n. [1999]; M o n o k  

István, A ferences könyvkultúráról és könyv
tárakról, in T a k á c s  J. Ince, P f e if f e r  János, 
Szent Ferenc fiai a veszprémi egyházmegyé
ben a 17-18. században, I—II, szerk. K a p il - 

l e r  Imre, Pápa-Zalaegerszeg, 2001.
Varga András

Ferences krónika {Chronica seu  
origo fra trum  minorum de observantia in 
provincia Bosnae et Hungáriáé; 1313— 
1710)

Latin nyelvű ferences rendtörténet, 
1313-tól egyetemes, 1339-től az akkor 
megalakult bosnyák-magyar, majd az 
1448-ban önállósult mo.-i obszerváns 
rendtartomány (—>ferencesek) esemé
nyeinek krónikája.

Részei:
1313-39: átvétel Amoldus de Serano 

Chronica X X IV  generalium  ordinis m i
norum  c. munkájából; 1339-1533: a bos
nyák-magyar, majd magyar rendtarto
mány történetének krónikája; 1533— 
1710: annales jellegű feljegyzések a tar
tományban történt legfontosabb esemé
nyekről, többnyire a tartományi káptalan 
személyi döntéseiről; rendi névsorok, ha
tározatok. A fennmaradt kéziratokban a 
két utóbbi rész a legkevésbé egységes: az 
eredetileg megszerkesztett, az 1533-as 
esztendőig tartó krónikaszöveget feltehe
tően több rendházban lemásolták, s a má
solatokat külön-külön is folytatták.

A szerzők kiléte vitatott. Az anyag- 
gyűjtés és a rendszerezés, talán az írás el
kezdése is Szálkái Balázs vicarius 
generalis (1420-33) nevéhez kapcsoló
dik, a folytatást többek között Újlaki 
Gergelynek, Buzjáki Miklósnak, Som- 
lyai Mihálynak, Gyöngyösi Imrének tu
lajdonítja a szakirodalom.

Kéziratai:
G yöngyösi Kódex  (Gyöngyösi Műem

lékkönyvtár, Cod. 3): két nyomtatott mű 
közé bekötve az 1518-23 közötti évek 
eseményeit tartalmazza, valamint több, a 
mo.-i rendtartomány szempontjából ér
dekes privilégiumot és határozatot.

M üncheni K ódex  (München, Bayeri

sche Staatsbibliothek, Cod. Lat. 9071): 
1535-60 között készült Sóváron. 1504-ig 
tartalmazza a krónikaszöveget Cserőgyi 
Benedek lejegyzésében.

Nádasdi-omniárium  (OSZK, Oct. Lat. 
1220, 110v-198r): három kéz által lejegy
zett, az 1657. évig tartó rendtörténet, va
lamint az 1531-67 között tartott rendi 
kongregációkon megválasztott tisztségvi
selők névsora és a fontosabb határozatok.

Szeged i K ódex  (Csongrád m. Lt., 
XIV.4.a.l9): régóta ismert, a rend törté
netírói által használt, korábban Gyön
gyösön őrzött kézirat az 1656. évig tartó 
leírással; egyes részeit korábban publi
kálták.

G yulafehérvári K ódex  (Catalogus 
concinnus librorum manuscriptorum bi
bliothecae Batthanyanae, exaratus per 
Robertum Szentiványi, Szeged, 1958, Nr. 
380, p. 212): e szöveg alapján készült 
Toldy Ferenc szövegkiadása. Az 1642-ig 
tartó krónikaszöveg mellett tartalmaz 
még egy névsort és néhány rövid bejegy
zést 1644-53-ból, valamint az 1531-76- 
os évekkel kapcsolatos egyéb feljegyzé
seket.

M ásodik Gyöngyösi Kódex {Könyvki
állítási emlék, kiad. az Országos Magyar 
Iparművészeti Múzeum, Bp., 1882, p. 
42, Nr. 134): a közelmúltban került elő 
újra, a rendtörténetet (a Prologus elha
gyásával) a kezdetektől 1710-ig tartal
mazza.

A radi K ódex  (OSZK, Quart. Lat. 
3990): feltehetőleg a Szegedi K ódex  szö
vegének Kassán készült másolata és 
1710-ig való kiegészítése, ez utóbbi ré
sze több, más kódexekben nem szereplő 
szöveget is tartalmaz.

Szécsényi Kódex: viszonylag késői ke
letkezésű, a szakirodalomban eddig nem 
említett kézirat. A 18. sz. végéig követi 
nyomon az eseményeket, számos ap- 
róbb-nagyobb kiegészítést, főként a 
szécsényi rendházzal kapcsolatos esemé
nyeket tartalmaz.

Kiad.: Toldy Ferenc, Analecta monumen
torum Hungáriáé historicorum literariorum 
maximum inedita, Pestini é. n. [1862], 213- 
315 (hasonmás: kiad. É r s z e g i  Géza, Bp., 
1986); TT, 1891, 340; Egyháztörténelmi em-
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lékek a magyarországi hitújítás korából, 
szerk. Bunyitay Vince, Rapaics Rajmund, 
Karácsonyi János, II, Bp., 1904, 252-254, 
532-534.

írod.: Tá r n á i Andor, A magyarországi 
obszervánsok rendi krónikájának szerzői és 
forrásai, ItK, 1973; Uő, ,,A magyar nyelvet 
írni kezdik". Irodalmi gondolkodás a közép
kori Magyarországon, Bp., 1984, 91-103; 
K e v e h á z i Katalin, Egy ferences kódex filoló- 
giai problémái, in Tanulmányok Karácsonyi 
Béla hetvenedik születésnapjára, szerk. K u l 

c s á r  Péter, M a d e r  Béla, M o n o k  István, Sze
ged, 1989; K e v e h á zi Katalin, M o n o k  István, 
A Csongrád megyei levéltár ferences kódexe, 
in Adattár XVI-XVIII/10, 1990; V iz k elety  
András, Nádasdi Bálint omniáriuma, in Adat
tár XVI-XVIII/10, 1990.

Keveházi Katalin

Ferenczffy Lőrinc (1577-Bécs, 1640. 
okt. 12.)

Könyvkiadó, mecénás, királyi titkár. 
—»Ferenczffy Pál jezsuita testvére. 1595- 
től az olmützi jezsuita gimnáziumban ta
nult, majd 1602-től jogot hallgatott a bo
lognai egyetemen. 1605-től a bécsi udva
ri kancelláriában dolgozott, 1610-től II. 
Mátyás, azután II. és III. Ferdinánd ma
gyar titkára volt. Kát. lelkiségű és szelle
mű, a magyar nyelvet és a magyar nem
zeti hagyományokat ápoló munkákat je
lentetett meg, programszerűen törekedve 
képeskönyvek kiadására és a Habsburg 
jogintézményeket konszolidáló, népsze
rűsítő kiadványok terjesztésére.

Gyűjtötte a metszetdúcokat, amelyeket 
először az általa írt-szerkesztett Imádsá- 
gos könyvecske magyar nyelven (Prága, 
1615) c. kiadványban használt fel. Való
színű, hogy prágai és bécsi nyomdák 
(Paulus Sessius, Matthäus Formica, Gre
gor Gelbhaar, Michael Rickhes) dolgoz
tak megbízásából, erre a ~ tulajdonában 
lévő illusztrációk alkalmazásából lehet 
következtetni. A metszethasználat való
színűsíti pl. -»Tasi Gáspár németből for
dított elmélkedő vallásos iratának (Lelki 
kalendáriom, Bécs, 1627) és az egykori 
olmützi iskolatárs, —»Kopcsányi Márton 
A bádog Szűz Mária élete c. könyvecs
kéjének, továbbá elmélkedő írásainak

OH  b éid ogh  fzivnek Cellája
Kit a’ m enyorfzágh Királlyá 
Seper maga kezével.

Édes gyerm ek bátran feperd
A ’ rút férgét tapodd % ki verd 
Rettenek L ined fényével.

HATO-

H ajna l M átyás, S z ív e s  k ö n y v e c s k e ,  Bécs, 1629

(1631 és 1634) ~ általi kiadatását. Ő je
lentette meg -»Hajnal Mátyás jezsuitá
nak, másik olmützi iskolatársának Szíves 
könyvecskédét (Bécs, 1629), —»Esterházy 
Miklós nádor feleségéhez, Nyáry Krisz
tinához szóló ajánlással. E kiadáshoz 
megszerezte az antwerpeni jezsuita réz
metsző, Antoine Wierix CorJesu amanti 
sacrum (A szerető Jézusnak szentelt 
szív) c. metszetsorozata színvonalas má
solatának rézlemezeit. Id. Matthäus 
—»Merian (1593-1650), a nagynevű 
(prof!) rézmetsző neki ajánlotta Icones 
Biblicae (Frankfurt, 1627) c. művének 
negyedik kötetét, az ajánlásban kifejtve, 
hogy ~ rendszeresen vásárolt tőle met
szeteket. Jó kapcsolatban volt Merian 
apósával, a neves Johann Theodor de Bry 
könyvkiadóval is. 1628-ban Prágában 
megvásárolta Jirí Czemy (Nigrinus) egy
kori tipográfiáját; s 1632^-0 között szá
mos magyar nyelvű, ill. vonatkozású ki
adványt jelentetett meg Bécsben, köztük 
pl. —»Nyéki Vörös Mátyás Tintinnabulu- 
mát (1633) és Dialógusát (1633, korábbi 
kiadásait -  Prága, 1623 és Bécs, 1625 -
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feltehetőleg szintén ~ szorgalmazta), 
—»Kithonich János perjogi kézikönyvét 
(Directio methodica, 1634) és a —»Balas
sa Bálintnak istenes éneki ( 1633) c. köte
tet. Erről ma már bizonyosan tudható, 
hogy nem az első kiadása Balassi versei
nek, s hogy nyomtatása a 190. oldallal 
megszakadt, a könyv krudában maradt. ~ 
—»Berger Illés magyar történelmének ki
adását is tervbe vette, ehhez rendelte 
meg azokat a metszeteket, amelyek nagy 
részét majd a Nádasdy-féle —»Mausole- 
umhoz használják fel.

~ bámulatos memóriájáról, alkoholiz
musáról és „sordidus” (piszkos, elhanya
golt) voltáról —»Kemény János szórakoz
tatóan számol be önéletírásában.

~ halála után nyomdafelszerelése és az 
illusztrációk dúcai a pozsonyi jezsuiták 
nyomdájába, majd 1662-ben a nagyszom
bati —»egyetemi nyomdába kerültek, ahol 
még a 18. sz. elején is használták.

írod.: V a r ja s  Béla, Balassa Bálint istenes 
énekeinek első kiadása, MKsz, 1940; V a r ja s  
Béla, Ferenczffy’ Lőrinc és az első Balassa- 
kiadás, It, 1941 ; H o l l  Béla, Ferenczffy Lőrinc.

Egy magyar könyvkiadó a 17. században, Bp., 
1980; Armando Nuzzo, Balassi Bálint istenes 
énekeinek első bécsi és lőcsei kiadásáról, 
MKsz, 1992; Uő, Balassi népszerűsítésének 
kezdetei: a bécsi kiadás, ItK, 1992; BHA 29, 
1994 (hasonmás); V is k o l c z  Noémi, Ferenczf

fy  Lőrinc és Matthaeus Merian d. À. kapcsola
tához, MKsz, 2000.

Lux Etelka

Ferenczffy Pál (Pozsony, 1578. jan. 
25.-Nagyszombat, 1629. máj. 6.)

Jezsuita, —»Ferenczffy Lőrinc testvére. 
Olmützben lépett be a rendbe 1596-ban, 
Brünnben volt novicius, Kolozsváron és 
Grazban tanult, majd a bécsi, a brünni, az 
olmützi, a grazi, a homonnai rendházban 
élt. 1618-19-ben és 1623-29-ben a 
nagyszombati jezsuita kollégium rektora. 
—»Vásárhelyi Gergely, Keresztyéni tudo
mány (Pozsony, 1624) c. könyvének P. F. 
S. I. kezdőbetűkkel jegyzett előszóíróját 
Jenei Ferenc -vei azonosítja. Egyéb mun
kái, tevékenysége nem kikutatott, vélhe
tőleg együttműködött testvérével annak 
vallásos képeskönyv-programj ában.

IESVS N A Z A R E N V S
R h x  h 'D Æ ont'M

Titulus triumphalis c*
defendat nos ab (?
omnibus malis. ^

R E O Z E O N S E-
gcs kôroszriény jedzés.

A  fiának és Fiúnak ét 
Szxnt Lélek Jßennek netté

ben. Amen.
I m a d s a g K í r e  C h r i s t u s  

Urunk az n Tanituánit 
ta n íto tta . Matt: 6.

Y Atiánk, ky vagy menniek- 
ben. SzentSlteiîèkaZ te ne- 

ued- íuieon az te Orfzágod. Légien 
az te akaratod. Miképpen meny
ben , azonképpen az feoldSnnis. 
My kenierfinkett minden napiat 
adgiad nekünk ma. Es bochásd 
megh nékímk az my vétkeinket, 

A m iképpen

Ferenczffy Lőrinc Imádságos könyvecskébe, Prága, 1615
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Illusztráció az 1624-ben megjelent képes katekiz
musból, melyhez visz. FerenczJJy Pál írt előszót

írod.: K l a n ic z a y  Tibor, Reneszánsz és ba
rokk, Bp„ 1961, 382-383, 581; RMKT 
XVII/7, 1974, 419; H o l l  Béla, Ferenczffy 
Lőrinc. Egy magyar könyvkiadó a 17. század
ban, Bp„ 1980.

Magyar Árpád

Ferrabosco, Pietro (a Como melletti 
Laino, 1512-1588 u.)

Császári és királyi udvari építész, fes
tő és dekorátor. A franciák ellen Itáliában 
harcoló Niklas Graf zu Salm, 1. Ferdi- 
nánd főhadparancsnoka tábori festője- 
ként került Bécsbe. Az 1540-es évek ele
jétől állt udvari szolgálatban.

Az itáliai —»reneszánsz sokoldalú mű
vészeinek egyik késői, Alpokon túli kép
viselője, a stílus —»manierizmusba hajló, 
klasszicizáló változatának művelője. 
Négy évtizeden keresztül a Habsburg Bi
rodalom közép-európai országainak, az 
osztrák, cseh és morva területeknek, va
lamint a királyi Mo.-nak egyik legjelen
tősebb festője, tervező, megvalósító és 
irányító építésze, várak, kastélyok, ko
lostorok és templomok alkotóművésze.

Mo.-on 1550 u. udvari megbízásból

eleinte a végvárak, főként Eger és Kani
zsa építésének felülvizsgálója, később a 
jelentős Győr és Komárom, azok mellett 
a pozsonyi —»királyi palota átépítésének 
tervezője és kivitelezője volt. Ugyaneb
ben az időben a bécsi Burg továbbépíté
sén és belső dekorálásán, a város erődít
ményeinek és bástyáinak emelésén dolgo
zott. 1556-ban nemességet és birodalmi 
lovag címet nyert. Az 1560-70-es évek
ben a mo.-i végvárak építése és ellenőr
zése mellett Bécsben, Linzben, Grazban 
és Prágában császári építkezések vezető
je, cseh- és morvao.-i várak, kastélyok 
tervezője, II. Miksa gyermekeinek taná
ra. 1587-ig részt vett a mo.-i végvárak 
építésében és felügyeletében, és több 
szabad királyi város, köztük Nagyszom
bat és Selmecbánya erődítményeinek ter
vezése is fűződik a nevéhez. Főnemesi 
magánvárak reneszánsz átalakításán is 
foglalkoztatták, ilyen jellegű működésé
ről a felvidéki Bazin, Szentgyörgy és 
Trencsén, a dunántúli Németújvár erősí
tésével kapcsolatban maradtak adatok. 
1588-ban évi 100 forintos császári fize
téssel vonult nyugdíjba, s visszatért szü
lőhazájába.

írod.: Pa ta k i Vidor, A 16. századi várépítés 
Magyarországon, A Bécsi Magyar Történeti 
Intézet Évkönyve (Bp.), 1(1931), 109, 113- 
114, 122; Leone Andrea M a g g io r o t t i , Florio 
B a n f i , Pietro Ferrabosco, HK, 34 (1933); 
Comelio B u d in is , Gli artisti italiani in Unghe- 
ria, Roma, 1936, 87-88; Harry K ü h n e l , Die 
Hofburg, Wien-Hamburg, 1971, 118 (Wiener 
Geschichtsbücher, 5); Rupert F e u c h t m ü l l e r , 

Kunst in Österreich, Wien, 1972, 214; PÁLFFY 

Géza, A császárváros védelmében. A győri ka
pitányság története, 1526- 1598, Győr, 1999, 
95, 124-125, 201; K o p p á n y  Tibor, Művészek 
és mesterek a Batthyány-család 16-17. száza
di építkezésein, Magyar Műemlékvédelem, 
11(1991-2001), 179.

Koppány Tibor

fersing —»ing

fertődi Esterházy-kastély
A hozzá tartozó kerttel és erdővel a 18. 

sz.-i Mo. kastélyépítészetének leghíre
sebb emléke. Hírét mindenekelőtt ->Es
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terházy (I.) Miklós ünnepségeinek és 
Joseph —»Haydnnak köszönheti. A Süttör 
nevű helység, amelyben a —»kastélyt fel
építették, a 15. sz.-ban a Kanizsaiaké, a 
16-17. sz.-ban a Nádasdyaké volt. 1680- 
ban került az Esterházyak tulajdonába, 
akik 1719-től a hercegi ág grófi rangú 
másodszülöttjének birtokai közé utalták. 
A másodszülött birtokai között a Süttört 
is magában foglaló szentmiklósi volt az 
egyetlen, amely Kismarton, Pozsony, 
Becs közelében feküdt, ezért építtettek 
ott kastélyt a vadászatra kiválóan alkal
mas Lés nevű erdő mellett.

Az épületet Anton Erhard Martinelli 
( 1684-1 747) tervezte és építette 1720-tól, 
Mőcsényi Mihály megfigyelései szerint 
korábbi épületrészek felhasználásával. 
Az egyemeletes, manzárdtetős épület há
rom rizalitja a kastély bejárati oldala felé 
fordult, csatlakozva a díszudvaros elren
dezés franciás hagyományához, amelyet 
addig Mo.-on csak a —»ráckevei Savoyai- 
kastély (1701-02, terv: Johann Lucas von 
Hildebrandt [1668-1745]) és gr. Ester
házy József cseklészi kastélya (1712-22, 
terv: A. E. Martinelli [?]) képviselt. A 
díszudvar két oldalán visz. a húszas évek
ben építettek föl manzárdtetős mellék- 
épületeket. A pavilonszerűen különálló, a 
kaputól a kastélyig emelkedő épületek 
hatásos együttest alkottak, amelynek na
gyobb méretű, de rokon szellemű párja a 
körmendi Batthyány-kastély 1730 k. ké
szült épületegyüttese, Donato Felice Al
lio ( 1690-1761 ) műve.

A kastély mögött 1729-től franciaker
tet (—»kertművészet) alakítottak ki talán 
Anton(?) Zinner tervei szerint, a mögötte 
elterülő sűrű erdőt pedig sugárirányban 
szétfutó három úttal tárták fel. A kastélyt 
gr. Esterházy Miklós 1738-tól használta. 
A negyvenes években az erdőt alakította 
fácánossá, az ötvenes években a kastély 
belső tereit díszíttette. 1762-ben hercegi 
rangra emelkedvén épülete jelentős bőví
tésébe fogott. A kastélyt kétoldalt L alak
ban emeletes szárnyakkal egészítették ki, 
udvarát pedig pedig íves patkószámyak- 
kal fogták közre. A terv, amelynek igen 
kiváló építészét nem ismerjük, 1762-66 
között valósult meg.

Legkésőbb ez időre tervezte meg 
Nikolaus Jacoby (1733-1784), a herceg 
mérnöke a kastély, a kert, az erdő és a 
kastélytelepülés együttesét, amely a mu
latókastély (maison de plaisance, Lust
schloss) műfajának egyik legkésőbbi 
példája. Lényege e négy egység egymás- 
rautalt és szabályos rendjének megte
remtésében és az emelkedett szórakozás 
színhelyeinek a főépületben, a kertben és 
az erdőben való elhelyezésében ragadha
tó meg. A kastélyban a herceg különböző 
gyűjteményeinek -  bútorbemutató, por
celángyűjtemény, könyvtár, képtár, her
cegi garderobe, ezüstneműk tára, fegy
vergyűjtemény — terveztek helyet, a kert 
szélén színházat (operát) és bábszínhá
zát, az erdőségben, szabályos és változa
tos úthálózat tisztássá alakított pontjain 
templomokat, azaz antik istenek nevének 
szentelt s rájuk utaló gazdag díszítéssel 
ellátott pihenőpavilonokat terveztek fel
építeni. A herceg visz. e terv birtokában 
keresztelte el kastélyát és a településrészt 
Eszterházának. A tervet a következő év
tizedben valósították meg.

A kastély középső szárnyát 1765-68 
között bővítették. Külső megjelenését a 
középső nagyterem fölé emelt belvedere 
határozta meg, amelyet harang metszetű, 
kupolaképzetet keltő haránttető fedett le, 
olyan, amilyet Esterházy Miklós rokoná
nak, Grassalkovich (I.) Antalnak pozso
nyi palotáján (1769-71, 1775 k.) látha
tunk. Ezekben az években modernizálták 
a belső tereket is: ekkor épült ma látható 
formájára az emeleti díszterem, s ekkor 
készültek a belső szobák faragott, szö
vött és festett faldíszítései. 1765-68 kö
zött kapta a díszudvar jellegzetes részle
teit: a szobrokkal ékes három kutat (Josef 
—»Ressler) és az emeleti díszterembe ve
zető kétkarú főlépcsőt. A belső terek ki
alakításában számosán vettek részt azok 
közül, akik Schönbrunn belső tereiben is 
dolgoztak. A termek díszítőstílusa szoro
san kapcsolódott az udvari művészethez, 
a Nicolaus Pacassi (1716-1790) által ki
alakított stílushoz, amelyet itt is átszőtt a 
chinoiserie kínai lakktábla burkolatok, 
bútorok és kerámiák hordozta divatja. Az 
épületbelső ikonográfiája a művészetek,
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Eszterháza, a kastély északról
Beschreibung des Schlosses Esterháss im Königreiche Ungern, Pozsony, 1784

Az Esterhàzy-kastèly déli homlokzata
Beschreibung des Schlosses Esterháss im Königreiche Ungern, Pozsony, 1784
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A  kasté ly  és  a  p a rk  alaprajza
Beschreibung des Schlosses Esterháss im Königreiche Ungern, P ozsony , 1784

K ína i  kerti  ház  E szterházán , hom lokza t  és  alaprajz  
Beschreibung des Schlosses Esterháss im Königreiche Ungern, P ozsony , 1784
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a szerelem, a természetszeretet és a gá
láns ünnepek jegyében készült. A közre
működők közül kiemelkedik Josef Ignaz 
Mildorfer (1719-1775), aki a —»kápolna 
és a díszterem mennyezetképeit festette.

A harmadik építési periódusban, 
1775-78 között építették a kastély máso
dik emeletét, s az épület ezáltal nyerte el 
ma is látható képét. Az átépítéssel a kas
tély architektúrája Schönbrunn mintáját 
követte: tömegének lezárásában a szo
bor- és vázadíszes attika mögé rejtett, az
az nem látható „olasz” tetőkkel, falainak 
tagolásában a két emeletet összefogó pi- 
laszterekkel. Ekkor építették a földszin
tes patkószámyak két bővületét is: a her
cegi képtárat a nyugati, széplaki oldalon 
és a télikertet a keleti, süttöri oldalon, 
ezek berendezéséről azonban csak jóval 
később, 1780-ban, ill. 1784-ben tanúsko
dik írás.

A finom beosztású franciakertet a hat
vanas években kettős vadgesztenyesorral 
kapcsolták hozzá a Lés újjáalakított erde
jéhez. Átépítésére a Mária Terézia 1773. 
évi látogatását követő években került 
sor: a hímzéses és virágos táblák helyébe 
nagyon áttekinthető beosztásban füves 
táblák kerültek, amelyeket virágokkal 
beültetett szegélyek kereteztek. A kert új 
képében a posztamenseken álló szobrok
nak, vázáknak és a régebbi díszkutaknak 
támadt különös szerepe. Legkésőbben a 
parterre-t lezáró hatalmas kaszkád (mes
terséges vízesés) épült meg: 1783-84- 
ben.

Az 1765 k. támadt látomás legterje
delmesebb részét a Lés parkerdővé alakí
tása képezte. A régi vadaskertet feltáró 
utakat újra beültették, az újakat pedig 
nagyszabású vue-rendszerbe fogták ösz- 
sze, keresztutakkal szakaszokra osztot
ták, a belső szakaszokat pedig változatos 
alaprajzú rendszerekben vezették egy- 
egy tisztásra. Az alaprajz világos geo
metriája megcsalhatja a helyszínen nem 
járt nézőt: olyan nagy erdőről van itt szó, 
amelyben órákig sétálhatott a látogató, 
amelynek a padokkal, szobrokkal díszí
tett egyenes utak csak a vázát adták, s 
ezekről a rácsos faportálok szabálytalan 
vezetésű ösvényekre, cserkelő utakra ve

zettek. A kettős fasorral lezárt, rendezett 
belső erdő épített látványosságait a pihe
nőhelyként is szolgáló templomok ké
pezték, a Diana- és a Nap-templom a 
kerthez közelebb eső, a Fortuna- és a Vé- 
nusz-templom a legtávolabbi végeken. 
Mind a négy elkészült a császárné láto
gatására, 1773-ra. A parkerdő egyik sar
kában emelt remeteházat, amelyhez ká
polna és kis kert is csatlakozott, 1775-re, 
Ferdinand főhg. látogatására alakították 
ki. A leghíresebb épületet, a Bagatelle- 
nek is nevezett emeletes „kínai házat” 
1783-ban építették.

Eszterháza legfontosabb létesítményei 
az emelkedett látványosságok szolgála
tában álltak. A díszkerti parterre két olda
lán egymással szemben helyezkedett el a 
színház, ill. opera és a bábszínház. A szín
ház 1768-ban nyitotta meg kapuit Flaydn 
Lo speziale c. operájának bemutatásával 
(—»főúri zenés színjátszás). A grottasze- 
rűen kialakított bábszínház Mária Teré
zia látogatására készült el, s az uralkodó
nő a pagoda módjára kiképzett páholyból 
Haydn báboperáját tekintette meg. Haydn 
zenéje a hetvenes években már világhírű 
volt, s Esterházy „Fényes” Miklós épüle
tei ennek a produkciónak adtak méltó ke
retet. Egyedül az opera kedvéért módosi- 
tottak a kastélykert szigorú szimmetriá
ján is: amikor az épület 1779-ben leégett, 
melléje a hercegi mérnök, Michael Stö
ger tervei szerint nagyobb új operát épí
tettek, amely 400 hallgató befogadására 
volt képes.

A kastélytelepülés minden bizonnyal a 
Süttör szélén fekvő telkek kisajátításával 
valósult meg. Előbb a kastély kerti hom
lokzatának vonalában alakítottak ki nyíl
egyenes utat, aztán a kastélykapuhoz ve
zető országutat alakították szabályosra. 
Az egyszerű háromszög alaprajz egy bel
ső, földesúri s egy külső, nyilvános útvo
nal megkülönböztetésére alapult.

A belső úton álltak a kastélyhoz tarto
zó melléképületek, mind terv szerinti 
szimmetrikus rendben. A parterre szom
szédságában fölépített keleti épület a her
cegi irodákat és egyes alkalmazottak la
kásait tartalmazta, a vele azonos méretű 
nyugatiban pedig a herceg vendégeit
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szállásolták el. A nyugati oldalon a ven
dégház és a későbbi muzsikaház között 
állt az istálló-kocsiszín épülete, amely 
olaszos, attika mögött rejtett tetejével és 
az attikán alkalmazott szobordísszel 
nyerte el önálló karakterét. Az emeletes 
házak városias megjelenését fokozta, 
hogy 1778-tól a széplaki út mentén sza
bályos parcellákon földszintes házakat 
emeltek kereskedők és mesteremberek 
számára. A szabályosan telepített, az útra 
oromzatukkal forduló házak sora Szépiá
kon egészen a templom tövéig ért. A kül
ső úton a kastély kapujával szemben állt 
a két gránátosház (1773-76), amelyek
nek egyszerű architektúrája a kastély pat- 
kószámyának megjelenéséhez igazodott.

Eszterháza útjait telepített fasorokkal 
alakították allévá. Az útmenti fasorok ül
tetése újdonság volt akkoriban, s széles 
körben szolgált mintaként. A belső utat 
kísérő allét 1771-ben telepítették, s ha
marosan kiterjesztették a szomszédos fa
luig, Széplakig. A külső út rendezésére és 
fasorainak telepítésére 1773 u. került sor. 
A harmadik útnak csak a torkolatát alakí
tották ki: ez a Fertő felé vezetett. Az út
nak eleinte szimbolikus funkciója volt a 
fontosabb: a kastély középtengelyének 
vonalát folytatta, azt, amelyik a szent- 
miklósi templomtól a Lés középső allé
ján keresztül a kastély dísztermein át ve
zetett, s amely a díszudvarnak is szim
metriatengelyét alkotta. Jelentősége 
1779-80-ban nőtt meg, amikor létrehoz
ták a Pomogyra vezető gátat, hogy vele a 
Pozsonyból Eszterházára vezető utat 
megrövidítsék s kellemessé tegyék. A 
kortársak, akik először írtak erről a mér
nöki létesítményről, ismertették Ester
házy Miklós érdemeit a Hanság lecsapo- 
lásában, új termőföldek kialakításában. 
A természet rendezése volt ez, haszno
san, amelynek Eszterháza alléi, parker
deje és kertje alkották a szépen haszonta
lan égi mását.

írod.: H o r á n y i  Mátyás, Eszterházi vigas
ságok, Bp., 1959; H. C. R o b b in s  L a n d o n , 

Haydn at Eszterháza, London-Bloomington 
(Ind.), 1976; M ő c s é n y i  Mihály, Eszterháza 
fehéren-feketén (CD-melléklettel), Bp., 1998; 
D á v id  Ferenc, Eszterháza belső terei, AH,

2000, 1. sz., 73-96; F a t s a r  Kristóf, Anton 
Erhard Martinelli 1720. évi tevékenysége Süt- 
törön, AH, 2000/1; Galavics Géza, Eszter
háza 18. századi ábrázolásai, AH, 2000/1; 
D á v id  Ferenc, A fértődi Esterházy-kastély 
történeti helyiségkönyve: funkciók és falbur
kolatok, AH, 2002/2; www.josephhaydn.org.

Dávid Ferenc

fertődi opera —»díszlet- és jelmez
használat; —»színház

Fessier Ignác Aurél (Ignatius Aurelius 
Fessier; Zurány, 1756. máj. 18.-Szentpé- 
tervár, 1839. dec. 15.)

Ev. egyházi vezető, történész, történel
mi regények írója, 1831-től a Magyar 
Tudós Társaság kültagja. Győrött és Po
zsonyban tanult a jezsuitáknál. 1773-ban 
Móron belépett a kapucinus rendbe. 1781- 
től a bécsi rendházban élt. Jozefinista 
szellemű röpiratokat írt a kolostori élet 
visszásságairól, s janzenista elveket val
lott. Rendje elbocsátotta, de a teológiai 
doktorátust megszerezte.

1784-től -  egy időben —»Martinovics 
Ignác ottani működésével -  a lembergi 
egyetemen keleti nyelveket és ószövetsé
gi hermeneutikát tanított. 1788-ban elő
adták Sydney (hamis nyomdahellyel: 
Cölln, valójában Boroszló, 1788) c. 
aufklärista, kát.-ellenes darabját. A nagy 
sikerű bemutató után perrel fenyegették,

Fessier Ignác Aurél
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ezért 1788 februárjában lemondott állá
sáról, és az osztrák Galíciából a porosz 
Sziléziába menekült. Később is a porosz 
prot. -  és főként a szabadkőműves -  kö
zönségnél ért el sikereket. Heinrich-Erd- 
mann von Schönaich-Carolath hg. kasté
lyában, Kuttlauban dolgozott Marcus 
Aurelius-életrajzán, melyet a szabadkő
műves eszmevilág és szimbolika hatott 
át, hasonlóan más műveihez. ~ általában 
ragaszkodott a történeti hűséghez, írásai
hoz széleskörűen használt fel forrásokat 
(nem kis részben —»Pray György és 
—»Katona István munkáit), ám soha nem 
tartotta műveit történelmi szakmunkák
nak. Monográfusa a história/fíkció ará
nya szempontjából különböző műfajokat 
különböztet meg nála (a históriától kezd
ve a poétikus történelemábrázoláson ke
resztül a historikus-pszichologikus festé
szetig, a történelmi regényig), maga ~ 
más szempontot alkalmazva úgy vélte: 
műveiben a „történelmi valószínűség” 
(historische Wahrscheinlichkeit) „pszi
chológiai bizonyossággá” (psychologi
sche Gewissheit) alakul, minthogy törté
nelmi bizonyosság („historische Gewiss
heit”) soha, semmikor nem létezik. Ez 
utóbbiban bizonyára nem tévedett. 1791- 
ben áttért az ev. vallásra. 1796-tól Berlin
ben élt, a felvilágosult porosz szellemi 
élet egyik vezetője volt, Fichte szellemi 
társa. Számos német nyelvű történelmi 
és szatirikus regényt írt. 1804-05-ben ki
adta az Eunomia c. folyóiratot. 1810-től 
a keleti nyelvek és a bölcsészet tanára 
Pétervárott. Fichte követése miatt kelle
metlenségei támadtak, és ellentétbe ke
rült Feofilakt Ruszanovval (1765-1821), 
az orosz ortodox egyház vezetőjével is. 
1813-ban Szaratovba költözött, ahol már 
korábban nevelőintézetet alapított. 1820- 
tól ev. szuperintendens, 1833-tól oroszo.-i 
ev. főszuperintendens. Művelődéstörténe
ti szempontból is fontos Mo. történetéről 
írt, mára méltatlanul elfeledett összefog
laló munkája, melynek nem jelentéktelen 
szerepe volt a modernebb szemléletű 
mo.-i történetírás kialakulásában. Törté
nelmi regényei zömmel magyarul is meg
jelentek.

Művei: Mathias Corvinus, Breslau, 1793—

94; Attila, König der Hunnen, Breslau, 1794; 
Sämmtliche Schriften über die Freimaurerei, 
I—II, Freyberg, 1804; Die drei grossen Könige 
der Hungarn aus dem Arpadischen Stamm, 
Breslau, 1808; Attila, vagyis: a régi magya
rok első vezérének dicsőséges viselt dolgai, 
Pest, 1811; Korvinus Mátyás magyar király, 
Pest, 1813 ; A három magyar nagy királyok vi
selt dolgainak rajzolatja, Pest, 1815; Die 
Geschichte der Ungern und ihrer Landsas
sen, I—X, Leipzig, 1815-25; Dr. Fessier's 
Rückblicke auf seine siebzigjährige Pilger
schaft, Breslau, 1824, Leipzig, 21851; Fess
ier ’s Resultate seines Denkens und Erfahrens, 
Breslau, 1826; Pannonia vagy Pannóniának 
Augustus római császártól fogva [...] Geyza 
magyar herceg haláláig [...] előadott törté
netbeli viszonyai, Kolozsvár, 1841.

írod.: A b a f i Lajos, Fessier Ignác Aurél, 
Sz, 1878; Koszó János, Fessier Ignác Aurél 
élete és szépirodalmi működése, Bp., 1915; 
Uő, Fessier Ignác Aurél a regény- és törté
netíró, Bp., 1923; W É b e r  Antal, A magyar re
gény kezdetei, Bp., 1959; F e n y ő  István, 
Fessier Oroszországban, ItK, 1963; Peter F. 
B a r t o n , Ignatius Aurelius Fessier. Vom 
Barockkatholizismus zur Erweckungsbewe
gung, Wien-Köln-Graz, 1969; UŐ, Jesuiten, 
Jansenisten, Josephiner, Wien-Köln-Graz, 
1978; UŐ, Erzieher, Erzähler, Evergeter, 
Wien, 1980; H e l l  Judit, Ignatius Aurelius és 
Marcus Aurelius. I. A. Fessier könyve Marcus 
Aureliusról -  epizód a magyar eszmetörténet
ből, Magyar Filozófiai Szemle, 1998; Frank
lin A. W a l k e r , Renegade ’ Monks and 
Cultural Conflict in Early Nineteenth-Cen
tury Russia. The Cases of I. A. Fessier and J. 
B. Schad, Religion, State & Society, 28 
( 2000).

Lux Etelka

Fest, Johann (tKassa, 1622)
Nyomdász, nyomdatulajdonos. Kas

sán működő tipográfiája (1615-22) a vá
ros támogatását is élvezte. A nyomdásza
tot Jakob Klöss bártfai műhelyében 
(—»Bártfa nyomdászata és könyvkiadása) 
tanulta. Előbb legényként Klöss vejének, 
Johann —»Fischernek kassai műhelyében 
dolgozott, majd 1615. jan. 7-én feleségül 
vette elhunyt mestere özvegyét, Jakob 
Klöss leányát. Ezáltal ~ a kassai nyomda
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A Fest műhelyében kinyomtatott, Alvinczi Péternek 
tulajdonított röpirat, a Querela Hungáriáé

tulajdonosa lett. Magyar nyelvű históriát, 
ref. és kát. iratokat egyaránt kiadott, az 
utóbbiakat nevének feltüntetése nélkül. 
Nyomtatványai között szerepelt —»Al
vinczi Péter és Joannes —»Bocatius több 
munkája. Kiadványai közül nevezetes a 
Querela Hungáriáé. Magyarország pa
nasza c. kétnyelvű röpirat (1619) és az 
első Mo.-on nyomtatott magyar nyelvű 
útleírás, —»Szepsi Csombor Márton Eu- 
ropica varietasa (1620). ~ nyomdájának 
felszerelése azonos az elődje, J. Fischer 
által használttal: Klöss leányának hozo
mányaként nemcsak a bártfai, hanem az 
egykori vizsolyi nyomdából származó 
betűkből és díszekből tevődött össze. Két 
évig, 1621-22-ben a városnak két könyv
nyomtató műhelye volt, mert Kassán 
dolgozott átmenetileg Bethlen Gábor fe
jedelmi nyomdája is.

írod.: Csanda Sándor, Ismeretlen régi 
kassai magyar nyelvű nyomtatványok, MKsz, 
1970; V. Ecsedy Judit, Nyomdatörténeti ér
dekességek Vásárhelyi Gergely utolsó művé
ben, MKsz, 1983; Farkas Ágnes, V. Ecsedy 
Judit, A kassai nyomda 1610-1622 közötti 
munkássága, OSZK Évk, 1986—90.

V. Ecsedy Judit

festészet a 17-18. században
A két évszázad festészetének periodi

zációja a társadalomtörténet korszakolá
sát, a művészettörténeten belül főként az 
építészetét követi. A korszak kezdetén 
még a —»késő reneszánsz festészet a jel
lemző Mo.-on, 1630 u. megjelenik a ko
rai —»barokk stílus. Együttélésük a 17. 
sz. folyamán tipikus a térségben. 1690- 
től 1740-ig a barokk az uralkodó, 1740— 
80 között ennek késői stílusváltozatai. 
1780 u., a hazai —»felvilágosodás korá
ban a —»klasszicizáló késő barokk ten
denciák mellett jelentkezik a korai ro
mantika (—»preromantika) is a —»grafika, 
a táj- és arcképfestés terén. Jelentősek a 
földrajzi-politikai eltérések, kivált a 17. 
sz.-ban. Az Erdélyi Fejedelemség terüle
tén a —»késő gótika továbbélő jelenségei 
mellett kifejlődött Jagelló-kori —»rene
szánsz popularizált változata egészen a 
19. sz.-ig eleven. Sajátos műfaji és tema
tikai változatosság (pl. festett famennye
zetek, portré, csendélet) tapasztalható, 
főként a megrendelők felekezeti és társa
dalmi sokszínűsége miatt; a stílusplurali
tás mellett jellemzőek a művészi igény és 
színvonal szélsőségei, a profanizálódás. 
A török hódoltsági részeken szinte a fel
szabadításig nem alkothat újat az ábrázo
ló művészet a pusztuló középkori helyén; 
a képek importját az 1690-es évektől kö
veti a mesterek behívása, foglalkoztatása, 
eleinte a nyugati széleken és Budán. A ki
rályi Mo.-on tért hódító kora barokk mű
vészet a főnemesség rekatolizációs folya
matának kísérője, egyben kifejezője. 
Nagy szerepet kap a festészet a királyi 
székhelyet pótló koronázóváros, Pozsony 
modernizációjában, a Habsburg-hű főne- 
messég-főpapság propagandisztikus ud
vartartásában, de része a prot. nemesség 
és városi polgárság reprezentációjának 
is. A politikai és vallási küzdelmek, a há
borús fenyegetettség nyomán a festészet
ben megjelenik az aktualizáló történelmi 
téma. A 18. sz.-ban azután szinte egyön
tetűvé válik Bécs befolyása, felzárkóztat
ja az ország újjáépülő belsejét; a VI. Ká
roly-, majd Mária Terézia-kori birodalmi 
politika és adminisztráció a Délvidékre 
és Erdélybe is juttat a műalkotásokból.
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Okos és balga szüzek. Falkép a hervartói fatemplomban, 1655

Az építkezések ( —»barokk építészet) nyo
mán ez a nagy freskómegbízatásoknak, a 
korábbi vagy új templombelsők egysé
ges barokk berendezésének a korszaka. 
Az érett barokk fontos feladatokra meg
hívott, Itáliában tanult osztrák vagy 
Ausztriában élő olasz mestereit Mo.-on 
idővel felváltják az osztrák késő barokk 
első és másodvonalának festői, akik kö
zül többen le is települnek nálunk. 
Ugyanezt a stílust tanulják és művelik a 
18. sz. közepétől egyre nagyobb szám
ban foglalkoztatott hazai művészek. A 
helyi céhbcliek, városi festők vagy a cé
hektől független, egy-egy főnemesi ud
varhoz, kolostorhoz kötődő mesterek 
mellett a korszak végén már megjelen
nek a bécsi akadémiát megjárt magyar 
festők is, s bár szerény keretek között, de 
kezd kialakulni a művész és a megrende
lő kapcsolatát átértékelő, modem művé
szeti élet.

A „virágos” reneszánsz díszítőművé
szet, amely a nagy stílus hagyományát 
folytatva a népi motívumkincset is táp
lálja, zavartalanul íveli át a 16-17. sz. 
fordulóját. A —»kőfaragás és fafaragás 
mellett a festett —»famennyezeteken ter
jed el, elsősorban Erdélyben, és él tovább

évszázadokon át. Korai emlékei főúri 
megrendelésre, paloták, udvarházak és 
templomok díszítésére készültek. Beth
len Gábor alvinci és gyulafehérvári kas
télyaiban dolgozott Mezőbándi Egerházi 
János, a gyalakutai templom 1625-ös 
mennyezetének feltételezett mestere. A 
17. sz. közepétől falusi festőasztalosok 
kivitelezték kisebb, prot. közösségek 
megrendelésére a kazettás famennyeze
tek mellett a karzatmellvédeket, festett
faragott szószékeket, templomi padokat, 
melyeket burjánzó, színes ornamentiká
val, geometrikus dísszel és gyakran szig- 
natúrát is tartalmazó felirattal láttak el 
(pl. Gyalui Asztalos János: Vista, karzat, 
1699; Parajdi Illyés János: Tancs, meny- 
nyezet, 1676). Művészetük a királyi 
Mo.-on is elterjedt (Szentsimon, Lévay 
István és Komáromy István, 1650; Raka- 
caszend, 1657), és még a 18. sz.-ban is él 
(pl. Noszvaj, Miskolczi Asztalos Imre, 
1734 [famennyezet az egri Dobó István 
Vármúzeumban]; Mezőcsát, 1746; 
Rudabánya, Conrad [Contra] András és 
Matias jolsvai asztalosok, 1758; Jósvafő, 
Bede Pál, Bányai Mihály, Tóth István, 
1794), kölcsönhatásban a ref. templo
mok figurális ábrázolást szintén nélkülö-
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Rákócziid Bánffy Erzsébet ravatalképe, 1663, Kistapolcsány

ző, indás-virágos falfestésű dekorációi
val (Ófehértó, 1641; Csaroda, 1642; 
Csempeszkopács, 1658; Magyarszecsőd, 
17. sz. második fele). Északkelet-Mo. 
mindvégig róm. kat.-nak megmaradt fal
vaiban a késő gótikát konzerválja a fa
templomok nagyalakos belső kifestése 
(Hervartó: Adám és Éva, Okos és balga 
szüzek stb., Haffczik András, 1655; 
Oravka: mennyezet- és falképek Keresz
telő Szt. János életéből D. Ghirlandaio[l] 
nyomán, 1656, 1673).

Bőven szólnak a források főúri rezi
denciák ornamentális, ószövetségi vagy 
profán tematikájú fal- és mennyezetfes
téséről a 17. sz. első feléből (pl. Csáktor
nya, Gyulafehérvár, Késmárk, Kraszna- 
horka, Vajdahunyad). A homlokzaton to
vább él a 16. sz. kedvelt díszítésmódja, a 
sgraffito (Frics, Berthóty-kastély; Kő
szeg, polgárházak; —»falfestészeti és fal
díszítő technikák). Általános volt a 
—»városházák külső-belső festése, a 
Justitia-allegória nyilvános megjeleníté
se (Bártfa, Késmárk, Sopron) s főként 
szász vidéken a módosabb polgárházak 
jelenetes freskódekorációja (Nagysze
ben). Ezeknek az átmeneti stílusú, el
pusztult falképeknek lehetnek hírmondói

a —»lőcsei Szent Jakab-plébániatemp- 
lomban, ill. a városháza külső falán lát
ható, késő reneszánsz díszítményekkel 
körülvett, megnyúlt figurás, manierista 
erényalakok, a —»nagybiccsei Thurzó- 
kastély egész alakos magyar vezér-, ill. 
királysorozata a Nádasdy-féle —» Mauso
leum rézmetszetei nyomán, valamint a 
—»sárospataki vár „Sub rosa’ -szobájának 
emblematikus-ornamentális kifestése.

A reneszánsz hagyományhoz kötőd
nek még a korai —»portrék, bécsi, prágai 
vagy hazai festők művei a 17. sz. első év
tizedeiből (Dobner Sebestyén soproni 
jegyző, felesége és kisfia diptychon- 
portréi, 1607, Soproni Múzeum; Thurzó 
Kristóf képmása, 1611, MNM TKcs; 
Pázmány Péter, 1616 k., Pannonhalma, 
Bencés Főapátság), az epitáfíumok csa- 
ládiképmás-együttesei. Sajátos határeset 
a -»ravatalképeké: a késő humanista „ars 
moriendi” képi megfelelőin életnagyság
ban, fél vagy egész alakban, boldog meg
nyugvással ábrázolják az elhunytat. A 
perspektíva érzékeltetéséről teljesen le
mondva részletezi a festő a viselet és a 
környezet sajátosságait (decorum), akár
csak a lengyel, ún. szarmata portrékhoz 
közel álló főúri képmásokon (Lackner
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Keresztelő Szt. János lefejezése. Erhard Joseph Grueber mennyezetképe 
a nagyszombati jezsuita templomban, 1700

Kristóf, 1631, Sopron, Ev. Gyűjtemény; 
Illésházy-ravatalképek, 1648, MNM 
TKcs; Rákócziné Bánffy Erzsébet rava
talképe, 1663, Kistapolcsány). Ez időben 
alakul át a középkori —»számyasoltár tí
pusa oszlopos-füles, jobbára falon tüggő, 
kora barokk szerkezetűvé, amelyben az 
egyelőre kisméretű képek hangsúlya cse
kély, kvalitásuk rendre elmarad a farag- 
ványokétól. Ezt a felépítést követik az 
epitáfíumok, festett-faragott —»címerek 
is. Igényesebb ikonográfiájával is ki
emelkedik néhány, jellegzetesen manie- 
rista keretelésű és fígurafelfogású oltár- 
és epitáfíumkép (Jakob Khien: Zmeskál- 
epitáfium, 1600, Berzevice; Buchwald 
György epitáfíuma, 1602, Lőcse; a 
Thurzó-főoltár Utolsó ítélet-ábrázolás
sal, 1610, Necpál; Szt. Kereszt-oltár, 
1616 k., Szepeshely).

A barokk térhódítása az 1630-as évek
től kezdődően szinte párhuzamosan zaj
lott a világi és az egyházi művészetben. 
A kát. templomépítkezés és -díszítés nem

nélkülözhette az ellenreformációnak el
kötelezett főúri réteg mecenatúráját. Az 
igényesség egyik fokmérője és a propa
ganda fontos eszköze a festett —»kép, 
amelynek mérete és szerepe fokozatosan 
nő túl plasztikai keretén. Az —»Esterházy 
Miklós nádor költségén emelt nagy- 
szombati jezsuita templom főoltára há
romemeletes, szobros építmény 1640- 
ből. Jézus megkeresztelését ábrázoló 
sokalakos középképe nagyléptékű, szu
verén műalkotás, a korai barokk külön
böző stiláris rétegeit egyesítő, feltehető
en itáliai tanultságú német festőtől. Az 
oldalkápolnák stukkódíszes (—»stukkó) 
mennyezetén háromkaréjos, szűk me
zőkbe négy-négy legendajelenetet festett 
1648-55 között a bécsi Christian Kner, 
aki 1637-97 között több ízben dolgozott 
—»Batthyány (I.) Ádámnak Németújvá
ron, 1640-ben pedig a pozsonyi várká
polna (elpusztult) oltárképeit festette. 
1700-ban készültek el a nagyszombati 
főhajó freskói, Keresztelő Szt. János le-
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Oltárkép a győri jezsuita templom Magyar szentek-oitáráról, 1642
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gendájának négy, egy nézetre komponált, 
színpadias, nagyfigurás jelenetével, a la
pos stukkódíszű mennyezet méretesebb, 
ovális tükreiben. Mesterét Erhard Joseph 
Grueber bécsi díszletfestővel azonosít
ják. A győri jezsuitáknál a templom mel
lékkápolnáinak és a rendház lépcsőházá
nak szintén dús stukkókeretelésbe foglalt 
apró, emblematikus képei maradtak fenn 
az építés (1635^11) körüli időkből. A 
négy mellékoltárt a fontosabb városi kö
zösségek állíttatták. A vár katonasága ál
líttatta a Szt. Pál-oltárt, melynek képe 
francia előképet követ. A környékbeli 
magyar nemesség Magyar szentek-oltá- 
rának festménye a —»Patrona Hungariae- 
gondolat egyik első, hatásosan aktualizá
ló török- és reformációellenes képi meg
fogalmazása 1642-ből. A boldogasszonyi 
ferences templom mennyezeti és fali 
stukkódíszébe a Lugano vidéki Luca 
Antonio Colombo (1661-1737) festett 
Krisztus életének jeleneteit ábrázoló, 
nyújtott figurás, epikus freskósorozatot 
(1700 k.), akárcsak a szakolcai karmeli
táknál. Az oltárképeken kívül sorra meg
jelennek az egyéb rendeltetésű, fogadal
mi, refektóriumi, kórházba szánt stb. 
festmények, melyeken több műfaj képi 
megoldásai keverednek. Ilyen Erdődy 
Tamás votivképe galgóci kastélykápol
nájából csatajelenettel (1620, Bajmóc); a 
szombathelyi domonkos templom lovas 
Szt. Márton-képe Batthyány Erzsébet 
portréját rejti 1678-ból; Esterházy Fe
renc és Thököly Katalin —»fogadalmi ké
pén 1683-ból az alapítók egész alakos 
portréján kívül Pápa város —»vedutája is 
látható (Pápa, ferences templom); a 
nagykanizsai ferencesek számára Berge 
György várkapitány hozatta meg a prágai 
Johann Georg Heintsch (1674-1712) 
festményét (A keresztény ember halála, 
1695). Művészi kvalitástól függetlenül 
alakul a 17. sz.-tól kezdődő -»kegykép- 
kultusz.

Az ortodox, majd a gör. kát. egyházi 
rítusban nagy szerepet játszó —»ikonosz- 
tázion újkori formája a 17. sz. elejére ala
kult ki a Kárpátok vidékén (—»ortodox 
egyházmüvészet; ógörög  katolikus egy
házművészet). A török hódoltság idején

bevándorolt -»görögök magukkal hozták 
—»ikonjaikat. A —»szerbek 1690-ben meg
indult tömeges áttelepülése során szintén 
messzi kolostorokban készült, a —»bizán
ci művészet hagyományát őrző —»szent
képek kerültek Mo.-ra (Ostoja Mrkojevic 
triptichonja Bajáról, 1692, Szentendre, 
Szerb Egyházművészeti és Tudományos 
Gyűjtemény), majd Szentendrén és Bu
dán megalakultak az első ikonfestő mű
helyek. A kárpáti ikonfestészet néhány 
korai, színvonalas emléke feltehetően 
Lviv környéki műhelyekből jutott Kelet- 
Mo.-ra (Baktakék, Mogyoróska, Elodász, 
17. sz. közepe). Helyi mesterek alkotásai 
a rövidesen csodatévő kegyképekként 
tisztelt, másolt és továbbvitt könnyező 
Mária-képek Máriapócsról (1676, Bécs, 
Stephansdom) és Mikoláról (1681, Ko
lozsvár).

Az 1635-től átépített pozsonyi —»kirá
lyi palota emeleti teremsorát III. Ferdi- 
nánd megrendelésére a nürnbergi Paul 
Juvenel (1579-1643) díszítette vászonra 
festett mennyezetképekkel 1638—43 kö
zött. Az elpusztult műveket metszetmá
solatokról ismerjük: a sorozat témája a 
császár apja, II. Ferdinánd uralkodói eré
nyeinek dicsőítése a barokk allegória 
eszközével. A 17. sz.-ban még mindig 
várakban rezideáló főnemesség az erő
dítmények belső kiképzésében igyeke
zett érvényesíteni az új típusú, barokk 
reprezentációt (pl. az Esterházyak Frak- 
nón, a Batthyányak Rohoncon, a Pálffy- 
ak Vöröskőn). Nagyszabású stukkó-fres
kó együttes maradt ránk a Pálffyak 
vöröskői kastélyában (kápolna, —»sala 
terrena, díszterem, 1660 k.) a bissonei 
Carpoforo Tencala (1623-1685) festette 
puttókkal, nimfákkal, ókori és bibliai je
lenetekkel. Tencalától valók a kismartoni 
Esterházy-kastély dísztermének immár 
monumentális, családi-történeti vonatko
zású mennyezetképei is (Amor és Psy
ché, A Hesperidák almája, a Magyar Ki
rályság tartományainak allegóriái, 1674). 
Közvetlenül aktualizál a Nádasdyak 
—»sárvári vára dísztermének csatakép- 
freskósorozata (Hans Rudolf Miller, 
1653): a mennyezet középképén a meg
rendelő, Nádasdy Ferenc dédapja látható
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Carpoforo Tencala mennyezetképei a vöröskői Pálffy-kastély sala terrenájában, 1655

a török elleni, 1602-es sziszeki csatában, 
körülötte a bolthajlatokban a 15 éves há
ború képei (a pápai, győri, tatai, budai, 
kanizsai vár ostroma és elfoglalása) hite
les vedutákkal, mozgalmas, drámai elő
adásban. A török-magyar csataképek 
(Csáktornya; Rohonc; Fraknó; Pozsony, 
érseki palota) elterjedtsége mellett a he
lyi történelem eseményei is képi megfo
galmazást nyernek, olykor szélsőségesen 
provinciális formában (Somorja égése, 
1685 k., Somorja, városháza; Templom
foglalási kísérlet Turolukán, 1670-es 
évek, Szakolca, plébániatemplom; Tra- 
noscius plébános halála, 1680-as évek, 
Alsókubin, plébánia). Anapi politikai ak- 
tualitású monumentális festmények kö
zül kvalitásával is kiemelkedik az árpási 
templom 1666-67-ben készült főoltárké
pe. A Köpenyes Madonna középkori ere
detű ikonográfiája itt kiegészül az ország 
felajánlását jelentő térképpel. A Mária ol

talma alatt megörökített személyek, az I. 
Lipót császár és a pápa körül térdeplő 
egyházi és világi méltóságok (—»Wesse
lényi Ferenc nádor, —»Nádasdy Ferenc 
országbíró, —»Zrínyi Péter horvát bán, 
—»Szelepcsényi György esztergomi ér
sek, —»Széchényi György győri püspök) 
csoportportrészerű együttese minden bi
zonnyal politikai célzatú volt.

A főnemesi rezidenciák berendezésé
hez a 17. sz. első évtizedeitől kezdve 
hozzátartoznak az —»ősgalériák. A port
réfestésnek ez a válfaja az erősödő arisz
tokrácia hatalmát, történeti legitimitását 
hivatott reprezentálni, elsősorban a köz
nemesi eredetű családok esetében. A 
többnyire egész alakos nemesi portrékat 
genealogikus rendbe sorolják, s a főurak 
visszamenőlegesen megfestetik az ősök 
hasonló formátumú képmásait is. A 
nagyrészt fennmaradt Batthyány-, 
Nádasdy-, Esterházy-, Pálffy-, Csáky- és



festészetit 17-18. században 102

Zichy-ősgalériák festői csak elvétve azo
nosíthatók, mint ahogy az ábrázolt sze
mélyek egyénítése sem volt elsőrendű 
feladat. Kvalitásával kiemelkedik Csáky 
Istvánná Forgách Éva képmása 1638-ból 
bécsi udvari festőtől és Gróf Zrínyi Péter 
hadvezéri portréja az 1650 60-as évek
ből, feltehetően észak-itáliai tanultságú 
mestertől (mindkettő: MNM TKcs). Na
gyobb, összefüggő mo.-i oeuvre-t ha
gyott e műfajban a lübecki Benjamin 
Block (1631-1690), Nádasdy Ferenc ud
vari festője (.Nádasdy Ferenc és felesége, 
Esterházy Anna Julianna képmása, 1656, 
MNM TKcs; Esterházy-portrék, 1655, 
Fraknó, vár, Kismarton; Gróf Esterházy 
Pál mellképe, 1666 k., Debrecen, Déri 
Múzeum). Block a magyar nemesi vise
let méltóságteljes és dekorativ bemutatá
sán túl jellemábrázolásra és a figura tér
beli elhelyezésének németalföldi és itá
liai eredetű, életszerű megoldására is 
sikerrel törekedett. A középnemesség és 
a városi polgárság számára kialakulnak 
az olcsóbb, félalakos portré hasonló le
hetőségeket rejtő változatai (Horváth- 
Stansith-arcképek Nagyőrről, SNG; Spil- 
lenberger Sámuel lőcsei városbíró arcké
pe, 1638, MNG; Szepességi fiatal nő 
arcképe, 1641, MNG).

A források szép számban említenek 
csendéleteket, életképeket, zsánerszerű 
csatajeleneteket, táj-, állat- és vadászké
peket a korban, s ez nem mind importált 
műalkotás volt. Az eperjesi eredetű, böj
ti étkeket bemutató három asztali csend
élet feltehetően felvidéki festő munkája 
(MNG). Mellettük a Sopronban műkö
dött bécsi Lorenz Griesslertől ( 1622— 
1690) a kvalitásos, szignált Gombás 
csendélet spárgával (1688, magántul.) e 
műfaj ritka hazai hírmondója. Hagyomá
nyosan a fiatal —»Stranover Tóbiásnak 
tulajdonítják a nagyszebeni Brukenthal 
Múzeum két, zöldségeket ábrázoló képét 
a 17-18. sz. fordulójáról.

Néhány igényesebb, Bécsben készült 
festmény (Jan Thomas [1617-1678]: Zrí
nyi Miklós, a költő és hadvezér arcképe, 
1662-63, külföldi magántul., korábban 
Nelahozeves, Stredoceská galerie; And
rea Pozzo [1642-1709]: Xaveri Szent Fe

renc-oltárkép a budai jezsuitáknak, 1701, 
BTM Fővárosi Képtár), valamint a 
Rembrandt-tanítvány szász Christoph 
Paudiss (1618 k.—1666/67) 1659-es mo.-i 
tartózkodása, akárcsak Peter Strudelnak 
(1660-1714), az első bécsi Képzőművé
szeti Akadémia igazgatójának budai vál
lalkozásai 1686 és 1701 között a kor leg
jobb festői színvonalának egyelőre szór
ványos hazai jelenlétéről tanúskodnak. 
Az állandó művészeti piac, a folyamatos 
befogadókészség hiánya miatt viszont 
külföldön futott be jelentős karriert há
rom, második generációs festő. A kassai 
Spillenberger János (1628 k.-1679) 
előbb hasonnevű apjánál (f  1652), majd 
Münchenben, Velencében tanult, 1664- 
től Augsburgban és Bécsben dolgozott. 
Változatos témájú, érett barokk olajképei 
(pl. Diana és Callisto a fürdőben, Prága, 
Národní galerie; A kis Mária neveltetése, 
Bécs, Schottenkirche) mellett ismertek 
rajzai és rézmetszetei is, melyeket gyak
ran „Hungarus”-ként szignált. Az eperje
si —»Bogdány Jakab bécsi, majd amszter
dami tanulmányok után Londonban tele
pedett meg, ahol a legmagasabb körök 
foglalkoztatták mint a holland modorú 
állat- és csendéletfestés virtuóz mesterét. 
Tanítványa és veje, a nagyszebeni Stra- 
nover Tóbiás Anglia mellett Hollandiá
ban, Hamburgban és Drezdában alkotott 
Bogdányéhoz hasonló, főként madaras 
csendéleteket.

Az 1690-es években megkezdődött 
újjáépítésben és a díszítés, festés első je
lentősebb feladataiban egyaránt nagy 
szerepet kaptak a vendég mesterek. 
Bécsben s a régi királyi Mo. területén za
vartalanabb volt az átmenet; az ország 
belsejében csak az 1710-es évektől vált 
jellemzővé a barokk város-, kastély- és 
templomépítéssel párhuzamos festészeti 
reprezentáció. 1695-ben az augsburgi 
Jonas Drentwett (1656-1736), Savoyai 
Jenő bécsi udvari művésze Utolsó ítélet- 
mennyezetképet és két Igazság-allegóriát 
fest a pozsonyi városháza dísztermébe. A 
pozzói illuzórikus mennyezetfestés első 
példája nálunk Christoph Tausch ( 1673— 
1731) freskója a trencséni jezsuita temp
lomban: lantemás látszatkupola a szén-
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Látszatkupola a domonkosok kassai templomában

tély fölött, míg Xaveri Szent Ferenc meg
dicsőülése a templomhajó terét festett ar
chitektúra segítségével megmagasító, 
majd az ég felé megnyitó római barokk 
kompozíciós sémába foglalt, hatásos lá
tomás (1712-15). Szintén Pozzo volt a 
példaképe a kassai domonkos templom 
mennyezetfestőjének a 18. sz. derekán 
(látszatkupola, Aquinói Szent Tamás 
apoteózisa és legendajelenetei, Mária 
koronázása). A centrális, zárt kupolás 
változat meghonosítója a bolognai 
Antonio Galli Bibiena (1700-1774), 
színházi és ünnepi dekorációk építész-

tervezője, a —»veszprémi székesegyház 
mennyezetképeinek (1726, elpusztult), a 
nagyszombati székesegyház Mária-ká- 
polnájának (Mária megkoronázása, 1739) 
és a pozsonyi trinitárius templom hatal
mas látszatkupolájának ( 1744—45) virtu
óz festője. A megtévesztésig pontosan 
szerkesztett, hamis térillúziót keltő ka
zettás kupola motívuma mintegy pótolni 
hivatott a valódit a mo.-i barokk temp
lomépítésben (Óbuda, kiscelli trinitárius 
templom, Johann Gfall [1725-1800], 
1750 k., elpusztult; Nagyszombat, sze
mináriumi kápolna, Lorenz Mussinger
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[működött 1741-től], 1758; Csömör, plé
bániatemplom, 1771). Az ausztriai olasz 
Gottlieb Anton Galliardi mennyezetfres
kóin a nyitrai székesegyházban (A Szent- 
háromság, Szent István koronafelajánlása 
stb., a mellékhajókban festett kupolák, 
1720) ugyanakkor megjelenik az egyné- 
zetű, festett díszítményekkel kereteit, 
síkba komponált jelenetes falkép típusa 
is, amely a késő barokkban egyre inkább 
általánossá válik. A velencei Davide 
Antonio Fossati (1708-1779) előbb a po
zsonyi érseki palota melletti falra kivite
lezte Antonio Galli Bibiena szabadtéri 
látszatarchitektúráját (1728, elpusztult). 
1728-29-ben a —»pannonhalmi bencés 
apátság ebédlőjét díszítette a falakon lant 
alakú, stukkókeretelésbe foglalt freskó
képekkel (Krisztus a kereszten, Krisztus 
megkísértése, Dániel az oroszlánok ver
mében, Belsazár, Heródes, Szent Benedek 
lakomája, a négy evangélista, magyar ki
rályok és bencés szentek mellképei, 14 
embléma), a mennyezeten látszatabla
kokkal, festett ornamentikával és ba- 
lusztrád fölött megnyíló égbolton Szent 
István koronafelajánlásának jelenetével. 
Az itáliaiak mellett a bécsi udvari oltár
kép- és freskófestő, Daniel Gran ( 1694— 
1757) is dolgozott Mo.-on: újabban azo
nosított műve a pozsonyi dóm Alamizs- 
nás Szt. János-kápolnájának freskója 
1732-ből és a soproni Zichy-Meskó-pa- 
lota dísztermének bukolikus témájú 
mennyezetképe az 1734 k.-i évekből (el
pusztult).

Az érett barokk egyházi táblaképfesté
szet első emlékei szintén olasz mesterek 
művei, melyeket zömmel Ausztriából 
hozattak a főpapi megrendelők. Ilyen, 
hangsúlyos plaszticitású, nagyfigurás, 
erőteljes fény-árnyék hatású közelkép 
Martino Altomonte (1657-1745) négy 
mellékoltárképe a győri karmeliták szá
mára (Istenes Szent János betegeket 
ápol, Szent Teréz látomása, Szent József 
halála, Nepomuki Szent János mártírom- 
sága, 1626-27). Aromái Girolamo Pesce 
(1684-1759) nagyszámú oltárképét 
Althan Mihály Frigyes gr., váci püspök, 
korábban nápolyi alkirály hozathatta 
püspöksége területére (Aranyosmarót,

Vácrátót, Berkenye; Szt. Bemát hatal
mas képe Mária életéből vett jelenetek
kel, 1725, Vác, Hétkápolna; Szent Janua
rius vértanúsága, 1727, Vác, székesegy
ház). Olaszo.-ot megjárt osztrák és német 
festők, az északi érett barokk első gene
rációja is eljutott, legalább műveivel, 
Mo.-ra. Bartolomeo Altomonte (1702- 
1779) még apjának szóló megbízatást 
teljesített a soproni Szt. Mihály-templom 
helyi viszonyokra aktualizált főoltárké
pével {Patrona Hungáriáé hadba küldi 
Szent Mihályt a törökök ellen, 1739, köl
csön: MNG). Elsősorban szerzetesren
deknek szállított oltárképeket a tiroli Jo
hann Georg Dominik Grasmair (1691- 
1751), amelyek közül a legpompásabb a 
Selmecbányái Szt. Katalin-templom táj
képi részletekben is bővelkedő főoltárké
pe {Szent Katalin eljegyzése, 1727). 
Ugyanitt jelezte a jezsuita templom két 
igényes mellékoltárképét. Újabban meg
határozott művei az egri szerviták refek- 
tóriumába készült két, fekvő ovális fest
mény {Krisztust a pusztában angyalok 
táplálják, Krisztus és a szamáriai asz- 
szony akutnál, 1734 k., MNG). 1737-39 
között dolgozott Pozsonyban a regens- 
burgi Martin Speer (1702-1765): az ir
galmas rendi templom Vizitáció-főoltár
képe és négy mellékoltárképe (Istenes 
Szent János, Szent Borbála, Nepomuki 
Szent János, Szent József mellett szig
nált művei találhatók a pozsonyi orsolyi- 
táknál és Szepesváralján, adat szól a po
zsonyi dóm számára megrendelt művé
ről, és egy jelzett képét őrzi az MNG 
{Halott szent nő, 1738). Nyilvánvaló ha
tással volt a helyi festészetre a bécsi Fra
ter Udalricusnak a koronafelajánlást Szt. 
Imre felajánlásával ábrázoló főoltárképe 
a pozsonyi kapucinusoknál (1737), Carl 
Jacob Unterhueber (1700-1752) lírai 
Pietà-képe az egri ferenceseknél (1735) s 
a szintén bécsi, sokoldalú Johann Samuel 
Hötzendorf (1694-1742) Szent Anna-fő
oltárképe a pesti szerviták templomában 
1740-ből. 1726 k., Esterházy Imre érsek 
hívására települt Pozsonyba a tiroli Josef 
—»Kurz. Ez évből szignálta a város vedu- 
tájával bővített Nepomuki Szent János- 
képét (GMB), 1728—30 között dolgozott
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a bazini kapucinusoknak, majd a pozso
nyi ferencesek (Assisi Szent Ferenc-mel
lékoltár, 1733) és irgalmasok számára, 
de érseki megbízatásairól is tudunk (Es
terházy Imre képmása, 1735, SNG). 
1731 -tői egri festő és aranyozó a Tirolból 
elszármazott Michael (Michl) József 
(működött: 1731-61). Korai arcképei el
vesztek, a felsőtárkányi püspöki nyaraló
kastély falképei (1761) az épülettel 
együtt elpusztultak. Ismert művei a bél
apátfalvi ciszterci templom Szent lmre- 
mellékoltárának képe (1748) és három 
oltárkép (Szent Fülöp, Szent Peregrinus, 
Nepomuki Szent János, 1754-57) az egri 
szervitáknál. Bécsi akadémiai tanulmá
nyok után tért vissza Pozsonyba Rosier 
Antal Károly (1717-1781), aki oltárképek 
mellett (a kapucinus templom két mellék
oltárképe: Szent Ferenc, Szent Antal, 
1737; a barátréti nazarénusok kegyképe: 
A jó  tanács anyja, 1753, Eger, szeminári
um; a hevesi plébániatemplom oltárképei, 
1765; az esztergomi vártemplom három 
oltárképe, 1771-72) csendéleteket és 
portrét is festett. További hazai oltárkép
festők munkásságáról legfeljebb egy-egy 
mű vagy adat szól a 18. sz. első felében 
(pl. Antesner József Veszprémben, Bader 
József jezsuita Kőszegen és Trencsénben, 
—>Falkoner Henrik József és Kronovetter 
Gábor Budán, Csepelka Antal és Ince 
trinitárius festő Egerben, Bérezik István 
Kassán), míg mestemévhez nem köthető 
nagyobb együttesek tanúskodnak az új, 
egységes barokk berendezés igényéről 
(pl. Búcsúszentlászló, Egervár, ferences 
templom, 1730-as évek; Márianosztra, 
pálos templom, 1728-tól).

Lényegesen megváltozik az oltár meg
jelenése 1690 és 1740 között: a többnyi
re oszlopos építményen belül a kép mé
rete és szerepe megnő, általánossá válik 
a vászonfestmény, amely távolabbról is 
szállítható. Kialakul a tituláris szentre 
vonatkozó, domináns főoltárkép és a tőle 
független tematikájú mellékoltárképek 
hierarchiája, melyeknek további kísérői 
lehetnek az oromzati és a menzára helye
zett kisebb festmények; mellettük ikonog- 
ráfíai-kompozicionális kiegészítővé lé
nyegül a szobordísz. Továbbra is készül

nek önálló szentkép- és Kálvária-soroza
tok, olykor a szószék, a kóruspad és a 
gyóntatószék is festett; a —»halotti címe
rek és epitáfiumok tovább élő műfaját 
lassan felváltják a jobbára provinciális 
fogadalmi képek. A rendházak berende
zése speciális képtípusokkal is bővül 
(alapítóképmások, refektóriumi képek, 
ún. jezsuita tükör a keretezett üveglapra 
festett szentképekkel stb.), de egyre in
kább befogadja a világi festészet (csend
élet, zsáner, csatakép) emlékeit is.

Korának legjobb európai színvonalán 
művelte az arcképfestést —»Mányoki 
Ádám, 1707-12 között II. Rákóczi Fe
renc udvari festője. 1711-es Önarcképén 
és a fejedelemről készített, közismert, 
1712-es képmásán (mindkettő: MNG) a 
holland portré jellemábrázoló eszközeit 
alkalmazza méltósággal. A szász válasz
tófejedelem szolgálatában az udvari igé
nyeknek megfelelően a könnyed elegan- 
ciájú francia mintákat követi. Hazatele
pülési kísérletei idején, 1724-31 között 
festett magyar nemesi portréi (pl. a Rá
day és a Podmaniczky család tagjairól, 
Bp., Ráday Könyvtár, ill. MNG) a műfaj 
hagyományaihoz csatlakoznak, legfel
jebb a kettős gyermekarckép bensősé- 
gessége újító (Podmaniczky János és Ju
dit, 1724, MTA, Képtár). Csupán néhány 
magyar megrendelője köti a hazai művé
szethez a cseh származású, Itáliát meg
járt, Bécsben és Nümbergben működött 
Johann Kupezkyt (1667-1740; Bél Má
tyás arcképe, rézmetszet; Főúri gyerme
kek képmása, 1710-es évek, magántul.). 
Bécsi akadémiai és udvari körökből ju
tottak Mo.-ra az uralkodópár, VI. Károly 
és felesége hivatalos képmásai az 1720- 
as, 30-as években (Hajós, érseki nyaraló
kastély; Eger, irgalmas rendház; MNG: 
Johann Gottfried Auerbach [1697-1743] 
és műhelyének művei; MNG: id. David 
Richter [1662-1735]). A külföldön ké
szült magyar főnemesi portrék legrango- 
sabbja a bolognai Giuseppe Maria Cres- 
pié (1665-1747) gr. Pálffy Miklós gene
rálisról (1734, Drezda) és fiáról, Jánosról 
(1734, Modena) festett arcképe; a fla
mand-francia szellemű zsánerportrék ko
rai példái br. Meskó Jakab és felesége
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Podmaniczky János és Judit. Mányoki Adám festménye, 1724. MNG (az MTA letétje)

ovális képmásai (1740, Sopron, Zichy- 
Meskó-palota) a bécsi Ludwig van Roy- 
tól (1708 k.—1762). A fennmaradt arcké
pek nagy száma ellenére sem tudunk so
kat a városi és a kastélyokban alkalma
zott művészekről: portréfestőként a 
Koháryak szolgálatában állt Emrich Ká
roly, aki 1727-28-ban megfestette a hont- 
szentantali kastély jelenetes-csendéletes 
supraportáit (ajtók fölött elhelyezett fest
ményeit) is. Jó nevű pozsonyi arcképfes
tő volt Emst Friedrich Gamauf (Kamauf; 
említik 1723-74 között), de csak egy 
szignált csendéletét ismerjük (1739,

MNG). Tanítványa, Schmiddely Dániel 
(1705 k.—1779) a bécsi akadémiát is 
megjárta, reprezentatív és intimebb port
réi a pozsonyi festészet legjavát képvise
lik a század derekán (Mária Terézia mint 
magyar királynő, 1742, Pozsony, Város
háza; a pozsonyi Notre Dame-zárda nö
vendékeinek portrésorozata, ebből Báró 
Haller Erzsébet képmása, 1755-56 k., 
MNG). Az ő növendéke, Oswald Ferdi- 
nánd (1698-1775) Sopronban is dolgo
zott (Esterházy-arcképek, 1737, MNM 
TKcs; Krug kereskedő és családja arcké
pei, 1745 k., Soproni Múzeum). A lőcsei-



107 festészet a 17-1H. században

eperjesi festődinasztia megalapítójától, 
Kramer Gottliebtől (működött 1720 k.) 
alig maradt fenn kép, fia, Jonas (vagy 
Johann) Gottlieb Kramer (1716-1771) 
számos portréja került múzeumba (Hor- 
váth-Stansith családi képmások 1737-40 
k., SNG; Kazinczy Ferenc gyermekkori 
képmása, 1762, Széphalom, Kazinczy 
Mauzóleum). 1725-ben Pozsonyba nő
sült a bécsi tanultságú csendéletfestő, Jo
seph Dániel Michom, és ott 1733-ig Es
terházy József szolgálatában állt ( Virág
csendélet madárral, 1727, Trencsén, 
Trencínsky múzeum). A Forgách grófok
nak is dolgozott a Kassán 1725-56 kö
zött működő, sokoldalú Izbighy (Izbigi) 
Veres István Mihály. Szignált csendéletei 
a nápolyi gyümölcs- és állatfestészet de
koratív verizmusát idézik, s talán jelké
pes értelműek is (Asztali csendélet rá
kokkal, habán korsóval, pohárral, cipó
val és egérrel, MNG, Csendélet három 
tökkel, uborkákkal és két zöld harkállyal, 
1734, SNG). Bécsben tanult és dolgozott 
a Sopron m.-i Feketevárosból való Ori
ent (Urindt) József (1677-1747) tájkép
festő, az akadémia aligazgatója, flamand 
módon heroizáló, más kéztől való, apró 
figurákkal benépesített tájak mestere 
(tájképek, 1740 k., Bécs, Barockmuse
um, MNG és Székesfehérvár, püspöki 
palota). Főként importra hagyatkoztak a 
megrendelők a csatakép műfajában, ám 
az augsburgi Jeremias Gottlieb Rugendas 
(1710-1772) és tanítványa, a Pozsonyba 
is meghívott August Querfurt (1696- 
1781) zsánerízű művei (1742, Pozsony, 
Slovenské národné múzeum) hazai köve
tőkre is leltek.

A mo.-i ortodox ikonfestészet a 18. 
sz.-ban élte virágkorát. A hazai szerbek 
és —»románok, az elmagyarosodott görö
gök templomait eleinte messziről jött 
vándorfestők látták el képekkel. A görög 
Mitrofan zograf fennmaradt ikonjai a 18. 
sz. elejéről (Szigetcsépről, Szentendre, 
Szerb Egyházművészeti és Tudományos 
Gyűjtemény) macedón hagyományokat 
közvetítenek; FIrisztoforosz Zefar fest
ményei velencei hatásokról is tanúskod
nak, követője Siklóson tevékenykedett a 
század közepén. Két temesvári ikonfestő,

Nedeljko Popovié és Georgije Ranite dol
gozott Szentendrén, Ráckevén és Eszter
gomban az 1740-es években, majd visz- 
szatértek a Bánátba. Theodorosz Szimo 
moszchopoliszi festő és köre a bizánci 
tradícióhoz erősen kötődő falképeket al
kotott (részben középkori előzményeken) 
a ráckevei Mária halála-főtemplomban 
(1765-ig, a melléktemplomok felirata: 
1771) és a székesfehérvári rác templom
ban (1772-73). Ez utóbbinak ikonfala az 
Ohrid környékéről elszármazott, eszéki 
Jovan Grabovan (1720 k.—1790 k.) és se
gédje, Grigorje Popovic munkája (1776). 
A „szláv barokk” stílust kanonizáló kije
vi festőiskola növendéke volt Jovan Po
povic (1730 k.-1790 k.; Szeged, Szt. 
Miklós-templom ikonjai, 1761; Szabad
ka, 1766) és a lippai születésű Stefan Te- 
necki (1720-1789), az aradi püspökség 
sok tekintetben újító festője (Pest, Szt. 
György-templom régi ikonosztázionja, 
1760; Utolsó vacsora, 1778, MNG; Má
ria megkoronázása, 1780, Szeged, Szt. 
Miklós-templom). 1789-ből szignált mű
ve a békéscsabai ikonfal, műhelyéhez 
köthető a békési és a szentesi ikonosztá- 
zion (1785 k„ 1786). Az újvidéki Vasa 
Ostojic (1720 k.—1791) Grábócra (1768), 
a szentendrei székesegyház számára 
(1770) és a budai Tabán (lebontott) rác 
templomába (1780) festett ikonokat. 
Bécsben tanult a bajai Pavel Durkovic 
(1772-1830), a budai Mihajlo Zivkovic 
(Zsivkovics Mihály, 1776-1824) és az 
újvidéki Arsenije Teodorovic (Teodoro- 
vics Arsza, 1767-1826), az utóbbi 25 
ikonosztázion, köztük a bajai (1793) 
mestere. Műveikben számos nyugati 
kompozíciós elem, ikonográfiái típus és 
a térbeliség fejlett ábrázolása keveredik a 
rokokó díszítményekkel együtt a bizánci 
eredetű képi hagyományokkal, igaz, a 
kultikus érték rovására. Flasonló változá
sokon megy keresztül a gör. kát. egyház 
művészete, amely a liturgiái engedmé
nyeken túl a 18. sz. második felében le
zajlott egyházszervezeti rendezés, a kő
építkezés lehetősége, valamint papjainak 
jezsuita kapcsolatai következtében is 
előszeretettel nyúl nyugati mintákhoz. A 
kőtemplomokban olykor illuzionista fal
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festészetet alkalmaznak (Máriapócs, 
Hajdúdorog, Sátoraljaújhely), s az iko- 
nosztázionok struktúrája, díszítményei a 
rokokó ízlést követik. A galíciai vándor
festők és a többnyire lengyel származású 
helyi kismesterek mellett megjelennek a 
gör. kát. ikonfestészet más műfajokban is 
járatos művészei, Spalinszky Mihály 
([működött a 18. sz. második felében] 
ikonosztázionok, Sátoraljaújhely, 1773 
u.; Ungvár, 1777 k.; Máriapócs, 1785— 
87, Nyíregyháza, Görögkatolikus Egy
házművészeti Gyűjtemény; Olsavszky 
Mánuel munkácsi püspök arcképe, 1763 
e„ Szt. Bazil Rend Máriapócsi Gyűjtemé
nye) és fivére, Tádé ([f 1809] Szent Já- 
«oí-kép, munkács-csernekhegyi bazilita 
kolostor, 1767; Boldogságok-ikonsoro- 
zat, keleti szentek portréi, Nyíregyháza, 
uo.; ikonosztázion, Mezőzombor, 1807). 
Az ikonográfiái keveredés, a mecénási, 
sőt egyházpolitikai szerep hangsúlya és a 
portré-igény különleges képi megfogal
mazást nyer a kárpátaljai Hunkócról va
ló, késő barokk ikonon: Istenszülő oltal
ma (Köpenyes Mária) Mária Terézia és 
II. József alakjával, 1781 (MNG).

1740-re a barokk művészi köznyelvvé 
válik Mo.-on, és szinkronba kerül a nyu
gat-európai fejlődéssel. Az apránként 
modernizált templomok, kolostorok és 
kastélyok berendezésében, mintegy a 
nagyhatalmi politikák leképezéseképpen, 
jelentkezik a stílus minden művészeti ág
ra kiterjedő egységesítésének (Gesamt
kunstwerk) igénye. Ennek számos koráb
bi, gyakran már barokk műalkotás esik 
áldozatául, s a (pl. Privigyéről Kalocsára, 
Jászóról Felsőmecenzéfre) kiselejtezett 
képek, szobrok helyébe tudatos, sőt tu
dós program szerint megtervezett freskó-, 
szobor- és táblaképegyüttes kerül. Az új 
együttesekben kevés kivétellel a festé
szeté a vezető szerep, amely gyakran il
luzórikus freskókereteléssel pótolja a 
szobordíszt, a stukkót, meghamisítja az 
architektúrát (pl. Sümeg, plébániatemp
lom; Székesfehérvár, jezsuita templom; 
Császár, plébániatemplom; Gács, For- 
gách-kastély; Eger, líceum). Az architek
túrafestés külön szakma, melyre a figura- 
festők gyakran olaszokat alkalmaztak

(quadraturisták). A mindent beborító de
koráció, a több fény és a kivilágosodott 
színek a kastélyokéhoz teszik hasonlóvá 
a templomenteriőröket, míg a kolosto
rok, a főpapi és a főúri rezidenciák festett 
díszítésének rendszere (lépcsőház, 
könyvtár, díszterem) szinte megegyező 
(pl. —>jászói premontrei kolostor; Sü
meg, püspöki nyaralókastély; Pécel, Rá- 
day-kastély). A reprezentatív terek mel
lett gyakran egész teremsorok, lakószo
bák is freskódíszt kapnak (Edelény, 
Esterházy-Forgách-kastély, 1764-69; 
—»fertődi Esterházy-kastély, 1764-66 k.; 
Homonna, Drugeth-kastély, 1770-75), 
gyakori a chinoiserie (Nagytétény, 
Száraz-Rudnyánszky-kastély; Sopron, 
Gambrinus-ház, 1770 k.), a szintén kínai 
tapétamintát utánzó „madaras szoba” 
(Sopron, Új u. 18.: Polányi báróné háza; 
Sopron, Gambrinus-ház, 1770-es évek; 
Noszvaj, Szepessy-kastély, 1780 k.), a 
sala terrena vagy a lugas festett imitáció
ja  (Székesfehérvár, Esterházy-palota, 
1770 k.; Noszvaj, Szepessy-kastély, 
1780 k.). A városi házak kifestése is 
gyakran figurális, a szobafestői gyakor
latnál nagyobb tanultságot, külföldi met
szetelőképet feltételez, sőt időszerű iro
dalmi példákból merít (tájképes szobák: 
Sopron, Gambrinus-ház; jelenetes falké
pek: Győr, Zichy-palota, Sopron, Feste- 
tics-ház; Telemakhosz története: Sárvár, 
vár, Sopron, Új u. 18., 1770-es évek). A 
század utolsó harmadában a klasszikus 
freskó technikát egyre inkább felváltja a 
kevésbé míves secco vagy az olcsóbb, 
falra feszített, nagyméretű vászonképek, 
pannók divatja (pl. az Esterházyak rédei 
kastélyából, 1770 k., MNG; a hegyfalui 
„képes szála” pannói —>Dorffmaister Ist
vántól, 1794, elveszett). Nem veszít je
lentőségéből a monumentális olajfest
mény sem, elsősorban az oltárkép és a 
portré; mellettük széles körben terjed a 
gyűjtőtevékeny séget kiszolgáló, kismé
retű kabinetképek műfaja. Ezek számára 
külföldi példára galériákat rendeznek be. 
A korábbi reprezentációs formák mellett 
képi megörökítésre méltóvá válik az arc
képfestésben a mecénási tevékenység, az 
irodalomszeretet, az amatőr művészke-
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dés vagy éppen a barátság is (Ignaz 
Unterberger [1743-1797]: Gróf Koháry 
Ferenc képmása, 1795 k., Hontszentan- 
tal; Johann Martin —»Stock: Gróf Teleki 
Sámuel arcképe, 1787, MNG).

A század 60-as éveitől egymás mellett 
élnek a késő barokk stílusváltozatai: az 
elsősorban díszítőmotívumai által meg
határozott, világias —»rokokó és a klasz- 
szicizáló késő barokk. A festészet alap
vetően osztrák mintákat követ, részben 
onnan is származik. Ezen belül a rokokó 
francia eredetű formakincse grafikák 
közvetítésével, monumentális egyházi 
művészete délnémet vidékről terjedt el 
keletre. Az antikizáló téma- és eszközvá
lasztás a bécsi Képzőművészeti Akadé
mia, távolabbról az olasz, ill. francia aka
démiák hatása. Az érett barokk drámai, 
nagyfigurás jeleneteit felváltják a tágabb 
perspektívájú, elbeszélő jellegű kompo
zíciók, a vértanúságok elborzasztó képei 
helyébe a szentek életének epizódjai ke
rülnek. A barokk allegóriák jóformán 
csak az egyházi és világi apoteózis szol
gálatában élnek tovább. Általában töre
kednek az érthetőségre, a még mindig 
bonyolult jelentéstartalmak felfejtése 
gyakran segédletet feltételez (pl. felirat: 
„Amor vincit omnia”, Sárosszentmihály, 
a [lebontott] Szirmay-kastély kifestése 
Volucki Károlytól [1750 k.—1783 u.], 
1770; prédikációk: Eger, jezsuita temp
lom, főoltár és freskó Borgia Szt. Ferenc
ről [Johann Anton —»Krauss és Johann 
Lucas —»Kräcker], 1770; kiadványok: 
Czinke Ferenc versei a szombathelyi szé
kesegyház Szent István-oltárképéről 
[Dorffmaister István], 1792) vagy már a 
mű elkészültekor lemondanak róla 
(Pétervására, a Keglevich-kastély dísz
termének kifestése Beller Jakabtól [mű
ködött: 1760k.], 1762). Az ellenreformá- 
ciós és Habsburg birodalmi propaganda 
képeivel szemben egyre hangsúlyosabb a 
magyar szentek ikonográfiája a vallásos 
festészetben, amely most már a felvilá
gosodás tanaival is polemizál. A korona
felajánlás témája mellett jellemzőek az 
alapításjelenetek. A század utolsó évtize
deiben főként egyházi megrendelésre ké
szülő magyar történelmi tárgyú festmé

nyek a nemesi-nemzeti mozgalom törek
véseinek kifejezői (Johann Ignaz —»Cim- 
bal: Szent István megalapítja az első püs
pökségeket, mennyezetfreskó, 1768, Szé
kesfehérvár, plébániatemplom; Vinzenz 
Fischer [1729-1810]: Mária és gyerme
ke kijelölik Szent Lászlónak a nagyvára
di székesegyház helyét, oltárkép, 1778, 
Nagyvárad, székesegyház; Dorffmaister 
I.: A mohácsi csata 1526-ban, a mohácsi 
püspöki kastély olajfestménye, 1787, 
Mohács, temetőkápolna; Dorffmaister I.: 
I. András helyreállítja a kereszténységet, 
mennyezetfreskó, 1793, Kiskomárom, 
plébániatemplom).

A megrendelők élén, példakép érvény
nyel, most is a királyi udvar áll: a keveset 
használt budai és pozsonyi vár a Mária 
Terézia-kori átalakítás során új kifestést, 
képeket is kap bécsi mesterektől (Josef 
Hauzinger [1728-1786], Vinzenz Fischer, 
Karl Auerbach [1738-1786/88]). Ezenkí
vül gondoskodik az uralkodó mo.-i birto
kainak képzőművészeti ellátottságáról 
(pl. Holies, kastély és kapucinus temp
lom: Josef Ignaz Mildorfer és Johann 
Bergl képei; Sassin, pálos rendi zarándok
templom: Josef Chamant [1699-1768] 
freskója). A magyar nemesi mecénások 
közül kiemelkednek az udvarhoz közel 
álló főurak (Grassalkovich Antal, Ester
házy Miklós, a Pálffyak és a Bécsben hi
vatalt is viselő erdélyi Bánffy Dénes és 
—»Brukenthal Sámuel). A legfőbb meg
rendelő változatlanul a kát. egyház, a gaz
dagodó szerzetesrendek (ciszterciek: 
Zirc, Szentgotthárd; premontreiek: Já
szó) és néhány, a képzőművészeti propa
gandára vagy éppen a fényűzésre sokat 
áldozó főpap (—»Barkóczy Ferenc, —»Esz- 
terházy Károly egri, —»Padányi Bíró Már
ton veszprémi, Zichy Ferenc győri, —»Mi- 
gazzi Kristóf váci püspök). A plébániák 
ellátására korábban felállított központi 
Cassa Parochorum II. József idejében a 
feloszlatott szerzetesrendek vagyonából is 
gyarapodik. Fellendül a prot., gör. kát. és 
ortodox templomépítkezés és -díszítés. A 
polgárság hagyományos és új közösségi 
terei is igénylik a festett reprezentációt 
(városházák: Kassa, Schrott Erasmus 
[1755-1804] mennyezetképei, A jó  kor-
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Szt. Lukács mint a festő önarcképe. Paul Troger mennyezetképe a győri Szt. Ignác-templomban,
1742, részlet

mányzás és a jog allegóriája, 1781 ; Sop
ron, Dorffmaister I.: Schilson János kirá
lyi biztos apoteózisa, 1782 [elpusztult]; 
kávéházak: Buda, Fortuna-kávéház, 
Schoefft József [1755 k.—1803 u.] és 
Schervitz József [működött: 1770-90 k.] 
falképei, 1785 [elpusztult]).

A megnövekedett kereslet számos oszt
rák festőt vonz Mo.-ra, közülük Franz 
Anton -»Maulbertsch életműve legjavát 
itt alkotta. Kracker, Dorffmaister, —»Schal- 
ler István és Anton —»Schmidt végleg le is 
telepedett nálunk, akárcsak a morva 
Lucas —»Huetter irgalmas rendi festő

Egerben. A rendszeres oltárképszállítók, 
mint Franz Xaver Wagenschön ( 1726— 
1790; Buda, Gyöngyös, Eger, Pozsony), 
Martin Johann Schmidt (1718-1801; 
Vác, Kálló, Veresegyház, Zalaapáti), klu
bért Maurer (1738-1818; Pannonhalma, 
Pápa, Torna, Tata) általában Bécsből tel
jesítették megbízásaikat. 1755-ben Dá
niel Gran tervezetet nyújtott be a nádor
nak egy magyar művészeti akadémia fel
állításáról, de az nem valósult meg. 
Egyre több magyar festő jutott el viszont 
a bécsi akadémiára, s tanulmányaik befe
jeztével idehaza szakmájukban dolgoz-
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Szt. István koronafelajánlása 
Máriának a Szentháromság 
jelenlétében. Joseph Ignaz 
Mildorfer mennyezetképe a 
fertődi Esterházy-kastély 
kápolnájában, 1764, részlet

Itattak (pl. Auguszt Imre [működött: 
1750-80 k.] és —»Fogéi Gergely Vácról, 
Huszár Ferenc [1743 k.—1798] Pozsony
ból, Tafemer Antal [1720-1770 u.] Bu
dáról). Néhány dinasztikus jellegű festő
műhely, sőt iskola (a kismartoni Kopp-, a 
budai Falkoner-, a pozsonyi Rosier- 
műhely) idővel szintén Bécsbe küldte 
növendékeit. Ott az akadémiai tagságig 
vitte Ephraim Hochhäuser (11771) besz
tercebányai arcképfestő 1752-ben, Wolf
gang —»Köpp 1776-ban, Karl Philipp 
-»Schallhas 1790-ben; festészeti nagydí
jat nyert a pozsonyi Adam Friedrich 
Oeser (1717-1799) még 1735-ben, Ro
sier Antal 1738-ban, majd az egri Hesz 
János Mihály (1768-1836) 1794-ben. Az 
ő pályájuk nagyrészt külföldön teljesedett 
ki, de rendszeresen eleget tettek mo.-i 
megrendeléseknek is. Természetesen eb
ből a korból is fennmaradt számos, mű
vésznévhez nem köthető festmény, aho
gyan ismertek adatok olyan festőkről, 
akiknek egyelőre nem kerültek elő művei.

A vezető bécsi mesterek közül Paul 
Troger (1698-1762) fontos, érett művei 
készültek Mo.-on: a pozsonyi Erzsébet- 
apácák templomának mennyezetfreskóit 
és oltárképeit (Az irgalmasság allegóriá
ja, Szent Erzsébet megdicsőülése; Szent 
Erzsébet látomása, Krisztus siratása, A 
Szent család) 1742-43 között, a győri je
zsuiták Szt. Ignác-templomának szen
télyfreskóját és főoltárképét 1744-ben, a 
hajó és az orgonakarzat mennyezetképét 
1747-ben festette (Szent Ignác lelkének 
mennybevitele, Szent Ignác megdicsőülé

se, Angyali üdvözlet, evangélisták, zené
lő angyalok). Troger drámai, színes lát
ványosságával lenyűgöző stílusa kezdet
ben forradalmian hatott, majd a bécsi 
akadémia s vele a térség festészetének 
követendő példájává vált. Típusai, egyes 
kompozíciói közhelyszerűen ismétlőd
nek nemcsak közvetlen tanítványai ke
zén, Mo.-on is (pl. A Szentháromság: 
MNG, Jászárokszállás, J. L. Kracker, 
1773, Letenye, 1789; Győzelmes Imma
culata: Jászó, J. L. Kracker, 1762, 
Zalaszentgrót, 1760-as évek, Zsolna, J. 1. 
Cimbal, 1770 k.; Nepomuki Szent János 
alamizsnát oszt: Vác, Szeminárium, 
1770 k., Pécs, Dorffmaister I., 1797). 
Kortársától, a szintén tiroli és Bécsben 
akadémiai rektor, dinasztiaalapító Mi
chael Angelo Unterbergertől ( 1695— 
1758) Kismartonba (Esterházy-kastély- 
kápolna: Immaculata, Mária neveltetése, 
\1A1-A9, ma uo. dóm, ill. SzM), Székes- 
fehérvárra (jezsuita templom, Szent Ig- 
nác-mellékoltár, 1751 k.), Temesvárra 
(dóm, főoltár: Szent György, 1754) és 
Marosvásárhelyre rendeltek oltárképeket 
(plébániatemplom, főoltár: Jézus megke- 
resztelése, négy mellékoltárkép, köztük 
Szent László vizet fakaszt a sziklából, 
1754 k.). A boroszlói Palkó család mind
két sarja dolgozott Esterházy Imre érsek
sége idején Pozsonyban, ahol festő apjuk 
1740 k. megtelepedett. Az idősebb fivér, 
a portré festőként is ismert Franz Anton 
(17177-1766) festette a dóm Szent Ist- 
ván-oltárképét (elpusztult), az érsek 
egész alakos képmását ( 1743, Szt. Erzsé-
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Golgota. Franz Anton Maulbertsch freskója a sümegi plébániatemplomban, 1757, részlet
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A négy fakultás. Franz Sigrist mennyezetképe az egri líceum vizsgatermében, 1781, részlet

bet-templom, sekrestye), később a jezsui
ta templom Xaveri Szent Ferenc halálá
éi, Szent Ignác- (1760 k.), a klarisszák 
Angyali üdvözlet- és Szent Klára-mcWék- 
oltárképeit (1758-60 k., GMB). A Bécs- 
ben, Drezdában és Prágában pompás 
freskókat is alkotó, egyúttal kitűnő rajz
művész Franz Xaver Carl Palkó (1724- 
1767) 1746 k. megfestette a pozsonyi tri- 
nitárius templom főoltárképét (A rabváltó 
Valois Szent Félix és Mathai Szent János), 
és más oltárképeket is szállított Mo.-ra 
(Pozsony, jezsuita templom; Tata, kapuci
nus templom; elveszett főoltárképének 
rajzvázlata: OSZK). A szintén sziléziai 
Caspar Franz Sambach (1715-1795) 
utóbb a bécsi akadémia professzora lett; 
korai nagy munkája a székesfehérvári je
zsuita (ciszterci) templom teljes kifestése 
és több oltárképe 1749-50-ből (főoltár
freskó: Nepomuki Szent János apoteózi- 
sa, mennyezetképek: A Szentháromság, 
Szent István koronafelajánlása, Szent Ig
nác apoteózisa). Budai és pozsonyi fal
képei a királyi várban elpusztultak. A ti-

roli Josef Ignaz Mildorfer (1719-1775) a 
gácsi Forgách-kastély, a fertődi Esterhá- 
zy-kastély, a pápai kastélykápolna, a sár
vári vár toronyszobája és a máriavölgyi 
pálos templom (elpusztult) fal- és meny- 
nyezetképeit festette derűs színekkel, sok 
illuzórikus részlettel az 1750-60-as 
években, míg oltárképeit őrzik Sassinban 
és Sopronban (A Szent család vándorlá
sa, Pietà, A Szentlélek eljövetele, vázlata: 
MNG). A Troger-tanítvány Johann Berglt 
(1718- 1789) a pálos rend foglalkoztatta 
rendszeresen: felsőelefánti és pesti temp
lomuk epikus jellegű mennyezetfreskóit 
1775-ben, ill. 1776-ban festette (Keresz
telő Szent János legendája, Mária életé
nek jelenetei). Más iskolázottságú a nagy
váradi székesegyház kavargó kupolafres
kójának (Mária mennybevétele, 1776) 
mestere, az Itáliát is megjárt müncheni Jo
hann Nepomuk Schöpf(1735 k.— 1785 u.).

Az osztrák késő barokk legnagyobb 
hatású, újító mestere, F. A. Maulbertsch 
korai fő műve a sümegi plébániatemp
lom teljes kifestése ó- és újszövetségi je-



115 festészet a 17—18. században

lenetekkel 1757-ből, melyet mo.-i meg
bízatások hosszú sora követ (Komárom, 
a jezsuita templom [elpusztult] freskói, 
1760; Bogoszló, Erdődy-kastély és ká
polna, 1763; Székesfehérvár, karmelita 
templom, 1768-69). Expresszív luminiz- 
musát az 1770-es évektől kiegyensúlyo
zottabb, klasszicizáló komponálásmód, 
egyértelműbb színkezelés váltja fel (Vác, 
székesegyház, freskó és főoltárkép, 
1770-71; Győr, székesegyház, 1772-73, 
1781; —»pozsonyi prímási palota, 1781; 
—»szombathelyi püspöki palota, 1783; 
Pápa, plébániatemplom, 1782-83; Eger, 
líceumi kápolna freskói, 1793), s a törté
netiség követelményeinek is eleget tesz. 
Állandó segéde, a morva Felix Ivo 
Leicher (1727-1812) oltárképeket szállí
tott Mo.-ra (Tata, piarista rendház: 
Kalazanci Szent József magyar ijjakkal, 
1767, Tata, Kuny Domokos Múzeum, 
kölcsön: MNG; Vác, domonkos temp
lom, 1770 k., Martonvásár, Besztercebá
nya, plébániatemplom, 1776, 1777, ol
tárképek). A szombathelyi székesegyház 
kupolafreskóit Maulbertsch halála után.

vázlatai felhasználásával Josef Winter
halter (1743-1807) és Anton Spreng 
(1770-1845) kivitelezte (1800, 1808, el
pusztult). Festészetének hatása ennél ál
talánosabb, figuráit, dekoratív csoportfű
zését széles körben utánozzák (Johann 
Plöckl, Balatonkeresztúr, 1757 u. és 
Szécsisziget, 1760; Lieb Ferenc, Ede- 
lény, 1769; Farensohn Ferenc, Jászdózsa, 
1793). Maulbertsch nyomdokaiban járt a 
szerényebb képességű, bécsi J. I. Cimbal 
is, színpompás, rokokó oltárképek mes
tere. Ő szinte csak a Dunántúlon jutott 
monumentális freskómegrendelésekhez 
(Székesfehérvár, székesegyház, 1768; 
Zalaegerszeg, plébániatemplom, 1769; 
Veszprém, püspöki palotakápolna, 1772; 
Martonvásár, plébániatemplom, 1776). 
Nemzedékének kiemelkedő művész
egyénisége, Franz Sigrist (1727-1803) 
egyszeri „felvilágosult” fő művet, a Négy 
fakultás tudományszakait életképszerű 
jelenetekkel bemutató, derűs mennyezet
képet alkotott az egri líceum vizsgater
mében 1781—82-ben.

Vendégmesterként, premontrei közve-

Főúri pár, a levegő és a tűz allegóriája
Lieb Ferenc falképe a monoki Andrássy-kastély dísztermében, 1770-71, részlet
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títéssel érkezett Mo.-ra J. L. Kracker 
1752-ben, majd a rendi megbízások 
(Jászó, premontrei rendház és templom, 
freskók és oltárképek, 1752-56, 1762- 
64; Varannó, pálos kolostor és templom 
kifestése, portrék, olajképek, 1754-55; 
Lelesz, premontrei rendház és filiája, 
olajképek, 1760 k.) szünetében az egri 
püspöknél jelentkezett munkára (a régi 
székesegyház és a püspöki házikápolna 
freskói, 1764-65, elpusztultak). 1768- 
ban végleg Egerben telepedett le, s ellát
ta oltárképekkel az egyházmegyét 
(Tiszapüspöki, Jászárokszállás, Sziha- 
lom, Egerbakta), de távolabbra is szállí
tott (Belényes, Besztercebánya, Felső- 
mecenzéf, Devecser). Troger-követő, 
színpompás mennyezetképeit (Eger, kis- 
préposti palota, 1774; Aszód, Podma- 
niczky-kastély, 1776; Noszvaj, Sze- 
pessy-kastély, 1779) idővel antikizáló 
látszatarchitektúra kereteli segédje, Jo
seph Zach (1728 k-1780) kezétől. Ket
tejük késői fő műve, az egri líceum 
könyvtárának freskója a historizáló téma 
(A tridenti zsinat, 1778) és a korai gotizá- 
lás páratlan, monumentális megvalósítá
sa. A Koháry grófok hívták Bécsből a 
felvidéki bányavárosokba a sokoldalúan 
képzett Anton Schmidtet az 1740-es évek 
derekán. Egyházi megbízatások, a hegy
bányai hieronymiták (1746), a privigyei 
piaristák temploma (1749-56, Johann 
Stephan Bopovsky-Bujakkal [ f i 754] 
együtt), a Selmecbányái kálvária (1746- 
51 között), a körmöcbányai (lebontott) 
plébániatemplom fal- és oltárképei ( 1760- 
tól) és a besztercebányai freskói (1766) 
mellett 1744^19 között dolgozott a hont- 
szentantali Koháry-kastélyban (freskók a 
homlokzaton, a kápolnában és a lépcső
házban, kandallókép, portrék). Több efe
mer építmény, diadalkapu, bányabejárat 
tervrajza is fennmaradt a figurafestészet
ben kevésbé sikeres, ám magabiztos de
koratőrtől (Besztercebánya, 1751, 1764). 
Maulbertsch segédeként került Pozsony
ba a bécsi Andreas Matthias Zallinger 
(1738-1805), kvalitásos, konzervatív ké
ső barokk oltárképek mestere (Hédervár; 
Szarvas, 1780; Pozsony, prímási palota
kápolna: Szent László apoteózisa, 1781,

vázlata: MNG; Nagyszombat, plébánia- 
templom: Apostolok áldozása, Nepomuki 
Szent János, 1798).

1760-ban járt először Mo.-on a bécsi 
művészdinasztia sarja, Dorffmaister Ist
ván, majd Sopronban telepedett le, s halá
láig csak magyar megrendelők foglalkoz
tatták. Termékeny templomfestő volt, 
freskó- és olajképek illuzórikus együtte
sét alkotta az 1770-80-as években (Tűrje, 
Gutatöttös, Császár, Nova, Mesztegnyő), 
de dolgozott rendházaknak (Kismarton, 
Csorna, Celldömölk), kastélyokban (Sár
vár, Ligvánd, Füles, Hegyfalu), és arc
képfestőként is jelentős. Legfőbb megbí
zója, Szily János szombathelyi püspök 
révén kapcsolatba került a jozefinizmust 
ellenző magyar nemesi mozgalommal, s 
annak nemzeti törekvéseit különféle 
(egyházi) rendeltetésű történeti képek
ben fogalmazta meg (Szentgotthárd, 
Mohács, Szigetvár, Szombathely), meg
előlegezve a 19. sz. új műfaját. Stílusa, 
amely kezdetben Troger és Maulbertsch 
ingadozó kvalitású epigonjának mutatja, 
idővel letisztul, s elsősorban az érthető
ség követelményeinek kíván eleget tenni 
tárgyilagos klasszicizmusával. Cimbal 
és Dorffmaister dunántúli követője a 
Schaffhausenből Veszprémbe települt 
Bücher Xaver Ferenc (1748 k.—1811), 
aki fiából is templomfestőt nevelt (Vö- 
rösberény, Kapolcs, Zics, plébániatemp
lom freskói, 1778, 1783, 1786; Szentgál, 
oltárképek, 1784; Veszprém, ferences 
templom, mennyezetképek és főoltárkép, 
1798-1801 k., elpusztult).

Schaller István pályája Bécsben, 
Győrben, a győri egyházmegyében és 
Sopronban Dorffmaisterével haladt pár
huzamosan (oltárképek a Dunántúlon: 
Borsmonostor, Sopronhorpács, Sopron, 
Kőszeg, Celldömölk, 1757-78 között), 
falképet ritkábban festett (Győr, apát- 
úrház, 1756, Vasszécsény, 1760). A Zi
chy grófok szolgálatában állt Óbudán a 
váci Fogéi Gergely, akinek főként egyhá
zi munkásságát ismerjük (Óbuda, Péter- 
Pál-plébániatemplom, főoltárkép, 1746; 
Buda, Szt. Anna-templom, oltárképek és 
mennyezetfreskó, 1757, 1772 [elpusz
tult]; Majk, kamalduli kolostor, ebédlő
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Főúri pár mint Ádám és Éva. Johann Michael Millitz müve, MNG

kifestése, 1762). Pestről hívták freskók
hoz a pozsonyi Raindl Mártont (Eszter
gom, plébániatemplom mennyezetképe: 
Szent Pál vértanúsága, 1759 k.; Eger, 
minorita templom mennyzetfreskói: 
Szent Antal legendája, 1769-71); a Fel

vidéken működött az eperjesi Trtina 
András (Lőcse, minorita templom, 1758, 
1765). A pozsonyi Dietrich János Miklós 
Gyöngyöstarjánban és Hevesen festett 
freskót (plébániatemplom, Krisztus Si
mon házában, A bárány imádása stb.;
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K eresztelő  S zen t Já n o s  legendája , 1750- 
es évek). Sűrűn foglalkoztatott egri váro
si piktor, aranyozó volt Wittmann Antal 
(1740-1781) és fivére, János ( 1742— 
1790), az utóbbitól egész alakos püspök
portrékat és egy monumentális Szt. Lász- 
ló-sorozatot is ismerünk 1769-ből (Eger, 
Dobó István Vármúzeum). E családba 
házasodott 1782-ben a bécsi tanultságú, 
pozsonyi Huszár Ferenc (1743-1798; 
egri püspökök portréi, 1786, Eger, sze
minárium és Esztergom, Keresztény Mú
zeum; K risztus a z  O la jfák  hegyén, Georg 
Raphael —»Donner kompozíciója nyo
mán, Eger, Dobó István Vármúzeum; ol
tárképek: Tiszaörs, Besenyszög, Kömlő 
stb. 1783-94 között), aki a morva szár
mazású Zirkler Jánossal együtt (1750— 
1797; Hejce, püspöki nyaralókastély ká
polnája, főoltárkép és freskó: Szen t Is t
ván, 1781-83; Jászberény, Pápa, plébá
niatemplom, oltárképek, 1783-86; Eger, 
minorita templom, P/etó-oltárkép, 1792) 
átvette Kracker feladatkörét. Iglói városi 
festő volt az 1769-ben Edelénybe szerző
dött Lieb Ferenc ( [ f i788 u.] a kastély 
fal- és mennyezetképei: zsánerjelenetek, 
négy évszak, négy elem stb.; Monok, 
Andrássy-kastély, díszterem és kápolna 
kifestése: zsánerjelenetek, négy világ
rész, K risztu s fe ltá m a d á sa , 1771 ), aki sa
játosan profán, változatos metszetelőké
pekre hagyatkozó rokokó művészetét az 
egyházi falkép és az oltárkép műfajára is 
kiterjesztette (Tőketerebes, pálos temp
lom: R em ete  S zen t P á l legendája , a pálos 
rend története, F/zúáció-oltárkép, 1777; 
Lelesz, premontrei templom: S zen t N o r
ber t m iséje, 1787 [elpusztult], N epom uki 
S zen t J á n o s -oltárkép, 1783; M ária  n evel
tetése, MNG), sőt ref. templombelsőt is 
alkotott (Taktabáj, 1781). Budán a 17. 
sz.-ban Skóciából betelepült Falkoner 
festőcsalád tagjai osztoztak a jobbára 
egyházi feladatokon, Vogel mellett 
Scherwitz Mátyással (1701-1771; újlaki 
templom, szentély kifestése, 1750; kapu
cinus templom, főoltárkép: S zen t E rzsé
be t D. Gran nyomán, 1760, elveszett).

A reprezentatív portrét most is Bécs- 
ben rendelik: az uralkodói, főúri képmá
sok zömét Martin van Meytens (1695—

1770) svéd származású udvari arcképfes
tő és műhelye szállítja. Tanítványa, a ter
mékeny Johann Michael Millitz ( 1725— 
1784) Bécsben, majd Pozsonyban, 
-^Batthyány József érsek festőjeként 
működött, és számos különleges megol
dással gazdagította a portréikonográfiát 
(pl. F ő ú ri p á r  m in t A dám  és Éva, 1770 
k., MNG). Adam Joseph Braun (1748- 
1827 u.) az Esterházy hercegek műgyűj
teményét gondozó restaurátorként került 
Kismartonba, portrét, kabinetképeket, 
másolatokat is készített (A z a n g ya l f ö l 
ke lti a p u sz tá b a n  a lvó  Illé s  p ró fé tá t, 
1771, MNG). Bergmann Ferenc Antal 
(működött: 1762-1807 k.) nagyszebeni 
arcképfestő kisnemesi és polgári meg
rendelőknek is dolgozott egyenletesen 
konzervatív, ám személyes stílusban 
(Pákey-arcképek, 1800 k., MNG). Kü
lönleges műfaj, a trompe l’oeil mestere 
volt az 1751-től Pozsonyban működött 
Mögel (Megele) Elias (f i 786 u.), képei a 
megtévesztésig valószerű szentkép- 
csendéletek (MNG; Vác, Püspökség; 
SNG). Saját találmányú technikával, a 
márványintarziát utánzó, stukkólapra 
festett akvarellel aratott Európa-szerte si
kereket a több akadémiára is beválasztott 
Wolfgang Kopp. Képeinek zöme idilli táj 
vagy zsáner ( Vízparti tá j horgászokkal;  
F eb ru á r és D ecem b er hónap, 1780-1800 
között, MNG). Dilettáns virág- és lepke
festő volt Budán Stettner Gábor (1740- 
1815) királyi tanácsos ( V irágcsendéletek, 
1775, 1779, MNG), a század végéről is
mert műkedvelők (pl. gr. Hadik János, 
Forrayné Brunswick Júlia) termékeny 
képviselője. A bécsi akadémián oktatott 
tájfestést K. Ph. Schallhas. Holland mo
dorú, de az osztrák tájélményt is közvetí
tő képei már a korai romantika jelenségei 
1790 k. (Táj kö zeledő  ziva tarra l, MNG). 
J. M. Stock bécsi akadémiai tanultságú 
erdélyi szász arcképfestő kvalitásos hiva
talnok- és értelmiségiportréi mellett an
gol mintára tájba komponált női képmá
sokat is alkotott (Nagyszeben, Muzcul 
Brukenthal; MNG, 1787). Sokszorosított 
grafikai munkássága, egy Mo. és Erdély 
különböző lakosait bemutató rézkarcal
bum kiadásának terve 1778-tól a követ-
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Trompe I oeil Krisztust ábrázoló metszettel, Elias Mögel műve. MNG

kező század művészetébe átvezető, felvi
lágosodás kori kísérlet.

íro d .: G aras, 1953; G aras, 1955; 
Tombor Ilona, Magyarországi festett fameny- 
nyezetek és rokonemlékek a 15-19. század
ból, Bp., 1968; Rózsa György, Magyar törté
netábrázolás a 17. században, Bp., 1973; 
Mojzer Miklós, A Magyar Nemzeti Galéria 
késő reneszánsz és barokk kiállítása. Képek 
és szobrok, Bp., 1982; Galavics Géza, in A 
művészet története Magyarországon a hon
foglalástól napjainkig, szerk. Aradi Nóra, 
Bp., 1983, 215-318; Anna Petrová-Ples-

kotová, Maliarstvo 18. storocia na Slovens- 
ku, Bratislava, 1983; A Magyar Nemzeti Ga
léria régi gyűjteményei, szerk. Mojzer Mik
lós, Bp., 1984; Főúri ősgalériák, családi arc
képek a Magyar Történelmi Képcsarnokból, 
kiáll, kát., MNG-MNM-1M, szerk. BuzÁSI 
Enikő, Bp., 1988; Uő, Régi magyar arcképek, 
kiáll, kát., Tata, Vár -  Szombathely, Képtár, 
Bp., 1988; Somorjay Sélysette, 18. századi 
festett szobabelsők, MÉ, 37(1988); Dinko 
Davidov, Magyarországi szerb festészet, AH, 
16( 1988); Puskás Bernadett, Kelet és Nyugat 
között. Ikonok a Kárpát-vidéken a 15-18. szá
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zadban, kiáll, kát., MNG, Bp., 1991; Barokk 
művészet Közép-Európában, 1993; Zsáner- 
metamorfózisok, 1993; N agy Márta, Orto
dox falképek Magyarországon, Bp., 1994; 
Uő, Ortodox ikonosztázionok Magyarorszá
gon, Debrecen, 1994; Bárok. Dejiny slovens- 
kého vytvarného umenia, ed. Ivan Rusina et. 
al., Bratislava, 1998; Történelem-kép, 2000; 
G ala vies Géza, in Uő, M arosi Ernő, M ikó 
Árpád, W e h l i Tünde, Magyar művészet a 
kezdetektől 1800-ig, h. é. n. [Bp., 2001], 
311 —441 (Egyetemi Könyvtár).

Jávor Anna

Festetics György, gr. (Ság, 1775. jan. 
1 .-Keszthely, 1819. ápr. 2.)

Mecénás, reformer. —»Széchényi Fe
renc gr. sógora, Széchenyi István nagy
bátyja. Felsőbb tanulmányait a bécsi 
Theresianumban folytatta (1765-75), 
majd katonatiszt lett. A Graeven-huszár- 
ezred alezredeseként néhány magyar 
származású tiszttársával 1790-ben be
advánnyal fordult az országgyűléshez, 
ebben azt kérték, hogy békében a magyar 
ezredek Mo.-on állomásozzanak, s a 
magyar ezredeket a magyar tisztek anya
nyelvükön vezényelhessék. (Elveihez 
hűen 1802-ben 40 ezer forintot ajánlott 
fel magyar katonai akadémia létesíté
sére.) Rövid időre letartóztatták, majd 
büntetésül belgiumi ezredbe vezényelték.

1791-ben nyugdíjaztatását kérte, és 
birtokaira hazatérve gazdálkodásba fo
gott. 1797-ben a zalai megyegyűlésen is
mét szembeszállt az udvarral (a megye 
megtagadta az insurrcctiót), ezért meg
fosztották kamarási méltóságától és kitil
tották Bécsből. Keszthelyen még ebben 
az évben, júl. 1-jén megkezdte működését 
az általa alapított, Vergilius tanköltemé
nyéről elnevezett Georgikon, a világ első 
felsőfokú képesítést nyújtó mezőgaz
dasági tanintézete (—»mezőgazdasági 
szakoktatás). A korszerű gazdálkodás 
megvalósításának jegyében létrehozott 
főiskolával kettős célja volt: egyrészt, 
hogy birtokait elláthassa megfelelően 
képzett szakemberekkel, másrészt, hogy 
országszerte terjessze a korszerű mező
gazdasági-közgazdasági ismereteket. Az 
órákat bárki tandíjmentesen hallgathatta.

Gr. Festetics György. Ehrenreich rézmetszete.
OSZK

a választott tárgyakból vizsgázhatott. ~ 
ösztöndíjak adományozásával azokat a 
hallgatókat is támogatta, akiket nem az ő 
birtokán alkalmaztak. Az iskola vezeté
sét —»Nagyváthy Jánosra bízta, mellette 
itt tanított —»Pethe Ferenc, —»Rumy 
Károly György stb.

A F. Kristóf által 1745-ben építeni 
kezdett keszthelyi kastélyt bővíttette, 
átépíttette. 1801-ben elkészült a híres 
könyvtárterem (empire jellegű tölgyfa 
berendezését Kerbl János tervezte és 
készítette, a bibliotéka köteteit jórészt ~ 
gyűjtötte; —»Festetics-könyvtár), 1804- 
ben pedig felszentelték az új kápolnát. 
Kát. létére ref. gimnáziumot alapított 
Csurgón, s adományokkal támogatta a 
már meglévőt Keszthelyen. Nyomdát, 
zeneiskolát, rajziskolát, kórházat hozott 
létre, konviktust a nemesiijaknak. A fe
rencesek kolostorát (a 19. sz. elejétől a 
premontreieké) felújíttatta, bővíttette. 
Hévíz újjászületését köszönheti neki: 
1795-ben megépíttette a furdőházat, or
vosokat hívott ide, kialakította-megala- 
pozta a helység íurdőkultúráját.
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Évi 1000 forinttal támogatta a —»Péteri 
Takáts József által kezdeményezett Ma
gyar Minerva c. könyvsorozatot, amely 
kifejezetten a magyar nyelvű irodalom 
felkarolására és terjesztésére jött létre. 
Titokban az Uránia kiadását is segítette.

1817-től Helikon néven évente kétszer 
(februárban, a császár születésnapján, és 
májusban, a georgikoni vizsgák alkalmá
val) irodalmi-tudományos ünnepségeket- 
felolvasásokat rendezett. Korának ismert 
költőivel, irodalmáraival (Berzsenyivel, 
-»Kisfaludy Sándorral, -»Kazinczyval, 
Dukai Takách Judittal, —»Pálóczi Hor
váth Ádámmal stb.) jó kapcsolatot ápolt, 
—»Csokonait anyagilag is segítette. A 18— 
19. sz. fordulójára, mintegy két évtizedre 
Keszthelyt az ország kulturális központ
jává tette. Tagja volt a göttingeni tudós 
társaságnak.

Írod.: N é g y e s y  László, Festetics György 
a magyar irodalomban, in Keszthelyi Heli
kon, Keszthely, 1925; S z a b ó  Dezső, A her
ceg Festetics család története, Bp., 1928; 
K e r e s z t u r y  Dezső, Festetics György és a 
magyar irodalom, ItK, 1963; S ü l é  Sándor, A 
keszthelyi Georgicon 1797-1848, Bp., 1967.

Bánki Éva

Festetics-kódex (OSZK, MNy 73)
208 levél terjedelmű, magyar nyelvű 

imádságoskönyv. A gazdagon díszített 
kódexet a -^Czech-kódexszel együtt a 
—»pálosok nagyvázsonyi kolostorában 
készítették Kinizsi Pálné Magyar Be
nigna számára. Az 1494-ben elhunyt Pál 
uram betegségéről szerzett imádság alap
ján 1493-ra datálható. Szűz Mária na
ponta elmondandó kis —»zsolozsmája 
mellett, mely a —»hóráskönyvek kedvelt 
fejezete volt, néhány egyéb imádságot és 
Petrarca hét bűnbánati zsoltárát tartal
mazza. Nevét egykori birtokosáról, a 
Festetics családról kapta.

Kiad.: Festetics Codex, kiad. VOLF 

György, Bp., 1885 (Nyelvemléktár, 13); Fes
tetics-kódex, hasonmás, kiad., M o l n á r  Jó
zsef, Bp., 1977; Festetics-kódex, kiad. N. 
A b a f f y  Csilla, Bp., 1996 (Régi Magyar Kó
dexek, 20).

írod.: K a t o n a  Lajos, A Festetics-codex 
bűnbánati zsoltárai, ItK, 1905; G o n d á n  Feli-
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Madas Edit

Festetics-könyvtár
A Festetics család a 18. sz.-ban fel

emelkedők közé tartozott. Keszthelyi 
birtokukon F. Kristóf (1696-1768) épít
tetett kastélyt, amelyben -  a kor szokásai
nak megfelelően -  könyvtárterem is volt 
már. Fia, Pál (1722-1782) azonban még 
csak 2000 kötetet birtokolt. Könyvtáráról 
1769-ben készült katalógus. A ma is láto
gatható műemlékkönyvtárat az ő fia, 
—»Festetics György alapította. A jakobi
nus mozgalom szimpatizánsa Bécsben 
nemkívánatos személlyé válván Keszt
helyen igyekezett megteremteni magá
nak azt a környezetet, amely a művelt, 
kultúrapártoló arisztokraták sorába emel
te. 1797-ben megalapította Európa egyik 
első gazdasági főiskoláját, a Georgikont 
(—»mezőgazdasági szakoktatás), s arra is 
nagy gondot fordított, hogy ellássa köny
vekkel. Magánkönyvtárába is sok, a me
zőgazdasággal és általában a gazdálko-
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A keszthelyi Festetics család könyvtárának ex 
librise. OSZK

dással kapcsolatos könyvet szerzett be, 
de egyébként univerzális bibliotéka lét
rehozására törekedett. 1799-1801-ben a 
könyvtár számára kastélyához önálló 
szárnyat építtetett, amelyben a gyűjte
mény ma is látható. Sajnos F. László 
(1785-1846), a könyvtáralapító fia, kibé
külvén a bécsi udvarral, jobbára a császár- 
városban élt, az ekkor már közel 25 000 
kötetes könyvtárat pedig elzárva tartotta 
még a Georgikon professzori kara elől is. 
Tudós környezetének -  Péteri Takáts Jó
zsef, Kultsár István -  hatására azonban 
élete végén komoly áldozatokat hozott 
megyei közkönyvtár létesítéséért.

írod .: K lempa Károly, A keszthelyi 
Festetich könyvtár, Keszthely, 1938; Kos- 
TYÁL László, Festetics László kísérletei köz
könyvtárak megalapítására, OSZK Evk, 
1961-62; Sülé Sándor, A keszthelyi 
Georgicon, Bp., 1968.

Monok István

festett bútor
A festés a primitív és ácsolt bútorokon 

elsősorban a felület egyenetlenségeit lep
lezi, az asztalosbútorokon főként díszítő 
jellegű. Az Európában általánosan hasz
nált tojástempera, majd az olaj festés 
mellett a 17-19. sz.-ban divatba jött a 
Távol-Keletről behozott technika, a lakk
festés.

A legpompázatosabb ~ok Itáliában ké
szültek, de a bútorfestés Mo.-on is elter
jedt gyakorlat volt. A kevés fennmaradt 
emlék egyike az 1600 k. készült, Luc
retia és Comelia, a Gracchusok anyja 
alakjával díszített láda (Nagytétényi 
Kastélymúzeum). Az ún. virágos magyar 
reneszánsz stílust továbbvivő festőaszta
los gyakorlat a 18. sz.-ban elnépiesedett. 
Jelentős központtá fejlődött Kolozsvár és 
Révkomárom. Komáromi festett aszta
losmunkák vízi úton külföldre is eljutot
tak. A festőasztalosok legjelentősebb 
munkái templomi berendezések és meny- 
nyezetek festése. Ezek készítési techni
kája, ornamentikája rokonságot tartott a 
világi munkákkal. Míg templomi beren
dezések a gótika idejétől kezdve szép 
számmal maradtak fenn, a világi munkák, 
néhány kivételes sorsú darabtól eltekint
ve, elpusztultak. A fennmaradt emlékek 
sorát gazdagítja az az 1600 k.-i, indás dí- 
szű, késő reneszánsz —»famennyezet, 
amelyet az elmúlt évtizedben tártak fel 
egy soproni lakóházban.

A 16-18. sz.-ban általában a tempera
festés terjedt el. A tempera olyan kötő
anyaggal készült színezék, amely friss 
állapotban vízben oldható, de száradás 
után már nem. Kötőanyagként tejet vagy 
tojássárgáját használtak. A festésre szánt 
felületet vékony gipszréteggel vonták be, 
amelyen a festés azonnal megszáradt, 
ezért a festőnek gyorsan, rutinosan kel
lett dolgoznia. A festés rögzítésére és fé
nyezésére lenolaj fimiszt vagy viaszos 
fényezőt használtak.

A festőasztalosság legkorábbi emlékei 
Erdélyből származnak, s itt virágzott a

Lucretia és Comelia alakjával festett láda, Erdély, 
1600 k. Nagytétényi Kastélymúzeum
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legtovább. A 16. sz.-i, Gógán váralj áról 
múzeumba került, ma az MNG-ben be
építve látható kazettás famennyezet még 
gótikus stílusú. E század már reneszánsz 
ízlésben fogant kiemelkedő emlékei az 
ádámosi mennyezet és homoródszentpé- 
teri karzat. A 17. sz.-ból már több emlék 
maradt fenn, köztük a csíkdelnei (1613), a 
gyalakutai (1625), a székelydályai (1630), 
magyarfíilpösi ( 1642) stb. Az udvarhely
széki Vargyas községben a Sütő család 
tagjai a 16. sz.-tól napjainkig egyfolytá
ban űzik a festőasztalos-mesterséget.

Általánosabban a 18. sz.-ban terjedt el 
az olajban oldott festékek használata, 
ezeket lakkréteggel zárva fényezték. Ke
leti hatásra a 17. sz. folyamán Európában 
is divatba jött a lakkfestés. A lakkdíszí
tésre szánt felületre több rétegben színe
zett (fekete, vörös, fehér) vagy színtelen, 
gyorsan száradó lakkréteget visznek fel, 
amelyet leginkább keleties festéssel, 
kontúrban kivágott aranyfólió vagy 
gyöngyház lemezkék beágyazásával gaz
dagítanak, és színtelen lakkréteggel fed
nek le. Mo.-on számos lakkbútor maradt 
fenn, de helyi készítésükről nincs adat.

Lásd még: —»népi bútor.
írod.: Tombor Ilona, Magyarországi fe s

tett famennyezetek és rokonemlékek a 15-19. 
századból, Bp., 1968; Dr. Kós Károly, A 
vargyasi festett bútor, Kolozsvár, 1972.

Batári Ferenc

festett famennyezet ->íam ennyczet

Fiala Jakab (Viola; Rákos, 1697. febr. 
2.-Breznóbánya, 1733. okt. 1.)

Költő, iskoladráma-író, piarista szer
zetes. 1714-ben lépett be a rendbe. 1716- 
ban Nyitrán, 1717-19 között Vácott taní
tott. 1720-21-ben Privigyén, majd Brez- 
nóbányán filozófiát tanult. 1722-től 
Nyitrán tanár, itt szentelték pappá 1723- 
ban. 1724-től a retorikai és poétikai osz
tályt tanította Privigyén, Szegeden, Pes
ten, majd ismét Szegeden. 1729-ben 
Kecskeméten spirituális, majd 1730-ban 
a novíciusok promagisztere Privigyén. 
1731-től Szentgyörgyön, Korponán, 
majd Breznóbányán prédikátor. Halála 
megakadályozta a rózsahegyi házfőnöki

hivatal átvételében. 1722-ben Nyitrán, 
1726-ban Pesten előadták két-két iskola
drámáját (Virtus praemiata de Joanne 
Corvino; Improvida providentia de Ste
phano Moldáviáé vojvoda; ill. Contemp
tus divitiarum propter libertatem ab Al- 
bidio expetitus; Zelotypia religionis 
Christianae in Bennino Bulgarorum re
ge). Összegyűjtött költeményeit —> Kö
ln áry Istvánnak ajánlotta, a kiadás azon
ban Koháry halála miatt meghiúsult. 
1735-ben jelent meg Szegedis c. latin 
nyelvű eposza rendtársa, —»Deményi 
László Ars orandi c. szónoklattanának 
függelékeként. A Szeged történetét meg- 
éneklő műben —»Bonfmitől merített ma
gyar ősmondák és antik mitológiai jele
netek keverednek.

Művei: Ars orandi cum Szegedidos libris 
quatuor, Buda, 1735.

írod.: Prónai Antal, A piaristák színjátéka 
Pesten a 18. században, Bp., 1907; KelecsÉ- 
nyi János, Adalékok a magyarországi latin 
költészet történetéhez, EPhK, 1910; Császár 
Elemér, Prónai Antal, A kegyesrendiek ma
gyarországi iskoláiban 1670-1778. előadott 
drámák jegyzéke, ItK, 1915; B itay Árpád, 
Egy román tárgyú piarista iskolai dráma 
1722-ből, Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924; 
TÉGLÁS Y Imre, A Hungarus-tudat kifejeződé
se Fiala Jakab „Szegedis” című epüllionjá- 
ban, A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 
1978-79; SZÖRÉNYI László, A piaristák iro
dalmi tevékenysége, in Szeged története, II, 
1686-1849, szerk. Farkas József, Szeged, 
1985; Uő, Szeged szittya születése, in Uö, 
Hunok és jezsuiták, Bp., 1993; Stephanus 
Léh, Andreas Koltai, Catalogus religiosorum 
Provinciae Hungáriáé ordinis Scholarum Pia
rum 1666-1997, Bp., 1998; C sáky Károly, 
Jeles elődeink, Dunaszerdahely, 2002.

Bogár Judit

fiatalok öltözködése —»gyermekek és 
fiatalok öltözködése

Fiatfalvi György (17. sz.)
Unit. iskolamester, 1623-ban Bethlen 

István gubernátor, későbbi erdélyi feje
delem íródeákja. „Gonosz bűnben he
versz...” kezdetű verses pokolbéli láto
mása a középkori purgatorium- és pokol
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járásoknak abba a sorába illeszkedik, 
amely —»Tar Lőrinc pokoljárásának le
írásától a —»Cantus catholici pokolról és 
az örök kárhozatról szóló énekéig („Nyíl
jék meg Pokol kapuja...”) ível. ~ műve 
1626-ban, Erdőszentgyörgyön készült. 
Ősforrása ugyanaz a pokollálomás-szö- 
veg, mint a —»Szécsi Jánosnak mutatott 
rettenetes dolog 1645. esztendőben c., a 
Mihály deák kódexében megőrződött, 
prózában írt vízióé.

Kiad.: RMKT, XVII/4, 1967.
írod.: A lszeghy Zsolt, Ki járt a pokol

ban?, It, 1933; Szabó T. Attila, Adatok Fiat
falvi György életéhez, ItK, 1939.

Szelp Erika

Fiehtel E. János (Pozsony, 1732. szept. 
29.-Nagyszeben, 1795. febr. 4.)

Mineralógus, Erdély ásványainak 
egyik feltárója, a paleontológia első mo.-i 
szakembere (-»földtan). Jogi tanulmá
nyokat végzett, majd ügyvéd lett, 1778- 
tól kincstári tanácsos, 1787-től kormány
széki tanácsos Nagyszebenben. Itt a 
-^Brukenthal Sámuel által létrehozott 
nagyszebeni tudományos kör tagja. A sa
ját maga által gyűjtött kövületek, ásvá
nyok alapján látott hozzá Erdély ásványi 
és földtani viszonyait bemutató kétköte
tes művéhez (Beitrag zur Mineralge
schichte von Siebenbürgen, Nürnberg, 
1780). Az első kötet előszavában leírja: a 
kövületek alapján biztosan állítható, 
hogy Erdélyt egykor tenger borította. 
Emiatt ~t a paleontológia első mo.-i kép
viselőjének tekinthetjük. Műve második 
kötetében foglalkozik az erdélyi —»sóbá
nyászattal. Mineralogische Bemerkungen 
von den Karpathen (I—II, Bées, 1791) c. 
művében az északkelet-mo.-i érceket, ás
ványokat, bányahelyeket ismerteti.

írod.: Koch Sándor, A magyar ásványtan 
története, Bp., 1952; Magyar tudóslexikon, 
1997.

Bánki Éva

Ficino hatása —»platonizmus

Filiczki János, fdefalvi (Farkasfalva, 
1580-Sárospatak, 1622)

Költő, ref. lelkész, tanár. Elszegénye

dett Szepes m.-i szlovák nemesi család
ból származott. Lőcsén, majd Késmárkon 
tanult, 1602-ben Görlitzbe, 1604-ben 
Prágába ment. Itt a Hoddiegova családnál 
lett nevelő, majd tanítványait Herbomba, 
Siegenbe, Marburgba, I leidelbergbe, Bá
zelba kísérte, az egyetemeket maga is lá
togatta. 1617-től Sárospatakon másodrek
tor, 1622-ben rektor. Pestisben halt meg. 
-»Szenei Molnár Albert baráti köréhez 
tartozott, a Psalterium Ungaricum meg
jelenését magyar nyelvű verssel köszön
tötte. Főleg latin alkalmi verseket írt. 
Szerepel Arany János Szilágyi István 
nevenapjára c. költeményében.

Művei: Xenia natalitia, Prága, 1604; 
Carminum liber primus -  Carminum liber 
secundus, Bázel, 1614; Poemata varia, in 
Delitiae poetarum Hungaricorum, ed. Johann 
Philipp Pareus, Frankfurt, 1719.

Kiad.: RMKT XVIl/1, 1959; Janus Pan
nonius. Magyarországi humanisták, kiad. 
K laniczay Tibor, Bp., 1982 (Magyar Remek
írók).

írod.: Bencédy József, Filiczki János éle
te és költészete (ms„ Eötvös-könyvtár, Bp.); 
A sárospataki főiskola tanárainak életrajza. 
XXI. Filefalvi (de Filefalva) Filiczki János, 
Sárospataki Füzetek, 1864; Karl-Heinz Jü- 
GELT, Elfelejtett magyar versek 17-18. száza
di külföldi disszertációkban, ItK, 1967; Jakó 
Zsigmond, Miskolci Csulyak István peregri- 
nációs albuma, AHistLittHung, 10-11(1971); 
Benda Kálmán, Filiczki János levele 1605- 
ből, AHistLittHung, 13(1973); Richard Pra- 
zák, Magyar református humanisták csehor
szági utazásai a harmincéves háború előtti 
években, Irodalmi Szemle, 1982; Andor 
Tárnái, Lateinische Lyrik in Ungarn im 16- 
17. Jahrhunderten, ALitt, 26(1984).

Bogár Judit

filigrán —»díszítő technikák (a fém
művességben)

Filipec János ( 1431?-Magyarhradis, 
1509)

Morvao.-i kereskedő fia, egyszerű hi
vatalnok, akit Mátyás -  Morvao. meghó
dítása (1469) után -  szolgálatába foga
dott, majd országos ügyek intézését bízta 
rá. 1476-ban lett váradi püspök, de meg-
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Filipec János pontifikáléja, 1481-90. Esztergom, Érseki Simor Könyvtár
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tartotta a felhévízi prépostságot is. Admi
nisztrálta az olmützi püspökséget. 1486- 
tól titkos kancellárként gyakorlatilag ő 
vezette a királyi kancelláriát. Mátyás ha
lála után (a főpapok többségéhez hason
lóan) II. Ulászló pártjára állt, a koronázás 
után azonban lemondott hivataláról (vá- 
radi püspökségéről is) és visszavonult, 
belépett a ferences rendbe, de ezután is 
adott olykor tanácsokat Ulászlónak.

Mátyás megbízásából többször meg
fordult Itáliában. Tagja volt a Beatrixot 
Nápolyból Budára kísérő követségnek 
1476-ban. Ekkor Urbinót is felkereste. 
1487-ben Ferrarában és Milánóban járt, 
innen Párizsba ment, majd visszatérve 
Milánóba Corvin János és Bianca Maria 
Sforza eljegyzéséről folytatott tárgyalá
sokat. Mátyás külpolitikájának tevékeny 
szereplője lévén, 1486-ban részt vett az 
iglaui királytalálkozón, 1489-ben pedig 
Miksa római királlyal (a későbbi császár
ral) tárgyalt.

Politikai szerepléséhez hasonlóan fon
tos műpártolása is: építkezett az óbudai 
Szentháromság-templomon és váradi 
székhelyén (itt talán reneszánsz stílusban 
is). Egyházait reprezentatív felszerelés
sel látta el; ezekről -  akárcsak kincstára 
darabjairól -  csak írásos források (Pietro 
—»Ransano, Antonio —»Bonfini) szólnak. 
Brünnben nyomdát alapított, itt jelent 
meg legelőször 1488-ban a —»Thuróczy- 
krónika.

Könyvei közül -  két (egybekötött) Avi- 
cenna-ősnyomtatványon kívül (Drezda, 
Sächische Landesbibliothek) -  ránk ma
radt pontifikáléja, a mo.-i késő középkori 
könyvfestészet kiemelkedően fontos em
léke (Esztergom, Érseki Simor Könyvtár). 
A gazdagon illuminált pergamenkódexet 
sok figurális, gótikus stilusú iniciálé dí
szíti, a címlapon azonban a miniátor 
ügyesen adaptált egy észak-itáliai erede
tű, Budán már az 1480-as évektől jelen 
lévő, reneszánsz frontispicium-típust. A 
korábbi szakirodalom úgy tudta, hogy ~ 
tulajdonába került Leon Battista Alberti 
De re aedificatoria c. munkája a —»Cor
vina-könyvtárból, de ez tévedésnek bizo
nyult. Újabban a hazai zenetörténet-írás 
felvetette, hogy a győri Egyházmegyei

Könyvtárban lévő, két (a 19. sz.-ban egy
bekötött) monumentális antifonále-töre- 
dék (az ún. —».Zalka-antifonále) abból a 
karkönyv-sorozatból maradt meg, ame
lyet ~ rendelt a váradi székesegyház szá
mára. Sírköve a morvao.-i Magyarhradis 
ferences kolostorában látható.

írod.: Bunyitay Vince, A váradi püspökök 
a püspökség alapításától 1566. évig, Nagyvá
rad 1883, 308-322 (A váradi püspökség törté
nete alapításától a jelenkorig, 1); Hoffmann 
Edith, Régi magyar bibliofüek [1929], kiad. 
W ehli Tünde, Bp., 1992; Balogh Jolán, Az 
erdélyi renaissance, I, 1460-1541, Kolozsvár 
1943; Bónis György, A jogtudó értelmiség a 
Mohács előtti Magyarországon, Bp., 1971, 
230-231; Jakó Zsigmond, Várad helye kö
zépkori könyvtártörténetünkben [1974], in 
Uő, írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Er
dély történelméhez, Bukarest, 1977, 159-160; 
K ubinyi András, Mátyás király és a magyar 
püspökök [1994], in Uő, Főpapok, egyházi 
intézmények és vallásosság a középkori Ma
gyarországon, Bp., 1999, 69-86; Od gotiky k 
renesanci. Vytvarná kultúra Moravy a Slezs- 
ka 1400-1550. Ill, Olomoucko, red. Ivo Hlo- 
bil, Marek Perûtka, Olomouc, 1999.

Mikó Árpád

Filip Moldavenin —»Philip Molda
venin

Filius prodigus (17. sz. első fele)
Legkorábbi ismert kát. (ferences) is

koladrámáinkat tartalmazó verses drá
maegyüttes; ismeretlen szerző(k) műve. 
Kézirata, melyet Alszeghy Zsolt fedezett 
fel, 1924-ben még a ferencesek gyön
gyösi levéltárában volt, azóta elkallódott. 
A kódexet Kassán 1785-ben újrakötöt
ték, s egy külön beillesztett címlapon tar
talomjegyzékkel látták el. E tartalom- 
jegyzék 7. tétele „néhány mulatságos 
magyar komédiá”-ról, a 8. pedig a „hét 
szentségről szóló versekéről, valójában 
három színpadi produkcióról beszél. Az 
első egy ószövetségi történetet dolgoz 
fel, a frigyláda filiszteusok általi elrablá
sának és Dávid általi visszaszerzésének 
történetét. A kézirat ennek csupán az ele
jét, mindössze 13 strófányi részletét őriz
te meg. A második darab a tékozló fiú új-
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szövetségi példázatát viszi színre (innen 
a drámaegyüttes irodalomtörténészek ál
tal adott címe). Ez négy közjátékot (a 
magyar nyelven ma ismert legkorábbi 
közjátékokat) is tartalmaz, és teljes egé
szében ránk maradt. Szerzője jó néhány 
strófát szó szerint átvesz az unit. —»Szent- 
mártoni Bodó János Az tékozló fiúnak 
históriája c., a korban igen népszerű el
beszélő költeményéből. A harmadik szö
veg, a hét szentségről szóló deklamáció 
szintén teljes egészében olvasható a kéz
iratban. Alszeghy nyomán a modem ku
tatás feltételezte, hogy e három darab 
szerves egészet alkotva egyetlen előadás 
keretében került színpadra, vélhetőleg az 
úmapi ünnepségek keretében. A frigylá
da Dávid általi visszaszerzésének törté
nete, ill. a tékozló fiúról szóló példázat 
egyaránt az oltáriszentség misztériumát 
szimbolizálta, s így az oltáriszentség fon
tosságát különösen kiemelő deklamáció- 
val együtt eleve alkalmas volt az úrnapi 
ünnepségeken történő bemutatásra. Bi
zonyos ószövetségi történetekben szokás 
volt az Újszövetség egyes részleteinek 
előképét (préfiguráját) látni s a préfigurât 
a megfelelő újszövetségi történettel 
együtt, egyetlen drámai alkotás keretében 
feldolgozni, ill. (mintegy kettős szimboli
kát alkalmazva) előadni. A hét szentség
ről szóló deklamáció e felfogás tükrében 
egyfajta utójátéknak, postludiumnak mi
nősül. Más elképzelés szerint a mondott 
három darabot soha nem mutathatták be 
együtt. A prológus megformálásából 
ugyanis arra lehet következtetni, hogy 
annak első, a bemutatandó darab cselek
ménye szempontjából semleges szerke
zeti egységét a Dávid, ill. a tékozló fiú 
történetét elbeszélő második prológus
rész előtt egyaránt előadni tervezték.

Kiad.: RMDT, 1960, II, 5^12.
írod.: A lszeghy Zsolt, Ismeretlen magyar 

dráma a 17. század elejéről, EPhK, 1935; 
Dömötör Tekla, Népies színjátszó hagyomá
nyaink és az iskoladráma, in Az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem Bölcsészettudomá
nyi Karának Évkönyve az 1952-53-as évre, 
1953; Varga Imre, Adalékok a Tékozló fiú  cí
mű drámához, ItK, 1960; Pintér Márta Zsu
zsanna, Ferences iskolai színjátszás a 18. szá

zadban, Bp., 1993, 82-83; Latzkovits Mik
lós, A Filius prodigusról és egy drámaszer
kesztői eljárásról, ItK, 1998.

Latzkovits Miklós

Filstich , Johann (Brassó, 1684. nov. 
9.-Brassó, 1743. dec. 18.)

Erdélyi ev. szász tanár, történész. Szü
lővárosában, majd 1702-ben Gyulafehér
váron, 1703-ban Nagyenyeden, 1704-től 
ismét Brassóban, 1706-tól Halléban, 
1709-től Lipcsében, 1710-től Jénában ta
nult. Halléban —»Bél Mátyás tanulótársa 
volt, verset is írt a tiszteletére. 1720-ban 
a brassói gimnázium rektora lett, szék
foglalóját De fa tis rei literariae in 
Transylvania címmel Erdély irodalom- 
és tudománytörténetéről tartotta. Sche- 
diasma historicum de Valachorum histo
ria (Jéna, 1743) címmel megírta a romá
nok történetét. Számos egyháztörténeti 
műve kéziratban maradt.

Kiad.: Johann F ilstich, Rumänische 
Chroniken, Bukarest, 1984.

írod.: Kosáry, 1980, 31996; Szelestei N. 
László, Irodalom- és tudományszervezési tö
rekvések a 18. századi Magyarországon 
1690-1790, Bp., 1989 (Az Országos Széché
nyi Könyvtár kiadványai. Új sorozat, 4).

Bogár Judit

F isch er, Andreas (tKrasznahorka, 
1538—42?)

Egyházi író. A kutatók egy része azo
nosítja azzal az Andreas Cremniciensis 
anabaptista prédikátorral, aki a krakkói 
egyetemen tanult, majd részt vett a 
német parasztháborúban, ezután Linz 
környékén és Alsó-Sziléziában tevé
kenykedett, s egy kéziratos német nyel
vű anabaptista traktátust írt. ~ 1529-ben 
Körmöcbányán és Lőcsén működött, 
Csicsvavára börtönét is megjárta. Innen 
Morvao.-ba menekült, majd 1536 k. visz- 
szatért Mo.-ra, és Csetnek, Rozsnyó kör
nyékén hirdette immár mérsékeltebb 
anabaptista nézeteit. Bebek Ferenc, Gö- 
mör m. főispánja ledobatta a kraszna- 
horkai vár tornyából. Egy német nyelvű 
hitvallástöredéke és egy latin nyelvű le
vele maradt fönn.

írod.: S. Szabó József, Egy vértanú refor
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mátor, ProtSz, 1894; Waclaw Urban, Eine 
Theologische Auseinandersetzung um den 
slovakischen Täufer und Spiritualisten And
reas Fischer, Archiv für Reformationsge
schichte, 71(1980); Daniel L iechty, Andreas 
Fischer. A Case o f  Mistaken Identity, Archiv 
für Reformationsgeschichte, 76(1985); Uő, 
Andreas Fischer and the Sabbatarian Ana
baptists. An Early Reformation Episode in 
East Central Europe, Scottdale (Pa.), 1988 
(Studies in Anabaptist and Mennonite Hi
story, 29).

Balázs Mihály

Fischer Dániel (Késmárk, 1695. nov. 
9.-Debrecen, 1746. szept. 18.)

Ev. orvos, természettudós. 1713-tól 
Wittenbergben tanult. 1716-tól Késmár
kon városi orvos, később Liptó, majd 
Szepes m. főorvosa. Késmárkon orvosi 
magániskolát tartott fönn, amelyben el
méleti ismeretekre alapozott gyakorlati
klinikai tudást sajátíthattak el tanítvá
nyai. Disszertációja címét (Tentamen 
pneumatico-physicum de mancipiis dia
boli seu Sagis, Wittenberg, 1716) megha
zudtolva racionális szellemben tanított, 
nagy fontosságot tulajdonított a tapaszta
latnak és a kísérletnek, s nem szorítkozott 
a szigorú értelemben vett orvosi tárgyak 
előadására. Oktatói tevékenységét né- 
meto.-i kollégái ugyanolyan nagyra érté
kelték, mint tudományos munkásságát. 
Saját készítésű, főleg fenyőből előállított 
balzsamaival, gyógyszereivel nagy hír
névre tett szert külföldön is. Számos or
vosi és természettudományi írása jelent 
meg különböző folyóiratokban, gyűjte
ményekben. 1719-ben a németo.-i Aca
demia Naturae Curiosorum tagjai közé 
választotta. III. Károlytól nemességet ka
pott. 1732-ben felhívást adott ki egy or
vosi és természetrajzi tudományos folyó
irat megalapítására (Epistola invitatoria 
eruditis Pannoniae dicata, qua ad Acta 
Eruditorum Pannonica [...] invitantur, 
Brigae 1732), kezdeményezése azonban 
nem talált visszhangra.

Művei: De terra medicinali Tokayensi [...] 
tractatus medico-chemicus, Boroszló, 1732; 
Consilium pestilentiale, Lipcse, Boroszló, 
1740; De remedio rusticano, Erfurt, 1742.

írod.: Franz Emst Bruckmann, Epistola 
itineraria LXXXVII. sistens Memorabilia 
Comitatus Liptoviensis in Hungária, Wolfen
büttel, 1740; Magyary-Kossa Gyula, Ma
gyar orvosi emlékek, I, Bp., 1929; Tárnái 
Andor, Fischer Dániel és az első hazai folyó
irat terve, MKsz, 1956; Schultheisz Emil, 
Magyar orvos-természettudományi folyóirat 
kiadásának terve a 18. századból, OtK, 6-7 
(1957); Wolfram Kaiser, Arina Völker, 
Ungarländische Leopoldina-Mitglieder des 
18. Jahrhunderts und ihre Korrespondenz mit 
den Akademie Präsidenten, OtK, 69-70 
(1973); Ján T ibenskÿ, Daniel Fischer, Bio- 
grafické stúdie, 11(1984); SzelesteiN. Lász
ló, Irodalom- és tudományszervezési törekvé
sek a 18. századi Magyarországon 1690- 
1790, Bp., 1989 (Az Országos Széchényi 
Könyvtár kiadványai. Új sorozat, 4).

Bogár Judit

Fischer, Johann (fKassa, 1614)
Nyomdász, nyomdatulajdonos. Előbb 

a bártfai Jakob Klöss (—»Klöss-nyomda) 
alkalmazottja. Feleségül vette mesteré
nek leányát, Elisabethet. ~ 1610-ben in
dította meg nyomdáját Kassán, Klöss 
ajánlotta vejét mint nyomdászt a városi 
tanácsnak. A nyomda alapjait az a felsze
relés vetette meg, amelyet ~ apósától, a 
bártfai Klösstől kapott. Ezen az úton jut
hattak ~hez az ugyancsak bártfai David 
—»Gutgesell egykori műhelyének könyv
díszei, valamint a Mantskovit-féle vizso- 
lyi nyomdafelszerelés (—»Bomemisza- 
Mantskovit-nyomda) jelentős része is. 
Kassán előzőleg mindössze —»Huszár 
Gál sajtója dolgozott átmenetileg (1560). 
~ műhelye volt a 17. sz. első új hazai 
nyomdaalapítása, és a —»kassai nyomdá
szat és könyvkiadás folyamatossága tőle 
számítható. A sajtója alól kikerülő első 
nyomtatvány egy 1611. évre szóló ma
gyar -»kalendárium volt, amelyet 1610. 
dec. 2-án mutatott be a kassai tanácsnak. 
~nek több mint 20 kiadványa ismeretes, 
többségükben latin nyelvűek, de magyar 
kalendáriumát is minden évben kiadta. 
Az ő sajtójából került ki az első hazai 
soknyelvű Miatyánk-kiadás, benne Mo.- 
on első ízben nyomtatásban megjelent 
angol szöveg (1614). Ugyancsak ő volt a
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nyomdásza Joannes -^Bocatius több mű
vének és Leonhard —»Stöckel ev. hitval
lásának, amelyet -  a kalendáriumokhoz 
hasonlóan -  a város megbízásából nyom
tatott ki (1613). Miután ~ 1614 elején 
meghalt, s a város ragaszkodott ahhoz, 
hogy a tipográfia folyamatosan működ
jék, özvegye hamarosan férjhez ment a 
rangidős legényhez, Johann —»Festhez.

írod.: V. Ecsedy Judit, Nyomdatörténeti 
érdekességek Vásárhelyi Gergely utolsó mű
vében, MKsz, 1983; Farkas Ágnes, V. 
Ecsedy Judit, A kassai nyomda 1610-1622 
közötti munkássága, OSZK Évk 1986-90.

V. Ecsedy Judit

Fium e
Kikötőváros az Adriai-tenger partján. 

Az 1466-tól Habsburg-kézre került és 
osztrák kormányzás alá helyezett ~t III. 
Károly szabad kikötővé nyilvánitotta, és 
ezzel kiemelte a Habsburg Birodalom 
vámhatárai közül. Ezt követően a mo.-i

A ' jQ rA- v ß  . '2S4: v m .

A Fiuméhez tartozó Portoré kikötője. Czetter Sá
muel rézmetszete, 1790

kereskedők is ~ kikötőjét használhatták a 
távolabbi Trieszt helyett. Mária Terézia 
1776-ban a magyar —»Szent Koronához, 
azon belül Horváto.-hoz kapcsolta és Tri
eszt kereskedelmi kiváltságait biztosítot
ta a városnak. Elére kormányzót állított, 
aki egyben a Kulpa, az Adriai-tenger és 
Krajna közötti területekből kialakított 
Severin m. főispánja is lett. A horvát és a 
magyar rendek tiltakozása miatt 1779-ben 
a királynő a szabad kereskedelmi várossá 
minősített ~t közvetlen környezetével a 
Szent Korona részét alkotó corpus separa- 
tumként, azaz külön testként -»Magyar- 
országhoz kapcsolta. Horváto. kikötővá
rosa maradt a Tengerparton kissé délebb
re fekvő Buccari. ~ élén továbbra is 
kormányzó állt, aki a magyar országgyű
lés felsőtábláján foglalhatott helyet. A ki
kötőváros közjogi helyzetét az 1807:4. 
te. rögzítette.

írod.: Horváth Mihály, Magyarország 
történelme, VII, Bp., 1873, 435-437; T hir- 
ring Gusztáv, Magyarország népessége II. 
József korában, Bp., 1938.

Bak Borbála

fiúsítás (lat. praefectio in filium, prae
fectio filialis)

Királyi kiváltság, amely által a fiúörö
kös nélküli birtokos leánya (néha leány
testvére) az ősi jószágot úgy örökölte 
(—»öröklés), mintha férfi lett volna. Elvi
leg egyszerre korlátozta a királyi jogot és 
az oldalági rokonok öröklési jogát, az 
előbbit akkor, ha nem volt élő törvényes 
örökös, és a birtok a -»magszakadás által 
királyi kézre háramlott volna, az utóbbit 
akkor, ha az oldalági rokonok igényt for
máltak volna a jószágra. így a ~ szem- 
benállt a —»szokásjog rendjével, ezért 
„különös királyi kegyből és a királyi fel
ség teljhatalmából” (de speciali gratia et 
plenitudine regie maiestatis) adták, hoz
zátéve azt is, hogy a leányt a természet- 
jog alapján (iure naturali et positivo) 
amúgy is megilletné az örökség. Valójá
ban a királyi jog nem sérült, hiszen az 
uralkodó továbbadományozta volna a 
birtokot, s ebben az esetben is hasonlót 
tett: a leány férjét, ill. annak utódait jut
tatta a leány családjának ősi birtokaihoz.
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Az öröklési jog különösebb sérelméről 
sem beszélhetünk, mert a középkorban 
csak akkor került sor ~ra, ha nem élt 
olyan rokon, akinek az örökösödési joga
it a királyi kúria elfogadta volna, így a ~ 
hűen követte az öröklési pereknél alkal
mazott bírói joggyakorlatot. Kezdetben 
előfordult ~ harmadfokú rokonok (azaz 
második unokatestvérek) meglétekor is, 
1369-72 közt azonban királyi rendelke
zést hoztak, hogy csak negyedfokon és 
azon túl fiúsítanak, ezt az 1397-es temes
vári országgyűlés törvénye (54. te.) ötöd- 
fokra emelte, később is ezt a gyakorlatot 
követték, így a birtokos csak akkor kér
hette gyermeke fiúsítását, ha a legköze
lebbi fiúörökösök leányának negyedik 
unokatestvérei voltak. Az eljárás a lány 
fiúörökössé nyilvánításából és a birtok 
adományozásából állt. A -  Anjou-kori 
újítás: 1332-ből ismert az első eset, I. 
Károly alig néhány alkalommal engedé
lyezhette, széles körben Nagy Lajos 
kezdte alkalmazni, az ő uralkodásának 
idején alakultak ki elvei és az adományo
zó oklevelek formulái. Az Anjou-korban 
még az udvari nemesség kiváltsága volt, 
később mások is kaptak ilyen kegyet. A ~ 
intézményét a magyar jog elvileg 1853- 
ig, az osztrák általános polgári törvény- 
könyv bevezetéséig ismerte.

írod.: H olub József, A fiúsításról, in 
Klebelsberg-emlékkönyv, Bp., 1925; Uő, A fiú
sításról, Turul, 1927; Fügedi Erik, A közneme
si klán szolidaritása, Sz, 1984; Pál Engel, Der 
Heimfall in der ungarischen Rechtspraxis un
ter König Ludwig I. von Anjou, in Kubinyi-em- 
lékkönyv, 2004.

Tringli István

fizika
A sokáig uralkodó arisztotelészi felfo

gás szerint a ~ eredetileg az anyagi világ
ról szóló ismeretek összességét jelentet
te, beleértve az élőlények világát is. A fi
lozófia önállósulásával egyidejűleg ment 
végbe a 18. sz.-ban a tudományok diffe
renciálódása, melynek során a ~t alkotó 
egyes tudományok, a —»kémia, a bioló
gia, a —»csillagászat önálló szaktudo
mánnyá fejlődtek. De Mo.-on a ~t még a 
korszak egyik első igazi természettudó

sa, —»Hatvani István is a filozófia részé
nek tekintette. Ennek következménye
ként ~val csak a filozófia tanszékein, az
az csupán a felsőoktatás keretei között 
foglalkoztak. Jellemző, hogy önálló ma- 
tematikai—i tanszék csak 1798-ban léte
sült Debrecenben. A 18. sz. végéig a 
mo.-i ~ legnagyobb eredménye a nyu
gat-európai ismeretek átvétele és hazai 
népszerűsitése volt. Az egyetlen önálló 
tudományos eredményeket felmutató fi
zikus, —»Segner János András egész mun
kássága a német tudományos világhoz 
kötődik.

A középkori magyar —»egyetemeken 
folyó természettudományos képzésről 
semmi biztosat nem tudunk, csak a Má
tyás udvarában működő, felkészült, eu
rópai rangú csillagászok és műszerkészí
tők tevékenységét ismerjük. A Mátyás
kor technikai újításai leginkább a 
—»bányászat fejlődését érintették. Agri
cola De re metallica (Bázel, 1556) c. mű
ve tette ismertté a korszak ipari vállalko
zójának és bányászati szakemberének, 
—»Thurzó Jánosnak vízemelő gépeit és 
besztercebányai rézfinomító üzemét. Ke
vésbé volt meghatározó a gazdasági élet, 
a műszaki tudományok fejlődésére a 
szélturbinát, a lánchíd szerkezetét, a hid- 
ro- és aerodinamikai újításokat, számta
lan agrártechnikai találmányt stb. kigon
doló polihisztor, —»Verancsics Faustus 
tevékenysége.

A 16. sz.-ban a reformáció egy-két év
tized alatt átrajzolta a vallási térképet. 
Egymás után jöttek létre a prot. —»kollé
giumok, amelyeknek a legjobb képessé
gű kálvinista diákjai először Wittenberg 
és Heidelberg, majd a lutheri és kálvini 
irány élesebb elkülönülése után főleg 
Hollandia egyetemein, a luth.-ok inkább 
Németo.-ban tanultak, a szerzetesrendek 
iskoláinak diákjai pedig Ausztriában ké
pezték tovább magukat, állandó kapcso
latot tartva fenn Európa nyugati felével.

Mind a kát., mind a prot. iskolákban a 
~ sokáig a természetfilozófia tantárgyban 
(-»iskolai tantárgyak) kapott helyet. A 
kát.-ok ragaszkodtak tovább a skolaszti
kus, arisztotelészi hagyományhoz, ezért 
a természettudományos képzést tekintve
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konzervatívabbnak számítottak, bár tu
dunk arról, hogy pl. a grazi egyetemen 
philosophia naturalist oktató —»Pázmány 
Péter ismertette diákjaival az arisztotelé- 
szi tanokkal nem egyező újabb elmélete
ket is, pl. Kopemikuszét.

A 18. sz. közepéig gyakorlatiasabb 
szellemű volt a prot. kollégiumokban fo
lyó oktatás. Johannes —»Bayer (1630- 
1674 u.), az eperjesi ev. líceum (—»evan
gélikus líceumok) baconi eszméket valló 
tanára, majd rektora a ~t azokhoz a tudo
mányokhoz sorolta, amelyek a minden
napi életet kellemesebbé teszik. Filum 
labyrinthi (Kassa, 1663) c. munkájában 
röviden kitér az alkalmazott ~ra, műsza
ki tudományokra. A legrégibb nyomta
tásban megjelent magyar —könyv a szin
tén Bacon-követő sárospataki, később 
gyulafehérvári fílozófiaprofesszor, —»Pó- 
saházi János munkája (Philosophia natu
ralis, Sárospatak, 1667). A cím dacára 
Pósaházi csak természettudományos kér
désekkel foglalkozik művében: a hőt Ba
con, a teret és a mozgást Newton tanai
nak megfelelően mutatja be. A sárospata
ki iskola fiatalon elhunyt professzora, 
—»Simándi István már nemcsak elméletet 
tanított. Külföldről hozott műszereivel 
megalapozta a kollégium ~i szemléltető
eszköz-gyűjteményét, s az ő nevéhez fű
ződik az első Mo.-on végzett iskolai mű
szeres kísérlet 1709-ben. —»Apácai Csere 
János Magyar enciklopédiába (Utrecht, 
1653 [1655]) az első hazai tankönyv, 
amelyben a korabeli tudományok rend
szerbe foglalt ismertetése található. A 
könyvet magyar szakkifejezései széles 
körben ismert olvasmánnyá tették.

A 17. sz. utolsó harmadában a pápai és 
a sárospataki iskola időlegesen áldozatul 
esett a prot.-üldözésnek. 1660-ban a 
váradi iskola diákjainak egy része pro
fesszoruk, —»Martonfalvi Tóth György 
vezetésével a török hódítás elől menekül
ve Debrecenben talált menedéket. Ebben 
az időben lett a legjelentősebb ref. iskola 
a debreceni, melynek még a Dunántúlról 
és a Felvidékről is számos diákja volt.

Az arisztotelészi skolasztika, a termé
szet spekulatív szemlélete és a tekintély
uralom Descartes racionalizmusától ren

dült meg, majd a newtoni kísérleti ~ hoz
ta a döntő fordulatot. A fejlett prot. orszá
gokhoz fűződő szoros kapcsolatnak és a 
diákság tömeges külföldi egyetemjárásá
nak köszönhetően a 17. sz.-ban a -»kar- 
tezianizmus valósággal meghódította a 
ref. kollégiumokat. Descartes eszméinek 
első hazai említése az Angliát is megjárt, 
Utrechtben doktorált —»Komáromi Csip
kés György debreceni professzor Judi
ciaria astrologiáról és üstökös csillagok
ról való judicium (Debrecen, 1665) c., 
csillagjóslás ellen írott, magyar nyelvű, 
tudománynépszerűsítő művében bukkan 
föl. Részletesebb kifejtése -»Szilágyi 
Tönkő Márton Philosophia ad usum scho
larum praesertim Debrecinae applicata 
c. művében található (Heidelberg, 1678), 
amely összegzi Descartes ~i tanításait. 
Az első mo.-i kartéziánus tankönyv egy 
ismeretelméleti bevezető fejezet után 
Physica generalis címmel tárgyalja a tes
teket és mozgásuk okait, törvényszerűsé
geit, a Physica specialis fejezetben a Föl
dön található elemek és a légnyomás, a 
gravitáció, a hő, a mágnesesség, ill. az 
elektromosság kérdéseit ismerteti. E tan
könyv Zürichben nem jelenhetett meg, 
mert a helyi ortodoxia kételkedésre ösz
tönzőnek ítélte. Bár a szerzőt kötete 
megjelenése alkalmából a kor legjele
sebb tudósai, Martonfalvi Tóth György, 
—»Köleséri Sámuel és —»Pápai Páriz Fe
renc köszöntötték üdvözlő versekben, 
Szilágyi hazai földön sem kerülhette el 
az ideológiai vádaskodást. Az egyházi 
vizsgálat azonban alaptalannak ítélte a 
vádat, sőt a szerzőt a tiszántúli egyházke
rület püspökévé választották, miközben 
katedráját is megőrizhette. Ezáltal Des
cartes ~ja jelképesen is uralomra jutott 
Mo. ref. iskoláiban, és Debrecen az or
szág legnagyobb hatású kartéziánus köz
pontjává lett. Szilágyi Tönkő Márton 
harmincévi tanári működésének eredmé
nyeként kiváló természettudósok sora 
hagyta el a kollégiumot. Közülük az 
1705-ig tanító Debreceni Király István 
Halléban szerzett orvosi diplomát, Fra- 
nekerben a —»matematika hasznáról érte
kezett. -»Huszti Szabó István professzor 
Debrecen városának orvosa is volt, hallei
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Szélturbina Verancsics Faustus Machinae novae (Velence, 1616) c. könyvében
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disszertációjában a hazai tudósok közül 
elsőként használta a kísérleti ~ fogalmát. 
Az 1704-ig filozófiát oktató Debreceni 
Herceg János, a szintén 1708-ig tanító 
Karmaczi Vári Mihály, a szent nyelvek 
1718-ig működő tanára, Kecskeméti 
György és —»Apáti Madár Miklós teoló
giai tanulmányaik mellett kivétel nélkül 
mindnyájan orvosi diplomát is szereztek. 
A spekulatív kartéziánus ~n belül már 
jellegzetes fordulatot képviselt a Nagy- 
enyeden tanító —»Vásárhelyi Tőke István 
Institutiones philosophiae naturalis dog- 
matico-experimentalis (Szeben, 1736) c. 
tankönyve, amely nagy teret engedett a 
szemléltetésnek és a kísérletezésnek 
(—►iskolai oktatási módszerek).

A 17. sz. nagy felfedezései, az égi és 
földi jelenségeket magyarázó newtoni 
mechanika, a szabad vizsgálódás áttöré
se, a tudósokat szolgáló technikai eszkö
zök (távcső, mikroszkóp), a differenciál
ás integrálszámítás, ill. más hatékony 
matematikai módszerek kidolgozása 
után a „világosság századára” elsősorban

hőtani, fénytani és elektromossággal 
kapcsolatos részletkérdések tisztázása, 
ill. a matematikai apparátus tökéletesítése 
várt. A 18. sz.-ban a kartéziánusok mun
káiban és professzori gyakorlatában is 
egyre hangsúlyosabb szerephez jutottak a 
kísérletek. A mo.-i tudományos élet a 18. 
sz.-ban is igyekezett átvenni és népszerű
síteni a nyugati eredményeket. Európá
ban elsőként visz. John Keil oxfordi pro
fesszor tanított kísérleti ~t, 1700-tól. 
Mo.-on Debrecenből Huszti Szabó István 
idejéből (a 17-18. sz. fordulójáról) szár
maznak a legkorábbi kísérleti és szemlél
tető eszközök — éggömbök, mágnesek, 
mérlegek —, közöttük a legrégibb nyil
vántartott hazai példány, Hevelius ég
gömbje (Amszterdam, 1700). Sárospa
takra Simándi István jóvoltából már 
1708-ban 57 eszközből álló, igen jelen
tős szertár került, amelynek darabjaiért a 
professzor személyesen utazott Leiden- 
be. Sárospatak —»Comenius fényes kor
szakához hasonlóan ismét az élvonalba 
emelkedett, és a kontinens számos nagy

Fizikai kísérleti eszközök Vásárhelyi Tőke István tankönyvében (Szeben, 1736)
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hírű intézményét megelőzte. Simándi 
munkásságát folytatta ifj. —»Csécsi János 
és —»Szatmári Paksi Mihály.

A tudománytörténet a század derekától 
igazolja a newtoni ~ hazai jelenlétét: a 
prot.-ok között a leideni egyetemet láto
gató egykori peregrinusok munkásságá
ban, akik Newton legnagyobb európai 
népszerűsítőit, s’Gravesande és Pieter 
van Musschenbroek előadásait hallgat
ták, kát. részről pedig a dalmát jezsuita 
Roger Boskovic és követői tankönyvei
ben. Nagyszombatban azonban 1750 e. 
egyáltalán nem alkalmaztak kísérleti esz
közöket. A jezsuita fdozófiaoktatás a 18. 
sz. negyvenes éveiben kezdett kibonta
kozni a skolasztika korlátái közül. 
—»Lipsicz Mihály kassai tanár Statica 
címmel korszerű munkát publikált a 
mozgás és a gépek szerkesztésének prob
lematikájáról, több kollégájához, Kéri 
Bálinthoz és Hallwax Ferenchez hasonló
an újszerű megközelítésben, de a tudomá
nyos tényeket kuriózumokkal vegyesen 
tálalva. A szemlélet változására, újszerű

ismeretekre utal a szintén nagyszombati 
Purgine János (1719-1748) De vi electri
ca carmen didactium c., a dörzselektro- 
mosságról szóló tankölteménye is.

Debrecenben -»Maróthi György, pis- 
kárkosi —»Szilágyi Sámuel és Hatvani 
István munkássága jelentette a döntő for
dulatot. Maróthi adott lendületet a kon- 
zisztórium által elhatározott nevelési re
formnak, filozófiai nézeteit Newton, 
Leibniz és Christian Wolff tanai határoz
ták meg. Források tanúskodnak csillagá
szati megfigyeléseiről, és annak ellenére, 
hogy a ~ tanítására a kiéleződő viták mi
att nem vállalkozott, a matematikát „fi- 
ziko-matematikai” kísérletekkel tette von
zóvá. A newtoni értelemben vett kísérle
ti ~ oktatását a Leidenben építészetet is 
tanuló piskárkosi Szilágyi Sámuel kezd
te el Musschenbroek tankönyve alapján 
1742-ben, a maga tervezte ~i auditóri
umban, amelynek kialakításánál döntő 
szempont volt, hogy Newton optikai kí
sérletei bemutathatok legyenek. A termé
szettudományok iránt szenvedélyesen ér-

Fizikai kísérleti eszközök Vásárhelyi Tőke István tankönyvében (Szeben, 1736)
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Kempelen Farkas 
Mechanismus der 
menschlichen 
Sprache (Bées, 
1791) c. művének 
egy ábrája

deklődő filozófiaprofesszorok után Hat
vani István már a mai értelemben vett 
természettudós volt. A kémia és bioló
gia mellett alkalmazott matematikát taní
tott, így többek között polgári és katonai 
építészetet is. O vásárolt először dörzs- 
elektromos gépet a szertár számára. Hat
vani idejében a felső tagozaton az egész 
ifjúság köteles volt ~t hallgatni, függetle
nül pályaválasztásának irányától.

A jezsuita iskolákban (—»iskolahálózat 
1.) folyó természettudományos oktatás

kibontakozását elősegítette az 1757-es 
pápai enciklika, amely feloldotta a koper
nikuszi világkép terjesztésére vonatkozó 
tilalmat. A mo.-i jezsuita fizikusok még 
így is csak lassan-lassan merészkednek a 
newtoni ~ területére. A kiváló nagyszom
bati csillagászprofesszor —»Kéri Borgia 
Ferencnek a század közepén Nagyszom
batban megjelent disszertációi (1752, 
1753, 1754, 1756), —»Adányi András, ill. 
—»Reviczky Antal eklektikus munkái 
még sajátos ingadozást mutatnak a new-
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toni és descartes-i felfogás, az „éterhipo
tézis” és a „távolba látó erő” elfogadása 
között. A korszerű ~i eszmék recepcióját 
Boskovic működése is segítette, aki mű
veiben fenntartás és kompromisszum 
nélkül elfogadta a newtoni világképet, 
így eszméi nagyban hozzájárultak a kö
zép-európai természettudományos szem
lélet korszerűsödéséhez. Boskovic nyo
mán a jezsuita —»Makó Pál, Radies Antal 
(1726-1773) és a prot. közegben is nép
szerű —»Horváth (K.) János már kifeje
zetten newtoni szellemben alkották meg 
tankönyveiket.

A korszak egyik legkiválóbb tan- 
könyvírójának, Makó Pálnak Bécsben 
megjelent Compendiaria physicae insti
tutio (1762-65) c. műve összefoglalja a 
newtoni tanokat, de a dinamika tárgyalá
sát még az „erőgörbék” használatára ala
pozza. Makó tankönyvei (a differenciál- 
és integrálszámítást taglalok is) elsősor
ban német nyelvterületen kerültek hasz
nálatba, ahol nagyban elősegítették a ter
mészettudományos oktatás korszerűsö
dését. Makó Mo.-on elsősorban mint a 
Ratio Educationist előkészítő tudomány- 
szervező és mint a —»műszaki oktatást, 
mérnökképzést korszerűsítő oktatáspoli
tikus fejtett ki jelentős működést.

Az 1770-es Norma Studiorum rendel
kezéseinek megfelelően a jezsuita -okta
tás már elkülönült a filozófiatanítástól. 
Horváth K. János nagyszombati, majd bu
dai -professzor Elementa physicae (Buda, 
1790) c. műve már kísérleti ~t is tárgyal, 
és beszámol az elektromosságról is. Je
zsuita szerző tollából származik az első 
magyar nyelvű, épp ezért nyelvújítási kí
sérletként is értékelhető -tankönyv. A 
költőként, szerkesztőként is jelentős 
—»Molnár János áttekinthetően, világos 
stílusban próbálja meg összefoglalni a 
newtoni eszméket (A természetiekről, 
Pozsony-Kassa, 1777).

A magyar tudományos köröktől füg
getlenül működött az Európa-szerte is
mert feltaláló, —»Kempelen Farkas, aki 
„automat”-jaival (beszélőgép, sakkozó
gép) lázban tartotta a világot, az emberi 
beszédről szóló tanulmányával pedig 
megalapozta a fonetika és az eszközfo

nológia tudományát. A Mo.-ról szárma
zó, rövid ideig Debrecenben orvosként 
praktizáló Segner János András a jénai 
és a hallei egyetem tanáraként ért el je
lentős tudományos sikereket. Megalkot
ta a reakciós vízturbina ősét (Segner- 
kerék), s a forgó testek, pörgettyűk, tur
binák leírásával (Specimen theoriae 
turbinum, Halle, 1755) nagy tudományos 
elismerést szerzett. Matematikai és -tan
könyvei, amelyek elsősorban német 
nyelvterületen terjedtek el, eljutottak 
Mo.-ra is.

Az oktatást korszerűsítő 1777-es ren
delet, a —»Ratio Educationis mindenhol 
elősegítette a gyakorlatiasabb szellemű 
oktatást, a -nak a filozófia gyámsága alól 
való felszabadulását. Különösen a —»pia
risták jártak élen a műszaki tudományok, 
a gazdasági ismeretek, a természettudo
mányok oktatásában. A pesti piarista kol
légium filozófiai kurzusa az 1760-as 
évek elejétől 1784-ig állt fenn; akkor II. 
József eltörölte. A kurzuson az 1743/44- 
es tanévtől kezdődően —»Cörver Elek ta
nított természetfilozófiát, -könyve 1745- 
ben jelent meg Budán. Néhány évre rá, 
1756-ban a piarista —»Horányi Elek Ró
mában tette közzé newtoniánus felfogást 
tükröző disszertációját. A század végén 
Poór Kajetán a pesti piarista gimnázium
ban már newtoni ~t adott elő. 1781-ben 
megjelent -könyve (Theoria sensuum...) 
a -nak a filozófiából való mind erőtelje
sebb kiválásáról tanúskodik. E tények a 
—i -»felvilágosodás eddig kellően nem 
kutatott irányát, a leibnizi-wolffi vonalat 
igazolják, melynek eredményeként a pia
risták tananyagába is bekerültek az infi- 
nitezimális számítások elemei, továbbá a 
kísérleti -  dinamikát tárgyaló fejezete. A 
piaristák érdemei közé tartozik az is, 
hogy segítették a magyar nyelvű oktatás 
meghonosodását.

A pesti egyetem első -professzora 
1791-től a horvát származású —»Domin 
József lett. Érdeklődése roppant szerte
ágazó volt: Mo.-on az elsők között vég
zett léggömbkísérleteket (1784, Győr), 
tanulmányt írt az elektromos lámpa mű
ködéséről, foglalkozott az elektromosság 
orvosi alkalmazásával.
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írod.: M. Zemplén, 1961; M. Zemplén, 
1964; Nagy Mihály, A fizika és a 450 éves Re

formátus Kollégium, Fizikai Szemle, 1989/3; 
Rosta István, Fejezetek Magyarország techni
katörténetéből, Bp., 1995; Gazda István, Ma
gyar tudománytörténet, Piliscsaba, 1998; Sl- 
MONYI Károly, A fizika kultúrtörténete a kezde
tektől 1990-ig, Bp., 1998; M. Zemplén Jolán, 
A felvidéki fizika története 1850-ig, kiad. Gaz
da István, Piliscsaba, 1998; Gerencsér István, 
A piaristák és a magyarországi fizika a 18. szá
zadban, in A magyarországi fizika klasszikus 
századai. 1590-1890, szerk. Gazda István, 
Piliscsaba, 2000.

Gáboijáni Szabó Botond-Nagy Mihály

flagellánsok (lat. flagello ’ostoroz’)
Ostorozó, önostorozó, vezeklő, vallá

sos rajongó mozgalom.
A flagelláció eredetileg a remeték ve

zeklő tevékenysége volt. A 13. sz. -»jár
ványokkal, társadalmi krízisekkel, esz- 
katologikus elvárásokkal terhes éveiben 
vált tömegmozgalommá. Az itáliai Peru- 
giából terjedt el a kolduló rendek közve
títésével Közép-Európa területén Cseh-, 
Német-, Lengyel- és Mo.-on, valamint 
Dél-Franciao.-ban.

A ~ Krisztus megostorozásának köve
tésével és utánzásával vezekeltek. A moz
galom Itáliában átfogta a társadalom egé
szét, papok és püspökök is részt vettek 
benne, Mo.-on azonban csak a középső 
és alsóbb rétegek csatlakoztak hozzá. 
Csoportos —»körmeneteik alatt saját éne
keiket énekelték. A hivatalos egyházzal 
szembeni kritikájuk, zsidóellenes meg
mozdulásokban való részvételük miatt 
VI. Kelemen pápa 1349-ben, a konstanzi 
zsinat pedig 1417-ben betiltotta a moz
galmat, amely azonban felújult, és Euró
pa különböző vidékein, így Mo.-on is a 
18-19. sz.-ig élt a népi vallásosságban. 
Mo.-on pl. az egri egyházmegye vizitáci- 
ós jegyzőkönyvei még a 19. sz. elején is 
több településről jelentenek ~at.

írod.: Kovács Béla, Flagelláns körmene
tek az egri egyházmegyében a 18-19. század
ban, Archivum, 2(1974); Étienne Delaruel- 
le, La piété populaire au Moyen Age, Torino, 
1975.

Barna Gábor

flanel —»textil 1.

flin ta  —»kézi lőfegyver

Florentina —»Gyöngyösi István

Fodor Gerzson, nánási (Derecske 
vagy Egyek, 1763. júl. 26.-Nagykőrös, 
1835. febr. 6.)

Ref. verselő, színműíró, műfordító, 
-»Fodor Pál fia. Derecskén, majd a deb
receni kollégiumban tanult. Kiváló elő
meneteléért a legmagasabb diáktisztsége
ket ruházták rá; 1787-től publicus 
praeceptor, szónoklattant és logikát okta
tott, később filozófiát, ugyanekkor a gö
rög nyelv praesese. Két éven át tanította 
—»Csokonait a retorikai osztályban. 1788- 
tól Sinai Miklós mellett diákkönyvtáros, 
ekkor alapozta meg felvilágosult művelt
ségét. 1788-ban contrascriba, 1789-ben 
senior. Ersemlyéni rektorság után rövid 
ideig —»Teleki Sámuelnál házitanító. Járt 
Genfben, Németo.-ban, állítólag Párizs
ban is. Hazatérve 1792-ben nagykőrösi 
iskolarektor, nagy szerepe volt az iskola 
korszerűsítésében. A Martinovics-féle 
összeesküvés után bebörtönözték, csak 
—»Ráday Gedeon közbenjárására kapta 
vissza állását. 1814-ben Nagykőrösön a 
ref. egyházkerület főjegyzőjének válasz
tották, 1815-ben ugyanott másodprédiká
tor, 1826-tól első lelkész. Már diákkorá
ban verselt, halotti orációi és búcsúztatói 
között akad, amelyet Csokonai átvett, ill. 
felhasznált (Fráter Zsófia kisasszony 
utolsó tisztességérej. Lefordította Xeno
phon Ephesosi történetét, versekbe fog
lalta Zsoldos János Diaeteticáját. Tanter
vet, jegyzeteket, kompendiumokat készí
tett. Nevelési tárgyú iskoladrámájában a 
formális szigort és a korlátlan engedé
kenységet ütközteti. —»Pálóczi Horváth 
Adám hozzá írt levele tanúsítja, hogy ké
szült a magyar írók összeírására. Kézira
tos műveinek egy része elpusztult a II. 
világháború alatt, a megmaradtakat az 
OSZK őrzi.

Művei: Az Efézusi Xenofonnak az Efézusi 
Abrakomás és Anthia szeretetekről írt V. 
könyvei, 1786 (ms., OSZK); A kemény és a 
lágy nevelésről íratott já ték (A jó  nevelés hár-
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mas kis tüköré) (ms., OSZK); Halotti oratió 
Cseh Szombathy József felett, Pest, 1815; Az 
egészség fenntartásáról való rendszabások 
[...], készítette Zsoldos János orvosdoktor, 
versekbe foglalta Fodor Gerzson, Sárospa
tak, 1818.

írod .: JUHÁSZ Béla, Fodor Gerzson és 
Csokonai, StudLitt, 1963.

Bretz Annamária

Fodor István, somorjai (Stephanus 
Crispus, Nagylúcsei Fodor István, Dóczy 
István; 1460 k.-Buda, 1494. ápr. 5.)

Diplomata, szónok. —»Nagylúcsei Or
bán kincstartónak, győri, majd utóbb eg
ri püspöknek anyai ágon unokaöccse. 
1471-ben Bécsben, majd Ferrarában, vé
gül 1475-ben Rómában tanult. 1484-ben 
Kázmér lengyel királynál járt követség
ben, 1486-ban fogadta a francia király 
követeit, 1488-ban Ferrarában és Milá
nóban tárgyalt Corvin János házassága 
ügyében. Milánói követjárásához kap
csolódóan megtekinti a monzai várat, a 
székesegyházat és kincstárát. 1483-tól 
1489-ig a székesfehérvári Szt. Miklós- 
egyház prépostja, majd budai prépost. 
1489-től boszniai, 1490. febr. 20-tól 
szerémi püspök. 1490-ben II. Ulászló kö
vete Miksa császárnál. Követjárásairól 
naplót vezetett. Kézirata —>Zsámboky 
Jánoshoz, majd az ÖNB-be került, jelen
leg lappang. Könyvtárának egyik kóde
xét (OSZK, Cod. Lat. 444), benne csa
ládtagjaira (Fodor Lőrinc, Nagylúcsei 
Dóczy Fülöp) írt két epitáfiumát Kulcsár 
Péter azonosította. Ugyanebben a kódex
ben őrződött meg Antonio —»Bonfini 
hozzá írt epigrammája, aki a Rerumban 
is több helyütt dicséri ~ humanista mű
veltségét, kiváló jellemét, a széptudo
mányokban való jártasságát és ékesszó
lását. Egyik beszédét hosszabban idézi. ~ 
1492-ben Nagylúcsei Orbánnak az egri 
székesegyházban érc síremléket állíttat, 
és egy miniált, nyomtatott missalét ado
mányoz a káptalannak.

írod .: Békési Emil, Magyar írók Hunyadi 
Mátyás korából, KatSz, 1902; W ertner Mór, 
Fodor István boszniai s szerémi püspök csa
ládi történetéhez, Turul, 30(1912); Balogh 
Jolán, Adatok Milano és Magyarország kultu

rális kapcsolatainak történetéhez, Bp., 1928; 
Hoffmann Edith, Régi magyar bibliofilek 
[1929], kiad. W ehli Tünde, Bp., 1992; 
Détshy Mihály, Az egri várszékesegyház épí
téstörténetének okleveles adatai, ME, 13 
(1964); Kulcsár Péter, Három epigramma 
1487-ből, ItK, 1996; Uő, A magyar történeti 
irodalom lelőhely jegyzéke a kezdetektől 1700- 
ig, Bp., 2003.

Maurer Zsuzsa

Fodor János, nánási (Szerencs, 1693. 
márc. 10.-?)

Ref. tanár, majd lelkész. Domidoctus- 
ként Szerencsen, 1705-től Sárospatakon, 
1710-től Debrecenben tanult. Néhány év 
tanítóskodás után 1723-tól lelkész Tisza- 
ladányban, Hemádbüdön, Zsujtán, Tég
láson, Monostorpályiban, Tótiban, Kóly- 
ban. 1742-ben, 1747-ben és 1754-ben 
eretnekség vádjával (de inkább összefér
hetetlensége miatt) eltiltották hivatásá
nak gyakorlásától. Ellenfelei végül a vi
lági hatóságoknál is följelentették, s en
nek következtében négy hónapi fogságot 
szenvedett. Sorsa ezt követően ismeret
len. A börtönben fejezte be magyar nyel
vű önéletírását.

Kiad.: Fodor János ref. lelkész önéletrajza 
a múlt század közepéről, kiad. Hoffer Endre, 
Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figye
lő, 1877.

Szabó András

Fodor Kristóf (Christophorus Crispus; 
15. sz. második fele)

Humanista költő. Nevét —»Janus Pan
nonius hozzá írt epigrammái őrzik.

írod .: Marianna D. B irnbaum, Janus Pan
nonius ismeretlen milánói kapcsolatai, in 
Janus Pannonius. Tanulmányok, szerk. Kar
dos Tibor, V. Kovács Sándor, Bp., 1975 
(Memoria Saeculorum Hungáriáé, 2).

Maurer Zsuzsa

Fodor Mihály (Balaton, 1709. szept. 
28.-Eger, 1775. márc. 23.)

Jezsuita író, tanár. 1726-ban lépett be a 
rendbe. 1730-33 között Nagyszombat
ban filozófiát tanult. Grazban, Győrött, 
majd Kassán tanított, 1737-40 között fi
lozófiát tanult Bécsben. 1742-46 között
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Nagyszombatban, 1747-48-ban Győrött 
tanított. 1749-62 között Trencsénben, 
1763-67 között Egerben, 1768-70 kö
zött Kassán rektor, 1771-72-ben ismét 
Egerben a rend harmadéves növendékei
nek mestere. Műveiben híres hősöket di
csér (Illustres belli heroes, Kassa, 1736), 
a magyarok bátorságáról ír (Bellica Hun- 
garorum fortitudo, Nagyszombat, 1745) 
és a bűnbánatról elmélkedik (Methodus 
agendae verae poenitentiae..., Nagy
szombat, 1746, magyarul: A bűnös em
bernek megtérésére az igaz poenitentia- 
tartásnak módja, Nagyszombat, 1746, 
Kassa, 1753).

írod.: Lukács, Catalogus generalis, I—II, 
1987-88.

Bogár Judit

Fodor Pál (Csobaj, 1723-Hajdúbö- 
szörmény, 1798. okt. 14.)

Ref. lelkész, fordító. -»Fodor Gerzson 
apja. Debrecenben tanult, majd a szin- 
taxista és poétikai osztály tanítója lett, 
1752-től senior. 1753-54-ben Heidcl- 
bergben és Bázelban tanult, hazatérve 
Derecskén, Gáborjánban, Csegén, Sá
pon, Tégláson lelkész. 1785-ben a téglá- 
siak vádjai nyomán elmozdították, Haj
dúböszörményben telepedett le. Lefordí
totta Johannes Hübner (1688-1731) 
verses bibliai történeteket tartalmazó is
kolai könyvét, amely a 19. sz. közepéig 
számtalan kiadást ért meg, s a kor egyik 
legnépszerűbb ref. tankönyve volt.

Műve: Száz és négy válogatott bibliabéli 
históriák..., Bázel, 1754, 1760, Nagykároly, 
1762, Debrecen, 1769, Pozsony, 1772 stb.

írod.: Szilágyi Ferenc, Deákok tüköré, 
Bp„ 1986.

Bogár Judit

Fodor Patrik (Patricius, János; Csíkrá
kos, 1706-Esztelnek, 1757. okt. 28.)

Drámaíró. 1725. aug. 2-án lép be a fe
rences rendbe, 1730. márc. 21-én szente
lik pappá. 1732-33-ban a szintaxis és a 
grammatikai osztály tanára a csíksom- 
lyói gimnáziumban, 1733. ápr. 3-án, 
nagypénteken magyar nyelvű passiójáté
kot mutat be diákjaival ugyanott. Passió
játéka, melynek szövege a csíksomlyói

Liber exhibens actiones parascevicas c. 
kéziratos kötetben maradt fenn, 12 jele
netből áll. Krisztus szenvedéstörténetét 3 
allegorikus jelenet (pl. égi pör) előzi meg 
benne. 1734-ben gr. Mikes István házi
káplánja Marosújvárott. 1735-39 között 
Medgyesen, 1743-ban Gyulafehérvárott 
házfőnök. 1742-ben Csicsókeresztúron 
özv. Torma Miklósné Baranyai Katalin
nál, 1739-41 között pedig Nagyemyén 
Kun Zsigmondnál, a királyi tábla főjegy
zőjénél házikáplán. 1749-50-ben Zágon- 
ban teljesít lelkipásztori feladatot.

írod.: György József, A ferencrendiek 
élete és működése Erdélyben, Cluj-Kolozsvár, 
1930, 171, 228, 275, 393; Pintér Márta Zsu
zsanna, Ferences iskolai színjátszás a 18. szá
zadban, Bp., 1993, 134.

Pintér Márta Zsuzsanna

fodorillvér, fodorigler -»textil 1.

Foedus Studiosorum Nobilium Sem- 
proniense (Soproni Nemes Tudósok 
Társasága, Studentenbund; 1604-74)

Ev. jellegű művelődési egyesület. 
—»Lackner Kristóf soproni humanista 
polgármester alapította 1604 pünkösd 
hétfőjén Sopronban. Tagjai egyetemet 
járt polgárok és a soproni belső tanács 
képviselői voltak, a meghívott tagok kö
zött Sopron m. főnemesei is képviseltet
ték magukat. Kéziratos szabályzatuk sze
rint tagjaik sorába nőket is felvettek. Az 
új tag a belépési díj mellett egy értékes 
könyvet is adományozott a társaság 
könyvtárának. Összejöveteleiket minden 
év pünkösd hétfőjén rendezték, ülései
ken, Lackner életében, az alapító egy- 
egy orációját hallgatták meg, vagy latin 
nyelvű színjátékát tekintették meg a he
lyi latin iskola, majd (1628-tól) gimnázi
um előadásában. Lackner halála (1631) 
után a ~ működése visszaesett, bár alkal
mi versantológiákat még megjelentettek. 
Az ellenreformáció kezdetén Barth Kon- 
rád ev. lelkész még szorgalmazza az 
egyesület fenntartását, 1674-ben azon
ban végleg megszűnik.

írod.: Payr Sándor, Lackner Kristóf tudós 
társasága, Sopron, 1915; KOVÁCS József 
László, A Soproni Nemes Tudósok Társasága,
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Helikon, 1971; Uő, Lackner Kristóf és kora, 
Sopron, 1972; Grüll Tibor, Literátus céh, 
vagy tudós társaság, in Házi Jenő Emlék
könyv, szerk. Dominkovits Péter, Turbuly 
Éva, Sopron, 1993.

Kovács József László

fogadalmi kép (votivkép)
A patrónusszentek —»oltáránál hálából 

vagy segítség megnyerése céljából elhe
lyezett festmény, melyen Szűz Mária 
vagy a beavatkozó szent csodáját, a foga
dalomtevő helyzetét és az esemény pon
tos idejét dokumentálják. Egyes szemé
lyek és közösségek egyaránt tehetnek 
fogadalmat képek állítására. A ~ek álta
lában betegséggel, —»járványokkal (pes
tis stb.), természeti csapásokkal, balese
tekkel függnek össze, s erre feliratuk is 
utal. A segítségül hívott szentek mindig a 
-»kegyképen vagy a templomban lévő 
ábrázoláson szokásos formában jelennek 
meg, legtöbbször szöveg kíséretében. A

~ kialakulása szorosan összefügg az ún. 
devóciós képekkel (Andachsbild), ame
lyeken a —»donátor mindig helyet kapott. 
Kezdetben neves festők készítették, a 
17-18. sz.-ban már provinciális és naiv, 
többnyire anonim mesterek. Több típusa 
ismeretes.

A ~ek jelentős szerepet játszottak már 
az Anjou-kori —»reprezentációban is, 
amikor aranyozott és zománcos, ezüst- 
foglalatú, kisméretű táblaképeket ado
mányoztak jelentős és ismert kegyhe- 
lyekre. Eredeti állapotában maradt fönn 
három Madonna-kép: kettő Aachenban 
(—»aacheni kincs), egy Mariazellben, va
lamint egy Mária koronázása-kompozí- 
ció Aachenban. Közös vonásuk az arany
nyal átszőtt, részben heraldikus elemeket 
tartalmazó díszruhák alkalmazása. Leg
ismertebb közülük a mariazelli Wall- 
fahrtskirchében őrzött ún. Schatzkam
merbild, Nagy Lajos király látomásának 
és fogadalmának emléke. E kép a gyer-

Nagy Lajos fogadalmi 
ajándéka, a mariazelli 
Schatzkammerbild, 1360- 
as évek, részlet
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Nàdasdy Ferenc és Esterházy Julianna fogadalmi képe, háttérben a lorettomi kegytemplommal 
Kilian rézmetszete, 1667. OSZK

mekét jobbjában tartó, fejét jobbra hajtó 
Mária félalakját ábrázolja I. Lajos címe
reivel. A képet típusbeli, ábrázolási sajá
tosságai, foglalatának és keretének rész
letei szorosan kapcsolják az aacheni ma
gyar kápolnában őrzött táblákhoz.

A Jagelló-korból két emlék ismeretes. 
1497-ben készült a Kutná Hora-i Szt. 
Borbála-székesegyház egyik kápolnájá
ba az az Imago pietatis-ábrázolás, amely
nek két oldalán Szt. Vencel és Szt. Lász
ló alakja áll. A másik e korbeli alkotás 
egy 1511-12 k. készült festmény: Szt. 
László a Napbaöltözött Asszony oltalmá
ba ajánlja II. Ulászlót és gyermekeit 
(SzM). Az újabb kutatás 1515-re datálja, 
és vitatja fogadalmi jellegét.

A ~ek készítésének virágkora a 17-19. 
sz.-ra esik, ám a források csak ritkán kö
zölnek róluk részleteket, s ezek a leírá
sok sem teszik lehetővé ikonográfiái 
elemzésüket. Annyi azonban megállapít
ható, hogy a mirákulumszövegekben 
szereplő képek megjelenése nem mutat 
lényeges eltérést a fennmaradt emlékek

től. Az alkotások megrendelői a kegyhe
lyeket tömegesen fölkereső, legkülönbö
zőbb társadalmi helyzetű népcsoportok, 
egyének, közösségek lehettek (—»zarán
doklat). Erre a képek méretéből, kvalitá
sából, a donátorok nevéből lehet követ
keztetni. A kisméretű képek mellett elő
fordulnak nagyobb, táblakép méretű 
festmények is, amelyeket rendszerint 
egész közösségek ajánlanak föl a bajból 
való szerencsés megmenekülésükért. így 
pl. az 1763-as komáromi földrengés al
kalmából a város az eseményt szemléle
tesen ábrázoló nagyméretű ~et adomá
nyozott a boldogasszonyi templomnak. 
Kiemelkedő színvonalú a pápai ferences 
templom gyóntatófolyosóján függő dí
szes, címeres keretelésű, a pestistől való 
megmenekülésért hálából felajánlott 
olajfestmény Esterházy Ferenc és Thö
köly Katalin portréjával 1683-ból. A ba
rokk ~ek közös jellemzője, hogy mindig 
megfestik rajtuk az adományozókat is, az 
adott búcsújáró hely kegyképe, kegy
szobra és a fogadalom okául szolgáló
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esemény, felirat (ex voto) kíséretében. 
Legtöbb típusuk a késő középkori, rene
szánsz predellaképekre, ->epitáfiumokra 
vezethető vissza. A képek leggyakrabban 
festéssel (tempera, olaj) készülnek, de 
előfordulnak más technikával készült al
kotások is. Az ezüstből trébelt képek 
egyik sajátos fajtáját képviseli a kolozs
vári piarista templomban őrzött kegykép. 
Ezek a különböző súlyú, ezüstből öntött 
vagy lemezből kivert képek (ún. lannák) 
rendszerint szintén a kegyképet, vala
mint a beteg vagy a fogadalmat tevő sze
mélyt, esetleg a betegségre utaló testré
szeket ábrázolják, amelyeket különböző 
színű (fekete, vörös, zöld) bársonnyal be
vont, aranyozott keretbe foglalt táblára 
erősítenek. A ~ek másik csoportját azok 
az emlékek alkotják, ahol Szűz Mária he
lyett az illető személy védőszentje, ill. 
más segítőszent látható (Máriagyűd, Szt. 
Cecília; Békásmegyer-Ofalu, Szt. Flóri
án). A ~ek készítésének virágkora a 19. 
sz. derekáig tartott, majd más jellegű 
adományok, hálatáblák szorították ki 
őket, a társulati és emlékképekkel együtt. 
Folyamatos pusztításukhoz, pusztulásuk
hoz a különböző liturgikus rendelkezé
sek is hozzájárultak. A vallásszocioló
giai, művészettörténeti, néprajzi aspek
tusból is fontos információkat hordozó 
alkotások száma egyre fogy. Nagyobb 
mo.-i gyűjtemények: Celldömölk, a plé
bániatemplom „tárháza”; Ják, plébánia- 
templom; Andocs, kegytemplom; Mária- 
remete, kegytemplom.

írod.: Bálint Sándor, Ünnepi kalendári
um [1976-77], Szeged, 21998; Marosi Ernő, 
Votivképek az Anjou udvarból, in Művészet 
1342-1382, 1982; Tüskés Gábor, Búcsújárás 
a barokk kori Magyarországon a mirákulum- 
irodalom tükrében, Bp., 1993; Bálint Sán
dor, Barna Gábor, Búcsújáró magyarok. A 
magyarországi búcsújárás története és nép
rajza, Bp., 1994 (korábbi részletes irodalom
mal); „Mária megsegített." Fogadalmi tár
gyak Máriaradnán /  „Maria hat geholfen”. 
Votivgegenstände in Maria-Radna, szerk. 
Barna Gábor, Szeged, 2002 (Devotio 
Hungarorum, 9/1-2); Votivbild König Wladis- 
laus II. von Böhmen und Ungarn mit seinen 
Kindern, in Kaiser Ferdinand I. 1503-1564.

Das Werden der Habsburgermonarchie, Aus
stellungskat., Wien, Kunsthistorisches Muse
um, 2003, Hrsg. Wilfried Seipel, Wien, 2003, 
Kat. II. 14 (Urbach Zsuzsa); Kerny Terézia, 
„ Celli típusú ” fogadalmi képek Magyaror
szágon, in Mariazell és Magyarország. Egy 
zarándokhely emlékezete, kiáll, kát., BTM 
Kiscelli Múzeuma, 2004, szerk. Farbaky Pé
ter, Serfőző Szabolcs, Bp., 2004; Serfőző 
Szabolcs, A Schatzkammerbild története és a 
kincstár oltára, in Mariazell és Magyaror
szág, i. m.

Kerny Terézia

fogadó
Olyan épület, amelynek tulajdonosa 

vagy bérlője hivatásszerűen azzal foglal
kozik, hogy a városba érkezőknek vagy 
átutazóknak éjjeli szállást, esetleg kocsi
juknak védelmet, lovaiknak ellátást biz
tosítson.

A fontos, nagy forgalmú utak kereszte
ződésénél, réveknél, vámoknál, a nagy 
kereskedelmet vonzó településeken s ott, 
ahol rendszeresen tartottak vásárokat, 
már a korai középkorban épültek ven- 
dég~k. Mo.-ról 1279-ből ismerjük az el
ső adatot: egy szerződés aláírói megvesz
nek egy palotát telekkel, amely Kopasz 
Péter fogadós szomszédságában fekszik.

A vándorok, az útonjárók nemcsak a 
fogadósoknál szánhattak meg, hanem ko
lostorokban is: a szerzetesek fekhelyet, 
élelmet adtak a rászorulóknak. Nagy ün
nepeken különösen megnőtt a kolosto
rokban elszállásolt vendégek száma. Kü
lön épületekben helyezték el őket, szol
gáikat pedig az istállók feletti emeleten. 
A vendégek ellátásáról az alamizsnás 
testvér gondoskodott. A városok forgal
ma, a kereskedelem fejlődése, a kereske
dők, hajósok és szekeresek nagy száma 
valószínűsíti, hogy a megszállóhelyek, a 
~k iránt a középkor későbbi századaiban 
is nagy igény mutatkozott.

A török hódoltság idején tovább fej
lődtek a vendégfogadás, az italmérés for
mái. A nagyobb településeken voltak ún. 
kereskedői ~k is, amelyekben a kereske
dők nemcsak megszállhattak, hanem árui
kat is árusíthatták. Az út menti ~khoz ha
talmas hodályok épültek az átutazó ke
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reskedők szekerei, lovai számára. —»Ev- 
lia Cselebi török utazó 1660-64 között 
készített úti beszámolójában a nagyobb 
mo.-i városokban 10-15 ~t is említ, ám 
sehol nem ír arról, milyen az épület, ho
gyan rendezték be, hány szobája van.

A hódoltság megszűntével az ország 
egyes kereskedelmi útvonalainak fontos
sága megváltozott, s a vendég~k építése 
követte a forgalom átrendeződését. A 
visszafoglalt Pest-Buda újra az úthálózat 
középpontjává vált. Egyre nagyobb szám
ban létesültek ~k és útszéli csárdák (vagy
is olyan ~k, ahol borkimérést is engedé
lyeztek) a Pestnél találkozó négy nagy or
szágút mentén. Az 1696-os összeírás 
szerint Pest városában már 7 ~ volt, ösz- 
szesen 27 vendégszobával. A ~k és a csár
dák lassanként az egész országot behá
lózták. 1701-ben a budai tanács már sza
bályozta a hivatásos vendéglátást, és a ~k 
három kategóriáját határozta meg. Meg
szabta, hogy a legkisebb (és legolcsóbb) 
~nak legalább 3 szobája és 8 ló elhelye
zésére istállója legyen, a középméretű
nek 4 szobája és 12 lóra való istállója, a 
legnagyobbnak pedig 6 szobája és 18 ló 
számára istállója. A század elején még 
nem volt Budán 6 szobás és Pesten is 
csak egy, a Fehér Hajó. Ezt rögtön a tö
rök kiűzése után kezdték építeni, egy
emeletesre, és 170 évig szolgálta eredeti 
rendeltetését. A város másik híres ~ja az 
1724-ben épült Hét Választófejedelem
hez címzett. Itt rendezték be az 1770-es 
években az első pesti vigadót, a Redutot. 
A pesti polgárság összejövetelei, tánc- 
mulatságai, néha pedig koncertjei is e ~ 
termeiben zajlottak.

A vendégszobák egyik -ban sem vol
tak egyágyasak vagy egy családra mére
tezettek, hanem több személy is aludt 
bennük. Nagyobb vásárok idején a szo
bákban annyian éjszakáztak, ahányan el
fértek. Ilyenkor megtelt az ivószoba, a 
pitvar, a padlás, a fészer, sőt a kocsiszín 
is. A vendégfogadói jog a földesuraké 
vagy a városoké volt, s e jogot bérbe ad
ták a fogadósnak. A tulajdonos sokszor a 
vendég-ban helyezte el azokat a vendé
geket is, akiknek a —»városházán vagy a 
-»megyeházán, ill. a -»kastélyban nem

jutott hely, helyszűke miatt vagy társa
dalmi okokból. (így szállásolták el pl. 
—»Csokonai Vitéz Mihályt Keszthelyen 
1798-ban az uradalmi -ban.) A források 
szerint egyes szerzetesrendek is vállalkoz
tak vendég~k fenntartására. így a buda- 
vízivárosi Elefántot előbb az —»ágos- 
tonosok, majd a —»ferencesek birtokolták, 
a vácbottyáni, 1760 k. épült ~t pedig a 
pesti —»pálosok.

A mo.-i -król részletes beszámolót ol
vashatunk Johann Lehmann 1785-ben 
megjelent útleírásában (Reise von Press- 
burg nach Hermannstadt in Siebenbür
gen). A szerző hatszor járta végig a Po
zsonytól Nagyszebenig vezető utakat, és 
—k tucatjainak állapotáról, árairól írta 
meg tapasztalatait.

A régi csárdák közül mindmáig a hor
tobágyi a legismertebb. A híres kilenclu- 
kú híd mellett áll, a Budáról, ill. a Felvi
dékről Debrecenbe vezető út mentén, 
ahol egykor a Hortobágy folyó keresz
tezte a forgalmat. Előbb vályogból épült, 
majd 1737-ben átépítették téglából. Ezt 
váltotta fel 1781-ben a ma is álló épület 
(a később tovább bővített csárda nyugati 
része), középen az ivóval és a konyha 
mellett öt vendégszobával. Az út felől 
íves, mellvédes tornác fut a traktus előtt. 
A csárdával szemben a 18. sz.-ban fából 
ácsolt szekérállás készült (később tégla
fallal cserélték fel).

A ~k, különösen a nagyvárosokban, a 
forgalom növekedésével a 19. sz.-ban 
szállodákká alakultak át.

írod.: B allai Károly, Magyar korcsmák 
és fogadóka 13-18. században, Bp., 1927; A 
magyar vendéglátóipar története, szerk. UŐ, 
Bp., 21988; Vendégváró régi házak, főszerk. 
Pereházy Károly, Bp., 1979.

Kclényi György

Fogarasi Pap József (Szászváros, 
1744. aug. 26-Marosvásárhely, 1784. 
dec. 17.)

Ref. filozófus, fizikus, a marosvásár
helyi kollégium európai hírű tanára. 
1760-tól a nagyenyedi kollégiumban ta
nult, kitűnt emlékezőtehetségével és vi
takészségével. 1768-ban a retorikai osz
tály praeceptora. Összeütközésbe került
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Kováts József filozófiaprofesszorral. 
—»Teleki Sámuel ajánlásával Bázelba 
ment, 1770-ben Odera-Frankfurtban, 
1771-ben Groningenben, Franekerben, 
majd Utrechtben tanult. Számos előkelő 
tanítványa volt. Utrechtben avatták lel
késszé és bölcsészdoktorrá 1774-ben. 
Flazatérve az év őszétől 1779-ig szászvá
rosi lelkész, 1779-től Marosvásárhelyen 
a bölcselet és a mennyiségtan tanára. Jó 
pedagógus hírében állt. 1784-ben ő volt 
az első prot. professzor, akit II. József ki
nevezett a pesti egyetemre, de hirtelen 
halála miatt nem foglalhatta el tanári szé
két. Filozófiai és teológiai értekezéseivel 
rendszeresen részt vett és díjat nyert kül
földi akadémiák és társaságok pályázata
in. Elsőként képviselte és tanította Maros- 
vásárhelyen Christian Wolff (és Leibniz) 
filozófiáját és az új természettudományos 
tanokat. írt üdvözlő verseket és halotti 
búcsúztatót. Halála után tisztelői oszlop
írással irt charta funebrist készítettek em
lékére, melyet —»Gombási István szer
kesztett. Irigyei közé tartozott —»Aranka 
György és —>Kovásznai Sándor.

írod.: Benkö József, Olcsó érceket arany- 
nyá változtató [...] erdélyi magyar alkimista 
[...] Fagarasi Pap József, in Socrates redivi
vus, szerk. G o m b á s i  István, Kolozsvár, 1 7 8 5 ; 

[S z a c s v a y  Sándor,] Borostyánkoszorús dip
loma..., h. n., 1 7 8 6 ; S z ig e t i  Gy. Mihály, 
Fogarasi Pap József élete leírása, Felsőma
gyarországi Minerva, 8 (1 8 3 2 ) ,  8 . füzet; Deák 
Farkas, Irodalmi polémia a múlt század vé
gén, Figyelő, 1 8 8 1 ; K o n c z  József, A maros
vásárhelyi evangéliumi református kollégium 
története, Marosvásárhely, 1 8 8 9 ; M akjcai Er
nő, Adatok Fogarasi Pap József életéhez és 
munkásságához, Kolozsvár, 1944; M. Z e m p 
l é n , 1964 .

Bretz Annamária

fogásnóta -»asztali zene

fogastőr —»tőr

Fogéi Gergely (Georg Vogel; Vác, 
1717-Buda, 1782)

Freskó- és oltárképfestő. 1748-ban te
lepedett le Óbudán, 1753-ban polgárjogot 
kapott Budán, majd 1761 e. György né

ven házat vásárolt a budai Vámegyedben. 
1748-tól kezdve rendszeres javadalma
zással az Óbudán birtokos gr. Zichy csa
lád alkalmazásában állt, a működésére 
vonatkozó adatok egy része a Zichyek 
számadásaiban maradt fenn. A Zichyek 
szolgálatából -  és feltehető pártfogásuk
kal -  iratkozott be 1752-ben a bécsi Kép
zőművészeti Akadémiára, ahol felvétele
kor „bürgerlicher Maler”-ként jegyezték 
be. Bécsi tanulmányaiból visszatérve né
hány évig még a Zichy családnak dolgo
zott, majd az 1750-es évek közepétől 
egyre több feladatot kapott az akkor épü
lő budai templomok és kápolnák díszíté
sében, gyakran együtt a Zichyek udvari 
szobrászával, —»Bebo Károllyal. ~, aki
nek munkáit olykor Paul Troger és Kas
par Franz Sambach megoldásai ihlették, 
megbízható, bár nem kiemelkedő színvo
nalat képviselt a század második felében 
egyre jelentősebb feladatokhoz jutó pest
budai művészek (pl. —»Falkoner festődi
nasztia) sorában. Freskó- és oltárképfestő
ként életművének nagyobb része óbudai, 
budai és Buda környéki templomokhoz 
kötődik.

Első ismert munkája 1746-ból az óbu
dai plébániatemplom Szent Péter és Pál- 
főoltárképe, valamint a szentély mennye
zetképe volt, Péter elhívatásámk és Pál 
megtérésének jelenetével (átfestve). Ko
rai időszakát a Zichyek szolgálatában s 
elsősorban az óbudai kastélyban végzett 
(azóta elpusztult) munkái jellemzik: a 
kastélykápolna freskói és oltárképe, 
mennyezetképek a kastély nagytermé
ben, lépcsőházában, valamint a kerti lak
ban, falképek a lakószobákban, továbbá 
arcképek a fogadóterem számára (1748- 
54). Emellett ellátta azokat az alkalmi, 
részben díszítő jellegű feladatokat is (író
szekrény és napóra festése, ünnepi deko
ráció, betlehem és kocsidísz tervezése), 
amelyek ugyancsak beletartoztak az ud
vari festő feladatkörébe. Szintén a Zichy 
család megbízására festette a zsámbéki 
plébániatemplom mára elpusztult szen
télyfreskóját (1753-54), valamint három 
oltárképét (1754), a budai kapucinusok 
templomának két oltárképét (1766-68), 
melyek közül Páduai Szent Antal ábrázó-
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lása ma is áll. ~ másik legfontosabb meg
rendelője a jezsuita rend volt, megbízá
sukra készítette el a vízivárosi Szt. Anna- 
plébániatemplom Xavéri Szent Ferenc- 
oltárképét (1757, elpusztult), valamint a 
szentély Szentháromságot ábrázoló ku
polafreskóját (1772, elpusztult). 1751 k. 
—»Padányi Bíró Márton a sümegi püspö
ki nyári palota kápolnájának mennyezet
képét, Szent Márton megdicsőülését fes
tette meg vele.

További munkái: a perbáli róm. kát. 
templom oltárképe (1755); falképek a 
majki kamalduli kolostorba Szent Romu
ald életének jeleneteivel (1762); a budai 
kapucinus templom szentélyfreskója 
(1771, átfestve); a belényesi róm. kát. 
templom Mária koronázása-főoltárképe 
(1772). Két, manierista példák alapján 
készült jelzett, 1771-re datált kabinetké
pe is ismert, egyik az ótestamentumi Ju
dit (MNG), másik az Alvó Vénusz 
(magántul.) alakjával.

írod.: Tragor Ignác, Vác műemlékei és 
művészei, Vác, 1930, 75-77; Schoen Arnold, 
A budai Szent Anna-templom, Bp., 1930, 7, 
42, 45, 112, 128, 183, 210; Uő, Óbuda múlt
jából, Bp., 1935, 10, 20; G aras, 1955, 
64-65, 259; Zsánermetamorfózisok, 1993, 
272, 365.

Buzási Enikő

fogoly
Allatszimbólumként az ördög megsze

mélyesítője. A Physiologus szerint a ~ ér
telem nélküli madár, mert más madár tojá
sait ellopja és kikölti. így tesz a sátán is, 
amikor elrabolja a még éretlen, Krisztus
hoz igyekvő embereket, akik azonban el
hagyják a sátánt. A valódi anyjukat felis
merő ~fiókák jelképezhetik az igazságot, 
a Krisztus és az egyház iránti szeretetet 
is, s mint ilyenek Krisztus- és Mária-ké- 
peken feltűnhetnek. A Zsámboky-kódex- 
ben (ÖNB) is ábrázolták. -»Balassi Bá
lintnál a Mire most, barátom... kezdetű 
versében (23,4) a szépséges nőt jelképe
zi, szemben a szerelem elvakító volta mi
att csak szépnek tetsző —»békával.

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

Wehli Tünde

fok  -»vízépítészet és vízhasználat

fokos —»ütő- és sújtófegyverek

fokosbalta  -»ütő- és sújtófegyverek

F oktövi János (Foktő, 1566 k.—?)
Ref. egyházi író, költő, műfordító. Is

koláit Tolnán és Debrecenben járta 
(1581-88), külföldi tanulmányút]áról 
nincs tudomásunk. 1592-ben szentelték 
pappá, több évi vándorlás után (Adács, 
Tököl, Foktő, Pataj, Makád) 1604-ben 
végül Vácott telepedett le mint lelkész; 
később esperessé is választották. Jóllehet 
domidoctus volt, széles körű műveltséget 
szerzett, kapcsolatban állt —»Rimay Já
nossal is. Kéziratban maradt prédikációs- 
könyve (Az embör életének 1. eredetiről 
II. természetiről III. állapatjáról iratta
ton könyv, 1614) a szokásos forrásokon 
túl meglepően sok antik filozófiai hivat
kozással él. Intellektuális próza, valósá
gos antropológiai enciklopédia, natura- 
lisztikus leírásokkal az ember fizikai jel
lemzőiről, amelyek finom lélekelemző 
eszmefuttatásokba torkollnak; erkölcsta- 
ni kérdésekben ugyanakkor szigorú ál
láspontot képvisel. Fő forrása az emberi 
test méltóságát humanista szellemben, 
Pico della Mirandola nyomán magaszta
ló —»Laskai Csókás Péter (De homine, 
Wittenberg, 1585). Prédikációszövegei
be ágyazott verses idézetek (Horatius, 
Juvenalis, —»Janus Pannonius) formahű 
fordításával próbálkozott, maga is írt 
időmértékes verset, mind magyarul, 
mind latinul.

Művei: Az embör életének I. eredetiről II. 
természetiről III. állapatjáról írattatott 
könyv, ms., OSZK, Oct. Hung. 380; RMKT 
XVII/8 1976 (versei); Szöveggyűjtemény a 
régi magyar irodalomból, I, Késő-reneszánsz, 
manierizmus és kora-barokk, szerk. Kovács 
Sándor Iván, Bp., 1998, 85-91 (részletek a 
prédikációskönyvből).

írod.: Erdélyi Pál, Foktövi János ismeret
len prédikációs könyve 1614-ből, MKsz, 
1887; UÖ, Adalékok a régi magyar irodalom
hoz. 2. Foktövi János, EPhK, 1888; Segesvá- 
RY Viktor, Egy régi prédikátor emlékezete, Az 
Út, 1955; Hubert Gabriella, Foktövi János
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prédikációi, in Eszmei és stilisztikai kérdések 
a régi magyar prózában, Bp., 1978; Uő, Egy 
morális antropológia 1614-ből: Foktövi Já
nos kéziratos prédikáció-gyűjteménye, ItK, 
1986; Jakus Lajos, Életképek és mozzanatok 
a 17-18. századi Vácról, in Életmódkutatások 
Pest megyéből, szerk. Ikvai Nándor, Szent
endre, 1987.

Bene Sándor

folyadéktároló edény
A folyadékok tárolására, ill. felszolgá

lására használatos edények változatos 
formákban, különféle anyagokból ké
szülhettek: cserépből, üvegből, fából, 
fémből, a 18. sz. végétől pedig —»porce
lánból is.

Míg a nagyobb agyagkorsók elsősor
ban vízhordásra és -tárolásra lehettek al
kalmasak, a kisebb és gyakran díszített 
cserépedényekről asztali használatuk fel
tételezhető. Sűrűbb pépes —»kásaételeket 
szélesebb szájú, fazék, bögre, ill. -  külö
nösen a 13-14. sz.-ban -  csésze formájú 
edényekben tárolhattak és ugyanezekből 
fogyaszthatták őket. 10. sz.-i sírok mel
lékletei igazolják, hogy bizánci, ill. kele

ti kereskedelmi kapcsolatok során ~ek 
(mázas amforák, polírozott kancsó) is 
kerültek a Kárpát-medencébe. Az Árpád
kor korai szakaszára bordázott nyakú, a 
fazekaknál keskenyebb szájú, gyakran 
átfúrt bütyökfüllel ellátott edények (bor
dás nyakú edény) jellemzőek (—»agyag- 
művesség a középkorban). A csapott vál- 
lú, hosszú és keskeny nyakú, tölcséresen 
kiszélesedő szájú, gyakran csigavonallal 
díszített palackok szórványosan koráb
ban is előfordulnak, ám az Árpád-kor 
második felére válnak általánossá; a 14. 
sz. első felében is tovább használják 
őket. Főként az ország egyes régióira jel
lemző fehér kerámiapalackokon, később 
fehér anyagú kancsókon és korsókon fi
gyelhetők meg jellegzetes geometrikus, 
vörös, ill. barna festett motívumok. Szür
ke, redukált égetésű, néha grafitos anya
gú, osztrák eredetűnek vélt kerámiaáru
ból (—»osztrák importkerámia) már a 13. 
sz. második felének leletei között is talál
hatók kiöntőcsücskös, aránylag szűk szá
jú, rendszerint bevagdalással díszített 
füllel ellátott kancsók. Helyi készítésű 
kancsók, ill. szűkebb szájnyílású, füle-

Vörös festéses agyagpalack Felsözsolca-Várdombról. 14. sz. első fele. Simonyi Erika ásatása, MNM
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A bártfai szabócéh palackja, habán fajansz, 1689. MNM
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Korompai Holló Zsigmondi pincetokba való üvegpalackja, 1666. MNM

zett palackra emlékeztető korsók a 14. 
sz. elejétől készülhettek. E kancsók és 
korsók, kisebb formai változásokkal és 
különféle cserépanyagból, a késő közép
korban is használatosak maradtak. Rész

letformáik regionális sajátságokat mutat
nak. A hosszú múltra visszatekintő, talán 
faedényt utánzó, egyik oldalukon lapos, 
másik oldalukon domború, szopókás, 
függesztőfüles kulacsok városi ntűhe-
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lyekben készültek, főként a 14. sz. végé
től. Budáról középkor végi tréfás edény, 
ún. csalikancsó töredéke is ismert, bár e 
forma folyamatos jelenléte a 19. sz.-ig 
egyelőre nem igazolt. Míg a füleden pa
lackok használata a 15. sz. folyamán visz- 
szaszorul (néhány kisebb, talán füszerolaj 
vagy ecet tárolására szolgáló palack is
meretes a század második feléből is), a 
szűk szájú, fülének felső csatlakozásánál 
körbefutó galléros, orsósszájúnak vagy 
fülkarimásnak nevezett (bugyogós) kor
sótípus a 15. sz.-ban elterjedt s különféle 
cserépanyagból készült változatai a kora 
újkor századaiban is használatban ma
radtak. Kiöntőcső már a korai (10. sz.-i) 
szürke, grafitos importedényeken is ta
lálható. Gyakran állatfej alakú kiöntő
csövekkel díszítették a 13. sz. végének, 
14. sz. elejének ólommázas, ill. szürkére 
égetett kengyelfüles (vederfüles) bécsi 
kannáit, melyek városi háztartások díszei 
lehettek. A rövid kiöntőcső a késő közép
kor vöröses anyagú, füleden dunántúli 
-ein is gyakori. A 16. sz.-ban a políro
zott, redukált égetésű korsók egyik jel
legzetes típusán találhatunk hosszú kiön
tőcsövet, melyet a nyakhoz rendszerint 
vízszintes támasz rögzít (—»agyagműves- 
ség a kora újkorban). Ez utóbbi kerámia
áru feltehetően a balkáni edényműves- 
ség hatására jött létre a 16. sz. elején 
(—»agyagművesség a hódoltságban). Míg 
a késő középkorban (főként a Dunántú
lon) a hosszában átlyukasztott, ivásra is 
alkalmas korsófüleket kedvelték, a kora 
újkorban már megjelenik a fülek csöcsös 
(szopókás) kialakítása is. Főként a 17. 
sz.-tól találkozunk a horpasztott, ill. ka
réj osra formált kiöntőjű, szűrőlemezes 
(rostás, korsószájú) korsókkal. A kora új
kori korsókra és kancsókra jellemző, 
hogy azonos, ill. nagyon hasonló formá
kat eltérő alapanyagokból és különböző 
technológiával is készítettek. A 16. sz. 
közepe tájától gyakoriak a külső oldaluk 
felső részén mázazott kancsók és fülkari
más korsók, a 17. sz.-tól ~eken is gyako
ri az írókás díszítés.

A 17. sz.-ban feltűnnek a széles, rövid 
nyakú kanták, a hengeres nyakú és hasas 
testű, nyugati eredetű, kancsóforma edé

nyek, valamint a körte alakú, enyhén szé
lesedő szájú ivókancsók (bokályok). Az 
Oszmán Birodalom különféle etnikumú 
lakosságának hagyatékára a fémedénye
ket utánzó, polírozott szürke anyagú, ill. 
ólommázas, kiszélesedő szájú, hosszú, 
rendszerint ívelt kiöntőjű korsók, vala
mint a hengeres nyakú kancsók és a kele
ties formájú, összeszűkülő nyakú palac
kok jellemzőek.

A 17. sz.-i főúri inventáriumok becses 
ingóságként tartották számon az „újke
resztyének”, a —»habánok készítette edé
nyeket. E tejfehér, átlátszatlan alapra 
egyedi festéssel felvitt, jellegzetes szín- 
világú (kék, sárga, lila, zöld), sajátos ké
ső reneszánsz, ill. keleti, török-perzsa 
elemekből építkező motivumokkal éke
sített ónmázas fajanszedények drága por
tékák voltak. Nemegyszer valamilyen je
lentős, ünnepi esemény alkalmából ren
delték meg őket a habán mesterektől, 
erre utal, hogy gyakran látható rajtuk év
szám, a tulajdonos neve, monogramja 
(—»habán kerámia). Használatuk a 17. sz. 
második felétől, végétől a tehetősebb 
kisnemesi és a városi, polgári rétegek, 
céhes testületek körében is elterjed. Gya
koriak köztük a széles szájú, gömböly- 
ded hasú vagy ovális, gerezdek vagy si
ma testű korsók, melyeket nemegyszer 
óntalppal és billentős fedéllel is elláttak. 
Ital tárolására, felszolgálására szolgáltak 
a sokszögletű hasábos testű, csavaros ón- 
kupakú palackok is. A kétfüles, hasábos 
testű, széles szájú víztartó edényeket 
részben szakrális használatra készítették. 
A 17. sz. második felétől tejednek el a 
körte alakú, karcsú derekú bokályok, a 
gömbhasú, gyűrűtagos nyakú, keskeny 
szájú füles korsók, majd a 18. sz.-ban vá
lik kedveltté egy körte forma, kiszélese
dő nyakú, szűk, ízelt szájnyílású korsótí
pus, ill. a széles, becsípett szájú, rövid 
vagy hosszabb nyakú hasas kancsók. 
Egyre díszesebbek, a mintázat olykor az 
edény teljes felületét beborítja. (Az első
sorban erdélyi forrásokban gyakori bo- 
kály elnevezést, mely egyes feltételezé
sek szerint a ’kancsó, bormérő edény’je
lentésű olasz boccale, bocale szóból 
származik, nálunk kezdetben, a 17. sz.-
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Ezüstkanna Lőcséről, részben aranyozott, Paulus Kramer, 17. sz. közepe. MNM

ban, a finom kivitelű ónmázas kerámiákra 
alkalmazták, vagyis egyaránt vonatkozha
tott —»falicsempére, korsóra, edényre, 
kályhaelemre, majd egyre inkább a sajá
tos formájú, cserép ivókorsó nevévé vált. 
Érdekes módon azonban üveggel kap
csolatosan is feltűnik a kifejezés, pl. 
Gyulafi László leltárában 1699-ben: 
„Ejteles srófos üvegpalack gyöngyvirág
vízzel teli Nro. 1. [...] Sróf nélkül való 
bokály üvegpalack Nro 1.”)

A mo.-i régészeti leletek között is 
megtalálhatók a középkortól az üvegből 
készült, miniatűr folyadáktároló edény
kék, a különböző fiolák, amelyekben 
gyógynövényi párlatokat, esszenciákat, 
illóolajokat tároltak. Nagyobb méretben

készültek az üveg ivópalackok. A 13-16. 
sz.-i, kettős hasú, felül fedőszerűen terje
delmesebb, alul keskenyebb testű, közé
pütt befűzötten összeszűkülő, gyűrűs 
szájperemű palackok jellegzetes formája 
visz. a korabeli -bepárlókészülékek for
máját őrzi, s feltehetően elsősorban 
égettbort (—»pálinka) szolgáltak fel ben
nük. Szintén égetett szeszt fogyaszthat
tak a néha többágú, csavart szűk nyakú, 
tölcséres szájú ivópalackból (Kuttrolf), 
„kortyogós üvegből”, amelyből az ital 
csak cseppenként, lassan csordogált. 
—»Bor asztali tárolására szolgálhattak a 
gyakran formába fújt, hosszú, szélesebb 
vagy szükebb nyakú palackok, kihasaso- 
dó, hagyma formájú testtel (Angster).
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Martynus Sneider rézpalackja, 1743. MNM

15-16. sz.-i régészeti leletekből isme
rünk ovális testű, vállán két füllel ellá
tott, szíjra fűzhető kulacsot vagy zarán
dokfiaskót. A forrásokban 1405 táján 
említik először a misebor tartására szol
gáló, ampulla, ampolna vagy ámpolna 
névvel illetett edényt, amely visz. kétfü- 
lű, szűk nyakú palack volt. A mo.-i 
->üvegművesség kora újkori fellendülé
sével, elsősorban a 17. sz.-tól terjedtek el 
szélesebb körben a nagyobb méretű 
üvegedények. A formába fújt, hasábos 
testű palack típusa a 16-17. sz. forduló
ján alakult ki, és a 18. sz.-ban vált általá
nosabbá mint pincetokpalack. A pincetok 
az innivaló szállítására, tárolására szolgá
ló, belül rekeszekre osztott, bőrborítású

faláda, melyben 6-8 vagy 12 palack fért 
el. A kisebb palackokban illatszert, a na
gyobb méretűekben gyógyszert, gyógyvi
zet, bort, pálinkát tartottak. Díszítetlen 
palackok és metszett üvegű vagy zo
máncfestéssel dekorált példányok egy
aránt fennmaradtak. Bornemissza Anna 
gazdasági naplójából tudjuk, hogy Apafi 
Mihály erdélyi fejedelem udvartartása 
részére számos „sutus” (csavarmenetes 
ónperemmel ellátott nyakú, srófos) pa
lackot, „alma- és körtvélyforma” üveget 
rendeltek. Népszerűek voltak az erdélyi 
Porumbák és Komána üveghutáiban ké
szült termékek. A porumbáki üvegcsűr 
1648-as leltára szerint 12 fajta faformát 
alkalmaztak a formába fújáshoz. A „ka-
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Csavaros fedelű aranyozott ezüstpalack Erdélyből, 17. sz. utolsó harmada. MNM

rafina” ecetnek és olajnak való asztali kor
sócska vagy kis üvegpalack lehetett, egy 
1758-as forrás metszett üvegűt említ. A li
kőrszerű rozsólist kettős fedeles üvegpa
lackban óvták. —>Ivóedényként is szolgál
tak a széles szájú kancsópoharak.

A középkorban nyilvánvalóan számta
lan faedényt is készítettek folyadékok tá
rolására, ezek azonban csak a legritkább 
esetben (főként kutakban konzerválód

va) maradtak fenn tárgyi valójukban. 
Ábrázolásaik és írásos említéseik ezért 
elsőrendű fontosságúak. Különféle áru
kat (késeket, sózott halat) és főként bort 
szállítottak és tároltak tölgyfa dongákból 
készített hordókban. A kutakból tölgy-, 
ill. fenyődongákból összeállított, a késő 
középkorban gyakran megvasalt, függő
leges vagy lefelé szélesedő oldalú ved
rekkel emelték ki a vizet. Nagyobb meny-
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nyiségű folyadékot vasalt vagy vesszővel 
összefogott, kétfülű dézsákban, kisebb 
mennyiséget sajtárszerű edényekben tá
roltak. Esztergált fapalack, hitelesített 
mérőedény került elő egy budai sziklakút 
feltárása során. Faedényben, csobolyó- 
ban tárolták többek között a különböző 
ízesített olajakat. A Csákyak szendrői al
só várának 1697. évi inventáriumából is 
ismert „veresgyuri”, „gyurkó” fakulacs 
lehetett, némelyiket bőrrel borították, 
szíjra fűzték a könnyebb szállítás végett.

Fémből, nemesfémből a legrégibb 
időktől készítettek folyadékok tárolására 
szolgáló edényeket.

Egyházi használatban voltak a keske
nyebb peremű, üst alakú, felakasztható 
szenteltvíztartó edények. A 12. sz. végé
től a 15. sz. végéig a templomi felszerelés 
jellegzetes darabjai a főképp németo.-i, 
lotharingiai importból származó figurális 
bronz vízöntő edények, aquamanilék. Mi
után a liturgiában a kézmosást ujjöblítés 
váltja fel, megváltozik az edények funk
ciója és formája, s az oltár közelében el
helyezett medence, a piscina fölé kerül
nek. A 14. sz. második felétől megjelen
nek a piscina fölé akasztott hasas kannák 
is, kétoldalt állatfejben végződő kiöntő
csővel. A csuklósán járó fölön megbil
lentve öntötték belőlük a vizet. A —»lő
csei Szent Jakab plébániatemplomból is
mert egy korai darab.

A középkor korai szakaszából a forrá
sok, elsősorban az uralkodói udvarok 
használatában, nemcsak arany- és ezüst
poharakat említenek, hanem ital -  főként 
bor -  felszolgálására szolgáló nemesfém 
edényeket is. A bor savas tulajdonsága 
miatt gyakori az ezüst ivóedények és ~ek 
belsejének, ill. szájperemének aranyozá
sa, mellyel kiküszöbölték, hogy az ezüst
től kellemetlen ízűvé váljék az ital. A 
konyhai, kamrai, úti vagy asztali tároló
edények közül víz és bor tartására szol
gáltak a rézből és bronzból készült kü
lönféle vödrök, füles kannák, kancsók, 
palackok. Az ónt a szegények ezüstjének 
szokás nevezni, de a források tanúsága 
szerint a 15. sz.-ban még drága luxusáru
nak számított, s később is elmaradhatat
lan kelléke a nemesi udvartartásoknak. A

gazdagabb háztartásokban az ezüst- és 
ónedények a terített asztalt díszítették, a 
rézedények inkább a konyhában, a kam
rában, a sörfőzőházban, a fördőkamrá- 
ban voltak használatosak.

A folyadékok tárolására, öntésére 
szolgáló edények közül különösen nagy 
számban és igen változatos méretben 
maradtak fenn kannák. Hengeres test, 
domború fedél, billentős föl jellemzi e tí
pust, mely visz. délnémet területen szüle
tett a 15-16. sz. fordulóján. Eredetileg 
sör fogyasztására szolgált, Közép-Euró- 
pába, a borfogyasztó övezetbe kerülve 
azonban ivóedényből tárolóedénnyé vál
tozott. A fennmaradt emlékek között ta
lálkozunk kicsi, 1-2 dl befogadására al
kalmas változatokkal is. Ezeket talán a 
forrásokban többször is előforduló, nők 
számára készített, a bornak vízzel való 
elegyítésére szolgáló kis kannákkal azo
nosíthatjuk. A jellegzetes, széles körben 
használatos ónkannák változatos for
mákban, űrméretben készültek. A forrá
sok gyakran méretük alapján különböz
tetik meg őket („pintes ónkanna”, „iccés 
ónkanna”, „meszelyes ónkanna”, „hímes 
szeges másfél eiteles kanna”), s fennma
radtak ónból készült űrmértékek is. Az 
ónkannák közül a legimpozánsabbak a 16. 
sz.-tól ismert, hatalmas méretű, többpin- 
tes (1 pint = 1,5 liter) céhkannák (—»céh
edény). A korábbi előzmények nyomán a 
17. sz.-ban alakul ki jellegzetes felépíté
sük és díszítésük: csapra járnak, henge
res testük lefelé ívelve szélesedik, orosz
lános vagy kerubfejek tartotta lábakon 
állnak; kiöntőcsapjukat többnyire jelleg
zetes, háromszög alakú motívum kerete
zi; oldalukon S alakú, billentőben végző
dő, dekoratív föl; fedelükön, homlokza
tukon díszes, gyakran állatalak tartotta 
címerpajzsokon a készíttető céh címere, 
jelvényei, mestereinek névsora. A ref. li
turgiában használatos úrasztali edények 
legtöbbször szintén ónból készültek, bár 
ismerünk ezüstből, mázas cserépből 
vagy habán fajanszból való darabokat is. 
Formájuk változatos, minthogy a világi 
használatú borosedények kerülnek ado
mányozás útján egyházi tulajdonba.

Ugyancsak folyadékok tárolására
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Ezüstkancsó Erdélyből(?), 
részben aranyozott, EIS 
jegyű mester, 17. sz. 
második fele. MNM

szolgáltak a korsók, melyek visz. kiöntő
csőrös szájperemükkel, körte alakú tes
tükkel és elkeskenyedő nyakukkal kü
lönböztek a kannáktól. Nemcsak italt, 
hanem az étkezés előtti és utáni kézmo
sáshoz használt vizet, rózsavizet is tárol
tak bennük. Apor Péter szerint „az nagy- 
jánál az embereknek ezüst mosdó korsó 
volt, az alávalóknál vagy réz vagy ón, de 
medence nem volt”. A korsók egyik kü
lönösen szép emlékcsoportját alkotják a 
rostélyos kiöntővel ellátott, füles, hasas 
edények. Legtöbbjük a 17. sz. második 
feléből származik, és Erdélyhez köthető. 
E különleges, a forrásokban „vízinnya 
való korsó” néven említett edények egy
kor visz. nádmézzel, szegfűszeggel, fa
héjjal, citrommal ízesített forralt víz táro
lására szolgáltak. Feltehetőleg oszmán

fémedényeket utánzó balkáni fekete ke
rámia lehetett a forrása ennek az edény
formának, melynek elegáns, drága -  mert 
súlyos! - , ezüstből készült változatai 
mellett több habán kerámiaemléket is is
merünk.

A 16-18. században kedvelt a hasábos 
vagy sokszögletű sutus palack. Nemcsak 
fémből (ezüstből, ónból, rézből) készülhe
tett, hanem üvegből, cserépből, szerpen
tinkőből is. Főképp bor, pálinka tárolására 
szolgált, fűszerektartóként (gyömbértar
tó) való használata nem bizonyított, ke
véssé valószínű. Csavaros, fogantyús ón
fedél zárta a főképp vörösrézből ismert 
rövid nyakú, hengeres testű, nagyméretű 
borospalackokat.

A 17. sz.-ban a pozsonyi rézfazekasok 
céhe mesterremekként más egyebek mel
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lett két sajátos tárgytípus kivitelezését is 
megkövetelte. Az egyik a sárgarézzel dí
szített fedeles vörösréz ivókorsó volt, a 
másik a domborított levelekkel díszített 
üst vagy inkább medence (Schwenkkes
sel), amely a benne elhelyezett teli boros 
kancsók hűtésére szolgált, de kézmosás
ra vagy az egyes fogások között a poha
rak elöblítésére is alkalmas volt.

A Kárpát-medencének az Oszmán Bi
rodalom által megszállt területén, import
cikként pedig a környező területeken is a 
16-17. sz.-ban számos különféle formájú, 
a balkáni rézművességből eredeztethető 
rézedény volt forgalomban. A vörösrézből 
kalapált, gyakran ónozott felületű fedeles, 
kiöntőcsöves kannákat, ibrikeket néha vé
sett, arabeszkes díszítéssel látták el.

A 18. sz.-ban a változatos formájú fe
deles kannák, kancsók mellett a kismére
tű kávésfindzsák, a teáskannák jelzik a 
kávé- és teaivás népszerűségének terje
dését. A főúri udvartartásban használatos 
ezüst ivóedényeket ekkoriban fokozato
san a fajansz, majd a porcelán váltotta 
fel, de továbbra is készítettek ezüstből 
meleg italok tálalására használt kanná
kat, tejes- és tejszínesedényeket, cukor
tartókat.

írod.: H o l l  Imre, Külföldi kerámia Ma
gyarországon, BpR, 1 6 (1 9 5 5 ) ;  Pa r á d i  Nán
dor, A balatonfenyvesi agyagpalack, FA, 
7 (1 9 5 5 ) ;  H o l l  Imre, Középkori cserépedé
nyek a budai várpalotából, BpR, 2 0 (1 9 6 3 ) ;  
Pa r á d i  Nándor, Magyarországi középkori 
pénzleletes cserépedények (11-16. század), 
AÉ, 9 0 (1 9 6 3 ) ;  Imre H o l l , Mittelalterliche 
Funde aus einem Brunnen von Buda, Bp., 
1 9 6 6  (Studia Archaeologica, 4 ) ;  B. N a g y  

Margit, Reneszánsz és barokk Erdélyben, Bu
karest, 1 9 7 0 ; Erdélyi Magyar Szótörténeti 
Tár, I, szerk. S z a b ó  T. Attila sen. (és mts.), 
Bukarest-Kolozsvár-Bp., 1 9 7 6 ; Bokály, in 
MNL, 1 9 7 7  ( I s t v á n  Erzsébet); Carl H e r n - 

m a r c k , Die Kunst der Europäischen Gold- 
und Silberschmiede von 1450 bis 1830, Mün
chen, 1 9 7 8 ; Ronald L i g h t b o w n , Secular 
Goldsmiths ’ Work in Medieval France, Lon
don, 1 9 7 8 ; H o l l  Imre, Középkori desztilláló 
készülékek cserépből Kőszeg várából, AÉ, 
1 0 9 (1 9 8 2 ) ;  N é m e t h  Gábor, Ónedények, Bp.. 
198 3  (Évezredek, évszázadok kincsei); F e l d

István, Keramika, in MMüv 1300-1470, 
1987; Uő, Üvegművesség, in MMüv 1300- 
1470, 1987; L o v a g  Zsuzsa, Fémművesség, in 
MMüv 1300-1470, 1987; Harold N e w m a n , 

An Illustrated Dictionary o f  Silverware, Lon
don, 1987; V a r g a  Vera, Régi magyar üveg, 
Bp., 1989; Eva Toranová, A szlovákiai réz- 
müvesség és helye a városok iparművészeti 
kultúrájában, in VII. Kézművesipartörténeti 
Szimpózium (Veszprém, 1990. nov. 12-14.), 
szerk. N a g y b á k a y  Péter, N é m e t h  Gábor, 
Veszprém, 1991; UŐ, Medikovácstvo, Bra
tislava, 1991; H. G y ü r k y  Katalin, Az üveg, 
katalógus, Bp., 1991 (Monumenta Historica 
Budapestiensia, 5 ); H o l l  Imre, Kőszeg vára 
a középkorban, Bp., 1993 (FontArchHung); 
Uő, Középkori városi élet. Hiteles borkimérő 
edények, AÉ, 119(1992); M ik l ó s  Zsuzsa, 
Falvak, városok, kolostorok a Dél-Börzsöny
ben, Vác, 1997 (Váci könyvek, 8); Kiss Eri
ka, Udvari ötvösség a 17. századi királyi Ma
gyarországon és az Erdélyi Fejedelemségben, 
PhD-dissz., Bp., 2002; G y u l a i  Éva, „ Virgina 
és Veresgyörgy". A szendrői alsóvár és ma
jorság 1697. és 1716. évi inventáriuma, 
HÓMÉ, 42(2003).

Kiss Erika-Ridovics Anna-Tomka Gábor

folyóirat
A hagyományos (írott vagy nyomta

tott) —»sajtónak az —»újság mellett a má
sik fő típusa. Időszakosan, de az újságnál 
ritkábban: hetenként, havonként, negyed
évenkéntjelenik meg. Tartalmát bizonyos 
aktualitás jellemzi, de nem kapcsolódik 
szorosan a napi eseményekhez. Olvasó- 
közönsége többnyire szűkebb körű az új
ságokénál. Az első ~ok Európában tudo
mányos társaságok közlönyei voltak, a 
legelső 1665-ben jelent meg Journal des 
savants címmel Franciao.-ban. Mo.-on 
csak a 18. sz. hatvanas éveitől kezdve in
dult meg a folyóirat-irodalom, eleinte né
met nyelven, újságok melléklapjaiként. 
Ilyenek voltak a Pressburger Zeitung 
melléklapjai (Der Freund der Tugend, 
1767-69; Der vernünftige Zeitvertreiber, 
1770; Pressburgisches Wochenblatt zur 
Ausbreitung der Wissenschaften und 
Künste, 1771-73), e ~okat Karl Gottlieb 
—»Windisch a —»morális hetilapok mintá
jára adta ki. 1781-ben önálló, tudomány
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népszerűsítő ~ot is indított, Ungrisches 
Magazin címmel, amely 1787-ig élt, 
majd 1791-93 között Neues Ungrisches 
Magazin címen ismét életre kelt. 1781- 
ben Der Mann ohne Vorurtheil in der 
neuen Regierung címen -»Bessenyei 
György Bécsben szintén német nyelvű 
~ot adott ki, amelyben aktuális politikai 
és filozófiai nézeteit fejtette ki. A lapból 
7 szám jelent meg. Pozsonyban 1786— 
87-ben jelent meg -»Kovachich Márton 
György ~a, amely főleg a tanügyi re
formhoz kapcsolódott (Merkur von Un
garn).

A magyar nyelvű —irodalom is mel
léklapokkal kezdődött. A bécsi Magyar 
Kurír és a pozsonyi Magyar Hírmondó 
1787-től adott ki Magyar Musa, ill. Po
zsonyi Magyar Múzsa c. melléklapot az 
irodalmi jellegű közlemények számára. 
Az első önálló magyar nyelvű ~ 1788- 
ban Kassán indult meg Magyar Museum 
címen. Szerkesztői —»Batsányi János, 
—»Kazinczy Ferenc és —»Baróti Szabó 
Dávid voltak. Az irodalmi-közéleti ~ szer
kesztéséből Kazinczy az első szám megje
lenése után kivált, és Kassán Orpheus 
címmel saját irodalmi-világnézeti lapot 
indított. A kedvezőtlenné váló viszonyok 
között egyik sem volt hosszú életű: Ka
zinczy lapja 1792-ben, Batsányié 1793- 
ban megszűnt. 1789-92 között Komá
romban —»Péczeli József a hasznos isme
retek terjesztését tűzve ki célul jelentetett 
meg enciklopédikus tartalmú ~ot (Min
denes Gyűjtemény), mely azonban az ol
vasók kis száma miatt már 1790-től csak 
évkönyv formában jelent meg. 1794-95- 
ben —»Kármán József Uránia c. ~ában 
összegezte még egyszer a magyar felvi
lágosodás —szerkesztőinek legfőbb tö
rekvéseit. A félreeső, váci nyomdában ki
adott lap sorsát is megpecsételte három 
lapszám után a közöny, a kedvezőtlen 
politikai helyzet és a szerkesztő halála.

A 18. sz. végén megjelent az első ma
gyar nyelvű szak- is, a Pethe Ferenc által 
1796-97-ben szerkesztett Magyar Újság, 
amely főleg mezőgazdasági kérdésekkel 
foglalkozott. Címét később Gazdaságot 
Tzélzó Újságra., majd Vi’sgálódó Magyar 
Gazdára változtatta.

A magyar jakobinus mozgalom elfoj
tása után, a 18. sz. végén nem jelent meg 
más magyar ~. A század utolsó éveiben 
Schedius Lajos ismét német nyelvű -ok 
kiadásával kísérletezett. Ezek sorában az 
első, az 1798-99-ben kiadott Literdri- 
scher Anzeiger fiir Ungarn a pesti német 
újság melléklapjaként jelent meg.

írod.: Zuber Marianne, A hazai német 
nyelvű folyóiratok története 1810-ig, Bp., 
1915; A magyar sajtó története, I, 1705- 
1848, szerk. Kókay György, Bp., 1979.

Kókay György

folyószabályozás —»vízépítészet és 
vízhasználat

font
A Római Birodalom pénzverési súly

egysége az ún. római -  volt, súlya 327,45 
g. Nagy Károly pénzreformjáig az euró
pai pénzverő hatóságok is a római ~ot 
használták. Nagy Károly 781-ben nehe
zebb súlyegységet vezetett be, a róla el
nevezett karoling —ot, amelynek súlya 
408 g volt, és 240 db —»dénárt vertek be
lőle. Károly halála után helyenként és 
időnként könnyebb —»pénzlábra tértek 
át, de mint pénzverési alapsúlyt a 11-12. 
sz.-ig használták a karoling -ot. Ekkor a 
—»márka váltotta fel. A magyar pénzve
rés kezdetekor Mo.-on is a karoling -  
volt az alapsúly.

Írod.: Homan Bálint, Magyar pénztörté
net, Bp., 1916.

Gedai István

Fonzio, Bartolomeo (Bartolomeo della 
Fonte; Firenze, 1445-Firenze, 1513. okt. 
közepe)

Képzett humanista filológus, könyv
másoló. Tekintélyes firenzei család sarja. 
1467-71 között Ferrarában Bosso herceg 
szolgálatában állt, itt került szorosabb 
kapcsolatba -»Garázda Péterrel és -»Vi
téz Jánossal. 1481-től a firenzei egyete
men, később Rómában tanított. 1488— 
89-ben Mo.-on tartózkodott, beszédet 
mondott Mátyás király előtt. Római fel
iratokat gyűjtött, 1489. júl. 1-jén Budán 
jelen volt annak a hajónak a kikötésénél, 
mely a király utasítására római köveket
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hozott Erdélyből. Taddeo Ugoleto mel
lett közreműködött a —»Corvina könyvtár 
gyarapításában. Négy kódex ismeretes, 
melyet ő másolt, több korvinát emendált, 
jegyzetelt. 1493-tól Murli hegyén volt 
plébános, ettől kezdve csak vallásos mű
veket írt. 1511-ben visszatért Firenzébe, 
de kívánságára Murliban temették el. De 
poenitentia c. művét Vitéz Jánosnak, De 
locis Persianis c. kommentárját, össze
gyűjtött műveit Mátyás királynak dedi
kálta. Kéziratos poétikáját (1492), mely 
csak szűk körben volt ismert, Lorenzo 
Medicinek címezte. Fennmaradt levele
zése. Juvenalishoz és Liviushoz ajánlott 
szövegjavításai máig érvényes megálla
pításokat tartalmaznak.

Kiad.: Epistolarum libri III, ed. Ladislaus 
J u h á s z , Bp.-Bologna, 1 9 3 1 ; Carmina, ed. 
Iosephus F ó g e l , Ladislaus J u h á s z , Lipsiae 
1932 .

írod.: H egedűs István, Bartholomeo della 
Fonte, ItK, 1902; Fritz Saxl, The classical 
inscription in Renaissance art and politics, 
Journal of the Warburg an Courtauld Institute, 
1941; C sapodiné Gárdonyi Klára, Mátyás 
király könyvtárának scriptorai, OSZK Évk, 
1959; Charles Trinkaus, A Humanist Image 
o f Humanism. The Inaugural Orations o f  
Bartolomeo della Fonte, Studies in the Re
naissance, 7(1960); Uö, The Unknown Poe
tics o f  Bartolomeo della Fonte, Studies in the 
Renaissance, 13(1966); Stefano C aroti, 
Stefano Zamponi, Lo scrittorio di Bartolomeo 
Fonzio, Milano, 1974; C sapodiné Gárdonyi 
Klára, Bartholomaeus Fontius. Újabb adalé
kok magyarországi kapcsolataihoz és Poéti
kája, MKsz, 1977; R itoókné Szalay Ágnes, 
A római fóliratok gyűjtői Pannóniában, in 
Pannonia regia, 1994.

Bretz Annamária

Forgách Ádám, gr. (1601-1681)
Hadvezér, politikus, országbíró, tárnok

mester, dunáninneni főkapitány ( 1644— 
63), mecénás, Habsburg-hű, kát. főúr. F. 
Zsigmond nádor és Thurzó Zsuzsanna 
fia, —»Forgách Zsigmond Ádám bátyja, 
—»Forgách Simon apja. Grazban tanult, 
majd —»Wesselényi Ferenccel, —»Nádas- 
dy Ferenccel, —»Batthyány (I.) Ádámmal 
és másokkal —»Esterházy Miklós kömye-

Forgách Adám. Elias Widemann rézmetszete, 1646

zetéhez tartozott. 1627-ben Szécsény ka
pitánya; 1640-ben grófi rangot kap, 1644- 
ben kassai kapitány; márc. 4-én I. Rákóczi 
György hadainak átadta a várost. 1643 
májusától érsekújvári kapitány. Többször 
győzött a török felett, ő foglalta vissza pl. 
Balassagyarmatot. A nagyvezekényi csa
tában (1652. aug. 26) megverte a nagyve- 
zír seregét. Érsekújvár főkapitányaként a 
Bécset megszállni készülő török hadaktól 
Párkány közelében 1663. aug. 6-án vég
zetes vereséget szenvedett; Érsekújvár 
védői 1663. szept. 24-én kénytelenek vol
tak megadni magukat Köprülü Ahmed 
pasa csapatainak. ~ot hadbíróság elé állí
tották, de fölmentették. 1670-től haláláig 
országbíró. 1673-ban a magyar törvénye
ket semmibe vevő, a rendi alkotmányt, a 
nádori tisztet felfüggesztő I. Lipót kiszol
gálóinak egyikeként Johann Caspar Amp- 
ringen konnányzó mellé rendelt magyar 
tanácsos, 1674-ben egyik bírája a pozso
nyi vésztörvényszéknek, mely az ország 
ev. és ref. lelkészeit-tanítóit vallásuk elha
gyására kényszerítette vagy gályarabságra 
ítélte.
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Fennmaradt leírása Érsekújvár ostro
máról (kiadva: TT, 1881), gazdasági uta
sításai (TT, 1891), jelentése Felső-Mo. 
helyzetéről (1644, ms., EK) és Fasci
culus sententiarum ab eodem fidelitatis 
et infelicitatis Speculo in otio afflictio
num collectus (Bées, 1657) c. műve. Fő
rangú kortársaihoz hasonlóan nagy bir
tokszerző és építtető. Az ő pozsonyi pa
lotájában adtak elő Mo.-on először 
operát, egy pásztorjátékot, 1677-ben. 
Várnagyait rendszeresen utasította kép
írók foglalkoztatására, a sérült, régi fest
mények kijavítására.

Tóth Jakab

Forgách Ferenc (Buda, 1535- Padova. 
1577. jan. 19.)

Humanista történetíró. —»Oláh Miklós 
támogatásával és —»Zsámboky János 
felügyelete alatt Padovában tanult. 1556- 
ban váradi püspök lett, de székét nem 
foglalta el, hanem a rendek és a király 
diplomatájaként működött. 1568-ban Já
nos Zsigmond szolgálatába állt, 1571- 
ben Báthory István kancellárja lett. 
1575-ben vérbajának kezelése végett Pa- 
dovába utazott, ahol meghalt. 1572-76

Forgách Ferenc arcképe történeti munkájának 18. 
sz. végi kiadásában. Tischler Antal rézmetszete, 
1787

között a fejedelem megbízásából írta 
meg az 1540-72 közötti magyar és erdé
lyi történelmet feldolgozó munkáját (De 
statu rei publicae Hungaricae Ferdinan- 
do, Johanne, Maximiliano regibus ac Jo
hanne Secundo principe Transsylvaniae 
commentarii), amelyben elsősorban a ha
di eseményeket tárgyalja. Az ország 
romlásáért a züllött vezetőket teszi fele
lőssé, akiknek tetteit és jellemét megrázó 
erővel bírálja.

Kiad.: Forgách Ferenc Magyar históriája 
1540-1572, kiad. Majer Fidél, Bp„ 1866; 
Forgách Ferenc Magyar históriája 1540- 
1572, ford. Borzsák István, in Humanista 
történetírók, kiad. Kulcsár Péter, 1977, ms. 
a debreceni ref. kollégium könyvtárában; Em
lékirat Magyarország állapotáról Ferdinánd, 
János, Miksa királysága és 11. János erdélyi 
fejedelemsége alatt, ford. Borzsák István, in 
Humanista történetírók, szerk. Kulcsár Pé
ter, Bp„ 1977.

írod.: Sörös Pongrác, Forgách Ferenc 
élete, Sz, 1896; Uő, Forgách Ferenc kortör
ténelme, Sz, 1897; Madzsar Imre, Adatok 
Forgách Ferenc kortörténelmének kritikájá
hoz, Nagybánya, 1901; Bártfai Szabó Lász
ló, Ghymesi Forgách Ferenc (1535-1577), 
Bp., 1904; Uö, Ghymesi Forgách Ferenc 
váradi püspök évkönyvei, tekintettel művelő
déstörténeti adataira, Bp., 1904; Kardos Ti
bor, A magyar Tacitus, in Magyar Könyvba
rátok Diáriuma, Bp., 1939; Pirnát Antal, 
Forgách Ferenc, It, 1955; Tibor WlTTMAN, 
Un chroniqueur hongrois contemporain de la 
Révolution des Pays-Bas du 16e siècle, Revue 
du Nord, 1963; Bartoniek 1975; Borzsák 
István, Forgách Ferenc és Tacitus, ItK, 1977; 
Hó vári János, Forgách Ferenc és a szultánfi- 
ak, in Az értelmiség Magyarországon a 16- 
17. században, Szeged, 1988; N emeskürty 
István, Sorscsapások krónikása, in Klani- 
czay-emlékkönyv, Bp., 1994; Szabó András, 
Kortörténet és nyilvánosság a 16. században. 
Forgách Ferenc esete, in UŐ, Respublica 
litteraria, Bp., 1999.

Kulcsár Péter

Forgách Ferenc (15667-Szentkereszt, 
1615. okt. 16.)

Bíboros, esztergomi érsek. A prot. F. 
Simon hadvezér fia, F. Zsigmond nádor
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és az író —»Forgách Mihály testvére. 
Nagybátyja a történetíró —»Forgách Fe
renc. ~ Báthory István lengyel király ud
varában szolgált apródként, ott került 
kapcsolatba Antonio Possevino pápai 
nunciussal. 1583-ban, Báthory András 
első római ütjakor a kíséret tagja volt; az 
út során Milánóban öt napig vendéges
kedtek Borromeo Károly kardinálisnál, 
majd érintették Loretót is, ahol nov. 22- 
én ~ katalizált. Négy évig Rómában 
folytatott teológiai tanulmányokat, lehet
séges, hogy Bécsben is tanult. Kapcsola
tot tartott Roberto Bellarminóval, az el
lenreformáció szellemi vezérével. 1586- 
tól esztergomi kanonok, hazatérve 1587- 
től veszprémi, 1596-tól nyitrai püspök. A 
Nyitra környéki —»jezsuitákat felhasz
nálja rekatolizációs céljai megvalósításá
ban; adományokkal támogatja a sellyei 
kollégiumot. 1601-03 között gyakran 
időzik -  udvarában —»Pázmány Péter, ott 
írja és a püspök költségén, neki ajánlva 
jelenteti meg a —»Magyari István köny
vére válaszoló Feleletet. 1604-ben ~ ve
szi vissza az ev.-októl a kassai székes- 
egyházat; a prot. rendek neki tulajdoní
tották az 1604:22. te.-et, mely megtiltotta 
az országgyűlésen vallási ügyek tárgyalá
sát. 1607. júliustól esztergomi érsek és 
helytartó, decembertől bíboros. 1608-ban 
pozsonyi házában nyomdát alapít, mely 
1609-től bocsát ki könyveket, többnyire 
Pázmány műveit. 1611-ben Nagyszom
batban tartományi zsinatot rendez, ezen a 
magyar egyház hivatalosan is csatlako
zik a tridenti irányelvekhez, s megindul a 
hatékony kát. restauráció. Támogatja a 
jezsuiták 1612-ben elindult hódoltsági 
misszióját, 1615-ben pedig Nagyszombat
ban megalapítja a jezsuita kollégiumot.

Az 1611 -es zsinaton káptalani könyv
tárak alapításról rendelkezett, az eszter
gomi káptalan Nagyszombatban össze
gyűlt könyvei számára külön épületet 
biztosított. 1613-ban Pozsonyból Nagy
szombatba küldött és 1614-ben Frank
furtban vásároltatott könyveinek jegyzé
ke humanista műveltségéről tanúskodik. 
A Nagytapolcsány melletti Tavarnokon 
1600-10 között négy sarokbástyás kas
télyt emeltetett (a 18. sz. közepén átépít

ve). Pozsonyban ő alapította azt az érse
kek nyári palotájához tartozó díszkertet, 
amely —»Lippay György idején érte el 
teljes pompáját.

írod.: Kollányi Ferenc, Esztergomi kano
nokok 1100-1900, Esztergom, 1900; Uö, 
Forgách Ferencz, a bíboros, Sz, 35(1901); 
Bártfai Szabó László, A Hunt-Paznan nem
zetségbeli Forgách család története, Bp., 
1910; Ackermann Kálmán, Forgách Ferenc 
bíboros, esztergomi érsek. Életrajzi tanulmá
nyok az ellenreformáció korához, Bp., 1918; 
Kárpáthy-Krajvánszky Mór, Forgách Fe
renc bibornok-érsek történetéhez, Regnum. 
Egyháztörténeti Évkönyv, 1938-39; Dénesi 
Tamás, Forgách I. Ferenc, in Az esztergomi 
érsekek, szerk. B eke Margit, Bp., 2003.

Jánoska Amália

Forgách Imre ( 1540-Komjáti, 1599)
Humanista író. —»Forgách Ferenc tör

ténetíró öccse, —»Forgách Mihály nagy
bátyja. 1583-93 között Trencsén m. főis
pánja; Komjátiban, Nagyidán, Gimes vá
rában, Biccsén és Trencsén várában élt. 
Kiadatlan családi naplófeljegyzéseit az 
első apósától, Perényi Mihálytól örökölt 
Eber-kalendáriumba írta. Befejezetlen la
tin történeti munkát készített a szikszói 
csatáról (1588) s Fülek várának visszavé
teléről (elveszett, 1594). Udvari papja egy 
időben —»Huszár Gál volt. Pártfogolta 
-»Bornemisza Pétert, ev. és ref. diákokat 
taníttatott Wittenbergben. Baráti köréhez 
tartozott —»Rimay János, -»Révay Péter, 
—»Kovacsóczy Farkas, Sebastian —»Amb
rosius Lahm, a morva Karel Zerotín. Le
velezett Hugo Blotiusszal, -»Dudith And
rással, Théodore de Bèze-zel. Ő kezde
ményezte második apósa, a szigetvári 
hős emlékének szentelt —»Zrínyi-album 
(1587) kiadását: összegyűjtötte az itthon 
elérhető latin verseket és képeket, átdol
gozta Forgách Ferenc történeti művének 
idevágó részét, mellékelte Paulus Jovius 
históriájának egy részletét, s a kéziratot 
1586-ban Wittenbergbe küldte. Miután 
harmadik felesége révén rokonságba ke
rült a szász hercegi házzal, reprezentatív 
kiadás készült. Verseket írtak hozzá a 
Wittenbergben tanuló mo.-i diákok, s Pet
rus Albinus (Weiss) egyetemi tanár vette
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gondozásába: ő is latin verseket szerzett, 
hozzátette Ferenac Cmko Samuel Budi- 
na által fordított latin beszámolóját, vala
mint néhány újabb költeményt. így jött 
létre az európai humanista Zrínyi-antoló
gia, amelyben először jelent meg a vesztes 
győzelmének mítosza. Hasonlóan adatta 
ki ~ ugyanott Johann —»Sommemak He- 
raklides Jakabról írt életrajzát (1587).

Kiad.: BHA 15, 1987.
írod.: KOMÁROMY András, Forgách Imre 

naplója, MKsz, 1888.
Szabó András

Forgách Mihály, br. (1569-1603)
Katona, író. A történetíró —»Forgách 

Ferenc unokaöccse, a későbbi nádor F. 
Zsigmond és a későbbi esztergomi érsek 
—»Forgách Ferenc testvére. 1586-tól 
Strassburgban, 1587-től Wittenbergben 
tanult, Giordano Bruno előadásait is hall
gatta. 1589-ben hazatért, majd három év
re Itáliába ment. Részt vett a tizenöt éves 
háborúban és az 1597-es pozsonyi ország- 
gyűlésen. A 16. sz. végi magyar szellemi 
elit megbecsült tagja volt. Latin üdvözlő 
verset írt Sárközi D. Bálinthoz. Beszéde 
az utazásról és annak dicsőségéről a ma
gyar útleírás-elmélet első fontos műve. 
Hazai kortársai közül elsőként lépett 
kapcsolatba Justus Lipsiusszal. Lipsius 
~nak küldött válaszlevelét nagy tisztelet 
övezte, —»Bocatius versbe is átültette.

Művei: Oratio de peregrinatio et eius 
laudibus, Wittenberg, 1587; Oratio de ma
gnanimitate Regia virtute, Wittenberg, 1589.

Kiad.: Forgách Mihály -  Justus Lipsius le
vélváltása, Bp., 1970 (Studium); Magyar uta
zási irodalom, 15-18. század, kiad. Kovács 
Sándor Iván, Monok István, 1991 (Oratio de 
peregrinatione); Adattár XVI-XV1II/22, 1989.

írod.: Kovács Sándor Iván, Justus Lipsius 
és a magyar késő reneszánsz utazási iroda
lom, in Uő, Pannóniából Európába, Bp., 
1975; Uő, Szakácsmesterségnek és utazásnak 
könyvecskéi, Bp., 1988.

Bogár Judit

Forgách Pál, gr. (Ungvár, 1677. jan. 
23,-Nagyszombat, 1746. nov. 29.)

Esztergomi kanonok, császári taná
csos, kát. egyházi író. Felesége halála

után, több gyermek apjaként szentelték 
pappá 1712-ben. Különböző egyházi 
tisztségeket töltött be. Művei kéziratban 
maradtak.

Művei: Descriptio scapularia immaculatae 
conceptionis B. M. V., Nagyszombat, 1724; 
Memorabilia de templo modo metropolitano 
S. Nicolaum Episcopum..., Nagyszombat, 
1727.

írod.: Zelliger Alajos, Egyházi írók csar
noka, Bp., 1893; Bártfai Szabó László, A 
Hunt-Paznan nemzetségbeli Forgách család 
története, Bp., 1910.

Bogár Judit

Forgách Pál, gr. (Ungvár, 1696. jan. 
5 -Vác, 1759. aug. 25.)

Nagyváradi, majd váci kát. püspök, 
oklevéltani kiadványok szerkesztője. 
Bécsben bölcseleti, Rómában teológiai 
doktori címet szerzett. Különböző egy
házi tisztségek betöltése után 1747-ben 
nagyváradi, 1757-ben váci püspök lett. 
Az Olaszi városrészben ő kezdte a váradi 
új, barokk stílusú székesegyház építteté
sét 1752-ben. A váci egyházmegyében 
fegyelmi rendelkezéseket hozott, a hívek 
áhítatának előmozdítására társulatot ala
pított, palotájában szegényeket és diáko
kat étkeztetett.

Művei: Florilegium Forgachianum, Nagy
várad, 1752; Tabularium Diplomatum [...] de 
rebus Hungaricis et Transylvanicis [h. n., é. 
n.]; Transumta Diplomatum et Literarum ex 
Archivo V. Capituli L. R. Magno- Varadiensis, 
I-IV, [h. n., é. n.].

írod.: Antonius G ánóczy, Episcopi Vara- 
dienses, II, Bées, 1776; Karcsú Antal Arzén, 
Vác város története, Vác, 1887; Bártfai Sza
bó László, A Hunt-Paznan nemzetségbeli 
Forgách család története, Bp., 1910.

Bogár Judit

Forgách Simon, gr. (Rajka, 1669— 
Visnyevec, 1730)

Katona, író, korának egyik leggazda
gabb főura. Apja —»Forgách Adám, nagy
apja F. Zsigmond nádor. Bécsben nevel
kedett, a császári seregben szolgált, 
1701-ben már tábornok. Felesége Ester
házy Ágnes. 1704-ben -  saját emlékiratai 
szerint a letartóztatás elől menekülve,
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Rákóczi Emlékiratai szerint azonban Jó
zsef főhg. kérésére, aki ~on keresztül 
akarta elérni, hogy őt tegyék meg Mo. ki
rályává -  átállt II. Rákóczi Ferenchez. 
Fontos szerepe volt a kuruc hadsereg 
megszervezésében és a regularizáció el
indításában. Tábomagyi rangig vitte, Er
délyben a fejedelem vezérlő generálisa. 
1706-ban sarcolás és Esztergom elestét 
okozó engedetlensége miatt letartóztat
ják, 1710-ben szabadul munkácsi fogsá
gából. Lengyelo.-ba, majd Moldvába 
emigrál. 1717-ben a török háborút kihasz
nálva felkelést szervez, és megpróbál be
tömi Erdélybe, sikertelenül. 1720-ban Ro
dostóba megy Rákóczihoz. 1722 szep
temberében elhagyja Rodostót, s a Porta 
engedélyével visszatér Lengyelo.-ba, 
ahol feleségül veszi Czartoryski hg. lá
nyát. Wisnowiecki herceg birtokán halt 
meg.

Korának legképzettebb magyar kato
nája, a hadtudományi irodalom jeles mű
velője volt. Első hadtudományi munká
ját, a császári hadseregre vonatkozó 
Projectumot még az 1690-es években ír
ta. 1705-ben Rákóczinak nyújtott be Em
lékiratot „az hadakozásnál s mostani 
operatiúkrúl”. Elsőként adta ki nyomta
tásban -  Rákóczinak ajánlva---- »Zrínyi
Miklós Afiumát {Symbolum..., Kolozs
vár, 1705). Zrínyi követője, a saját kezű
leg lemásolt Afiumot és Vitéz hadnagyot 
olyan nagy becsben tartotta, hogy mindig 
„tarsolyában” hordta. Zrínyi hatása alatt, 
rabsága idején írta legfontosabbnak tar
tott művét, a Discursusok c. politikai el
mélkedést, melynek szerzőségét sokáig 
Rákóczinak tulajdonították. Az 1960-as 
években, Kij Ívben került elő egy ~ról 
egyes szám harmadik személyben beszé
lő, latin nyelvű, töredékes, cím nélküli 
emlékirat, mely nemcsak ~ alakjára és a 
szabadságharcban betöltött szerepére vo
natkozóan forrásértékű, hanem értékes 
szempontokkal gazdagítja a szabadság- 
harc katonai történetéről és a lengyelo.-i 
emigrációról alkotott képünket is. A mű 
sok rokonságot mutat Rákóczi Emlékira
taival és Vallomásaival. írt kegyes elmél
kedéseket és imádságokat is (Gyűzhetet- 
len és minden testi és lelki ellenséget

meggyűzű fegyver). Műveinek többsége 
kéziratban maradt.

Kiad. és Írod.: Thaly Kálmán, Ghymesi 
gróf Forgách Simon mint író, in Uő, Iroda
lom és műveltségtörténeti tanulmányok a Rá
kóczi korból, Bp., 1885; Esze Tamás, A ko
lozsvári nyomda II. Rákóczi Ferenc szolgála
tában, MKsz, 1955; V áradi Sternberg 
János, Forgách Simon kuruc tábornagy em
lékiratai, Sz, 1968 (az Emlékirat magyar for
dításának közlésével); Kovács Sándor Iván, 
Forgách Simon „Afium”-kiadása, MKsz, 
1982.

Csillag István

Forgách Zsigmond Ádám, gr. (1605. 
k.-Brünn?, 1645. aug. 4.?)

Katonáskodó és könyvgyűjtő főúr, 
szalánci birtokos, F. Zsigmond nádor fia. 
Bátyjával, -»Forgách Adámmal 1630— 
32 között Grazban tanult, majd a bécsi 
udvarban szolgált. 1638-ban Borsod m. 
főispánja, később szatmári kapitány. 
1640-ben grófi címet kapott III. Ferdi- 
nándtól. 1644-ben Szalánc ostromakor I. 
Rákóczi György fogságába esett, halálá
nak körülményei tisztázatlanok. 1652- 
ben összeírt, 132 tételes szalánci könyv
tárában feltűnően sok a mo.-i nyomtat
vány, a német kegyességi irodalom és a 
kézikönyv. Az özvegye, Batthyány Bor
bála halála (1680) után inventált garanyi 
bibliotéka 113 tételt tartalmaz, az antik 
auktorok és humanista munkák mellett 
főként jezsuita teológiai műveket.

írod.: Bártfai Szabó László, A Hunt- 
Paznan nemzetségbeli Forgách család történe
te, Esztergom, 1910; Adattár XVI-XVIII/13, 
1986; Madas Edit, Monok István, Könyvkul
túra Magyarországon. A kezdetektől 1800-ig, 
Bp., 22003.

Bretz Annamária

forgó
Süvegen, kalapon viselt ékszer, a ma

gyar -  elsősorban férfi- -  viseletnek a 16. 
sz. óta fontos kelléke, a díszmagyar öltö
zékkel a 20. sz.-ig tovább élő ékszertí
pus. Pajzs, ovális vagy kör alakú, több
nyire —»zománcos, kövekkel (—»drága
kő), —»gyönggyel díszített részből és 
ehhez csatlakozó mozgó rúdból áll, me-
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lyen madártollat imitáló lemezek van
nak. Ismeretesek olyan darabok is, ame
lyeken a stilizált tollak nem mozgatha
tók. A ~ korai példája látható Corvin Já

nos képmásán (München): gyöngyös 
keretelésű, drágaköves toliforma, alján a 
rögzítésre szolgáló tűvel. A ~k hátolda
lán tolltok szolgált a valódi madártollak-

Forgóval díszített süveg gr. Csáky József gyermekkori képmásán, 1749, részlet. MNM TKcs
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Türkizköves forgó, 17. sz. második fele. MNM
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nak, de ez el is maradhatott. ~val nem
csak fejfedőt, hanem lószerszámot is dí
szítettek.

A -  17. sz.-i nyugat-európai megfele
lője a fejfedőbe vagy hajba tűzött 
aigrette. A nők által viselt hasonló ék
szertípus a -»medály, ill. a —»rezgőtű.

Kiss Erika

forint
Mátyás pénzreformja (1467) után, az 1 

-^■aranyforint = 100 -»dénár értékarány 
állandósulása következtében létrejött 
—»számítási pénz. A 100 dénámyi össze
get kamarai vagy magyar -nak is nevez
ték. Helyi változata a Mo.-on is elterjedt 
rajnai (rênes) —, amely 60 —»krajcárral, 
ill. 80 magyar dénárral volt egyenértékű. 
A -  német névváltozata a gulden.

írod.: Hóman Bálint, A magyar királyság 
pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Ró
bert korában, Bp., 1921; Huszár Lajos, 
Habsburg-házi királyok pénzei, Bp., 1975; 
UŐ, Münzkatalog Ungarn, Bp., 1979.

Gedai István

formátum
A könyvészetben a -»régi könyvek 

alakját, nagyságát jelenti, amely attól 
függött, hogy a nyomtatáshoz használt 
papírívet (—»papír) hányszor és milyen 
alakban hajtogatták, ill. vágták. Az ív 
méretét a papírmerítéshez használt szita 
nagysága határozta meg, amely általában 
40x50 cm (max. 50x74 cm, min. 23x35 
cm) volt. A régi nyomtatványok leírásá
nál a méretet nem cm-ben, hanem az ív
rétet jelölő arab számokkal adják meg. 
Eszerint az egyszer félbehajtott ív a ket- 
tedrét (2°), a kétszer félbehajtott a ne
gyedrét (4°) stb. —. A rét azt jelenti, hogy 
az adott formátumú nyomtatvány levelei
nek mérete az ív 1/2, 1/4, 1/8 stb. része. 
A leggyakoribb formátumok (a legna- 
gyobbtól a kisebbek felé haladva): 2°, 4°, 
8°, 12°, 16°. Az egyszer félbehajtott ív 
alkotja a levélpárt, több egymásra helye
zett levélpár a füzetet. Az egyleveles 
nyomtatványokat leszámítva ilyen füze
tekből állnak a régi könyvek. A negyed- és 
nyolcadrét formátumúaknái a mai gyakor
lathoz hasonlóan egyívnyi papír alkot egy

füzetet, a fólió méretűeknél azonban több 
ívet, míg a kisalakúaknál egy ívnél keve
sebb papírt fogtak össze egy füzetbe.

írod.: Borsa Gedeon, A  r é g i  n y o m ta tv á 

n y o k  m é r e te , Bp., 1994.
V. Ecsedy Judit

formuláskönyv —»jogtudomány

Forró György (Erdély, 1571. áp r-  
Nagyszombat, 1641. okt. 18.)

Jezsuita tartományfőnök, hitszónok. Az 
erdélyi jezsuiták tanítványa, —»Pázmány 
Péterrel együtt lépett be a rendbe Krakkó
ban 1588-ban. Filozófiai tanulmányait 
Olmützben (1591-94), a teológiát Graz
ban végezte (1595-98). A tanulmányait 
követő húsz esztendőben részben mo.-i 
rendházakban és missziókban (Sellye: 
1598-1602, Erdély: 1607-10, Felső-Mo.: 
1611-12, Nagyszombat: 1614, Homonna: 
1615-18) működött, részben pedig Graz
ban tanított filozófiát (1603-05), ill. részt 
vett a —»Káldi György által fordított Bib
lia lektorálásában (1613). 1618-tól kezdve 
elsősorban elöljáróként működött. A je
zsuiták mo.-i, Pázmány érseksége által 
fémjelzett hőskorának egyik kulcsfon
tosságú egyénisége, meghatározó szere
pe volt a rend terjeszkedési stratégiájá
nak kidolgozásában is. Zágrábi rektor
ként (1618-23) folyamatosan ostromolta 
a rendi vezetést, hogy Mo.-ra vezényel
jék, mert kötelességének érezte, hogy sa
ját nemzetét segítse. Maga Pázmány is 
közbenjárt áthelyezéséért, hogy magya
rul prédikálva téríthessen. Végül 1627- 
től 1629-ig, majd 1636-tól 1640-ig nagy- 
szombati rektor, 1630-34 között pedig az 
osztrák rendtartomány tartományfőnöke. 
E hivatalában fontos szerepe volt a rend 
mo.-i állásainak megerősítésében, külö
nösen a hódoltsági misszió talpraállításá- 
ban. Élete utolsó évét prédikációgyűjte
ményének sajtó alá rendezésével töltötte, 
amely azonban nem jelent meg, kézirata 
pedig elveszett vagy lappang.

írod.: Lukács, Catalogi personarum, I, 
1978; Molnár Antal, Tanulmányok az alföldi 
katolicizmus török kori történetéhez, Bp., 
2004.

Molnár Antal
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Forró György a jezsuiták Cseho.-ból és Mo.-bál való kiűzését ábrázoló gúnyrajzon. OSZK

forspont —»jobbágy

Forstall, Marcus (|Dublin, 1683)
ír származású Agoston-rendi szerzetes, 

családtörténet-író. Teológiai tanulmá
nyait Spanyolo.-ban végezte (1648), de 
doktorátusát már Bécsben szerezte meg 
(1655). Az Agoston-rend osztrák-morva 
provinciájának iskoláiban (Bmo, Graz) 
oktatott; teológiai disputáción is elnö
költ, mint azt a Godofredus Olenius neve 
alatt megjelent, de visz. ~ által írt Gratia 
Dei enchiridion (Prága, 1658) c. köny
vecske is bizonyítja. 1659-ben már ő az 
ágostonosok újjászervezett osztrák rend- 
tartományának főnöke, lobbanékony ter
mészete, sorozatos (néha tettlegességig 
fajuló) konfliktusai miatt azonban 1662- 
ben leváltották tisztségéből, sőt ellensé
gei azt is elérték, hogy 1663-ban a rend 
római vezetése örökre kitiltsa az ausztriai 
provinciából. Ekkor állt —»Zrínyi Miklós 
szolgálatába, aki a család —»genealógiá
jának elkészítésével bízta meg, de udvari 
papi és titkári feladatokat is ellátott a 
Csáktornyái udvarban. Ura halála után 
-»Zrínyi Péter szolgálatába állt, az ő 
képviseletében intézte a család ősi velen
cei patriciátusának igazolását 1666-68 
között. A Wesselényi-összeesküvés bu

kása után, 1670-ben ~ közvetített Zrínyi 
Péter és a bécsi kormányzat között. Sze
repe máig tisztázatlan (egyesek, mint 
—»Cserei Mihály, árulással vádolták); Li- 
pót császár az összeesküvők kivégzése 
után közbenjárt a Szentszéknél ~ egyhá
zi pályájának előmozditásáért. ~ 1676- 
ban elnyeri Iro.-ban a kildare-i püspöksé
get, amelyből az ő idejében válik az or
szág legjelentősebb egyházmegyéje. A 
prot. angolok üldözték; 1681-ben fog
ságba esett, két évvel később a dublini 
börtönben halt meg.

Kéziratban maradt, 1663-65 között 
írott latin nyelvű Zrínyi-családtörténete, 
a Stemmatographia Mavortiae familiae 
comitum de Zrin a barokk irodalmi ge
nealógia műfajának egyik első hazai da
rabja, mintául és forrásként szolgált az 
Esterházy család —»Trophaeuma (1700) 
számára. ~ ebben, nyilván megbízója 
utasítását követve, a Zrínyiek eredetét az 
ősi bosnyák és horvát uralkodókon ke
resztül a 6. sz.-i gót uralkodóig, az Atti
lához hasonló szerepű és sorsú Totiláig 
vezeti vissza, ezzel is hangsúlyozva a 
(hun-)magyar-horvát sorsközösséget (s 
kapcsolódva a Szigeti veszedelem kon
cepciójához). Később Zrínyi Péter inten
ciójára a nemzeti eredetmondát a kordi
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vatnak megfelelően rómaira cserélte: a 
Subics-Sulpitius rokonság motívuma 
tőle kiindulva terjedt el a nemzetközi ge
nealógiai irodalomban. A Stemmatogra- 
phia második, oklevelekkel adatolt ré
szét ma is hitelesnek ismeri el a történeti 
kutatás; a Zágrábban őrzött —levelezés 
(többek közt Johannes Luciusszal (Ivan 
Lucie) és Galeazzo Gualdo Prioratóval, a 
kor ismert történetíróival) fontos tudo
mánytörténeti dokumentum.

Művei: Gratia Dei enchiridion, ad sex 
ultimas quaestiones Primae secundae, sub re
gimine Reverendissimi et ampliss. Domini 
Godofredi Olenii [...] publico certamini 
expositum [...] Praeside R. P. Mag. Fr. Marco 
Forstal, Ord. Erem. S. Augustini, Prága,

1658; Stemmatographia Mavortiae familiae 
comitum de Zrin [...] directione et auspiciis 
[...] Nicolai a Zrinio [...] incepta, iussu, cura 
et sumptibus Mariae Sophiae de Lobi 
eiusdem relictae conthoralis concinnata et 
absoluta, ms., Zágráb, Hrvatski drzavni arhiv.

Írod.: Bene Sándor, Politika és genealó
gia: A Zrínyiek eredetéről, Café Bábel, 
1996/1; Uő, Őskeresők: A Zrínyi-családtörté
net és műfaji háttere, ItK, 2004.

Bene Sándor

forstat —̂textil 1.

Fortuna sorsvető könyv
Népszerű jósló kiadvány. Eredetije 

Stanislaw G^siorek z Bochnie sokszor

Szerencsekerék a Fortuna sorsvető könyv 17. sz. eleji, kolozsvári kiadásából
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kiadott sorsvető könyve (először visz.: 
Krakkó, 1531). 21 dobótáblát, 21 utaló
táblát s a 12 szibilla 37-37 strófából álló 
jóslatát tartalmazza. Fordítója ismeret
len. Bártfán és Kolozsvárt 1594-1616 
között legalább három (de lehet, hogy öt) 
ízben megjelent. Továbbra is népszerű 
maradt, a 18-19. sz.-ban a budai Lande- 
rer-nyomda több mint tizenötször kiadta; 
későbbi átdolgozásai is ismeretesek.

Kiad.: Fortuna, azaz: szerencsének avagy 
szerencsétlenségnek kereke, Bp., 1990 (ha
sonmás).

írod.: MajláTH Béla, A sorsvető könyvek 
és egy ismeretlen 16. századi magyar Fortu
na, MKsz, 1888; Borsa Gedeon, Hol és mi
kor nyomták az eddig ismert két legrégibb 
magyar sorsvető könyvet, MKsz, 1964; Uő, A 
„Fortuna ” sorsvetőkönyv eredete és utóélete, 
MKsz, 1966.

S. Sárdi Margit

Fortunatus, Matthaeus (Szerencsés 
Máté; tEger, 1528)

Az első nemzetközi hírű magyar klasz- 
szikafilológus. Életéről keveset tudunk. 
1522-ben -»Brodarics István pécsi pré
post követségét kísérve érkezett Velencé
be. Brodarics költségén latin és görög 
irodalmat tanult Padovában, és ott készí
tette el -  mint írta, két hónap alatt -  
Seneca Naturales quaestiones c. művé
nek kiadását, melyet Gianlodovico di Sa- 
luzzo őrgrófnak (II. Lajos király felesége 
unokaöccsének) ajánlott. Aldo Manuzio 
méltatója, Romolo Ameseo barátja. Kép
zettsége és szövegkritikai tevékenysége 
kora legmagasabb színvonalán állt. Se- 
neca-kiadását élőmunkának szánta Pli- 
nius-kiadásához, mely nem készült el. 
Bírálta és javította Erasmus korábbi 
Naturales quaestiones-kiadását (Bázel, 
Froben, 1515). Erasmus később tagadta, 
hogy ezt ő készítette, de 1529-ben ~ és a 
saját neve alatt újra megjelentette Seneca 
művét, lényegében átvéve ~ kiadását. 
Nagy elismeréssel méltatta magyar kiadó
társa munkáját, melyen -  mint írta -  alig 
talált változtatnivalót.

Kiad.: L. Annei Senecae Naturalium 
quaestionum libri VII. Matthaei Fortunati in 
eosdem libros annotationes, Velence, 1522.

írod.: RMK, III, 252. sz.; A pponyi, I, 166. 
sz.; W eiss Rezső, Matthaeus Fortunatus, 
EPhK, 1888; Gerézdi Rábán, Aldus Manuti- 
us magyar barátai, MKsz, 1945.

Pajorin Klára

Az F ortunatusról íratott igen szép, 
nyájas beszédű könyvecske (Lőcse, 
1651)

Regényes szépprózai elbeszélés. For
dítója ismeretlen. Eredetije a 15. sz. kö
zepén keleti motívumokból, olasz rene
szánsz novellatöredékekből, egy itinerá- 
riumból összeállított népszerű német 
népkönyv. A főhősök sorsában és egy
másutánjában a fejlődés- és a családre
gény csírái rejlenek. Verses változata 
már 1580 k. megjelent (—>Az Fortuna- 
tusról való szép história), ezt azonban a 
~ fordítója nem ismerte. A lőcsei nyom
tatvány egyetlen, csonkán fönnmaradt 
példányát a kolozsvári Egyetemi Könyv
tár őrzi.

Kiad.: Fortunatus és Magelóna históriája, 
kiad. N emeskürty István, Bp., 1983; Magyar 
elbeszélők. 16-18. század, kiad. S. Sárdi 
Margit, Bp., 1986 (Magyar Remekírók).

írod.: Lázár Béla, A Fortunatus-mese az 
irodalomban, EPhK, 1890, II. pótk.

S. Sárdi Margit

2043 Az F o r t v n a t v s r o i .
IHATO TT ICHN s z é p  A')'./- 

J  AS A eSZSDU r ■

KÖNYVECSKE
M ik ép p en  az ö É r v é n y é h e z ,  és kevunc 

kedves Sfivcgcrskcjehőz ju tván , cs 
több  tö rtén t lók dől-

gairol.
*Z\íclly mofi Nemetb&l Magyarráfordittatott

*zfz.cp Ujt.igokb»n gyönyör ködőknek 
kedvekért.

gAnno I6) i .  tfzttmlibetL*.

Az Fortunatusról íratott igen szép, nyájas beszédű 
könyvecske, Lőcse, 1651, címlap
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Az Fórtunatusról való szép história 
(„Ifjak, hallgassátok, im, egy dolgot 
mondok...”, Kolozsvár, 1580 k.)

Moralizáló verses história a császárrá 
lett szegény ifjúról. Visz. —»Heltai Gás
pár nyomdájában adták ki. Az ismeretlen 
prot. szerző forrásként egy német nép
könyvet használt. Ugyanebből a német 
forrásból -  a históriás énektől függetle
nül -  prózai fordítás is készült (—»/Íz 
Fórtunatusról íratott igen szép, nyájas 
beszédű könyvecske).

Kiad.: RMKT XVI/8, 1930.
írod.: LÁZÁR Béla, A Fortunatus-mese az 

irodalomban, EPhK, 1890; Bleyer Jakab, 
Fortunatus-népkönyvünk és német eredetije, 
EPhK, 1907.

Magyar Árpád

fosztán, foszlány
1. Lásd: —»oszmán-török textil.
2. A 16— 17. sz.-ban ~ból gyakran varr

tak —»dolmányokat. „Két dolmányom 
vagyon, igyik fosztán, másik kamuka” 
(MOL, Fase. B. No. 13. Rep. 4 to 1603 
Copia testamenti C. Stephani de Báthor); 
„Egy töltett fosztándolmántól négy fo
rintot” (1627, TT, XVIII, 1871, 218).

3. Pamutból vagy könnyű selyemből 
szabott, vattázott és letűzött női, férfi és 
gyermek alsóruha. Ujjas vagy ujjatlan, 
rövidebb és hosszabb változatban ké
szült. Általában a dolmány alatt hordták 
télen (1591-92: „Kutinkfosztánkát [ku- 
tink=kutnik, kelmefajta], dolomány alá 
valót”, TT, 1881, 179), de ismerünk nyá
ri ~t és hálni való ~t is (1741: „Egy nyá
ri fejér gyolcsfoszlány”, „hálni való ve
lencei kamukafoszlány”, TT, 1903, 560 
és 530). —»Esterházy Miklós nádor szá
mára udvari szabója fekete posztóból 
varrt egy teljes öltözetet, mely mentéből, 
dolmányból és fosztánból állt. A ~ a hó
doltság végén nagy mennyiségben került 
be az országba konfekcióáruként.

4. —»Apor Péternél karban kivágott, 
azaz ujjatlan öltözék („olyan fosztán hor- 
vát módra karban kivágva”). —»Pápai 
Páriz Ferenc szótára alapján is ujjatlan 
(„Fofltán: Exomis, cin Rock ohne Érmei”, 
ill. „Exomis: Újatlan köntös, FoBtány, 
Zubony”). Radvánszky a ~ dolmányt ha-

Az Fortunatusról való szép história c. könyv egyik 
fametszete. Kolozsvár, 1580

sított ujjúnak tartja, mely látni engedte a 
díszesen hímzett ingujjat.

írod.: A por [1736]; Radvánszky, 1 
[1896], 21986, 57; Varjú Elemér, Báthory 
István lengyel király ingóságainak egy jegy
zéke, AÉ, ú. f. 38(1918—19); Kakuk Zsuzsa, 
Cultural Words from the Turkish Occupation 
of Hungary, Bp., 1977 (Studia Turco-Hunga- 
rica, 4); Tompos Lilla, Az Esterházyak szám
adásai és textilszámlái a 17. századból, Bp., 
2000 (BHH).

Gerelyes Ibolya-Tompos Lilla 

Fosztó István —»Uzoni Fosztó István 

főbor
A lédús és aszú szőlőszemek különvá

lasztása nélkül készült bor neve Tokaj- 
Hegyalján a 16. sz.-tól. A technológia 
csekély változtatása után ezt a borfajtát 
nevezik a 19. sz. elejétől lengyel eredetű 
szóval szamorodninak.

írod.: Balassa Iván, Tokaj hegyalja szőle
je és bora, Tokaj, 1991.

Égető Melinda

főesperes —»esperes

főhadparancsnokság  (lat. suprema 
armorum praefectum, ném. General- 
Commando, köznyelvi megnevezéssel 
generalatus)

A török kiűzése után a mo.-i katonai 
kormányzat közvetlenül az —»Udvari Ha
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ditanácsnak alárendelt legfontosabb kor
mányszerve. Területi hatásköre a továbbra 
is fenntartott, széttagolt —»közigazgatás
nak felelt meg. A karlócai békekötést 
(1699) követően a Horvát-szlavón-dalmát 
Királyságban, Károlyvárosban, Varasdon 
és Eszéken alakított katonai parancsnok
ságokból nőtt ki elsőként a horváto.-i ~ 
Zágráb, a szlavóniai ~ Pétervárad szék
hellyel. Az erdélyi ~ Nagyszeben szék
hellyel, majd a pozsareváci békekötés 
(1718) után a bánsági ~ Temesvár szék
hellyel jött létre. A mo.-i ~ot csak 1740- 
ben szervezték meg, székhelye Pozsony, 
majd 1784-től Buda volt. A ~ a —»hely
tartótanács útján kapta a legfőbb hadúr, 
az uralkodó rendeletéit. A ~nak aláren
delve működött a hadbiztosi szervezet 
(commissariatus bellicus, Kriegskommis
sariat), amely az alakulatok gazdasági el
látásával kapcsolatos ügyeket intézte, a 
helytartótanács alá rendelt tartományi biz
tossági (commissariatus provincialis) 
szervezettel párhuzamosan. Hadbiztosi 
hivatal a mo.-i ~on belül Pozsonyban, 
Sopronban, Besztercebányán, Kassán, 
Debrecenben, Budán és Pécsett tevé
kenykedett. Ezek mellett működtek a ha
diadó begyűjtését és a katonaság ellátá
sával kapcsolatos kifizetéseket intéző, 
ugyancsak a ~nak alárendelt hadipénztá
rak és katonai fizetőhivatalok (cassa 
provincialis bellica), valamint az élelme
zési hivatal (officium annonarium). Szin
tén a ~nak volt alárendelve a delegált 
hadbíróság (judicium delegatum mili
tare), továbbá a vegyes felülvizsgálati fó
rum (forum superrevisiorum mixtum). 
(A Habsburg Birodalom nem magyar fel
ségterületein is működött hét, területileg 
illetékes ~ Bées, Graz, Milánó, Zára, 
Prága, Brünn, Lemberg székhellyel.)

írod.: Ember Győző, A magyar királyi 
helytartótanács ügyintézésének története 
1724-1848, Bp., 1940; Oskar Regele, Der 
österreichische Hofkriegsrat 1556-1848, 
Wien, 1949 (Mitteilungen des Österreichi
schen Staatsarchivs, Erg. Bd. 1/1); Szűcs Je
nő és mások, A magyarországi és erdélyi köz
ponti kormányszervek szervezésének és mű
ködésének története, 1526-1867, Bp., 1958.

Zachar József

főispán (lat. comes, comes parochia- 
lis, comes provinciae, comes comitatus, 
comes supremus)

A király által kinevezett főtisztviselő, 
a -»megye vezetője. A 15. sz.-ig csak 
—»ispánnak (comes) vagy megyésispán
nak címezik, a ~ elnevezés a 16. sz.-ban 
válik általánossá. Az 1290:3. te.-tői 
kezdve csak —»nemes tölthette be a tisz
tet. A megyésispánok általában a mágná
sok közül kerültek ki, s előfordult (pl. a 
14. sz.-ban), hogy több megye tartozott a 
hatáskörükbe. A megyésispán a —»neme
si megye legfőbb bírája volt, a —»szolga- 
bírákkal együtt ítélkezett (—»törvény
kezés). A 15. sz.-ban bíráskodási tisztét 
mindinkább az alispán vette át. Gondos
kodott a királyi rendeletek végrehajtásá
ról, hadba vezette a vármegye katonasá
gát, kezelte a királyi jövedelmeket, ame
lyeknek egyharmad része (a 14. sz.-ban 
egésze) őt illette. Erdélyben az —»erdélyi 
vajda, Horváto.-ban és Szlavóniában a 
—»bán nevezte ki. A 14. sz. közepéig au
tentikus —»pecséttel rendelkezett. A —»ki
rályi vármegye fölbomlása, a királyi bir
tokok eladományozása következtében 
egyre több vár és föld jutott földesúri 
kézbe, és egyre többen szereztek mentes
séget a megyésispán joghatósága alól. A 
13. sz.-ban az ország bárói között foglalt 
helyet, mígnem I. Lajos a -»pozsonyi is
pán kivételével megszüntette az ispánok 
zászlósúri kiváltságát és bárói címét.

Míg Erdélyben a ~ a megye tényleges 
vezetője maradt, Mo.-on a nemesi megye 
önkormányzatának kialakulása után a 
~ok egyre kevésbé vettek részt a közvet
len megyei igazgatásban, annak tényle
ges irányítói az —»alispánok lettek. En
nek ellenére a ~ beiktatását mindenütt a 
megye közönsége előtt letett eskühöz kö
tötték, és a megyék mindenütt a ~ rová
sára akarták növelni az önkormányzatok 
tisztviselőinek hatalmát.

Az első örökös ~ az esztergomi érsek 
volt, aki 1270 k. szerezte meg Esztergom 
m. főispáni tisztét. A 15. sz.-ban a veszp
rémi, a győri, a nyitrai, a váradi, a pécsi 
és az egri püspök lett székhelye várme
gyéjének örökös ~ja. A 18. sz.-ban nyolc 
egyházfő volt örökös ~. Pest m. örökös
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~ja a mindenkori nádor volt, Moson m. 
élén 1666-ig a Habsburg-ház tagjai áll
tak. —»Mátyás alatt főrangú családok is 
szerezhettek adományul ún. örökletes ~i 
tisztet. A 17. sz. végére már 16 főúri csa
lád szerzett ilyen jogot, s ez hozzájárult 
ahhoz, hogy a comes cím a grófi titulus
sal vált egyenértékűvé. A ~i szék betölté
séhez az örökletes főispánsággal rendel
kező családokban is királyi jóváhagyásra 
volt szükség.

A ~ok jogkörét részletesen szabályo
zó, 1752. és 1768. évi uralkodói utasítás 
értelmében ők a megyei közigazgatás és 
igazságszolgáltatás legfőbb vezetői. A 
~oknak felügyelniük kellett a megyei 
tisztviselők tevékenységét, és megyéjük 
területén kellett tartózkodniuk.

írod.: Hajnik Imre, Az örökös föispánság 
a magyar alkotmánytörténetben, Bp., 1888; 
Gábor Gyula, A megyei intézmény alakulása 
és működése Nagy Lajos alatt, Bp., 1908; 
Holub József, Zala megye története a közép
korban, I, Pécs, 1929; Eckhart Ferenc, Ma
gyar alkotmány- és jogtörténet [1946], Bp., 
2000; Ember Győző, Magyarország közigaz
gatása 1711-1765, LK, 54(1986); KristÓ 
Gyula, A vármegyék kialakulása Magyaror
szágon, Bp., 1988; Fallenbüchl Zoltán, Ma
gyarország főispánjai. 1526-1848, Bp., 
1994.

Bánki Éva

főkapitányság (ném. Oberhauptmann
schaft, lat. supremus capitaneatus)

Korszakról korszakra változó jelenté
sű fogalom (katonai rang, tisztség, határ- 
védelmi szervezeti egység stb.). Már a 
középkori magyar uralkodók is gyakran 
neveztek ki egyes hadjárataikhoz tobor
zott csapataik vagy adott országrészek 
(elsősorban az ország ún. felső vagy alsó 
részei, latinul partes superiores, ill. par
tes inferiores) élére főkapitányokat, akik
nek tiszte a 15. sz. végéig azonban általá
ban még csak ideiglenes jellegű, azaz 
adott feladatra vagy időre szóló volt. A 
várnai csatavesztést és I. Ulászló király 
halálát követően 1445-ben az —»ország
gyűlés az ország igazgatására és védel
mének biztosítására hét főkapitányt vá
lasztott, akiknek egyike az a —»Hunyadi

János volt, aki az állandósult oszmán-tö
rök támadások elleni védekezést is egyik 
fontos feladatául kapta, ill. annak tekin
tette.

Hunyadi Mátyás király azután 1479- 
ben -  Luxemburgi Zsigmond király ko
rábbi kezdeményezéseit folytatva -  a 
—»törökellenes védelmi rendszer megújí
tása és szilárdabbá tétele érdekében Kini
zsi Pált az alsó részek (másként: Alsó- 
Mo.) főkapitányává (supremus capitane- 
us partium regni Hungáriáé inferiorum) 
nevezte ki. Elődeihez hasonlóan ő egyút
tal —»temesi ispán (comes Temesiensis) 
is volt. Ezzel a meghatározó katonai re
formmal az ország déli területén három 
határvidéki ~ alakult ki, hiszen a —»hor- 
vát-szlavón-dalmát bán és az —»erdélyi 
vajda szintén az adott országrész főkapi
tánya volt. Az 1485. évi országgyűlés 
döntése (az ún. nádori cikkelyek) értel
mében ugyanakkor a —»nádor volt általá
nosságban az ország generális és főkapi
tánya (generalis et supremus capitaneus), 
aki azonban általában nem gyakorolt ka
tonai fennhatóságot az említett határvi
déki főkapitányok felett. Nekik csupán 
az uralkodó küldhetett parancsokat. Az 
1513-ban meghirdetett keresztes háború 
idején (1514) viszont Perényi Imre nádor 
országos főkapitányként intézkedett, hi
szen ez esetben nem az ország határvé
delmét érintő kérdésről volt szó.

Mo. három részre szakadását követően 
-  noha a nádor továbbra is elvileg orszá
gos főkapitány maradt -  az új törökelle
nes határvédelmi rendszer megszervezé
se idején kétfajta ~ alakult ki (-»kerületi 
főkapitány, —»végvidéki főkapitány). Ez 
a különleges helyzet jól tükrözte a ma
gyar rendek és a bécsi központi hadveze
tés között a hadügyek és a határvédelem 
igazgatása terén is érvényesülő kompro
misszumot, noha a rendek kényszerültek 
nagyobb lemondásra. Jól mutatta ezt az 
is, hogy mindkét főkapitányi poszt betöl
tői felett a bécsi —»Udvari Haditanács 
(mint hadügyi kormányszerv) állt, noha a 
kerületi főkapitányok tevékenységére -  
különösen a 17. sz.-ban -  a nádor (mint 
országos főkapitány) jelentősebb befo
lyással bírt. Amikor viszont a nádori
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posztot nem töltötték be -  ami a 16. sz. 
folyamán többször előfordult - , akkor e 
feladatkört nagyobbrészt az uralkodó ál
tal kinevezett —»helytartó vállalta magá
ra. A helytartó és a nádor emellett to
vábbra is megőrizte vezető szerepét az 
időről időre összehívott általános —»ne
mesi felkelés irányításában is, amelyet az 
egyes országrészekben a kerületi főkapi
tányok segítségével koordinált. Az osz
mánok Mo.-ról való kiűzésével és a 
—»Katonai Határőrvidék kiépítésével a 
korábbi kerületi és végvidéki -ok elvesz
tették szerepüket. Helyükbe a modem 
—»állandó hadsereg szervezetéhez és 
rendszeréhez igazodó —»főhadparancs- 
nokságok léptek.

A ~ intézménye újjászületett a Rákóczi- 
szabadságharc alatt kiépülő kuruc katonai 
közigazgatásban is, nagyjából -  de termé
szetesen a törököktől visszafoglalt ország 
új kereteihez igazodva -  a korábbi királyi 
szervezetet követve. 1707-ben állították 
fel a változó székhelyű dunántúli, vala
mint a dunáninneni, felső-mo.-i, az alföldi 
és a tiszántúli ~ot, Érsekújvár, Kassa, 
Szolnok, Szatmár székhellyel. Az —»Er
délyi Fejedelemség ugyanakkor a ~ok 
szervezése terén nem követte a királyi 
mo.-i példát, bár a Várad központú vé
delmi övezet sok tekintetben hasonlójel
legű volt, mint a végvidéki -ok. Ugyan
akkor a fejedelemség hadainak főpa
rancsnokát és katonai ügyeinek legfőbb 
irányítóját is országos főkapitánynak 
(másként az ország generálisának vagy a 
mezei hadak főgenerálisának) hívták. 
Ezzel egyidejűleg a fejedelmek udvari 
hadainak élén is külön főkapitány (az ud
vari hadak főkapitánya) állt.

írod.: Oskar Regele, Der österreichische 
Hofrat 1556-1848, Wien, 1949 (Mitteilungen 
des Österreichischen Staatsarchivs, Erg. Bd. 
1/1); Pálffy Géza, A török elleni védelmi 
rendszer szervezetének története a kezdetektől 
a 18. század elejéig (Vázlat egy készülő na
gyobb összefoglaláshoz), TSz, 38(1996).

Zachar József

főkegyúri jog (lat. ius supremi patro
natus)

Azon uralkodói jogok összessége, ame

lyeket az uralkodó országában az egyház
kormányzat terén gyakorolt; Mo.-on ide 
tartozott a főpapi székek betöltése, az 
egyházi jövedelmek feletti rendelkezés, a 
kisebb egyházi méltóságok betöltése, az 
egyházigazgatás és az —»egyházi bírás
kodás szabályozása, a magánkegyurak 
feletti felügyelet és a bíborosi kinevezé
sekbe való beleszólás.

A főpapi székek betöltése a gyakorlat
ban a —»püspökök kiválasztásába történő 
beleszólást jelentette. A l l .  sz.-ban Mo.- 
on is visz. az uralkodói akarat tett valakit 
püspökké. Az ország nem tartozott az in
vesztitúraküzdelem jelentős színterei kö
zé, de itt is érvényesültek a gregoriánus 
reformok eredményei: az egyház szabad
ságának (libertas ecclesiae) elve alapján 
előbb megjelent a kánoni választás 
(electio canonica), majd a pápa számára 
fenntartott javadalombetöltés (reserva
tio). Ezek azonban együtt érvényesültek 
a —»királyok jogaival. Megalapozott ku
tatói vélemények szerint Könyves Kál
mán 1106-ban a guastallai zsinaton nem 
mondott le a korábbi királyi jogokról; le
hetséges, hogy az erről szóló tudósítás 
későbbi hamisítvány. A 13. sz.-tól kezd
ve maradtak csak fenn folyamatos, a ma
gyar -gal foglalkozó források. Ezek sze
rint a régi szokásra hivatkozva a megüre
sedett püspökség káptalanja a királytól 
engedélyt kért a választásra, tárgyalt ve
le a megválasztandó személyről, a vá
lasztás után értesítette az uralkodót, aki 
formálisan is hozzájárulását (assensus) 
adta, a pápai megerősítésért folyamodó 
megválasztott személy a király nevében 
írt ún. ajánlókérvényt (supplicatio) vitt 
magával a pápához. Zsigmond király 
1417-ben a konstanzi zsinaton a bíborosi 
kollégiummal elfogadtatta, hogy ezután 
a pápák csak olyan személyeket tesznek 
az érsekségek, püspökségek és apátságok 
élére, akikért a királyok folyamodnak, 
nekik az —»érsekek kivételével az anna- 
táknak nevezett pápai illetéket sem kell 
megfizetniük, a Szentszék nem avatko
zik bele a Mo.-on és csatolt részein levő 
javadalmak adományozásába, továbbá 
hogy pápai oklevéllel senkit sem lehet az 
országon kívülre megidéztetni, kivéve,



főkegyúri jog 174

ha a Szentszékhez fellebbezéssel kerül a 
per. Ez a megállapodás a magyar —»szo
kásjog részévé vált (—»Tripartitum, I, 
11), a későbbi királyok nemcsak alkal
mazták, hanem tovább is fejlesztették, 
jogukat előbb bemutatásnak (prasenta- 
tio) és megnevezésnek (nominatio), a 17. 
sz.-tól rendszeresen választásnak (elec
tio) és adományozásnak (donatio) tekin
tették. A király által bemutatott szemé
lyek felvették a választott püspök (epi
scopus electus) címet, és átvették az 
egyházmegyék kormányzatát. A főpapi 
kinevezés jogát a királyok néha tovább
adományozták, pl. Albert király özvegye 
1440-ben Ciliéi Frigyesnek és Ulriknak a 
zágrábi, Hunyadi Mátyás 1458-ban Guti 
Ország Mihálynak és fiainak a nyitrai 
püspök választási jogát adta át.

Az egyházi -  elsősorban a püspöki -  jö
vedelmekből a királyok több címen is ré
szesedtek. A püspököket bandérium állítá
sára kötelezték. A megüresedett püspök
ségek jövedelmei az uralkodót illették, 
ezért az Árpád-kortól kezdve gyakran 
hosszabb ideig nem engedték betölteni e 
hivatalt, a török korban az így keletkezett 
jövedelmeket rendszeresen katonai cé
lokra fordították. A nyugaton ius spolii- 
nak nevezett gyakorlat is ismert volt: a 
püspökök halálakor hagyatékukat a kirá
lyok lefoglalták, a —»végrendelet nélkül 
elhunyt püspökök esetében ezt az újkor
ban is alkalmazták, a püspökök végren
deletük készítésekor jóváhagyást kértek, 
és nagyobb összeget hagytak a koronára. 
1716-tól az egyháziak több évtizeden ke
resztül hadiadót fizettek, az 1733-ban új
jáalakított lelkészpénztár (cassa parocho
rum) nevű pénzügyi alap befizetéseinek 
egy részét is a főpapok állták.

Egyes prépostságok, apátságok eseté
ben is érvényesült a akárcsak a magán- 
kegyuraságok fölött: a királyi kézre há
ramlóit birtokok —»kegyúri joga ugyanis 
a királyra szállt, aki azt újra eladomá
nyozhatta. 1404-ben, mivel egy évvel 
korábban a pápa a trónkövetelő Anjou- 
házbeli Nápolyi László és az őt támoga
tó magyar felkelők pártjára állt, Zsig- 
mond király egy dekrétumában elrendel
te, hogy a buliások -  azaz pápai kinevező

oklevéllel rendelkezők -  királyi hozzájá
rulás nélkül nem nyerhetnek javadalmat. 
A megüresedő egyházi javadalmak betöl
tését a maga számára tartotta fenn, meg
tiltotta azt is, hogy királyi hozzájárulás 
nélkül egyházi perekben a pápától vagy a 
pápai kúriából származó bármiféle okle
velet kihirdessenek; e rendelkezéseinek 
megsértőit pedig fő- és javadalomvesz
téssel fenyegette. A dekrétum részben már 
korábban született rendelkezést ismételt 
meg, és elsősorban az egyházi javadal
mak betöltésére vonatkozott, utolsó cik
kelye miatt azonban különös jelentőségre 
tett szert, ehhez szokás kötni a pápai ok
levelek kihirdetéséhez való királyi hozzá
járulási jogot, a placetum regiumot, ma
gyarul: királyi tetszvényjogot. A közép
kor végétől a királyok rendszeresen 
ajánlottak hozzájuk politikailag közel ál
ló főpapokat bíborosnak, azért, hogy az 
egyház és a Pápai Állam vezetésében sa
ját befolyásukat érvényesíteni tudják; a 
történeti irodalomban őket „koronabíbo
rosoknak” nevezik. Mária Terézia korá
ban az új püspökségek alapítása a ~ alap
ján történt, kezdeményezője az uralkodó 
volt.

A ~ok egy része a gregorianizmus 
előtti jóval szélesebb körű királyi jogok
ból származik, ~ról azonban csak az 
invesztititúraharc után beszélhetünk. A 
~ok fejlődése, konkordátumokban, tör
vényekben, jogkönyvekben, egyéb meg
állapodásokban történő rögzítése a 15. 
sz.-i zsinati mozgalomhoz és az újkori 
állam szuverenitásigényéhez kapcsoló
dik. A ~ok legteljesebben a 18. sz.-ban 
érvényesültek, Mo.-on egészen a polgári 
államrendszer létrejöttéig fennmaradtak, 
utána jelentősen átalakultak. A ~ nem 
magyar jelenség, a nyugati keresztény
séghez tartozó majd minden országban 
megfigyelhető. A királyokat a ~ érvénye
sítésében támogatta a magyar püspöki 
kar nagy része, köztük olyan tekintélyes 
egyéniség, mint —»Pázmány Péter is. A 
magyar Habsburg-uralkodók egy külö
nös történeti jogcímre: az apostoli király
ság elvére alapozták e jogukat. Ennek 
alátámasztására hamisították az ún. Szil
veszter-bullát, így került be az apostoli
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királyi cím a —»magyar király címei kö
zé. A ~ újkori eredetű elnevezés, így kü
lönböztették meg az egyházak alapítóit, 
gyarapítóit, védelmezőit megillető egy
szerű kegyúri jogtól, a középkorban 
azonban még mindkettőt ius patronatus- 
nak hívták. A ~ hatályát a kát. egyházjog 
csak a világi ügyekre nézve (in tempora
libus) ismerte el, azt is csak szűk körűen, 
ezt azonban az uralkodók -  különösen az 
újkorban -  rendszeresen túllépték, így a 
~ elsősorban a világi jog, azon belül az 
államjog részét képezi.

Források: Fraknói Vilmos, Oklevéltár a 
magyar királyi kegyúri jog történetéhez, Bp., 
1899.

írod.: Fraknói Vilmos, A magyar királyi 
kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig, 
Bp., 1895; Mályusz Elemér, A konstanzi zsi
nat és magyar főkegyúri jog, Bp., 1958; 
SzovÁK Koméi, Pápai-magyar kapcsolatok 
a 12. században, in Magyarország és a Szent
szék kapcsolatainak 1000 éve, szerk. Zom- 
BORi István, Bp., 1996; Tusor Péter, A barokk 
pápaság 1600-1700, Bp., 2004.

Tringli István

főkincstartó —»kincstartó

főkötő —»fejviselet 2.

földbér —»jobbágy; —»polgár

földépítészet —»népi építészet

Földi János (Nagyszalonta, 1755. dec. 
21.-Hadház, 1801. ápr. 6.)

Természettudományi szakíró, költő, 
műfordító, nyelvész. Ref., armális nemes 
családban született, korán árvaságra ju
tott. Elemi iskoláit Nagyszalontán végez
te, 1771-től segédtanítóként működött, 
hogy a tanulmányai folytatásához szük
séges pénzt megszerezze. Felsőbb tanul
mányait szolgadiákként a debreceni kol
légiumban folytatta, ahova 1773. ápr. 24- 
én iratkozott be. 1777-ben Bárándon 
tanítói állást vállalt, 1778 márciusában 
tért vissza a kollégiumba. 1781-ben fe
jezte be tanulmányait Debrecenben. 
1781-84 között Kiskunhalason volt rek
tortanító. Érdeklődése az egzakt termé

szettudományok, különösen az orvostu
domány felé vonzotta, így anyagi lehető
ségei javultán, 1784-ben Pesten, az egye
tem orvosi fakultásán kezdte meg tanul
mányait. Itt nagy hatást gyakorolt rá a 
tekintélyes tudós, -»Rácz Sámuel, aki az 
orvosi tudományok magyar nyelvűvé té
telét tűzte ki céljául. Pesti évei alatt ~ 
nem jelentéktelen literátori tevékenysé
gét is folytatott. Id. —»Ráday Gedeon 
ajánlására 1788-ban a kassai Magyar 
Museum pesti korrektora lett, de tevé
kenysége a folyóirat első számára korlá
tozódott, mivel az év okt. 21-én letette 
utolsó vizsgáit, és vélhetőleg hamarosan 
elhagyta Pestet. 1789. jan. 15-től Szat- 
már város orvosa lett, igen szerény java
dalmazás mellett. 1790. ápr. 14-én házas
ságot kötött a tudós orvos, -»Weszprémi 
István Juliska nevű leányával. 1792 janu
árjában elfoglalta a Hajdú kerület orvosi 
tisztét, és családjával Hajdúhadházon te
lepedett le. Ekkora már megszakadt a 
kapcsolata az irodalmi élet szereplőivel, 
minden jel szerint felhagyott ilyen irányú 
tevékenységével, s élete utolsó évtize
dében már csak tudományos munkáival 
foglalkozott.

~ a debreceni kollégium nagy tekinté
lyű tudós professzoraitól — »Hatvani Ist
vántól, —»Sinai Miklóstól - ,  valamint 
Weszprémi Istvántól örökölt tudósi mo
dell és tudományeszmény jegyében élt és 
dolgozott, s maga is a tudományok műve
lését tűzte ki céljául. Az anyanyelvűség 
—»Bessenyei György és —»Rát Mátyás ál
tal meghirdetett programja hatására egyik 
legfontosabb feladatául a tudományok 
nyelvének magyarítását, szakszókin
csének létrehozását tekintette. Tanult, tu
dós poéta lévén irodalmi munkássága a 
fordítás és az imitáció gyakorlatát követ
te, mintái a latin (Horatius, Catullus, Ver
gilius) és a késő barokk kor prot. neola
tin szerzői (Reeland Adriaan, Jakob 
Cats) voltak, ill. a —»Kazinczyval való 
versengés jegyében a magyar Anakreon 
megteremtése jegyében Anakreón. A tu
dós poézis művelésének részeként elmé
leti munkák írását (megjelentek a bécsi 
Magyar Musában, a Mindenes Gyűjte
ményben és a Magyar Hírmondóban) és
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AZ ÁLLATOK ORSZÁGA.

E L S Ő  R É S Z .
A’ természeti dolgokról közönségesen, 

azoknak három Országokra való 
osztások.

r. §. -A ' T estek  te r m é s z e ti ,  v a g y  m esterséggel 
l e t t  Testek.

Ü Vf-ind azok a ’ T e s te k , m el Ivek a’ mi Földünkön, 
és Földünkben ta lá lta tn ak , vagy azon fo rm ában , 
és minémüségben mutatják m agokat, m ellyet azok 
a’ Terem tönek kezéb ő l, és az önnön m agára h a 
gyott Term észeti erőnek m unkáiódása által nyer
tének ; vagy úgy, mint azok, m eghatározott végek
re az E m berek , és Á llatok á lta l; vagy a ’ tsupa tö r
ténet által is m egváltoztatódtak , és minteggy m eg
határozódtak. Ezen külötnbségben ftindálódik azok- 

r nak  esmeretes elosztások Term észeti ( N a t u r a l i a )  
és M esterséggel készült T estekre (  a r t e  f a c t a ) .  Az 

M i d i ,  Á l la tu k  O rszága, A  elsők

Földi János, Természeti história, I, Pozsony, 1801

egy magyar poétika megteremtését is fel
adatának tartotta (ez utóbbi grammatiká
ja poétika-fejezetében valósult meg: A 
versírásról).

Kiskunhalasi korszakából származik 
az első híradás a verselő rektorról, Ka
zinczy Lászlótól, Kazinczy Ferenc ekkor 
ott állomásozó katona testvérétől. Ekko
riban az ún. tudóskodó, mesterkedő poé- 
zis újdonságnak számító műfajával, a 
megrímelt antik versformákkal, a leoni- 
nusokkal kísérletezett ~ is. A debreceni 
kollégiumból, Varjas János professzor 
hatására magával hozott gyakorlatot a te
kintélyesebb irodalmárok, Ráday Gede
on és Kazinczy hatására később maga is 
elvetette. A Ráday család familiárisi kö
réhez tartozó halasi eklézsiáról vezethe
tett útja az idős Ráday Gedeonhoz, a 
prot. egyház főgondnokához, akivel Pes
ten jó kapcsolatba került. Az irodalmi te
kintélynek, a fiatalok és az új irodalmi

fórumok és törekvések támogatójának 
tartott Ráday, amint ~ leveleiből kitűnik, 
pártfogásába vette és könyvtárát is ren
delkezésére bocsátotta. ~ 1788-ban, kor
rektori munkája révén került kapcsolatba 
Kazinczyval és —»Batsányi Jánossal, raj
tuk keresztül pedig —»Péczely Józseffel, 
-»Pálóczi Horvát Adámmal, —»Édes Ger
gellyel, —»Aranka Györggyel stb. Egyete
mi évei alatt publikációival maga is jelen 
volt az induló hírlapirodalomban, felis
merte ezeknek a fórumoknak rendkívüli 
jelentőségét. Rendszeresen publikált a 
bécsi Magyar Musábim. a Pozsonyi Ma
gyar Múzsában, a Mindenes Gyűjte
ményben, a pesti Magyar Merkuriusban, 
a Magyar Hírmondó ban, a Magyar 
Museumban, az Orpheusban.

1789 elején egy Kazinczy Ferenchez 
írott levélben fogalmazta meg tudomá
nyos célkitűzéseit: a magyar tudományos 
nyelv fejlesztését, a magyar ásvány-, nö
vény- és állattan úttörő művének megal
kotását. Amikor 1789. szept. 25-én meg
jelent a Hadi és Más Nevezetes Történetek 
pályázati felhívása egy magyar nyelvtan
könyv írására, ~, bár orvosi tanulmányai 
elvégzése után programja már más irány
ba mutatott, néhány hónap alatt elkészí
tette pályaművét. A bizottság tagjai az ő 
munkáját ítélték elsőnek, de a beérkezett 
pályaművekből egy kompilációt szer
kesztettek és adtak ki 1795-ben, Debre
ceni grammatika címen. A magyar fu- 
vészség és a botanikai nyelv létrehozása 
érdekében ~ 1793-ban közreadta Rövid 
kritika és rajzolat a magyar füvésztudo- 
mányról (Bécs, 1793) c. programadó írá
sát. Lazán kapcsolódott a debreceni tu
dósok társaságához, de erről kevés meg
bízható ismeretünk van, sokkal inkább 
legendák hagyományozódtak. —»Csoko
nai azonban bizonyosan tanult Földitől, 
ismerte kéziratait, s visz. olvasta nyelvé
szeti, verstani és tudományos munkáit is. 
A Linné szisztémája szerint elgondolt 
„természet három országából” már 1796- 
ban készen állt Az állatok országa, de a 
csalódott és keserű ~ nehezen talált nyom
tatót. 1800 augusztusában kapta meg a 
korrektúrát, amelyet az egyre betegebb 
tudós még kijavított, de megjelenését
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(Pozsony, 1801) már nem érte meg. A mü 
valójában Linné módosított elméletét 
használta, és - mint a szerző előszavában 
jelzi is -  Blumenbach német nyelvű ál
lattani művének magyarítását végezte el. 
A botanika is előrehaladott állapotban 
volt már 1796-ban, vélhetően elkészült; 
az ásványtan befejezésében azonban ~t 
halála megakadályozta. Sok ismert mun
kája kéziratban maradt, a felbecsülhetet
len értékű hagyaték azonban sajnálatos 
módon elkallódott.

Művei és kiad.: Rövid kritika és rajzolat a 
magyar füvésztudományról, Becs, 1793; Ter
mészeti história. A Linné systémája szerént. 
Első csomó. Az állatok országa, Pozsony, 
1801; KazLev, II-IV, Bp„ 1891-1906; Földi 
János költeményei, kiad. M ixich Lajos, Bp., 
1910 (Régi Magyar Könyvtár, 25); Földi Já
nos Magyar Grammatikája, kiad. G ulyás 
Károly, Bp., 1912 (Régi Magyar Könyvtár, 
28); Földi János, A' Versírásról, Bp., 1962; 
Ráday Gedeon és Földi János versei, kiad. 
Borbély Szilárd, sajtó alatt (RMKT XVIII); 
Földi János prózai munkái, kiad. Borbély 
Szilárd, Debrecen, előkészületben (Csokonai 
Könyvtár. Források).

írod.: D. Schedel [Toldy] Ferencz, Földi 
János hatása a szépirodalomban, Magyar 
Szépirodalmi Szemle, 15. sz., 1847. április
11.; Nagy Sándor, Földi János házassága. 
Egy tudományos misztifikáció természetrajza 
és Csokonai állítólagos szerelme, Alföld, 
1973/11; Uő, Földi János hadházi évei (Ada
lékok életrajzához és hajdúkerületi orvosi 
működéséhez), DMÉ, 1975; Szilágyi Ferenc, 
„Az ész napvilága mellett... Tanulmányok a 
magyar felvilágosodás irodalmáról, Bp., 
1998; SzajbÉly Mihály, „lázadnak a ’ magyar 
tollak”. Irodalomszemlélet a magyar irodal
mifelvilágosodás korában, a 18. század köze
pétől Csokonai haláláig, Bp., 2001; Borbély 
Szilárd, Bevezető, in Ráday Gedeon és Földi 
János versei, id. kiad.; Uő, Bevezető, in Földi 
János prózai munkái, id. kiad.

Borbély Szilárd

földm érés —»térképészet

földm értékek (területmértékek)
A tér síkjainak a nagyságmeghatáro

zói. Minthogy a területméréshez mate

matikai-geometrikai ismeretek szüksége
sek, csak kivételesen s inkább a 18. sz. 
közepétől mértek hosszúságot és széles
séget, és még ritkábban alkalmaztak 
szorzatukkal nyert terület- (négyzet)mér- 
téket. Eleink termő, ill. valamilyen hasz
not hozó földet mértek. Ezért az egysé
gek nagyobbik része munka-, vetőmag-, 
ill. termésnorma, kötődött tehát a műve
lési ághoz és jelentősen a helyhez, táj
hoz. Hazánkban 88 mérték dívott (11-nél 
100 alegység). Metrikus értékük 329 
nagyságot ad, a néhány cm2-től a több 
hektárig változóan. A gyakoribbak:

Held (juger, Jach). Római-európai 
előzménytől független honfoglalás előtti 
mérték. Eredetileg az 1 ekével 1 nap alatt 
felszántott terület volt. A szántó mértéké
ből azonban a 15. sz.-tól kezdve fokoza
tosan más művelési ágaknál is és orszá
gosan, de váltakozó nagyságban dívó 
mérték lett. 600-2400 négyszögöl, azaz 
21,6-86,2 ár. 53 alegység (a királyi 2347 
négyszögöl, azaz 84,4 ár, a kataszteri 
1600 négyszögöl, azaz 57,74, a magyar 
1200 négyszögöl, azaz 43,2 ár).

Kapás (kapaalja, fassor, Hauer). Hon
foglalás előtti, később országossá lett 
mérték. Eredetileg 1 kapával 1 nap alatt 
megkapálható szőlőt jelölt. 7-420 négy
szögöl, azaz 0,25-15,1 ár. 32 alegység.

Kaszás (kaszaalja, falcastrum, Mader). 
Honfoglalás előtti, később országossá 
lett mérték. Eredetileg 1 kaszával 1 nap 
alatt lekaszálható rétet jelölt. 300-1760 
négyszögöl, azaz 10,8-63,3 ár. 48 alegy
ség.

Napszám (Tagwerk). Osztrák előz
mény. A napi munkavégzésből alakult ál
talános, országosan dívó mérték. 70- 
1650 négyszögöl, azaz 2,5-59,3 ár.

írod.: Bogdán István, Magyarországi 
hossz- és földmértékek aló.  század végéig, 
Bp., 1978; Uő, Magyarországi hossz- és föld
mértékek 1601-1874, Bp., 1990.

Bogdán István

földrajzi nevek
A ~ leglassabban változó csoportjába a 

több népet, országot érintő helynevek 
tartoznak. Ilyenek a földrészek nevei. 
Ezek a világ legtöbb nyelvébe, így a ma
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gyarba is latinos formában kerültek be 
még akkor is, ha némelyiknek (Európa, 
Ázsia) az eredete valamelyik közel-kele
ti (sémi, hettita, föníciai) nyelvre vezet
hető vissza. Ugyancsak latinos alakú 
nyelvünkben a legtöbb országnév is: Al
bánia, Anglia, Belgium, Britannia, Bul
gária stb., bár közülük is többről kimu
tatható a más nyelvi eredet: a belga és a 
brit kelta, az angol szász, a bolgár török 
nyelvből származik stb. Természetesen 
vannak kivételek: Ukrajna közvetve az 
oroszból került be a magyarba még a 17. 
sz. előtt, s bár egy időre ellatinosodott, s 
Ukránia formában használták, ma vissza
tértünk az eredetibbhez, melynek jelenté
se ’határvidék, határtartomány’. Az or
szágnevek másik része belső magyar 
szóalkotás (összetétel) eredménye. Ezek
nek első eleme a népnév, második pedig 
az ország közszó. A népnevek nyilván 
azoktól kerültek át nyelvünkbe, akik 
közvetítő szerepet játszottak közöttünk, 
akiken keresztül megismerkedtünk szá
munkra eddig ismeretlen népekkel. így 
török eredetű az orosz, török; latin a lett, 
francia; szláv a cseh, görög, horvát, né
met, lengyel, olasz; germán eredetű az 
észt, finn, ír, svéd; közvetlen olaszból va
ló átvétel a spanyol népnév, s ezekből a 
magyarban keletkeztek az országnevek. 
A magyar népnevet legközelebbi szom
szédaink kivételével sehol sem ismerik, 
mindenütt a latin Hungária különböző 
változatai használatosak mind nép-, 
mind országnevünkként. A latinba visz. 
görög vagy szláv közvetítéssel egy ótö
rök eredetű onogur ’tíz nyíl, tíz törzs’je
lentésű szó, ill. népnév került be s alakult 
Ungaria/ Hungária alakúvá.

A nagyobb folyók, hegyek nevei ha
sonlóképp igen maradandók, s egyik 
nyelvből a másikba vándorolnak. A ma
gyarok a honfoglalás előtt is nyilván is
mertek több nagy folyót, de közülük csak 
egynek a nevét jegyezte föl Bíborbanszü- 
letett Konstantin császár, s ez a török (ka
zár) eredetű cm:/, (Átöl), amely a Volga 
vagy a Don neve volt akkor. A —» Kárpát
medencében a nagy folyók (Duna, Drá
va, Körös, Maros, Rába, Rábca, Répce, 
Szamos, Száva, Tisza, Mura) neveit elő

deink átvették az itt talált népcsoportok
tól (főként szláv törzsektől), amelyek 
azonban maguk is úgy kapták korábban 
itt élt népek indoeurópai nyelvéből (latin, 
dák, gót, illír, szkíta, longobárd, kelta 
stb.), majd a magyarság közvetítette eze
ket tovább a románba, ukránba, nyugati 
szlávból esetleg déli szlávba s néha talán 
fordítva.

A kisebb folyók, patakok nevei leg
többször magyar eredetűek, s általában 
ma is érthető a létrejöttük: a Sárvíz sár
gás vizéről, a Bodrog kanyarulatairól, a 
Gyöngyös és Bársonyos habjainak játé
káról, az Almás, Bükkös, Eger, Hajagos 
stb. a partjukon növő fákról (az eger ma 
éger alakban ismert, a hajagfa, hólyagfa: 
Staphylea pinnata), az Aranyos aranytar
talmú homokjáról, a Békás, Rákos, Csu
kás a bennük élő állatokról stb. Vannak 
azonban magyarázatra szoruló vízneve
ink is, amelyeknek névelemei ma már 
önállóan nem élnek, vagy az eredeti név
alakok nagymértékben megváltoztak. 
Ilyen az ősi uráli eredetű *jok3 > *joy > 
jou > jó ’vízfolyás, patak’ jelentésű sza
vunk, amely a Berettyó (berek + jó), Sa
jó  (*saß- ’savanyú’ vagy ’sós’ + jó), Hejö 
(*heß- ’meleg’ + jó, később illeszkedés
sel jő) víznevekben található meg. A Bi
kái a bükk és az alj összetétele, a Fertő 
régi magyar ’fetrengő fürdőhely elsősor
ban állatok számára’jelentésű szó volt, a 
Hanság a nyelvjárásokban ma is élő 
hány ’mocsár, láp, ingovány’ jelentésű 
szóból alakult. A Csele, Ung stb. falune
vekből ered, amelyek pedig személyne
vekre mennek vissza.

A hegynevek egy része -  Kárpátok, 
Tátra, Mátra, Fáira -  a szlávból került a 
magyarba, de előzményük valamely ősi 
indoeurópai nyelvben (kelta, dák, ger
mán, trák stb.) élt. A Badacsony, Bakony, 
Csobánc, Mecsek stb. magyar névadással 
személynévből keletkezett. A Dobogó a 
fölfelé kapaszkodó emberi és állati lábak 
dobogásáról, a Cserhát, Bükk a rajtuk le
vő fákról, a Somló omladozó talajáról, a 
Vértes a monda szerint az 1051 -ben me
nekülő német-római császári katonák el
dobált páncélöltözeteiről, de valószí
nűbb, hogy inkább egyik falujáról kapta
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nevét (a falu neve pedig korábban sze
mélynév volt).

A tájnevek szinte kivétel nélkül mind 
magyar eredetűek, belső szóalkotás ered
ményei. Az elsőt közülük is Konstantin 
császár jegyezte föl 950 k. áxE/.KoúCoo 
(Atëlküzü) formában. Sajátosan magyar 
szemléletű tájelnevezést tükröz, s ehhez 
hasonlók később is alakultak: Rábaköz, 
Bodrogköz, Sárköz, Muraköz stb. Lénye
gük és közös sajátságuk, hogy minden 
esetben a kisebb folyót nevezik névvel, a 
nagyobbra nem történik utalás, mert 
minden bizonnyal ismertnek tekintik. 
Ezek alapján föltételezzük, hogy az Etel
köz másik széle, a nagyobbik folyó a Du
na alsó folyása lehetett, tehát a honfogla
lás előtti haza a mai Moldova/Moldávia 
és Ukrajna nyugati területén a Donig 
vagy a Volgáig terült el. A mai tájnevek 
utalhatnak népre, népcsoportra: Kunság, 
Jászság, Székelyföld; földrajzi fekvésre: 
Felvidék, Délvidék; növénytakaróra: Me
zőség, Nyírség, Szilágyság (szilfákkal 
benőtt hely), Erdély (erdő eleje, erdők 
előtti vidék). Tájneveink többsége 16. sz. 
előtti.

A helységnevek körében kevés idegen 
eredetűt találunk. Minden bizonnyal ma
gyarok adtak nevet nagyobb városaink
nak: Buda, Székesfehérvár, Miskolc, Kas
sa, Szeged, Szombathely, Pozsony, Kecs
kemét, Kolozsvár, Debrecen, Nyíregyháza, 
Zalaegerszeg, Szatmárnémeti, Baja stb., s 
még a vitatott eredetű Pest és Pécs is le
het magyarok adta név. Természetesen 
vannak szláv (Csongrád, Nógrád, Viseg- 
rád, Zólyom, Zirc stb.) és németből való 
átvételek is (Rozsnyó, Sérc, Lánzsér stb.). 
A magyar névadás a honfoglalástól kez
dődően egyértelműen túlsúlyban volt a 
ma is szórványosan vagy teljesen magya
rok által lakott területen. Ez valószínűsí
ti, hogy a Kárpát-medencébe jövetelünk
kor az —»Alföld területe teljesen lakatlan, 
-^Dunántúl és —»Erdély igen gyéren la
kott volt.

A magyar névadás módja és szokása 
időszakonként változott. A legősibb s 
Közép-Európában csak a magyarság ál
tal gyakorolt helységelnevezés a puszta 
személynév alkalmazása helynévként.

Ezzel találkozhatunk már a honfoglalás 
előtt is a latinosított Levedia országnév
ben (a maga korában Levedi, mely ké
sőbb Levéd alakká fejlődött volna). Ez a 
névadási időszak a 14. sz.-ig tartott, s 
először pogány eredetű személynevekből 
lettek településnevek: Üllő, Jutas, Mun
kács, Borsod, Arad, Győ és Győr, Békés, 
Kaba, Tas, Öcsöd, Keve, Gyula, Mágocs, 
Zenta, Maglód, Kanizsa, Adony, Atád, 
Csanád, Torontál, Solt, Tarcsa, Fadd, 
Zomba stb. A l l .  sz.-tól természetesen 
megjelentek a keresztény eredetű nevek 
is a korukban használatos alakváltoza
tokban. Rövidüléssel: Pét (<Péter), Ják 
(<Jákob vagy Jakab), Dány (<Dániel); 
képzőkkel: Jánd, Jánk (<János), Miskolc 
(<Mihály), Andocs (<András), Gálos 
(<Gál); vagy teljes alakjukban: Sámson, 
Károly, Pál, Mihály, Iván, Sándor, And
rás stb.

Ugyancsak ősiek a törzsek nevéből 
alakult helységnevek: Megyer, Jenő, 
Keszi, Kér, Kürt, Nyék, Tarján, Gyarmat 
(a névadásban az egyesült Kürtgyarmat 
törzs külön-külön fordul elő). Mivel a 
törzsnevekből eredő településnevek szá
ma több száz volt, később megkülönböz
tető előtagot kaptak: Bélmegyer, Pócsme- 
gyer, Papmegyer, Vasmegyer, Békásme
gyer, Káposztásmegyer, Kismegyer, 
Nagymegyer, Tótmegyer stb. A törzsi ösz- 
szetartozás tudatának megszűntét jelenti, 
hogy a 11. sz. közepétől már nem szület
tek ilyen típusú nevek.

Gyakori volt az Árpád-korban a fog
lalkozásnevekből eredő helységnév: Ko
vácsi, Halászi, Szakácsi, Vadászi (ezek a 
király vagy a várispán kovácsainak, halá
szainak, szakácsainak, vadászainak stb. a 
falvai lehettek), Acs, Szekeres, Gerencsér 
(cserépedényeket készítők), Fegyvernek 
(fegyvergyártók), Hőgyész (hőgyeket, 
hermelineket fogók), Fonyód (fonással 
foglalkozók), Mizdó (mézadók, méhé
szek). A szolgálónépeket némelyik vár 
körül egy-egy önálló faluban telepítették 
le, innen kapták nevüket a települések.

Lakosaik nemzetiségéről kapták nevü
ket a Lengyel, Székely, Német, Németi, 
Némedi, Olaszi, Horváti, Tóti nevű, vala
mint a Jász- és Kun- előtagú települések
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is. Böszörmény mohamedán vallású vol- 
gai bolgár-törököktől, Kalász, Kálózd 
egy iráni nyelvet beszélő, részben moha
medán, részben zsidó vallású népcso
portról, a kálizokról, Űzd és Uzon a tö- 
rökséghez tartozó úzokról, a sok Besenyő 
nevű falu a szintén török (kipcsak) nyel
vet beszélő besenyőkről kapta a nevét.

A települések névadásának hasonló
képpen korai és más népeknél is elterjedt 
módja a környező növény- és állatvilágról 
való elnevezés: Vadas, Nyúlás, Macskás 
(vadmacskákról), Ravaszd (a róka régi ra
vasz nevéből), Darvas, Varjas, Ludas 
vagy Ludad, Füred (sok furjmadaráról); 
Nádas, Almás, Hajmás, Ny ár ad vagy 
Nyárád, Cegléd (a fűzfa régi cigié nevé
ből) stb. Eldönthetetlen, hogy a magya
rokkal együtt élő népek egymástól füg
getlenül, de azonos szemlélet alapján ne
vezték-e el ugyanazt a települést a saját 
nyelvükön, vagy egy korábbi elnevezés 
fordításai ezek a nevek: Körtvélyes/Hru- 
sov, Almás/Jablonov/Apfelsbach, Gyer- 
tyános/Karpinis stb.

A mo.-i földbirtokrendszer megszilár
dulásával a 13. sz.-tól általánossá váltak 
a -laka, -háza, -telke, -falva stb. utótagú 
s általában személynévi előtagú helység
nevek: Pósalaka, Enlaka, Gyulaháza, 
Orosháza, Kozmatelke, Inaktelke, Asz- 
szonynépe (a királyné faluja), Sándor- 
falva, Endrefalva, Apátfalva stb. A -falva 
utótag később -fala > -fa formára redu
kálódott, s így jött létre a Budafa, Ipafa, 
Alibánfa stb. falunév.

A kereszténység fölvétele után hama
rosan, már a 11. sz. elejétől megjelentek 
a templomok védőszentjeinek nevei a fa
lunevekben. Ez a 13-14. sz.-ban olyan 
sok új nevet teremtett, hogy végül is 59 
Szentgyörgy, 56 Szentmárton, 51 Szent- 
miklós, 43 Szentmihály, 34 Szentpéter, 
32 Szentiván (tkp. Szentjános) stb. nevű 
település lett a történelmi Mo.-on. Meg
különböztetésük különösen akkor volt 
szükséges, ha közel feküdtek egymás
hoz; előtagokkal való ellátásuk a nép
nyelvben már a 17. sz.-ban megkezdő
dött: Szigetszentmiklós, Kunszentmiklós; 
Szigetszentmárton, Szalkszentmárton stb.

A belterületeken először a falurészek

nek adtak megkülönböztető neveket. 
Szer (’elszórt házcsoportokból álló tele
pülés’) szavunk már megjelent —>Ano- 
nymusnál (bár ő ’szerződéskötés’-nek 
magyarázza), majd több falurész nevé
ben előfordult. Ezt követték a szeg, vég 
stb. földrajzi köznevek. Mellettük azon
ban már a 13. sz.-tól találhatók út- és ut
canevek is. Legelőször természetesen az 
irányt jelölték meg a névvel: Pozsonyi út, 
Bécsi út, Komáromi út, Kecskeméti út 
stb. Az utcák is kaphattak nevet arról, 
hogy hová vezetnek: Bécsi utca, Pesti ut
ca; milyen az alakjuk, nagyságuk: Görbe 
utca, Nagy utca, Széles utca, Hosszú ut
ca; hol fekszenek: Alsó utca, Belső utca; 
milyen jellegzetes épület van bennük: 
Klastrom utca, Malom utca, Kanászház 
utca. Gyakori volt az is, hogy lakosairól 
nevezték el az utcát. Népről vagy nép
csoportról: Szerb utca, Német utca, Ci
gány utca; foglalkozásról: Varga utca, 
Tímár utca, Kékfestő utca; lehetett a név
adó egy-egy hosszabb ideje ott lakó csa
lád: Kárász utca. Különösen gyakori volt 
az ott árusító kereskedőkről elnevezni a 
tereket, korabeli szóhasználattal „piaco
kat”: Hal piac, Búza piac, Fa piac stb.

A külterületi az ún. dűlőnevek is 
igen régiek a magyar nyelvben. Már a 
-»tihanyi alapítólevél (1055) számtalan 
helyet jelöl meg névvel, amelyek egy ré
sze helynévnek tekinthető. Különösen 
közismert ezek közül a féheruuaru reá 
meneh hodu utu reá körülírásos forma, 
amelyből a fehérvári hadút kikövetkez
tethető. Földterületnevek ugyancsak eb
ből az oklevélből: petre zenaia hel (Péter 
szénájának a helye), fekete kumuk (Feke
te-homok), cuef humuc (Köves-homok); 
munorau kerekű (Mogyoró-erdő), uluef 
megaia (Ölyves határa); zilu kutu 
(Szil[fás]-kút), far feu  (Sárfő, Sár forrá
sa), ohut kuta (O-út kútja), luazu holma 
(Lovászhalom), harmu ferteu (Három
fertő, Három-tó) stb. A későbbi századok
ban a növénytakaróra, a talaj minőségére, 
az objektum funkciójára stb. utaló meg
nevezések mellett egyre gyakoribbá válik 
a tulajdonos nevére való utalás: Helység 
rétje, Zsellérek páskoma, Papföld, Mes
terföld, Kovácsrét stb.
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Az emberi létesítmények (házak, hi
dak, keresztek stb.) nevei megjelentek 
már a 15. sz. előtt. Az erdélyi Széplak ne
vű falut 1411-ben említik, egy kastélyról 
kaphatta nevét, amelyet Szép laknak ne
veztek. Pozsony egyik házát, amelyben a 
16. sz.-ban országgyűléseket is tartottak, 
a késő gótikus épületekben divatos zöld 
indás, ornamentális kifestésű ún. zöld 
szobájáról Zöldszoba-háznak hívták. A 
várak, kastélyok nemcsak tulajdonosaik
ról kaphattak nevet, hanem gyakori volt 
a színükről való megnevezés is: Fehér
vár, Vörösvár Ugyanez a templomokkal 
kapcsolatban is előfordult: Fehértemp
lom, Fehéregyház, Veresegyház stb., de 
volt közöttük olyan is, amelyet építésé
nek módjáról neveztek el: Agasegyház. A 
hidak elnevezéséről is vannak korai ada
taink. Apáthida, Domahida, Bánhida a 
13-14. sz.-ban már településnév, ezt meg 
kellett tehát előzze a hídnévként való 
használat.

írod.: Benkő Loránd, A Nyárádmente 
földrajzi nevei, Bp., 1947; LŐRINCZE Lajos, 
Földrajzi neveink élete, Bp., 1947; Bárczi 
Géza, A földrajzi nevek, in Uő, A magyar szó
kincs eredete, Bp., 21958; Kálmán Béla, 
Helynevek, in Uő, A nevek világa, Debrecen, 
1967, 41989; Incefi Géza, Földrajzi nevek 
névtudományi vizsgálata (Makó környékének 
földrajzi nevei alapján), Bp., 1970; Kázmér 
Miklós, A „falu” a magyar helynevekben, 
13-19. század, Bp., 1970; Hajdú Mihály, Bu
dapest utcaneveinek névtani vizsgálata, Bp., 
1975; Kristó Gyula, Szempontok korai hely
neveink történeti tipológiájához, Szeged, 
1976; Kiss Lajos, Földrajzi nevek etimológiai 
szótára, Bp., 1978, 41988; Mező András, A 
magyar hivatalos helységnévadás, Bp., 1982; 
Juhász Dezső, A magyar tájnévadás, Bp., 
1988; Szabó T. Attila, Nyelv és település, Bp., 
1988; H offmann István, Helynevek nyelvi 
elemzése, Debrecen, 1993; Kálnási Árpád, 
Szatmári helynévtípusok és történeti rétege- 
ződésük, Debrecen, 1996; M ező András, A 
templomcím a magyar helységnevekben. I l 
lő. század, Bp., 1996; Kiss Lajos, Történeti 
vizsgálatok a földrajzi nevek körében, Pilis- 
csaba, 1999; K niezsa István, Keletmagyaror- 
szág helynevei, Bp., 2 2001.

Hajdú Mihály

földtan
Kőzetekkel, ásványokkal, fosszíliák- 

kal, a Föld felépítésével és szerkezetével 
foglalkozó, a —»bányászatból kifejlődött 
tudomány. Abraham Gottlob Werner, a 
freibergi bányászati akadémia tanára 
foglalta először rendszerbe s avatta tudo
mánnyá a 18. sz. végén geognózia néven. 
Fő művét Von den äusserlichen Kennzei
chen der Fossilien (Bées, 1774) címen 
adta ki, tudományos eredményeit azon
ban főleg 1780-ban megkezdett akadé
miai előadásain ismertette, s tanítványai 
közvetítették azokat a tudományos világ 
számára. A ~ megalapozásában nagy sze
repet játszott a skót James Hutton is, kü
lönösen Theory o f the Earth (Edinburgh, 
1788) c. művével. E tudomány megala
pozására (szintén számos előzmény 
után) Mo.-on is a 18. sz.-ban került sor.

A honfoglaló magyarság már rendel
kezett bizonyos bányászati és kohászati 
ismeretekkel, egyes csoportjai az ásványi 
nyersanyagokra alapozva többféle mes
terséget is gyakoroltak. Feldolgozták az 
agyagot, jelentős volt körükben a vasmű- 
vesség és magas szintű az ötvösség. Az 
ásványi kincsekben gazdag Kárpát-me
dencébe érkezésük után rövid időn belül 
(részben a rómaiak által már művelt 
arany-, ezüst-, réz-, só- és kőbányákban) 
megindult a bányászat, amely a középkor 
folyamán a német területekről betelepí
tett szakembereknek is köszönhetően, 
magas szintre fejlődött és nemzetközi je
lentőségű lett. Első királyaink nemesfém 
—»pénzei Közép- és Kelet-Európa-szerte 
elterjedtek voltak. A különféle kőzetek 
ismeretéről a 11. sz.-tól templomok és 
kolostorok, valamint a tatárjárás után 
emelt várak tanúskodnak (—»kőfaragás). 
Építésükben nagy szerepük volt az olasz, 
francia, német földről érkezett mesterek
nek (kőműveseknek, kőfaragóknak). 
Már az Árpád-házi királyok korában is
merték és hasznosították az ásvány- és 
gyógyvizeket is, pl. Esztergomban és 
Budán.

írott források említik a hazánk földjé
ben talált ősmaradványokat (mamut, 
gyapjas orrszarvú, barlangi medve stb.) 
is, amelyeket egyszarvúk, óriások és sár-



földtan 1S2

Georgius Agricola. Rézmetszet, 1574

kányok csontjainak tartottak. A hazánk
ban talált „óriások csontjainak” legko
rábbi említését Abu-Hámid al-Garnáti 
arab utazó 12. sz.-i útleírásában találjuk, 
az Erdélyben fellelt „sárkánycsontokról” 
pedig Pietro —»Ransano írt először a 15. 
sz. végén (Epithoma rerum Hungara- 
rum). Az Északi-Kárpátok barlangjaiból 
előkerült csontok a Hain János eperjesi 
orvos, Heinrich Vollgnad német orvos és 
Vette György nagyszebeni patikus által a 
Lipcsében és Frankfurtban megjelent 
Miscellanea curiosa c. sorozatban 1672- 
ben és 1673-ban közzétett, nemzetközi 
viszonylatban is jelentős cikkek révén az 
európai tudományos érdeklődés közép
pontjába kerültek. A kihalt gerinces álla
tok csontjait különféle célokra régi idők 
óta felhasználták. Mátyás király pestis

ellen való gyógyszerei között volt pl. 
„egyszarvú” maradványa, s hasonlóról 
olvashatunk —»Zsámboky János 15 84- 
ben írt végrendeletében is. Gyakran 
akasztottak városok, várak és templomok 
kapui fölé óriás- vagy sárkánycsontnak 
tartott maradványokat. Divald Kornél 
még felvidéki műemléki topográfiájának 
készítésekor, 1912-ben is látta mamut
csont láncon függő maradványát a 
nagybiccsei kastély egyik földszinti re
neszánsz ajtaja fölött.

A Szt. László pénzeinek nevezett ős
maradványok (Nummulites) eredetének 
mondai magyarázata szerint a magyarok 
elől menekülő tatárok (kunok, besenyők) 
pénzt dobáltak el, remélvén, hogy így 
megállásra késztetik üldözőiket. Szt. 
László imájára azonban a pénzérmék kő
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vé változtak. E mondát először —»Temes
vári Pelbárt írta le latinul (Pomerium de 
Sanctis, Hága, 1499), első magyar nyel
vű változatát az ->Erdy-kódex (1526) 
őrizte meg, harmadik legrégebbi változa
ta pedig Carolus —»Clusius latin nyelvű 
könyvének (Rariorum aliquot stirpium 
[...] historia, Antwerpen, 1583) —»Bey- 
the István által írt függelékében (Stirpi
um nomenclator Pannonicus) olvasható.

Mo. bányászatáról és ásványi kincsei
ről a 16. sz.-ban jelentek meg az első tu
dományos munkák. Az ásványtan és a 
bányászat tudományának megalapítója, 
Georgius Agricola (Georg Bauer) 1546- 
ban három művében is érintette hazán
kat: elsőként foglalkozott a forrásokkal 
és más vizekkel (De natura eorum quae 
effluunt ex terra, Bázel), írt ásványaink
ról (De natura fossilium, uo.) és bányá
inkról (De veteribus et novis metallis, 
uo.). Európában több mint két évszázadon 
át alapműként használt De re metallica 
(első kiadása: Bázel, 1556) c. könyvében 
több helyütt írt az erdélyi és a felvidéki ás
ványi nyersanyagokról, s metszeteken is 
bemutatta bányászatukat és annak fejlett 
technikáját.

Hungária c., 1536-ban Brüsszelben írt 
művében (első kiadása: Adparatus ad 
historiam Hungáriáé, Pozsony, 1735) 
—»Oláh Miklós megbízható és hiteles ké
pet rajzolt a középkor végi Mo.-ról, érint
ve szilárd és folyékony ásványi nyers
anyagainkat, azok kitermelését és felhasz
nálását. A hazai ásvány- és gyógyvizekről, 
ill. hasznosításukról Georg —»Wemher 
adott először áttekintést (De admirandis 
Hungáriáé aquis, Bázel, 1549; 1600-ig 
hét kiadást ért meg). Ismertette hideg és 
meleg vizű gyógyforrásainkat, —»fürdő
inket, és Mo. más „csodálatos vizeiről” is 
tudósított.

A 17. sz.-tól egyre több külföldi utazó 
kereste fel Mo. Európa-szerte híres bá
nyahelyeit, ~i, ill. bányászati tapasztala
taikról többen könyvben számoltak be, 
pl. a francia Jean Baptiste Morin (Nova 
mundi sublimaris anatómia, Párizs, 
1619), az angol Edward Browne (A Brief 
Account o f some Travels in Hungária..., 
London, 1673) és a holland Jacopus

Tollius (Epistolae itinerariae, Amszter
dam, 1687). Az ezoterikus tudományok
ban jártas Athanasius Kircher Mundus 
subterraneus (Amszterdam, 1665) c. 
könyve is sok mo.-i ~i és bányászati ada
tot tartalmaz, noha a szerző nem járt ha
zánkban. Számunkra különösen értéke
sek a „bányák természetéről” feltett 19 
kérdésére a Felvidékről érkezett vála
szok, valamint az aranynak a többi érctől 
való szétválasztására alkalmazott Sel
mecbányái módszer leírása (-»kémia). E 
században született meg az első magyar 
nyelvű tudományos ismeretterjesztő mű, 
—»Apácai Csere János Magyar enciklo
pédia (Utrecht, 1653 [1655]) c. könyve, 
melyben az általa „bányászatokénak ne
vezett ásványokról, kőzetekről és föl
dekről írt, és az ősmaradványok keletke
zésével, a kövesedés (fosszilizálódás) 
folyamatával kapcsolatos véleményét is 
kifejtette.

A török kiűzése után nagy lendülettel 
indult meg Mo. természeti értékeinek 
föltérképezése, s megélénkült a külföldi 
szakemberek érdeklődése is. Számos ~i 
vonatkozású mű jelent meg, a különböző 
geológiai képződményeket (ásványokat, 
kőzeteket, ősmaradványokat, talajokat 
stb.) általában együtt tárgyalták, legin
kább fossilia vagy mineralia néven. A 
18. sz.-ban a ~ bekerült az oktatásba is, 
és megalakultak az első, e diszciplínát is 
érintő tudományos társaságok, valamint 
jelentős magán- és közgyűjtemények.

A 18. sz.-i szakirodalomból kiemelke
dik Luigi Ferdinando —»Marsigli Danu
bius Pannonico-Mysicus c. művének III. 
kötete, amely az ásványok, kőzetek, ős
maradványok, vizek stb. leírásán túl el
sőként tartalmaz hazánk ásványkincseit 
bemutató térképet (Mappa mineralogra- 
phica fodinas in Hungária), továbbá két 
útleírás: Balthasar Hacquet Hacquet's 
neueste physikalisch-politische Reisen in 
den Jahren 1788 und 1789 (I-IV, Nürn
berg, 1790-96) és Jens Esmark Kurze 
Beschreibung einer mineralogischen 
Reise durch Ungarn, Siebenbürgen und 
das Banat (Freiberg, 1789) c. könyve.

A nagy országleíró munkák sorát 
—»Bél Mátyás hatalmas adatgyűjtésen
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alapuló és számos ~i adatot is tartalmazó, 
—»Mikoviny Sámuel térképeivel illuszt
rált Notitia Hungáriáé-ja (I-V, Bées, 
1735-42) nyitotta meg. A ~ szempontjá
ból fontosak Karl Gottlieb —»Windisch 
könyvei is (Politische, geographische 
und historische Beschreibung des König
reichs Ungarn, Pozsony, 1772; Geogra
phie des Königreichs Ungarn, uo., 1780).

Az ásványokat, növényeket és állato
kat együtt tárgyaló természetrajzi leírá
sok kezdetben latin nyelven jelentek

meg, az első —»Piller Mátyás nagyszom
bati egyetemi tanár jóvoltából (Tentamen 
publicum ex praelectionibus historiae 
naturalis, Nagyszombat, 1775; Elementa 
historiae naturalis címen később több
ször is kiadták). A hasonló tartalmú latin 
nyelvű munkák közül Szklenár György 
Rariora naturae monumenta in Ungaria 
occurentia (Pozsony, 1780) és Kralo- 
vánszky András Naturalis historiae com
pendium (Lőcse, 1795) c. műve emelke
dik ki. Az első magyar nyelvű természet-
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Mo. ásványkincseinek térképe L. F. 
Marsigli Danubius Pannonico-Mysicus 
(Amsterdam-Hága, 1726) c. munkájának
III. kötetében

rajzot, Piller Mátyás említett könyvének 
fordítását —»Molnár János adta ki A ter
mészet három országinak rövid ismerte
tése (Magyar Könyvház, 1783) címmel. 
—»Gáti István korának az ásványokról, 
növényekről és állatokról való ismereteit 
a Természet históriája (h. n., 1792), majd 
A természet históriája (Pozsony, 1795, 
21798) c. könyvében foglalta össze. A 
század végén megjelent az első gyerme
keknek szóló, németből fordított termé
szetrajzi könyv (Georg Christian Raff:

Természeti história a gyermekeknek, 
Veszprém, 1799, Fábián József fordítása) 
is. Számos ~i adatot tartalmaz Klein Mi
hálynak a hazánk „természeti ritkasá
gai”-! bemutató könyve (Sammlung merk
würdigster Naturseltenheiten des König
reichs Ungarn, Pozsony és Lipcse, 1788, 
magyar nyelven Tanárky Mihály adta ki 
1814-ben Pozsonyban és Pesten).

Mo. ásványairól és érceiről —»Csiba 
István irodalmi adatok alapján írt könyvet 
(Dissertatio historico-physica de monti-
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bus Hungáriáé, Nagyszombat, 1714), 
—»Köleséri Sámuel viszont már saját 
terepi tapasztalatait is felhasználta az er
délyi aranyról szóló művében (Auraria 
Romano-Dacica, Nagyszeben, 1717). 
—»Fridvalszky János alkotta meg az első 
ásványtani monográfiát (Mineralogia 
magni principatus Transylvaniae, Ko
lozsvár, 1767), amelyben az erdélyi ős
maradványokról és vizekről is olvasha
tunk. Kiemelkedő volt —»Born Ignác és 
—> Fichtcl E. János ~i munkássága. Mind
ketten alapvető műveket adtak ki hazánk 
ásványairól, kőzeteiről és ősmaradvá
nyairól, Bőm jelentős gyűjtemények ka
talógusait is elkészítette, és osztályozta is 
a kollekciókban őrzött képződményeket 
(Bőm Ignác: Lithophylacium Borniarum, 
I-II, Prága, 1772, 1775; Briefe über 
mineralogische Gegenstände..., Frank- 
furt-Lipcse, 1774; Index rerum fossilium 
musei caesarei Vindobonensis, I, Bées, 
1778; Catalogue méthodique et raisonné 
de la collection des fossiles de Mlle 
Eléonore de Rytab, I—II, Bées, 1790; 
Fichtel E. János: Beitrag zur Mineralge
schichte von Siebenbürgen, I—II, Nürn
berg, 1780; Mineralogische Bemerkun
gen von den Karpathen, I—II, Bées, 1791; 
Mineralogische Aufsätze, Bées, 1794). 
Bom Ignác az általa alapított periodiku- 
mokban (Abhandlungen, Prága, 1775— 
84; Physikalische Arbeiten der einträch
tigen Freunde in Wien, Bées, 1783-91) is 
számos cikket jelentetett meg Mo. ásvá
nyairól. Giovanni Antonio —»Scopoli Cry- 
stallographia Hungarica (Prága, 1776) 
c. művében először tett kísérletet hazánk 
ásványainak rendszerezésére, több kötet
re tervezett könyvéből azonban csak az 
első rész látott napvilágot.

A 18. sz. végén megjelent három ma
gyar nyelvű, röviden az ősmaradványo
kat is érintő ásványtani könyv a magyar 
tudományos műnyelv megteremtése 
szempontjából is nagyjelentőségű: Wer
ner Abrahám úrnak a köveknek és ércek
nek külső megesmértető jegyeikről írott 
szép és igen hasznos könyvecskéje (Ko
lozsvár, 1784, Werner elöljáróban emlí
tett művének —»Benkő Ferenc által ké
szített, némileg kiegészített fordítása),

A’ Bányád Tudom ány, és a’ Lipílai Gaz
daságról értekező, Tudós Tárfaság’ Ne-

mes Tagjának

W E R N E R  Á B R A H Á M  U r n á k

K Ö V E K N E K  És É R T Z E K N E K
K Li 1 o

M E G E S M É R T E T Ő  JEGYEIK-  
R Ö  L

írott. feép, és igen hafnos, Konvvetskéje, 
mellyel, Hazájának, és a’ Tanuló Ifjúságnak, 
lehető Haknira Magyarra fordítón, és a’ két 

Magyar Hazabéii, ’s más Idegen KÁ ’s 
ÚtVL Nemekkel-* , a’ Példákban meg- 

böviKrc'

B E N K o  F E R E N T Z .
R. P.

Göttingába,' 1 7 ÍW Ektendobe.

K O  I D ' S  V A R  A T T ,

Nyarat. A’ Reform. Roll. Betűivel, 17S4 . E z t,

Abraham Werner könyve Benkő Ferenc fordításá
ban (Kolozsvár, 1784)

valamint két önálló magyar ásványtan, 
Benkő Ferenc: Magyar minerologia (Ko
lozsvár, 1786) és —»Zay Sámuel Magyar 
mineralogia (Komárom, 1791) c. műve.

A 18. sz. második felében hazai és kül
földi kutatók több mo.-i ásványt is leírtak 
(nagyágit, 1769; rodonit, 1783; alaban- 
din, 1784; szilvanit, 1785; pilsenit, 1790; 
wollastonit, 1793; tellurit, 1798), ame
lyek ma használatos tudományos nevü
ket a 19. sz.-ban kapták. Mo.-i képződ
ményekben ismerték fel a tellúrt is. 
Franz Joseph -»Müller egy facebányai 
(Erdélyi-érchegység) ércben az 1780-as 
évek elején új kémiai elemet mutatott ki, 
amelyről 1784-ben beszámolt Bőm Ig
nác bécsi folyóiratában. Tőle függetlenül 
1789-ben egy nagybörzsönyi ásványban 
—»Kitaibel Pál is felfedezte ugyanezt az
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Ignaz B orn , Briefe über mineralogische Gegen
stände. F rankfurt-L e ip zig , 1774, cím lap

elemet, és az erdélyi ásvány újravizs- 
gálata során Müller eredményét is iga
zolta. A két ásvány elemzését Heinrich 
Martin Klaproth is elvégezte, és mivel a 
két magyar tudós (akiknek eredményeit 
Klaproth ismerte) elmulasztotta az ele
met elnevezni (sőt Kitaibel publikálni 
is), 1798-ban ő adta neki a tellurium ne
vet. Bár a német vegyészt plágiummal is 
megvádolták, a tudománytörténet a tellúr 
felfedezését az ő nevéhez köti.

Elsősorban az ősmaradványok érde
kelték Franz Emest Brückmannt, aki 
több művet írt hazánk fosszíliáiról. Spe
cimen physicum sistens historiam natu
ralem lapidis nummalis Transylvaniae 
(Wolfenbüttel, 1727) c. könyvében első
ként állapította meg az erdélyi nummuli- 
teszekről (Szt. László pénzeiről), hogy

ezek tengeri állatok („csigák”) maradvá
nyai, és rajzukat is közölte. Fichtel E. Já
nos is csigáknak tartotta ezeket 1780- 
ban, és fia, Fichtel Leopold a Johann 
Paul Carl Moll német tudóssal közösen 
közreadott, nagy jelentőségű mikropale- 
ontológiai művében (Testacea microsco- 
pica, Bécs, 1798) öt fajukat írta le 
Nautilus néven. Pontos rendszertani he
lyük a 19. sz. elején tisztázódott.

A hasonlóképp nevezetes balatoni 
kecskekörmök (a Congeria nevű kihalt 
tengeri kagyló lekoptatott búbrészei; a 
monda szerint a tóba veszett kecskék 
körmei, melyek Isten büntetéseként azért 
pusztultak el, mert fukar gazdájuk nem 
adott kölcsön pénzt I. András királyunk
nak keresztes hadjáratához) legrégebbi 
irodalmi említése —»Korabinszky János 
Mátyástól való (Almanach von Ungarn 
auf des Jahr 1778, Bées és Pozsony, 
1777), ábrázolásukat először C. D. 
Bartsch művében (Bemerkungen über 
den Blattensee, Ungrisches Magazin, 
1782) találjuk, rendszertani helyüket pe
dig Paul Maria Partsch jelölte ki véglege
sen 1836-ban.

Hazánk, főleg az Alföld talajainak 
(szikesek, futóhomok) tanulmányozása a 
18. sz. közepén indult meg, elsősorban 
azok termővé tétele céljából. A szikes ta
lajokról és a sziksóról (természetes szó
dáról) először -»Torkos Justus János ér
tekezett (Sál minerale alcalicum nativum 
Pannonicum, Pozsony, 1763), majd ha
marosan két másik mű (Pázmándi Gá
bor, Idea natri Hungáriáé veterum nitro 
analogi, Bées, 1770; Hatvani István, 
Thermae Varadienses, Bées, 1777) is 
napvilágot látott. A talajjavításra irányu
ló kísérletek közül kimagaslik —»Tesse- 
dik Sámuel munkássága, aki Szarvas ha
tárában már 1781-ben sikeresen javított 
meg szikeseket, az ezekről szóló termé
szetrajzi leírása azonban csak később 
jelent meg (Über die Kultur und die Be
nützung der sogenannten Székes-Fel- 
der..., Lübeck’s Patriotisches Wochen
blatt für Ungarn, Pest, 1804). A szikes 
talaj megjavításának szakszerű leírását 
—»Nagyváthy János művében (A szorgal
matos mezei gazda, I, Pest, 1791) is ol-
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vashatjuk. A futóhomok megkötése kap
csán magáról a talajról is írt pl. 
—»Mitterpacher Lajos (Introductio in 
physicam historiam plantarum, 1, Buda, 
1777) és Nagyváthy János.

Torkos Justus János és -»Hatvani Ist
ván sziksókutatásai gyógyászati célt is 
szolgáltak, csakúgy, mint —»Fischer Dá
nielnek a „tokaji fold”-del kapcsolatos 
vizsgálatai (De terra medicinali Toka- 
yensi, Boroszló, 1732).

A mo.-i ásvány- és gyógyvizekről szó
ló 18. sz.-i munkák sorát Csiba István

műve (Dissertatio historico-physica de 
admirandis Hungáriáé aquis, Nagy
szombat, 1713) nyitja meg. A budai (egy
ben hazai) vizek első, többé-kevésbé 
korszerű elemzését Stocker Lőrinc vé
gezte el (Thermographia Budensis, Bu
da, 1721). A vízelemzések igazi úttörője 
kibédi —»Mátyus István volt, aki jelentős 
műveiben (Diaetetica, I—II, Kolozsvár, 
1762, 1766; Ó és új diaetetica, I—VI, Po
zsony, 1787-93) nemcsak az ásványvize
ket mutatta be s csoportosításukat végezte 
el, hanem más ásványi nyersanyagokról is
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E rdélyi fo ss z ilis  
kag y ló k  első  
ábrázolása  F ich te l E. 
János  Beitrag zur 
Mineralgeschichte 
von Siebenbürgen 
(I—II, Nürnberg,
1780) c. m űvében

írt. Hazánk első ásványvízkataszterét 
Heinrich Johann Crantznak köszönhetjük 
(Gesundbrunnen der Oesterreichischen 
Monarchie, Bées, 1777), eredményeit 
magyar nyelven La Langue János tette 
közzé (A magyarországi orvosvizekről és 
a betegségekben azokkal való élésnek 
szabott módjáról..., Nagykároly, 1783). 
—»Nyúlás Ferenc korszakalkotó balneo
lógiái könyve a század végén jelent meg 
(Az erdélyországi orvosvizeknek bontá
sáról közönségesen, I—II, Kolozsvár, 
1800). E korszakban a nevezetes gyógy

vizekről és fürdőhelyekről önálló mun
kák (pl. Torkos Justus János, Schediasma 
de thermis Pöstheniensibus, Pozsony, 
1745 és Thermae Almasienses..., uo., 
1746; —»Oesterreicher Manes József, 
Nachricht von den Bestandheilen und 
Heilkräften des Füreder Sauerbrunnen, 
Bées, 1782; Babocsai József, Boldog Za
la vármegye! Keszthelyi hévvizedről mél
tán neveztetel így attól, aki ezen rendeket 
írta dicséretedre, Sopron, 1795) is napvi
lágot láttak. Kitaibel Pál új korszakot 
nyitott az ásvány- és gyógyvizek analizá
lásában: ő ismerte fel elsőként a ~, a ké
mia és a balneológia szoros egységét 
(ilyen tárgyú fő műve: Hydrographia 
Hungáriáé, Pest, 1829).

A 18. sz.-ban megélénkültek a bar
langtani kutatások is. A Hain János által 
a 17. sz.-ban a deményfalvi „sárkánybar- 
langok”-ról készíttetett rajzok elvesztek. 
Ugyanezen barlangokat -»Bél Mátyás 
felkérésére 1719-ben ifj. —»Buchholtz 
György, a késmárki ev. gimnázium igaz
gatója felmérte és hosszmetszeti szel
vényt, ill. térképet (Admirandum antro
rum Deminfalvensum...) készített róluk. 
Ez utóbbit Bél Mátyás közölte a Hungá
riáé antique et novae Prodromus (Nürn
berg, 1723) c. művében. A Mikoviny Sá
muel által rézbe metszett térkép a világ 
egyik legkorábbi ilyen alkotása. Buch
holtz ugyanabban az évben felmérte a 
szilicei jégbarlangot is. Öccse, Jacob 
-»Buchholtz az 1730-40-es években 
több felvidéki barlangot tanulmányozott. 
Mo. legnagyobb és leglátványosabb bar
langját, az aggteleki Baradla-barlangot 
Bél Mátyás mutatta be elsőként a Notitia 
Hungáriáé IV. kötetében (1742), s ő kö
zölte a barlangjainkról szóló első tudo
mányos értekezést is a Philosophical 
Transactions hasábjain (szilicei és ribári 
barlang, 1744). 1768-ban Mattenheim 
József feltárta az Abaliget-barlang fő
ágát. 1774-ben Bécsben napvilágot látott 
az első magyar barlangmonográfia (Ne- 
deczky Elek, Funacza Pestyere seu antri 
Funacza dicti historico-physica relatio 
concinnata...), majd nem sokkal később 
az első tanulmány az aggteleki Baradla- 
barlangról (Nachricht von einer merk
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würdigen Höhle, Ungrisches Magazin, 
1781). Az utóbbit 1794-ben Sartory Jó
zsef és Farkas János mérte fel, az általuk 
készített térkép hazánk első és a világ 
egyik legkorábbi, mérnökök által készí
tett barlangtérképe.

Mo. földjének megismerése szem
pontjából nagyjelentőségű volt az angol 
Robert Townson 1793. évi utazása. 
Egyebek mellett ~i, ásványtani és kőzet
tani kutatásokat végzett, és neki köszön
hetjük a Baradla-barlang első részletes 
leírását is. Eredményeit a Travels in 
Hungary (London, 1797) c. könyvében 
tette közzé. A mű nagy értéke, hogy mel
lékleteként látott napvilágot hazánk első 
—i térképe (méretarány 1:1 500 000, a to
pográfiai alapot Korabinszky János Má
tyás készítette), amelyen a kutató külön
böző színekkel 13-féle ~i képződményt 
tüntetett fel.

A 18. sz.-ban számos kísérlet történt a 
bányászati és ~i kutatásokat elősegítő tu
dományos társaságok létrehozására. 
Born Ignác 1786-ban a Selmecbánya 
melletti Szklenófürdőn nemzetközi tudo
mányos találkozót szervezett az általa ki
dolgozott amalgamációs nemesfém-elvá
lasztási módszer bemutatása céljából. 
Ekkor alakult meg a —»Societät der Berg
baukunde, a világ első nemzetközi mű
szaki tudományos egyesülete. Az 1797- 
ben létrejött jénai ásványtani társaságnak 
(Mineralogische Societät) kezdettől sok 
magyar tagja volt, köztük a társaság első 
elnöke, gr. —»Teleki Domokos.

A tudomány fejlődése szempontjából 
nagy előrelépést jelentett, hogy hazánk
ban a 18. sz.-ban megindult a ~i ismere
tek magas szintű oktatása is a —»Selmec
bányái bányászati-kohászati akadémián, 
ahol európai hírű szakemberek tanítot
tak. A nagyszombati tudományegyetem 
(—»nagyszombati jezsuita egyetem) böl
csészettudományi karán 1774-ben az ál
talános természetrajz keretében indult 
meg az ásványtan oktatása, amely az 
egyetem Budára, majd Pestre költözése 
után is folytatódott, Pesten 1784-től az 
orvostudományi karon a különleges ter
mészetrajz részeként. Az első professzor 
az 1788-ig tanító Piller Mátyás volt.

Utódja, Schönbauer József 1789-től 
1807-ig oktatta az ásványtant.

Bár ásvány-, kőzet- és őslénytani kol
lekciókról korábbról is tudunk, nagy és 
jelentős magán- és közgyűjtemények a 
18. sz.-ban jöttek létre, pl. —»Batthyány 
Ignácé Gyulafehérvárott, —»Brukenthal 
Sámuelé Nagyszebenben, ill. a bányá
szati-kohászati akadémiáé Selmecbá
nyán, a tudományegyetemé Nagyszom
batban (majd Budán és Pesten) és a ref. 
kollégiumé Nagyenyeden.

írod.: Böckh János, A geológia fejlődésé
nek rövid története Magyarországon 1774-től 
1896-ig, Földtani Közlöny, 1897; Pethő 
Gyula, A magyar természettudományi iroda
lom fejlődése és föllendülése, Bp., 1900; Ho- 
R U S IT Z K Y  Henrik, Az agrogeologia története, 
Természettudományi Közlöny, 1903; Inkey 
Béla, A magyarországi talajvizsgálat történe
te, Bp., 1914; András K ubacska, Die Grund
lagen der Literatur über Ungarns Vertebra- 
ten-Paläontologie, Bp., 1928; UŐ, Őslénytani 
megfigyelések hazánkból a 18. század elejé
ről, Földtani Közlöny, 1929; UŐ, Az ősgerin
ces maradványok kutatásának megindulása 
hazánkban, Debreceni Szemle, 1929; Ma- 
gyary-Kossa Gyula, Magyar orvosi emlékek, 
I—IV, Bp., 1929—40; Kubacska András, A 
magyar irodalom legrégibb adatai az ősélet- 
tudomány köréből, Acta Biologica, 1930; Ra- 
paics Raymund, A 150 éves magyar termé
szetrajz, Természettudományi Közlöny, 1933; 
Koch Sándor, A magyar ásványtan története, 
Bp., 1952; Vadász Elemér, A földtan fejlődé
sének vázlata, Bp., 1953; Ballenegger Ró
bert, Finály István, A magyar talajtani kuta
tás története 1944-ig, Bp., 1963; Ásványvizek 
és gyógyvizek, szerk. Borszéki Béla, Bp., 
1979; Közlemények a magyarországi ásványi 
nyersanyagok történetéből, szerk. Zsámboki 
László, I—III, Miskolc, 1982-88; Kosáry, 
1980, 31996; Fülöp József, Hz ásványi nyers
anyagok története Magyarországon, Bp., 
1984; Neogene mineral resources in the Car

pathian Basin. Historical studies on their 
utilization, ed. József Hála, Bp., 1985; 
Rocks, fossils and history. Italian-Hungarian 
relations in the field o f  geology, ed. József 
Hála, Bp., 1987; History o f mineral Explora
tion in Hungary, szerk. Csíky Gábor, V itális 
György, Bp., 1989; Szakáll Sándor, Gatter
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István, Magyarországi ásványfajok, Miskolc, 
1993; Földünk hazai kincsesházai. Tanulmá
nyok a magyarországi földtudományi gyűjte
mények történetéből, szerk. Kecskeméti Ti
bor, Papp Gábor, Bp., 1994; Géczy Barnabás, 
A magyarországi őslénytan története, Bp., 
1995; A magyar bányászat évezredes történe
te, főszerk. Benke István, I—II, Bp., 1996-97; 
Baranyi István, A földtani tudományok rövid 
fejlődéstörténete az ókortól napjainkig, Sze
ged, 1997; Csíky Gábor, A földtudományok 
honi történetéből, különös tekintettel az erdé
lyi tudományosságra, Piliscsaba-Bp., 1997; 
Robert Townson magyarországi utazásai, 
szerk. Rózsa Péter, Debrecen, 1999; Z sám- 
boki László, Selmecről indultunk. 1735- 
1949, Miskolc, 1999; Papp Gábor, A magyar 
topografikus és leíró ásványtan története (az 
ásványtan egyéb területei, valamint az okta
tási, kutatási és gyűjteményi háttér áttekinté
sével), Bp., 2002; Uő, A Kárpát-övezetben 
felfedezett ásványok, kőzetek és fosszilis 
gyanták története, Bp., 2002; Emlékkönyv az 
akadémiai képzés évfordulóján. Selmecbánya 
1762, szerk. Zsámboki László, Miskolc-Ko- 
sice, 2002; Csáky Károly, Híres Selmecbá
nyái tanárok, Dunaszerdahely, 2003.

Hála József

Földvári Ambrus (életéről adatok; 
1573-1615)

Ref. lelkész, író. A Dunántúl délkeleti 
megyéiben prédikátor, 1576-ban részt 
vett a hercegszőllősi zsinaton, és az ott 
alkotott kánonokat ő is aláírta. Egyes 
adatok szerint 1607-15 között Tolnán 
volt prédikátor, mások szerint 1609-ben 
a Somogy m.-i Hobolon teljesített szol
gálatot, —»Bőd Péter pedig laskói műkö
dését említi. Verses históriát írt Gedeon
nak az amalekiták felett aratott győzel
méről (Historia de victoria Gedeonis 
super Amalectas ex libro ludicum, 1607). 
Magyarra fordította Zacharias Ursinus és 
Kaspar Olevianus Heidelbergi Kátéját 
(1563), Benedict Aretius Theologiae 
problematáját (1573) és Guilelmus Bu- 
canus Institutio Theologicae c. munkáját 
(1605).

Kiad.: RMKT XVII/1, 1959.
írod.: Földváry László, Adalékok a 

dunamelléki ev. ref. egyházkerület történeté

hez, Bp., 1898; Mokos Gyula, A hercegszől
lősi kánonok, Bp., 1901.

Bogár Judit

Földvári Mihály (Pozsony, 1673. aug. 
11.-Győr, 1746. febr. 27.)

Történész, jezsuita szerzetes. 1691- 
ben lépett be a rendbe. 1695-97 között 
Nagyszombatban filozófiát tanult, majd 
1698-ban Egerben, 1699-1700-ban Győ
rött tanított. 1702-04 között teológiát ta
nult Bécsben. 1706-ban Esztergomban 
hitszónok, 1707-től Nagyszombatban, 
Pesten, Budán Kassán, Kolozsváron, 
Győrött tanított, szinte évenként válto
gatva állomáshelyeit. 1731-től Rozs
nyón, 1734-től Ungváron, 1739-től Eger
ben, 1741-től Pécsett, 1744-től Győrött 
töltött be különféle rendi tisztségeket. 
Visz. ő a szerzője a Quaestiones histori
cae de rebus Hunnicis, Avaricis et Hun- 
garicis (Nagyszombat, 1712) c. hun- 
avar-magyar őstörténetnek és az Idea 
Principum in sapientia coronata Ma- 
thiae Corvini... (Nagyszombat, 1713) c. 
műnek.

írod.: Lukács, Catalogus generalis, I—II, 
1987-88.

Bogár Judit

Földváry Ferenc, táncsi, gr. (1700. 
febr. 14.-1770. dec. 12.)

Ref. imákat írt. 1755-től gróf. Lelki 
életét, írásait befolyásolta, hogy felesége, 
Kun Erzsébet fiatalon megzavarodott. 
Imáit Kesergő könyörgések, melyeket 
[...] maga készített és gyakorlott (Ko
lozsvár, 1762) címmel adta ki.

írod.: Ifi. Földváry Ferenc, Sok háború
ságok [...] által gyakoroltatott [...] pályafutó 
[...] Földvári Ferenc úr, Kolozsvár, 1771; 
Szathmári Pap Mihály, V erestói György, 
Kis Gergely, E világi életnek sok keserves ha
jótörések közt hányattatott [...] életnek emlé
kező táblája, Kolozsvár, 1771.

Munitori Ottó

főnem es —»nemes

főnix
Aranyfácán, majd —»sas alakjában el

képzelt madár, állatszimbólum. A Phy-
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Főnixet ábrázoló lapszéldisz a Bonfini Symposion- 
ját tartalmazó korvinában, 1485 k.,f. Ír. OSZK

siologus elbeszélése szerint 500 éven
ként Héliopoliszba, a Nap városába re
pül, ahol egy oltáron tüzet fog, s a lángok 
között elég. A hamvaiból kikelt féregből 
újjászülető madár Krisztus halálát és fel
támadását jelképezi. Általában az örök 
élet szimbóluma. A —»Corvina könyvtár 
egy 1485 k.-i, ismeretlen helyen készült 
kötetében egyéb szimbolikus jelentésű 
állatok (—»jégmadár, —»hermelin) társa
ságában látható (Bonfini, Symposion, 
OSZK, Cod. Lat. 421). A Zsámboky- 
kódexben (ÖNB) sashoz hasonló, arany
koronás, égő fészkén ülő madár. A 17-18. 
sz.-i ref. templomokban német hatásra 
gyakran ábrázolják, de kát. templomok
ban is előfordul. Nádasdy Ferenc ismeret
len mester kezétől származó ex librisén 
felirat segítségével meghatározhatóan ~ 
szerepel. A középkor óta Debrecen cí
merállata, a ref. egyház egyik jelképe. A 
feltámadó dicsőség, az örök emlékezet 
jelképeként használja —»Zrínyi Miklós

(Szigeti veszedelem, II, 86) és —»Gyön
gyösi István (Porábúl megéledett Főnix; 
Márssal társolkodó Murányi Vénus, 
Ajánlás; Igaz barátságnak tüköré, Actus 
VII, 20/4; Csalárd Cupido, III/20), 
-»Bőd Péter pedig —»Tótfalusi Kis Mik
lósra alkalmazta az „Erdélyi Féniks” ki
fejezést.

Lásd még: -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde-A szerk.

főpapi jelvények
1. a keleti egyházban
A keleti egyházban a liturgikus püspö

ki öltözet lényegesen gazdagabb és jel
legzetesebb, mint a nyugatiban. Hagyo
mánya egyrészt az ószövetségi törvényre 
nyúlik vissza, amely előírta, hogy a fő
papnak milyen ruhái legyenek az isten- 
tisztelethez. Másrészt nagy hatással volt 
kialakulására a bizánci császár díszruhá
ja is, mert a konstantini fordulat (313) 
után az egyház ezzel is ki akarta fejezni a 
megbecsülés iránti igényét, ill. azt, hogy 
míg a császár világi vezető, addig a pát
riárka, a -»püspök saját területének egy
házi vezetője.

A ~ közül a legfontosabb a keresztek
kel díszített omoforion, a püspök rendi 
jelvénye, mely felszenteltségének fokát 
mutatja. Hosszú, széles, a többi liturgi
kus ruha anyagából készült szalag, me
lyet a püspök legfölül visel úgy, hogy a 
nyaka körül átvetett omoforion mindkét 
vállát betakarja, elöl és hátul csaknem a 
földig lóg le. így jelzi, hogy a püspök 
Krisztus főpapságából teljesen részese
dik, s a szolgálat teljes felelőssége nehe
zedik a vállára. Az omoforion a Jó pász
torra emlékeztet, aki az elveszett juhot 
felkeresi, vállára veszi és hazaviszi.

A —»szent liturgiához felöltöző püspök 
először a pap teljes liturgikus díszét 
(-»papi öltözet 1.) magára veszi a felóni- 
on (palást) kivételével. Felónion helyett 
ölti fel a szakkoszt, a hosszú ujjakkal el
látott, oldalt nyitott, de kapcsokkal ösz- 
szefogott díszöltönyt, mely eredetileg a 
bizánci császárok öltözéke volt. Azt a ru
hát jelképezi, melyet Jézus viselt szenve
dései alatt, ezért gyakran keresztekkel dí-
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szítéit anyagból készítik. A püspök olda
lára akasztva viseli a hüpogonátiont, egy 
négyzet alakú, egyik sarkánál felfüg
gesztett, a többi ruha anyagából készített, 
de keményített táblát. A lélek kardját jel
képezi, mellyel a tévtanítások ellen har
col a püspök. Ha —»bárányt ábrázolnak 
rajta, akkor pásztortáskát szimbolizál. A 
püspök zárt —»koronát, Krisztus, Isten 
Anyja és az apostolok képmásával díszí
tett mitrát visel a fején, tetején kereszttel. 
Jelzi a kormányzói hatalmat, de Krisztus 
töviskoronájára is utal. A bizánci szertar- 
tású püspök nyakában panágia (Krisztus 
vagy Isten Anyja képmásával ellátott, va
lamely szent ereklyéjét tartalmazó meda
lion) függ.

A ~hez tartozik a pásztorbot, amely
nek tetején kereszt van a bot felső részé
re csavarodó két, egymással szembenéző 
—»kígyó feje között. Ezek a jézusi taní
tásra emlékeztetnek: „Legyetek okosak, 
mint a kígyók” (Mt 10,16), de felidézik a 
pusztai vándorlás során felállított keresz
tet is a rézkígyóval, melynek révén a vá
lasztott nép tagjai megmenekülhettek a 
kígyómarás következtében beálló biztos 
haláltól. A püspök kézi keresztet hord a 
kezében, azzal osztja a liturgikus áldáso
kat. A dikirionnal és a trikirionnal (kettős 
és hármas gyertyatartó) szintén áldást ad. 
A kettős gyertya Krisztus isteni és embe
ri természetét, a hármas a Szentháromsá
got jelképezi.

A Mo.-on élő bizánci szertartású püs
pökök az istentiszteletekhez -  a legré
gebbi ábrázolások szerint -  mindig eze
ket a ~et használták, még ha egyéb öltö
zékükben, főleg a gör. kát.-ok, jelentősen 
közeledtek is a nyugati egyház gyakorla
tához.

2. a nyugati egyházban
A püspökök a —»misére vékony se

lyemből készült tunicellát (-»diakónusi 
öltözet 2.) és dalmatikát öltöttek maguk
ra, erre vették föl a kazulát (—»papi öltö
zet 2.) annak jelzése gyanánt, hogy ők az 
ordo valamennyi fokozatának, vagyis 
teljességének birtokában vannak.

A püspök méltóságának több jelvénye 
van. A püspöksüveg (mitra, infula) ókori 
gyökerekre (mitra, frig sapka, ül. infula,

Bornemisza (Abstemius) Pál veszprémi püspök 
mitrája. Győr, Egyházmegyei Kincstár

azaz szalag) nyúlik vissza, de csak a 10. 
sz.-tól kezdte használni a pápa, majd 
azok a püspökök, akiknek a pápa -  kitün
tetésül -  engedélyezte, s végül a 12. sz.- 
ban vált általánossá olyannyira, hogy 
csakhamar az apátok is hordani kezdték. 
Kezdetben kúp alakú volt, majd a 12. sz.- 
ban kupolaformát vett, ezt azután közé
pen benyomták, s így két „szarv” alakult 
ki, amelyeket eredetileg a halántékkal, 
később a homlokkal és tarkóval párhuza
mosan viseltek; hátsó részén két szalag 
lóg le. Kettős csúcsa az O- és Újszövet
séget jelképezi; eleinte igen alacsony 
volt, később fokozatosan magasodott. A 
püspöki szertartáskönyv háromféle mit
rát különböztet meg, melyeket különbö
ző alkalmakkor viseltek: a drágakövek
kel, gyöngyökkel, aranylemezekkel ékí
tettet, az aranyfonallal átszőtt és apró 
gyöngyökkel díszítettet és végül az egy
szerű selyemből vagy vászonból készül
tet. Kiemelkedő mo.-i példány a 16. sz. 
közepéről való ún. koronázási infula 
(Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár).

A -»gyűrű (pásztorgyűrű, anulus) a fő
pap szoros kapcsolatát jelzi az egyház
zal. Hispániában a 7. sz.-tól, Franciao.- 
ban a 9. sz.-tól használatos, a 10. sz.-ban 
válik általánossá Európában. Drágakővel 
díszített aranygyűrű, mely kezdetben pe
csétgyűrűként, majd méltóságjelvény
ként funkcionált. (A kőbevésést III. Ince 
pápa megtiltotta.) Általában igen nagy 
méretű, mert díszkesztyű felett hordták,
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Szí. Ágoston hippói püspök Szepeshelyről, 1480- 
90. MNG

először a mutatóujjon, később a jobb kéz 
negyedik ujján. A 12. sz.-tól néhány apát 
is engedélyt kapott, hogy a püspökökhöz 
hasonlóan gyűrűt viseljen. Ez a gyakorlat 
a 15. sz.-tól általános volt.

A pásztorbot (baculus, virga, pedum) a 
püspök egyházkormányzati hatalmának 
jelképe; használata a Szentírásra megy 
vissza (Mk 6,8). Eredetileg T alakú volt 
vagy gömbben végződött, a l l .  sz.-tól pe
dig visszahajlik. Készülhet fából, csont
ból és fémből; díszítése az adott kor mű
vészeti stílusát követi. Spanyolo.-ban a 7. 
sz.-tól, Franciao.-ban a 9. sz.-tól használ
ták, a 10. sz.-tól Európa-szerte általános
sá vált. A legkorábbi mo.-i példány visz. 
Saul kalocsai érsekhez köthető, feje a 12. 
sz.-ban készült aranyozott ezüstből. (Tu
dunk példát más egyházi méltóságok -  
apátok, prépostok -  bothasználatára is: 
pl. —»Padányi Bíró Márton felsőörsi pré
posti botja.)

A láncon, esetleg szalagon függő mell
kereszt (pectorale) keleti eredetű (enkol- 
pion), régebben ereklyetartó tok volt, 
amely lehetett kereszt alakú is. Püspöki 
mellkeresztként a 12. sz. derekától is
merjük.

A kesztyű (chirotecae) viselete a 9. 
sz.-ban bukkan fel Galliában, a l l .  sz.- 
tól már apátok is hordják. Eredetileg fe
hér színű, csak a 14. sz.-tól színes.

A trónon ülő püspök térdét díszes ta
karóval (gremiale) borították. Selyem- 
szövete a 18. sz.-ban megegyezett a mi
seruháéval.

A római szenátorok díszöltözékéből 
származó cipő (sandalia, caligae) erede
tileg inkább harisnya volt, amelyet már 
az 5. sz.-tól használtak liturgikus cselek
mény végzése közben. Al l .  sz.-ban csak 
a pápa, a bíborosok és a püspökök visel
hették, majd az apátok is jogot szereztek 
rá. Anyaga a 12. sz.-ban bőr, a 13. sz.-tól 
pedig selyem.

A püspöki jelvények a 15. sz.-tól meg
szaporodtak (birétum, pileolus stb.). Vi
seletűket mindenkor külön szabályok ír
ják elő.

Az —»érseket a püspöki jelvényeken 
kívül megilleti még a pallium: háromujj
nyi széles fehér gyapjúcsík, amelybe fe
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kete szállal hat kereszt van beleszőve. 
Eredete homályos, az egyház keleti felé
ben minden püspök hordhatja, nyugati 
felében azonban eredetileg csak a pápáé 
volt. Első említése Symmachus pápa 
(498-514) idejéből való, amikor helyet
tesének megengedi viselését, majd a 6. 
sz.-tól kezdve egyes érsekek és püspö
kök viselik kitüntetésképpen. A 8. sz.-tól 
csak az érsekek hordhatják a Szentszék 
iránti hűség jeleként. A 9. sz.-tól kezdve 
minden érseknek kötelessége lett fel
szentelése után három hónappal Rómától 
kérni az érseki jelvényt. Ezt az érsekek 
csak saját tartományukon belül viselhe
tik, s haláluk után velük kell eltemetni.

írod .: Joseph B raun, Die liturgische 
Gewandung im Occident und Orient, Frei
burg, 1907; M ihálYFi Ákos, A nyilvános is
tentisztelet, Bp., 1918; Joseph Braun, Die 
liturgischen Paramente in Gegenwart und 
Vergangenheit, Freiburg i. Br., 1924; Az or
thodox kereszténység [1975], szerk. Berk.1 
Feriz, Bp., 21984; Konrad Onasch, Liturgie 
und Kunst der Ostkirche in Stichworten, 
Leipzig, 1981; Ivancsó István, Görög katoli
kus szertartástan, Nyíregyháza, 1997, 22000; 
UŐ, Görög katolikus liturgikus kislexikon, 
Nyíregyháza, 1997, 22001.

Érszegi Géza (2.)-Ivancsó István(l.)- 
László Emőke (2.)-Pandula Attila (2.)- 

Török József (2.)

főtt tészta
A -»gabonaételeknek a -»kásaételek

nél és a —»kenyérnél újabb, fontos osztá
lya. A magyar —»táplálkozáskultúrában a 
gabonagombóc és a gyúrt tészta kisodort 
leveléből vágott ~k jelentősek, közülük a 
második csoport jellegzetes.

A gyúrt tészta kisodort leveléből vá
gott metélt és a belőle főzött étel Közép- 
Európa déli övezetében, így nálunk is a 
magaskultúra 16. sz.-i újítása. Itáliában 
már a 12. sz.-tól kimutatható a szárított 
metéltek ipari készítése, kereskedelmi 
forgalma, hajózó személyzet élelmezésé
ben való használata délen és északon 
egyaránt, Szicília, majd Genova köz
ponttal. A metélt házi készítése, friss 
tészta főzése bizonyosan szokásos a 13. 
sz.-tól északon, a 14. sz.-tól kezdve pe

dig Itália minden táján és valamennyi 
társadalmi rétegnél. Leggyakoribb elké
szítési módja a metélt zsíros húslében fő
zése és önálló ételként, lé nélkül, reszelt 
sajttal való tálalása. így készítve elsősor
ban a húsevő napok étele. Tálalták a fő- 
zőlevét adó főtt baromfihússal együtt is.

Mo.-on a ~ a tanult hivatásos férfisza
kácsok irányította főúri háztartásokban 
kezdte pályafutását, az itáliai mintát ab
ban is követve, hogy szélesebbre (metélt) 
és vékonyabbra (mácsik) vágott formát 
váltogattak. Az előképtől eltérően vi
szont nálunk kezdettől a —»böjti és absz- 
tinens napok ételének szerepét kapta el
sősorban, a tésztát ugyanis vízben, tejben 
főzték meg, s többnyire mákkal, túróval, 
vajjal tálalták. Míg Itáliában az abszti- 
nens napi ~ volt a ritkább, nálunk a 
16-17. sz.-ban a baromfilébcn főtt s 
többnyire a hússal együtt feltálalt ~ a ke
vesebb. (Ez utóbbi étel is sűrű, nem 
—»leves.) Magyar receptgyűjtemények, 
—»szakácskönyvek a 16-17. sz.-ban a 
metélt ~k kapcsán olasz elnevezéseket 
(pl. makaró) is próbálgattak, az étel olasz 
vonatkozására magyarul is utaltak. A 18. 
sz.-ban a fontos korai közép-európai ipa
ri száraztészta-készítő központ, Nürn
berg árujából is érkezett az országba, ak
kor már csak azt nevezték „norimbergai 
olasz” metéltnek. Másodlagos, de a ~ ha
zai pályafutásának korai szakaszától 
kezdve szokásos volt az önálló ételnek 
szánt gyúrt, kisodort tészta olykor ún. 
kocka alakúra vágása metélt helyett. A 
házi készítésű, vágott ~ a hazai társadal
mi középrétegeknél rendszeres köznapi 
étellé vált a 17. sz. végére, így az egész 
országot behálózó számos központból 
terjedve a század folyamán meggyökere
sedett a parasztkultúrában is. Ez utóbbi 
körben ott lett belőle gyakori köznapi, 
vízben kifőzött étel, ahol elegendő ke
nyérgabona állt rendelkezésre. Az ún. he
ti —»étrend kialakulásának lehetőségét a 
magyar táplálkozáskultúrában az önálló 
~k ételosztályának megjelenése nyitotta 
meg, s adta a hét nem húsos étrendű nap
jainak a „tésztaevő nap” nevet.

A klasszikus ~kkal egy időben s velük 
azonos szerepben jelentek meg nálunk a
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helyi magasabb társadalmi rétegek ko
rábbi húsgombócainak formálását köve
tő gabonagombócok. A közép-európai 
köznépi táplálkozásban mind a metélt 
mind a gabonagombóc akkor vert gyöke
ret, amikor itt éppen nőtt a gabonater
mesztés, s az új ételcsoportok a gabona
táplálék változatosabb elkészítésére kí
náltak lehetőséget.

írod.: Kisbán Eszter, A főtt tészták elterje
dése Európában és Magyarországon, in Kö
zelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai 
tanulmányok Hojér Tamás 60. születésnapjá
ra, szerk. Mohay Tamás, Debrecen, 1992.

Kisbán Eszter

főúri família —»család; —»főúri udvar

főúri kottainventáriumok
A ~ egyrészt a főúri zenei együttesek 

kottaállományának alkalmi számbavéte
le során, másrészt a nagyobb beszerzések 
katalogizálásakor készültek. Míg egyes 
leltárak többnyire folyamatosan regiszt
rálják a használatban lévő kottákat (vagy
is biztosak lehetünk abban, hogy a fel
tüntetett műveket elő is adták), addig 
más katalógusok gyakran egy gyűjte
ményként létező, de használaton kívüli 
kottaállományt rögzítenek. Ám még 
ilyen esetben (mint pl. az Esterházy-kot- 
ták 1740., 1756., 1759-62. évi jegyzéke) 
sem zárható ki annak a lehetősége, hogy 
az archívumban szereplő vagy az inven- 
táriumokban felsorolt művek egy része 
valamilyen formában meg ne szólalt vol
na az adott főúri zenekar előadásában. 
(Hasonló problémát vet fel a keszthelyi 
Helikon-könyvtár anyaga vagy a Podma- 
niczky-gyűjtemény is.) Az inventáriu- 
mok, amennyiben az együttes feladatai
hoz az egyházi figurális, azaz vokális
hangszeres zenélés is hozzátartozott, a 
templom kórusán található kottákat is 
számba veszik (—»katolikus kotta- és 
hangszerinventáriumok).

Eddigi ismereteink szerint főúri együt
tesek nagyobb számban az 1770-es éve
ket követően alakultak, korábban csupán 
a kismartoni Esterházy-udvar együttese 
képviselte a közép-európai térségben ho
nos főúri zenekar típusát és repertoárját

(—»főúri zenés színjátszás). Feltételezhető 
számos további kisebb, visz. rövid ideig 
fennálló püspöki és főúri magánegyüttes 
létezése már e korai periódusban is, a 
—»Patachich Ádám püspök által néhány 
évig fenntartott nagyváradi együttes 
(—»katolikus templomok kottatárai) kivé
telével azonban ezekre vonatkozóan 
többnyire csupán utalásokkal rendelke
zünk, a tevékenységüket dokumentáló 
levéltári anyag feldolgozása folyamatban 
van, zenei repertoárjuk forrásai (kottatá
rak és inventáriumok) pedig feltehetőleg 
megsemmisültek. A kismartoni Ester- 
házy-gyűjtemény kivételével az idáig is
mert és/vagy feldolgozott főúri kottatára
ink nagyobb része (pl. a verebi Végh-, a 
tatai Esterházy-, a Podmaniczky-kottatár 
és a keszthelyi Helikon-könyvtár) a 18. 
sz. végére alakult ki, ezekről korabeli in- 
ventárium nem maradt fenn. A rendelke
zésünkre álló jegyzékek a kismartoni Es- 
terházy-gyűjteményt, ill. —»Batthyány 
József érsek együttesének mára megsem
misült állományát dokumentálják.

1. Az Esterházyak által fenntartott ze
nei együttesekre vonatkozó első reperto
áradataink a 18. sz. első feléből származ
nak. Az —»Esterházy (I.) Pál által kialakí
tott kismartoni zenei együttes 1664— 
1713 közötti tevékenységét dokumentáló 
korabeli forrás (kottajegyzék, beszerzés- 
re-vásárlásra, másoltatásra vonatkozó 
számla) nem áll rendelkezésünkre, jólle
het tudjuk, hogy létszámát tekintve a ze
nekar már az 1700-as évek elején ki
emelkedőnek mondható a mo.-i, sőt az 
osztrák provinciális együttesek viszony
latában is (1710 k. a tábori és templomi 
zenészek száma eléri 18-20 főt).

Az első inventáriumok (1721, 1728, 
1737-38), melyeknek alapján lényegé
ben e korábbi periódusról is képet alkot
hatunk, a kóruson található egyházi mű
veket rögzítik.

Az 1721-es 17 műfajcsoportba rendez
ve összesen 331 tételt sorol fel, közülük 
163 kompoziciónak a zeneszerzőjét (50 
név) is közli. A korai (1713 e.-i) és helyi 
szerzők elkülönítése alapján valószínű
síthető, hogy e lista elsősorban Esterházy 
Pál periódusát, tehát az 1713 e.-i idősza
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kot dokumentálja. Erre utal az a tény is, 
hogy a zenei együttesre köztudottan sok 
gondot fordító Pál herceget követő Mik
lós (1713-21), majd József ( 1721), ké
sőbb özvegye, Maria Octavia (1721-34) 
inkább a költségek csökkentését tekinti 
feladatának, semmint az újabb beszerzé
seket.

Az 1721-es jegyzék nem teljes. A hi
ány a helyi szerzők esetében nyilvánva
ló. Az 1737-es és 1858-as inventárium, 
valamint a számos mo.-i központban te
vékeny jezsuita —»regens chori, Pater 
Ignatio Müllner által kb. 1711-50 között 
vezetett lista e helyi komponisták (pl. 
Franz Rumpeinig, Georg Hörger, Ignaz 
Prustmann) további műveit tartalmazza.

1721-28 között a kismartoni zenészek 
száma fokozatosan csökkent, a templomi 
zenélés színvonala is süllyedt, az együt
tesnek a korábbi évektől eltérően ekkor 
nem volt zeneszerző-regens chorija sem. 
Joseph Gregor —»Wemer szerződtetése 
1728-ban ennek a folyamatnak a megfor
dítását célozta. Egy 1728-as lista arról ta
núskodik, hogy Kismartonba érkezése 
előtt Wemer Bécsben különböző egyházi 
kompozíciókat másoltatott az együttes 
számára. Az 1737-es inventárium már 
megújult állományt tükröz. A jegyzék, 
akárcsak az 1721. évi, 17 műfaji csoport
ba osztja a kóruson található kottákat. 
Bár a régi, használhatatlannak ítélt dara
bokat kiselejtezték, az állomány mennyi
sége mégis meghaladja az 1721. évit. Eh
hez Werner is nagyban hozzájárult: a kb. 
350 műből több mint 100 az ő kompozí
ciója.

A templomi együttes feltehetőleg ké
sőbb is gyarapodó kottatáráról nem ren
delkezünk újabb inventáriummal. Az 
—»Esterházy (II.) Pál Antal idejéből 
(1734-62) fennmaradt katalógusok 
( 1740, 1756, 1759-62) a herceg által uta
zásai során vásárolt gazdag világi kotta
gyűjteményt rendszerezik, regisztrálják. 
Az 1740-es katalógusban foglalt állo
mány (370 mű) mára majdnem teljes 
mértékben megsemmisült. A jegyzék 
incipites, így a művek nagy része azono
sítható. Az összeállító ismeretlen, a kata
lógus datálása egy 1740. évi, Werner ál

tal készített kölcsönzési lista alapján le
hetséges. Ez a lista egyben annak is bizo
nyítéka, hogy a katalógusba felvett kom
pozíciók (versenyművek, partiták, szim
fóniák, szonáták) egy részét visz. elő is 
adták Kismartonban. A kölcsönzési jegy
zékbe foglalt művek mellett elsősorban a 
fuvolás kamarazene- és a szólófuvola
kompozíciók előadása valószínűsíthető, 
minthogy Pál Antalnak kedvelt hangsze
re volt a fuvola (fuvolán kívül hegedűn 
és lanton is játszott).

Az 1756-os, ill. 1759-es katalógus az 
1750-es évek elejének új beszerzéseit 
tartalmazza, elsősorban azokat a kottá
kat, melyeket a herceg nápolyi osztrák 
nagykövetként (1750-52), majd ezt kö
vetően olasz-, francia- és németo.-i uta
zásai során vásárolt. Ezt az állományt, a 
Bécsből származóval egyesítve, az egy
házi és a korábbi kamaraművek mellett, 
külön egységként kezelték. A gyűjte
mény katalogizálását a bécsi francia 
színház egyik tagja, Champée végezte el. 
Az 1759-es jegyzéket Wemer 1762-ig 
folyamatosan kiegészítette. A két kataló
gus a II. világháborúban megsemmisült. 
Az 1759-esnek a tartalmát a két világhá
ború közti kutatásai alapján Harich János 
közléseiből ismerjük. Champée a teljes 
anyagot három nagy csoportra osztotta: 
külön egységként kezelte az olasz és a 
francia kompozíciókat (ezen belül a vo
kális és instrumentális műfajokat), ill. 
néhány, nagyobb számú művel képviselt 
francia zeneszerzőt (Jean-Philippe Ra
meau, Jean-Joseph Mondonville, Her
man-François Delange). Az olasz operák 
és balettek többnyire a bécsi színpadok 
repertoárjáról valók: a bécsi operában 
1742-56 között elhangzott művekkel, 
valamint az operában, a Comédie Fran
çaise-ban és Ermedie Allemande-ban 
előadott balettekkel azonosak. Visz. nem 
kizárólag bécsi beszerzések nyomán ke
rültek Kismartonba a Serenades, pasto
rales et oratorios csoportban feltüntetett 
kompozíciók (16 mű), valamint az Airs 
et cantates détachées cím alatt felsora
koztatott mintegy 350 olasz ária és dal 
(többnyire 1, 2 fuvolára készült átirat
ban). Ez utóbbiak esetében Champée a



főúri kottainventáriumok 198

szerző és cím mellett a szövegkezdetet, 
áriáknál az opera bemutatójának évét, 
néha az előadót (a megfelelő énekes ne
vét) is megadta. A gyűjtemény legna
gyobb részét a katalógusban az olasz 
instrumentális művek csoportjában fel
tüntetett művek (fuvolaversenyek, fuvo
laduók, szóló fuvoladarabok, triók és 
kvartettek, valamint szimfóniák) tették 
ki, melyek között Wemer feljegyzése 
szerint 1760-61-es kompozíciókat is ta
lálunk (Esterházy-zenészek darabjait, 
többek között egy Haydn-szimfóniát). 
Az 1759-es katalógus második nagy egy
sége, a francia kottaállomány műfaji cso
portjai az előbbiekkel azonosak, a kom
pozíciók száma azonban sokkal keve
sebb. Ezzel együtt a korabeli mo.-i főúri 
gyűjtemények között az Esterházyak 
francia kottaállománya egyedülálló lehe
tett. Ebben a periódusban ugyanis bécsi 
mintára olasz és nem francia befolyás a 
jellemző. A 25 Opera comiques et pasto
rales többségét az 1750-es években ját
szották Párizsban és/vagy Bécsben, ill. 
mutatták be Bécsben 1758-61 között. 
Külön egységként szerepel 6 1699-1733 
között Párizsban bemutatott „tragédia” 
André Destouches-tól, Andrea Camprá- 
tól, Michel Montéclairtől, továbbá Ra- 
meau-tól 9, visz. párizsi kiadású balettze
ne és 47 ária, ill. dal. A hangszeres művek 
feltehetőleg szintén többnyire nyomtat
ványok voltak (Concerto et pastorales: 
26 tétel, Solo pour le violon ou flute: 8 
tétel, Duo pour le violon ou flute: 25 té
tel, Sonates ou simphonies: 13 tétel [kb. 
50 db]). A jegyzékben szereplő állo
mányból a harmadik egységben felsorolt 
kompozíciók maradtak fenn nagyobb 
számban. Ez a csoport szintén francia 
szerzők műveit tartalmazza: J. N. P. Ro
ger, François(?) Rebel, Pierre Lagarde, 
A. Campra, Joseph Boismortier, François 
Grenet, Antoine Dauvergne, M. Monté- 
clair, Jean-Joseph Mouret, J. J. Mondon- 
ville színpadi műveit, ill. ezek átiratait; 
Motets et Sinfonie cím alatt Rameau- 
kvartettek, operák, balettek (Heroischen 
Ballett, Ballettoper) szólamanyagát, ill. 
hangszeres átiratát és H.-F. Delange trió
szonátáit.

—»Esterházy (I.) Miklós időszakából 
(1762-90) nem rendelkezünk a világi 
vagy az egyházi anyagot egészében átte
kintő leltárral. A Wemer által tovább ve
zetett Champée-félc katalógus 1762-ben 
lezárni. Ezt követően az 1761-ben Kis
martonba szerződtetett Joseph —»Haydn 
feladata lett volna, a korabeli gyakorlat 
értelmében, a kottaállomány leltárának 
elkészítése vagy elkészíttetése, de erre 
visz. nem került sor. A Haydn-periódus 
(1761-90) egyetlen fennmaradt jegyzéke 
egy 1784-es operalista, mely 62, többsé
gében Eszterházán is előadott operát és 
oratóriumot tartalmaz, többek között 11 
Haydn-operát és 5 marionettdarabot.

Esterházy Miklós halálát követően 
Antal (1790-94) felszámolta a zenekart, 
csupán egy kis létszámú templomi együt
test és fúvósokat tartott meg. A színház, a 
zene 1794-től, -»Esterházy (II.) Miklós 
alatt jutott újból fontosabb szerephez: a 
herceg a kottaállomány bővítésére is 
gondot fordított. Lényegében ekkor fek
tették le az alapjait a máig fennmaradt 
gyűjteménynek.

Ezt az időszakot két katalógus doku
mentálja. Az egyházi művek incipites 
jegyzékét Anton Prinster, a hercegi zene
kar kürtöse készítette el 1811 -ben: Cata
logue raisonné des vespers, des litanies, 
des Te Deum des hymnes des miserere 
qui se trovent dans les archives des musi
ques d'église de son Altesse Sérénissimes 
Le Prince Regnant Nikolas Esterházy 
(Kismarton, Esterházy-Schlossarchiv, E. 
406). A katalógus nem teljes, csak bizo
nyos műfajokhoz tartozó műveket vesz 
számba (hiányoznak pl. a misék, offertó- 
riumok, graduálék, antifónák stb.), de 
ezeken belül visz. a teljes fennmaradt 
anyagot regisztrálja (így a Werner- 
művek mellett, az ő beszerzései között 
szereplő Bernhard Paumann- és Georg 
Reutter-kompozíciókat is).

A világi műfajokat Johann Nepomuk 
Hummel 1806. évi katalógusa veszi 
számba: Inventarium der Hochfürstlich 
Esterhazyschen Kammer und Theatermu
sikalien wie auch musikalischen Instru
mente von 1806. A jegyzék két példány
ban készült, az egyik a II. világháborúban
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megsemmisült, a másik Kismartonban ta
lálható. Hummel a kb. 500 kompozíciót 
12 műfajcsoportba rendezte: külön egy
ségként kezelte saját darabjait (1.), a vo
kális műveket (2-3.), a zenekari kompo
zíciókat (4-5.), a kamarakompozíciókat 
(6.), a versenyműveket (7.), a -»Harmo- 
nie-együttesek számára írt darabokat 
(8.), a tánczenét (9.), az operát (10.), a ta
nításkor használt kottákat (11.). A kataló
gust 1808-ban készült függelék (12.) zár
ja, amely az újabb leltározáskor megta
lált és Hummel által értéktelennek 
nyilvánított kompozíciókat tartalmazza.

A későbbiekben az állomány rendsze
res felfrissítésére visz. nem került sor. A 
gyűjtemény elsősorban a különböző ha
gyatékok (Joseph és Michael Haydn, 
Franz Xaver Süßmayr, Johann Georg 
Albrechtsberger, Johann Nepomuk Fuchs 
stb.) felvásárlása és az Esterházyak szol
gálatában álló muzsikusok zeneszerzői 
tevékenysége (J. N. Hummel és J. N. 
Fuchs) nyomán gyarapodott.

2. Batthyány József hercegprímás 
1775/76-1783/84 között Pozsonyban, 
majd 1790-99 között ismét Pozsonyban, 
később Pesten tartott fenn zenekart. Az 
együttes kottagyűjteménye megsemmi
sült, így repertoárjának legfontosabb ko
rabeli forrása a családi levéltárban talál
ható, 1798-as címlappal ellátott Catalog 
über die Musikalien und Inventarium 
über die musikalische[n] Instrumenten, 
welche sich hi[e]r in Pest in der Musika
lien und Instrument Kasten Seiner hoch- 
fürstlichen Eminenc[z] befinden von An
no 1798 (MOL, P 1313), melyet a Bat- 
thyány-zenekar akkori vezetője, Georg 
—»Druschetzky készített (a címlapon és 
más belső oldalakon található dátumok, 
ill. művek tanúsága szerint) 1792-99 kö
zött Pozsonyban, majd Pesten. Kérdéses, 
hogy a kotta- és hangszerjegyzék milyen 
mértékben tükrözi a pozsonyi, ill. a pesti 
állományt, a kották a repertoárt, a hang
szerek a zenekar összetételét. Más kora
beli forrásokkal összehasonlítva feltűnik 
ugyanis az inventáriumnak a szokásosnál 
hiányosabb volta. Nem szerepelnek a lel
tárban a pozsonyi repertoárban visz. 
nagy számban jelen lévő virtuóz kamara

darabok és versenyművek, ill. a Dru- 
schetzky-hagyatékban fennmaradt, e pe
riódusból számlázó, nem —»Harmonic- 
együttesre írt kompozíciók. Kivételt ké
peznek a szimfóniák. E tekintetben 
képviselve vannak mindkét periódus he
lyi szerzői (Anton —»Zimmermann, Jo
hann Sperger, gr. Csáky János, Franz 
Kurzweil, G. Druschetzky stb.), ill. a 
nemzetközi repertoár. Valószínű tehát, 
hogy a Druschetzky által összeírt anyag a 
második, 1790-es évekbeli, alapvetően 
Harmonie-orientálódású Batthyány-ze- 
nekar repertoárját tükrözi, melyben meg
szólalhatott néhány olyan szimfónia is, 
mely a korábbi, részben 1783-ban, végle
gesen 1784-ben felszámolt érseki zene
kar örökségének tekinthető. Az 1780-as 
repertoárhoz tartozó kották pesti jelenlé
tét igazolják a jegyzékbe legkorábban 
1800-ban bejegyzett „árak” is. Az inven- 
tárium utolsó oldalán lévő, 1800-ban, 
Pesten kelt bejegyzés tanúsága szerint 
ugyanis az állomány elárverezés céljából 
történő felbecsülésével bízták meg az 
ekkor még Batthyány-szolgálatban lévő 
Druschetzkyt. Az elárverezésre vonatkozó 
további adatokkal nem rendelkezünk, de 
abból, hogy jelen pillanatban a Batthyá- 
ny-kottatár szinte teljes mértékben meg- 
semmisültnek tekinthető, arra kell követ
keztetnünk, hogy végül erre sor került.

Itt említjük meg a —»Festetics György 
gr. által 1800-ban Keszthelyen alapított 
zeneiskola számára Johann von Gallyus 
zágrábi ügyvéd által adományozott kot
ták és hangszerek jegyzékét. Egy, a Fes
tetics család levéltárában található levél 
(közölve in Som orjay) értelmében Gal
lyus valamikor 1801 novembere előtt ha
gyományozta a zeneiskolának a kottákat, 
továbbá egy 5 szólamú Harmonie-együt- 
tesnek elegendő új hangszerparkot. Az 
1802. évi Specification der Musikalien 
(átadási jegyzőkönyv) legnagyobb szám
ban a Batthyány érsek zenekarát vezető 
Druschetzky Harmonie-kompozícióit tar
talmazza. A teljes anyag egységes, a 
négy másolón keresztül világosan körül
határolható periódusát képviseli a Bat- 
thyány-zenekamak, mely egybeesik a 
Druschetzky-inventárium képviselte idő
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szakkal. Mivel a Specificationban feltün
tetett művek előadására vonatkozóan 
egyelőre nem rendelkezünk adatokkal, a 
jegyzéket elsősorban mint a Batthyány- 
zenekar 1790-es évekbeli repertoárját 
dokumentáló önálló, a Druschetzky- 
jegyzéket kiegészítő forrást tartjuk szá
mon.

A kisebb, rövidebb életű főúri együtte
sek közül az Erdődy grófok első, kb. 
1777-86 között Erdődy László varasdi 
birtokán, ill. Bécsben működött zeneka
rának kottatárára vonatkozóan rendelke
zünk korabeli dokumentummal. Az 1788- 
as, karitatív céllal történt elárverezés al
kalmával a Wiener Zeitungban közölt 
hirdetés „több száz” kottát tartalmazó 
gyűjteményről szól, mely „a leghíresebb 
mesterek”, visz. tehát Bécsben jól ismert 
szerzők alkotásait tartalmazta: német és 
olasz operákat, oratóriumokat, szimfóniá
kat, versenyműveket, kvintetteket, kvar
tetteket, valamint miséket, közöttük, J. 
Haydn 4 miséjének autográf partitúráját. 
A kottaállomány ma már nem rekonstru
álható.

írod.: Klempa Károly, A keszthelyi Feste- 
tics-féle zeneiskola, Győr, 1938; Bónis Fe
renc, A keszthelyi Helikon-könyvtár magyar
vonatkozású zenei anyagáról, Új Zenei 
Szemle, 1951,11/2; Antal Békefi, Musikalien- 
katalog und Inventar des Fürstprimas Josef 
Batthyány (1798), StudMus, 14(1972); János 
Harich, Die Inventare der Esterházy-Hofmu- 
sikkapelle in Eisenstadt, Haydn Jahrbuch 
(Wien), 9(1975); Somfai László, Joseph 
Haydn élete képekben és dokumentumokban, 
Bp., 1977; A Facsimile o f Hummel’s Cata
logue o f the Princely Music Library in Eisen- 
stadt, with transliteration and commentary by 
Else Radant, Haydn-Jahrbuch (University 
College Cardiff Press), 11(1980); Ulrich 
Tank, Studien zur Esterhàzyschen Hofmusik 
von etwa 1620 bis 1790, Regensburg, 1981 ;A 
Thematic Catalogue o f  the Esterházy Ar
chives (c. 1801-5), [Facsimile,] intr. Else Ra
dant, Haydn-Jahrbuch (University College 
Cardiff Press), 13(1983); Georg Druschetzky 
(1745-1819). Partitas for Winds, ed. Doroty- 
tya Somorjay, Bp., 1985 (Musicalia Danu- 
biana, 4); Sas Agnes, Georg Druschetzky, 
Batthyány József hercegprímás zenésze,

ZtDolg, 1987; Esterházy Pál, Harmonia 
caelestis (1711), ed. Ágnes Sas, 1989,32001 
(Musicalia Danubiana, 10).

Szacsvai Kim Katalin

főúri m enyegző
A középkori és kora újkori uralkodók 

(királyok, császárok) házassági szertartá
sain zömmel a világi elit képviseltette 
magát. A nászünnepségeken részt vevő 
főurak ceremóniakultúrájára nagy hatást 
gyakorolt a központi hatalom —»repre
zentációja. Forrásaink legkorábban a ké
ső középkori menyegzők világába enged
nek betekintést. Ezeknek eszmei hátterét 
az a triumfális szellemiség jelentette, me
lyet a törvényes utódok biztosítása feletti 
öröm s a dinasztikus szövetségek kialakí
tásából származó megelégedés táplált. A 
frigykötések eme állandó üzenete a kor 
uralkodó stílusának megfelelő formában 
fejeződött ki. Mátyás reneszánsz udvará
ban az ókori Róma diadalmeneteit idéző 
triumfuskel lékek, a tölgyfalevél koszorú 
és a győzelmi szekér a nászajándékok 
szerepét töltötték be. Az 1476. évi házas
sági ünnepség keretében Aragóniái Beat
rix hűsége és hódolata jeléül gyémánttal 
díszített koszorút adatott át Mátyásnak, 
míg a király különösen díszes, ünnepi 
kocsikkal kedveskedett hitvesének. A ko
szorú- és a hintóadomány szokása a ma
gyar főurak házassági szertartásainak is 
részévé vált. A kölcsönös ajándékozás 
azonban a férfiközpontú társadalom kö
vetelményeinek megfelelően nem jelen
tett egyenrangú tiszteletadást. A díszes 
fonadék az egykorú viseletábrázolásokon 
lényegében párta, a leányság és a szüzes
ség jelképe. Átadásával a menyasszony 
mindenét a férj házastársi oltalmába en
gedte át. Miután a koszorút a vőlegény át
vette, az triumfusának szimbólumává 
vált. A menyasszonynak juttatott trium- 
fusszekér sem változtatott azon, hogy a 
- n elsősorban a vőlegény triumfált, a 
nászmenet rendje ugyanis az ifjú ara dísz- 
hintaját mindenkor a hintón vagy lovon 
feltűnő vőlegény mögé sorolta. Márpedig
a „maga előtt való bocsátás” ----»Bethlen
Miklós szerint -  a világi tiszteletadás 
egyik alapvető módozatát jelentette, a la-
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Esterházy (1.) Pál és Esterházy Orsolya eljegyzési képe, 1650. Frakná
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kodalmi menetben tehát a menyasszony 
adta meg vőlegényének a tiszteletet.

Elterjedt, esküvőkön is alkalmazott 
szerelmi jelkép volt a —»rózsa. ^E ster
házy (I.) Pál és Esterházy Orsolya eljegy
zési képén (1650) a vőlegény rózsát kínál 
a feléje koszorút nyújtó menyasszonyá
nak. —»Gyöngyösi István —»Kemény Já
nos és Lónyai Anna házasságára írt köl
teményében (Porábúl megéledett Főnix) 
ezt a virágot „Vénus véréből nő tt’-nek 
nevezte. Br. Wesselényi Borbálát 1660- 
62 között készült arcképén vőlegénye 
nászajándékaival örökítették meg. Kezé
ben ott a rózsa, a vőlegény iránta érzett 
szerelmének szimbóluma, s ruhája fűző
in feltűnik a nyilazó Ámor figuráját ábrá
zoló eljegyzési ékszer, a násfa is, ékes bi
zonyítékaként annak, hogy a 17. sz.-i fő
úri házasság szimbólumvilágát mennyire 
áthatotta a mitológiai érdeklődés. A férfi
nő kapcsolat alapmotívuma, Diana és 
Aktaión története pl. mézeskalács figu
rákban is népszerűsödött, s Bethlen Gá
bor és Brandenburgi Katalin lakodalmi 
asztalán (1626) tésztafigurákban is ábrá
zolták e két mitológiai alakot. Gyöngyö
si említett Kemény-eposzában Lónyai 
Anna jegykendőjére is Diana és Aktaión 
alakja van hímezve. A menyasszonyi ru
ha gazdag virághímzései, esetenként fi
gurális ábrázolásai a házassággal fcltá- 
rulkozó bőségre, a gyermekáldásra utal
tak. Árva —»Bethlen Kata menyasszonyi 
ruhájának központi dísze egy bőségszaru 
volt, amely kétségkívül a család várható 
gyarapodására utalt. A vőlegény dolmá
nyának, ill. mentéjének gazdag mustrája 
sem állhatott távol ettől a szimbolikától.

A ~k világi szertartáselemei közül ket
tő a magyarság pogány múltjára, közép
kori szokásaira emlékeztetett. A menyeg
zői tánc „leányrablással” záruló jelenete, 
amelyben a vőlegény magához ragadja 
menyasszonyát, arra az ősi pogány pár
választási szokásra emlékeztetett, amely 
-  tiltásként -  nyomot hagyott Szt. István 
törvényeiben is. A vőfély által gyakorolt 
rítus, a menyasszony koszorújának kard
dal történő átvágása, mely a hűtlen hitves 
büntetésére utalt, szintén egy Árpád-ko
ri, a házasságtörő asszonnyal szembeni

eljárást idézett. A menyegzők alkalmával 
rendezett lovasjátékok a nyugati lovagi 
kultúra és a mo.-i vitézi hagyományok 
sajátos ötvözetét jelentették.

A ~nek a 17. sz.-ra már kiforrott dra
maturgiáját végül is -»Apor Péter erdélyi 
kát. főúr írta le Metamorphosis Transyl- 
vaniae (1736) c. művében: 1. leányné
zés; 2. háztűzlátás (a legény házának 
megnézése); 3. leánykérés; 4. kézfogás 
és az ehhez kapcsolódó hűtlés (eljegy
zés); 5. templomi esküvő (amelyet Apor 
Péter nyilvánvaló mivolta miatt nem is 
tart szükségesnek megemlíteni); 6. a la
kodalom előkészítése (a legény atyafiai 
közül meghívott násznagy, nyoszolyó- 
asszony, vőfély kiállítása, valamint a 
menyasszony fő gazdájának kiválasztá
sa); 7. a nászmenet megszervezése; 8. ló
verseny a lakodalom színhelye előtt; 9. 
lakodalom.

írod.: Radvánszky, I—III [1879-96], 
21986; Schuster Emília, Magyar társadalmi 
és családi élet 1570-1600-ig, Bp„ 1912; 
Emile Magne, Les fêtes en Europe au 17. si
ècle, Paris, 1923; Karl Vocelka, Habsburgi- 
sche Hochzeiten 1550-1600. Kulturgeschicht
liche Studien zum manieristischen Repräsen
tationsfest, Wien-Köln-Graz, 1976; Szabó 
Péter, Szimbolikus elemek a lakodalmi dra
maturgiában, in Az iskolai színjáték és a népi 
dramaturgikus hagyományok, szerk. Pintér 
Márta Zsuzsanna, K ilián István, Debrecen, 
1993.

Szabó Péter

főúri reprezentáció —»reprezentáció

főúri udvar
A ~ok a magyar főnemesek (—»nemes) 

személyes, de intézményesült kíséretei, 
azaz kibővített, tágabb értelemben vett 
családjai voltak. Az udvar a főrendeket, 
ill. családjukat szolgálók, tehát a főúri fa
mília tagjai közül azokat foglalta magá
ban, akik a család közvetlen közelében 
éltek. Az udvar köré szerveződtek a főúri 
família más csoportjai: 1. a birtokigazga
tásban és az uradalmakban dolgozók; 2. 
az egyes —»várak védelmét ellátók; 3. a 
magánkatonaság. Mindegyik csoport szo
ros kapcsolatban állt az udvarral, hiszen
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az uradalmak egyik legfontosabb felada
ta az udvar ellátása volt, a várak gondos
kodtak a ~ok védelméről, a magánkato
naságnak pedig részét alkotta az udvari 
sereg is. A csoportok határai sokszor el is 
mosódtak, hiszen a patrimoniális rend
szernek megfelelően nem a szervezeti be
osztás volt lényeges, hanem a família fe
jéhez (dominus) való személyi kötődés.

A középkor és a kora újkor embere az 
állandó társas együttlétet természetes és 
kívánatos állapotnak tartotta. Kényelmet 
és egyben rangot is jelentett, ha valakit 
sokan vettek körül. Ezért a rendi társada
lomban mindenki nagy súlyt helyezett 
arra, hogy megfelelő létszámú és rangú 
kísérete legyen. Az udvar összetétele 
mindig hűen tükrözte az udvar fejének 
életkorát, családi körülményeit, közéleti 
állását, vele együtt nőtt, majd szűnt meg 
vagy öröklődött tovább. Az úrfiak és kis
asszonyok kísérete hasonló korú fiatal fi
úkból, ill. lányokból, valamint a szüleik 
által kinevezett nevelőkből állt. A felnőtt 
férfit elsősorban katonáskodó és politikai 
feladatokat ellátó familiárisok vették kö
rül. A házas asszonyok mellett a gyerme
kek száma, kora és neme szerint változott 
a dajkák és fraucimerek száma. Másféle 
környezet vette körül a férjük birtokait 
irányító özvegyasszonyokat és azokat, 
akik felnőtt gyermekeik mellett özvegyi 
lakhelyükre vonultak vissza. Ha az udvar 
feje meghalt, az udvar is hátrahagyott 
örökségéhez tartozott, amelyet az örökö
sök saját igényeik szerint formáltak át és 
olvasztottak be saját udvarukba.

Udvarnak (curia, aula) a középkori 
Mo.-on elsősorban a -»király környezetét 
nevezték, a 13. sz. végétől azonban már 
-okra is használták a curia szót. A 15. sz.- 
ban egyes főurak már a királyi udvar min
tájára szervezték meg udvarukat. A -ok 
virágkora azonban 1526 u. jött el, amikor 
az önálló magyar királyi udvar véglege
sen megszűnt, és helyette a -ok integrá
ciós szerepe került előtérbe. Az oszmán 
háborúk közepette ugyanis az egyik leg
hatékonyabb védelmi eszközt a főúri 
nagybirtok gazdasági alapjain fönntartott 
várak és magánhadseregek jelentették. A 
politikai és katonai döntések színhelyei és

végrehajtói a -ok lettek, amelyek egyúttal 
sokak számára nevelő iskolát és társadal
mi emelkedést jelentettek, sőt a magyar 
kultúrának is otthonául szolgáltak. A 16- 
17. sz. legnevezetesebb -ai a Nádasdy, 
Batthyány, Báthory, Thurzó, Rákóczi és 
Esterházy családok tagjai körül szerve
ződtek. Ha közjogi állásukban nem is, de 
struktúrájukban hasonló udvaraik voltak 
az erdélyi fejedelmeknek, ill. II. Rákóczi 
Ferencnek is, akinek uralkodása egyben 
a magyar udvari élet fináléját is jelentet
te. A Rákóczi-szabadságharc bukásával a 
-ok kora is véget ért, mivel a 18. sz.-ban 
kiépülő központi közigazgatási, gazdasá
gi és katonai szervezet mellett a főne
mességnek már sem módja, sem szüksé
ge nem volt a régi típusú és méretű udva
rok fenntartására.

Az udvar vezető rétegét a szolgálatvál
laló nemesek adták, akiknek latinul fami
liaris vagy servitor volt a nevük, magya
rul többnyire uraimélcnak nevezték őket. 
A törvényeknek megfelelően szabadon 
szolgálták urukat éves (pénzből és posz
tóból álló) fizetés fejében. Szolgálatuk 
legfontosabb része az úr kíséretének biz
tosítása volt, ezenfelül ellátták hivatalos 
képviseletét, részt vettek a levelek továb
bításában (—»információáramlás), a leg
tekintélyesebbeknek pedig tanácsaikat is 
kikérték a főurak. Legfontosabb felada
tuk azonban hadi jellegű volt, hiszen 
szolgáikkal együtt ők alkották a főúri 
magánkatonaság magját, az udvari sere
get. Rangjukat és fizetésüket az határoz
ta meg, hogy hány lóval (ill. szolgával) 
szolgáltak. Közülük kerültek ki az udvar, 
sőt a família különféle tisztségviselői is. 
Elöljárójuk, az udvari kapitány vagy 
hadnagy, egyben az egész udvar legfőbb 
tisztségviselője volt.

Familiárissá rendszerint úgy vált vala
ki, hogy fiatalkorában végigjárta az „ud
vari iskola” szokásos lépcsőfokait, tehát 
kamaszkorában inasként, majd lovas if
júként, étekfogóként vagy bejáróként 
szolgált. Ez az udvari iskola elsősorban 
az élet iskolája volt, ahol formális tanítás 
nem folyt, de ahol a fiatal nemesek ki- 
sebb-nagyobb megbízatások teljesítésé
vel gyakorlati tapasztalatokat szerezhet
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tek. Az inasok és a bejárók az úr körül, ill. 
belső szobáiban láttak el kisebb szolgála
tokat (takarítás, kályhagyújtás, házőrzés 
stb.), az étekfogók pedig az asztalnok ve
zetésével az étkezéseknél szolgáltak föl.

Az udvar „belső rendjeinek” -  ahová 
az inasok, étekfogók és bejárók is tartoz
tak -  elöljárója a hopmester (udvarmes
ter, magister curiae, prefectus aulae) volt. 
O felügyelte az asztal körüli (bortöltők, 
pohárnokok, asztalvetők, tálhordók) és a 
konyhabéli szolgaszemélyzetet (szaká
csok, kukták, borsolók, ajtónállók), sőt 
egyes helyeken az udvari hierarchia leg
alján álló istállóbelieket (lovászok, ko
csisok, fullajtárok, csatlósok) is. Az 
utóbbiaknak azonban mindig voltak kü
lön elöljáróik is a konyhamester és a 
lovászmester(ek) személyében. Fontos 
tisztségviselő volt a komornyik is, aki el
sősorban ura belső szobáit és tárházát ke
zelte, s a hopmestert is helyettesíthette. 
Néhol ő alkalmazta az udvarhoz tartozó 
mesterembereket, akik többnyire ruháza
ti cikkeket (szabók, gombkötők, gyöngy- 
fűzők, hímvarrók, csizmadiák), lószer
számokat (szíjjártók, nyereggyártók) és 
fémeszközöket (lakatgyártók, ötvösök, 
kovácsok) készítettek, de közéjük tarto
zott az udvari borbély is. A komornyiké
hoz hasonló feladatuk volt az erdélyi fe
jedelmek és II. Rákóczi Ferenc udvará
ban a csuhadároknak, akik az úr ruháit, 
ill. a fegyverhordozóknak, akik fegyve
reit gondozták. Külön csoportot alkottak 
az udvarban a deákok és a titkárok (sec- 
retarius). Szintén külön kell említeni a 
muzsikusokat, akik részben familiárisi 
rangú mezei vagy tábori zenészek (trom
bitások, síposok, dobosok), részben pedig 
közrendű származású, —»asztali zenét és 
tánczenét (—»tánc) játszó „házi muzsiká
sok” (hegedűsök, cimbalmosok, virginá- 
sok, dudások, lantosok) voltak (—»zene
élet a nemesi és főnemesi udvarokban).

Az udvar női oldala (gynaeceum) a fér
fiakéhoz hasonlóan épült föl, csak szeré
nyebb méretű volt. Legelőkelőbb cso
portját a nemesi származású fraucimerek 
(udvarlólányok) alkották, akik számára 
az udvari szolgálat a fiúkéhoz hasonló is
kolának számított. Elöljárójukat is hop-

mestemének (magistra aulae) nevezték, 
de néhol a főrendű asszonyoknak férfi 
hopmesterük is volt. Szintén fontos sze
repet töltött be az úrnő (domina) környe
zetében a vénasszony vagy öregasszony, 
aki azonban főként gazdasági feladatokat 
látott el. A női udvarokhoz tartoztak még 
dajkák, varró-, fodorcsináló-, mosó-, söp
rő-, szakácslányok és asszonyok, vala
mint néhány férfi inas is.

Lásd még: —»udvari rendtartás.
írod.: Radvánszky, I lii [1879-96], 

21986; Varga J. János, Szervitorok katonai 
szolgálata a 16-17. századi dunántúli nagy
birtokon, Bp., 1981 (Értekezések a történeti 
tudományok köréből. Új sorozat 94); Magyar 
reneszánsz udvari kultúra, szerk. R. VÁRKO- 
NYi Ágnes, Bp., 1987; Rainer A. Müller, 
Der Fürstenhof in der frühen Neuzeit, Mün
chen, 1995 (Enzyklopädie deutscher Ge
schichte, 33); Adelige Hoßaltung im öster
reichisch-ungarischen Grenzraum (vom Ende 
des 16. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts), 
red. Rudolf Kropf, Gerald Schlag, Eisen
stadt, 1998 (Wissenschaftliche Arbeiten aus 
dem Burgenland, 98); Magyar udvari rend
tartás. Utasítások és rendeletek 1617-1708, 
kiad. Koltai András, Bp., 2001 (Millenniumi 
magyar történelem. Források).

Koltai András

főúri zenés színjátszás
A 18. sz. második felétől a főnemesség 

színházi igényeinek kielégítésére szol
gáltak a kastélyokban folyó színielőadá
sok. Nemesi műkedvelők és alkalman
ként akár a kastély személyzetét is bevo
nó társulások mellett felléptek itt olasz és 
német vándortársulatok is, sőt időnként 
állandó együttest is szerveztek, ill. szer
ződtettek. A közönség a kastély lakóiból, 
vendégeiből, nemesekből, katonatisztek
ből állt, de esetenként a városi polgárság 
is részese lehetett az előadásoknak.

A holicsi kastélyban, a császári család 
nyári ott-tartózkodásai idején 1746-56 
között több alkalmi előadásra is sor ke
rült, kisebb vígoperákat és pantomimet is 
színre vittek.

A —»gödöllői Grassalkovich-kastély- 
ban 1751-től több alkalommal rendeztek 
teátrális jellegű zenés kerti ünnepsége-
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A z eszterházai 
operaház  
alaprajza, 
hom lokza ta  és 
keresztm etszete.
J. de Fernstein 
rézmetszete, 1784

két. Hasonlóra került sor a pozsonyi pa
lotában is 1775-ben. A 80-as években 
Gödöllőn már kifejezetten e célra épült 
színházteremben folytak az előadások, 
többek között Peter Mayer (1783), Jakob 
Scherzer ( 1788) és Philipp Bcmdt ( 1793) 
társulatának közreműködésével. Gödöllő 
biztosította a pesti és budai társulatok 
számára a nyári játszóhelyet, ahol visz. a 
városokban már korábban bemutatott da
rabokat játszották. A pozsonyi palotában 
1786-tól volt állandó színházterem. 
Christoph Seipp, a városi színház akkori 
igazgatója kapott megbízást társulatával 
(1786-ban az ivánkai kastélyban is ját
szottak). Műsorukon prózai darabok 
mellett balettek is szerepeltek. A gróf sa
ját zenekara -  kíséretében utazva -  mind
két helyen közreműködött az előadáso
kon, melyeket a környék nemessége is 
látogatott.

Pozsonyban nyitotta meg kapuit a ze
nés színjátszás történetében rendkívül 
fontos szerepet betöltő Erdődy-színház 
is, 1785-ben. A neves énekes és színigaz
gató, Hubert Kumpf által szervezett, kez
detben 7 férfi és 5 női énekesből álló tár
sulat (köztük ismertebbek: Franz Xaver 
Girzik, Johann Baptist Hübsch, Marga
rete Kaiser) magas színvonalon látta el 
feladatát. A 12 szerződtetett vonóst a po
zsonyi helyőrség fúvósai egészítették ki, 
a zenekar élén Josef Chudy (Chudy Jó
zsef, 1752-1813; korrepetitora Anton

Kraut), majd 1788-tól Johann Panek állt. 
A színház fennállásának négy éve alatt az 
egykorú operatermés legfrissebb alkotá
sai hangzottak fel (pl. Domenico Cima- 
rosa, Karl Ditters von Dittersdorf, Joseph 
—»Haydn, Giovanni Paisiello, Antonio 
Salieri, Giuseppe Sarti, Peter Winter ope
rái). A darabok német nyelvű verzióját 
vitték színre. Sem régebbi művek műsor
ra tűzésével, sem felújításokkal nem ta
lálkozunk. Kumpf 12 művet vett át a bé
csi Kärtnertortheater repertoárjából; az 
összesen 53 bemutatott operának több 
mint fele mo.-i bemutató volt. (így pl. 
Mozart: Die Entführung aus dem Serail 
vagy Paisiello: Der Barbier von Sevilla, 
ül. másik operája, a König Theodor in 
Venedig, melyet közvetlenül a bécsi be
mutató után játszottak, hasonlóan Salieri 
Axur König von Ormus vagy Die Höhle 
des Trofonius c. darabjaihoz; néhány hó
nappal követték a bécsi bemutatót Dit
tersdorf alkotásai: Der Doktor und Apo
theker, Betrug durch Aberglauben, Die 
Liebe im Narrenhaus; itt hangzott fel 
először német nyelven Haydn Orlando 
Paladino és Armida c. műve.) Erdődy Já
nos gr. halála (1789. ápr. 15.) után 
Kumpf társulatával Pestre szerződött 
(ahol szinte a teljes Erdődy-repertoárt el
játszották). A pozsonyi Erdődy-színház 
művelődéstörténeti jelentőségét a kor
szerű repertoár magas színvonalú meg
szólaltatásán túl az adja, hogy közvetítő
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szerepet játszott a műsort meghatározó 
és más tekintetben is mintát jelentő Bées 
zenés színjátszása és az egykorú, mo.-i 
polgári színjátszás között. Hatásosan se
gítette az operai műfaj meggyökerezését 
a városi színpadokon.

A kétségkívül legjelentősebb zenés 
színházi előadások az Esterházyak kis
martoni, ill. eszterházai kastélyaiban zaj
lottak. A század első felében eddigi isme
reteink szerint Esterházy Mihály (1713— 
21) udvartartásában volt az egyetlen „ud
vari operaház”, ahol elsősorban a családi 
ünnepeket tették színesebbé saját zené
szeik és vendégénekesek („bécsi komé
diások”) közreműködésével. —»Esterhá
zy (II.) Pál Antal hg. (1734-62) nagy 
gondot fordított arra, hogy rezidenciája 
életét az európai nívóhoz közelítse: je
lentősen gyarapította a könyvtárat, sokat 
tett a zenekar színvonalas működéséért, 
kottagyűjteményt alapított (többek kö
zött számos operapartitúrát szerzett be, 
melyek a mai napig az OSZK-ban talál
ható híres Esterházy-operagyűjtemény 
részét képezik; —»főúri kottainventáriu- 
mok). A század közepe előtti színházi 
életről kevés adattal rendelkezünk (1755: 
Ecloga pastorale opera típusú előadása). 
Az igazi fellendülés akkor kezdődött, 
amikor 1761-ben Kismartonban új ját
szóhely építésébe kezdtek, és ezzel egy 
időben Joseph Haydnt szerződtették má
sodkarmesternek. (Az egyházzenei szol
gálatban Haydn ugyan Gregor Joseph 
—»Werner alárendeltje, de minden egyéb 
zenei feladat ellátása az ő tiszte volt.) A 
zeneszerző Kismartonban írt első (azóta 
elveszett) színpadi művét -»Esterházy 
(I.) Miklós (1762-90) beiktatásán, 1762. 
máj. 17-én mutatta be egy olasz operatár
sulat. Az Acide c. Haydn-opera felhang
zása szintén családi ünnepséghez kap
csolódott (1763. jam). Az operaelőadá
sok résztvevői ettől kezdve a herceg saját 
együttesének tagjai. A következő Haydn- 
bemutató a La canterina volt 1766-ban. 
Ekkor Haydn már a zenei együttes teljes 
jogú vezetője. 1768 őszén a süttöri va
dászlak helyén épült új kastélyban, 
Eszterházán (—»fertődi Esterházy-kas- 
tély) szintén egy Haydn-mű, a Lo spezia

le avatta fel a megnyíló operaházat. Az új 
hercegi székhelyen ún. „muzsikaház" 
szolgált lakhelyül az énekesek, a zene
kar, valamint az ide szerződtetett színtár
sulatok számára. A színházi idény máj. 1- 
től okt. 15-ig tartott. Eszterháza tehát 
„nyári játszóhely” volt, elsősorban a té
len Pozsonyban működő színészek szá
mára. Az első együttest -  Joseph Hell
mann és Friedrich Koberwein társulatát-  
néhány hónap után felváltó Franz Passer 
repertoárján zenés színpadi művek, pan
tomimek is szerepeltek. 1772-től már 
Carl Wahr, 1778-85 között Franz Diwald 
színészei játszottak itt. Habár e társula
tok előadásaihoz gyakorta maga Haydn 
írt kísérőzenét, elsősorban prózai műve
ket, Shakespeare, Lessing, Goethe darab
jait mutatták be. Az operajátszás mindvé
gig Haydn nevéhez fűződik. Operái -  né
melyik többször is -  a több napig tartó 
„eszterházi vigasságokon” kerültek mű
sorra: Le pescatrici (1770), L ’infedeltà 
delusa (1773), L ’incontro improvviso 
(1775). 1776-tól a színházi élet egyenle
tesebbé és intenzívebbé vált. Operaéne
keseket szerződtettek, és a következő 
évek folyamán a kor legismertebb kom
ponistáinak (pl. Pasquale Anfossi, Cima- 
rosa, Dittersdorf, Giuseppe Gazzaniga, 
Pietro Guglielmi, Paisiello, Sarti) művei 
is színre kerültek. Jelentősen megnőtt az 
operaelőadások száma. A 70-es években 
általában heti két alkalommal, míg az 
1779-es tűzvész után épült új színházban 
(1781) már hetente háromszor (1786-ban 
pl. 125 estén) játszottak operát. Egyre 
több az új bemutató, a bécsi premiert né
ha csak egy-két hónappal követően 
(Anfossi: 1 viaggiatorifelici; Sarti: Fra i 
due litiganti il terzo gode) vagy azzal 
egyidejűleg (Cimarosa: La scuola de ge- 
losi), sőt akár megelőzve is (Sarti: Giulio 
Sabino; Salieri: La scuola de gelosi...). 
Haydn e művek jó részén is rajta hagyta 
keze nyomát: egy-egy saját betétáriával 
kiegészítette vagy csupán kisebb részei
ben átdolgozta őket, transzponált, esetleg 
elhagyott egyes áriákat. Színre kerültek a 
herceg számára komponált legújabb mű
vei is: Il mondo della luna ( 1777), La 
vera constanza (1779), L ’isola disabitata
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(1779), Orlando Paladino (1782), Armi- 
da (1783). Johann Mayer 1785-ben 4 
képzett énekes színészt és 8 tagú balett
kart kínált a hercegnek, s így 1786-tól 
Miklós haláláig ők játszottak a színház
ban Haydn operaegyüttese mellett. 1787- 
ben, pozsonyi szerződésük ideje alatt 
Lasser társulata foglalta el helyüket. Ez 
évtől a leszerződő társulatoknak köteles
ségük volt az operákban előforduló ba
lettbetétek előadása is.

Eszterházán a színházzal egy időben 
bábszínház is épült, mely 1773-ban nyílt 
meg, a Mária Terézia látogatásának tisz
teletére bemutatott Philemon és Baucis c. 
Haydn-báboperával. Az előadásokat - 
akárcsak az operaházban -  bárki díjtala
nul látogathatta. Vígjátékok, bohózatok 
mellett a későbbiekben is játszottak ope
rákat, néha külön szerződtettek énekese
ket az előadáshoz. A marionettszínház, 
irányítójának, Josef Kari von Pauers- 
bachnak távozását követően 1778-ban 
megszűnt.

Esterházy (I.) Miklós halála után, 
1790 októberében örököse, Antal elbo
csátotta az operatársulatot. —»Esterházy 
(II.) Miklós 1794-1812 között Kismar
tonban az eszterházi díszletek és jelme
zek felhasználásával az ottanihoz hason
ló színvonalú színházi élet fenntartására 
törekedett. A kezdetben alkalomszerűen 
szerződtetett (többek között Carl Mari- 
nelli, Johann Karl Stadler, Heinrich 
Schmidt vezette) színtársulatok előadá
sait később -  különösen a zenekar újjá
szervezésével kezdődően, ill. az 1800-as 
évek elejétől -  kiváló énekesekből álló 
operatársulat bemutatói váltották fel. Az 
1800 előtti évek legnagyobb eseményei 
közé sorolhatjuk a népszerű táncospár, 
Salvatore és Maria Vigano többszöri 
vendégszereplését és Mozart Varázsfuvo- 
tójának 1796-os bemutatóját. A művet 
1804-ben újra előadták, a zenekar élére 
kinevezett -  az operaelőadások folytatá
sával megbízott -  Johann Nepomuk Hum
mel vezetésével. A színház élén 1805-től 
Heinrich Schmidt állt. A repertoárt az ad
digi, főképpen olasz, ill. német szerzők 
operái mellett színre kerülő legfrissebb 
francia alkotások (Nicolas-Marie Dalay-

rac, Nicolas Isouard, Étienne-Nicolas 
Méhul), a házi szerzőkként is működő 
karmesterek által megzenésített színda
rabok és további Mozart-művek (a Szök- 
tetés, a Don Giovanni és a Titus bemuta
tói) bővítették. Itt indult Franz Anton 
Forti énekesi karrierje, fellépett Franz 
Wild, az énekesek közül kiemelkedett 
még Otto Grell, Anton Schuster, a nők 
közül Anna Cornega, Josepha Vadász, 
Madame Groll, Theresia Stotz. A kismar
toni Esterházy-színház 1813 márciusá
ban -  a gazdasági okokból elbocsátott 
zenészek távozását követően -  végleg 
bezárta kapuit.

A Batthyány család több kastélyában 
is (Trautmannsdorf, Németújvár, Kör
mend, Rohonc, Püspöki, Magyarbél, Po
zsony, Pest) tudunk színház létezéséről, 
ill. szórványos adatok vannak színielő
adásokról. -»Batthyány József herceg- 
prímás nagy kedvelője volt a színháznak 
és a zenének. A pompás kiállítású ren
dezvények zenei szolgálatának ellátására 
21-24 fős -  szükség szerint kiegészített -  
állandó zenekart tartott fenn, a színielő
adásokra azonban alkalmilag szerződte
tett társulatokat. 1774 májusában pl. a 
Bemer-féle gyermektársulatot hívta meg 
Rohoncra, ahol daljáték- és balettelőadást 
tartottak. 1787 júniusában Püspökiben 
szabadtéren Paisiello Das listige Bauern
mädchen c. operája az Erdődy-társulat 
vendégjátékaként hangzott el. A pozsonyi 
nyári palota nevezetes eseménye volt 
1767-ben a császári udvar jelenlétében 
tartott operaelőadás -  Haydn: La canteri- 
na -  Esterházy Miklós énekeseinek és ze
nészeinek közreműködésével. Egy fenn
maradt kottainventárium számos korabe
li operaátiratot sorol fel, melyek ugyan 
elhangozhattak a különböző rendezvé
nyeken, de rendszeresen előadott szceni- 
kus operák adatai nem ismeretesek.

Batthyány Fülöp hainburgi kastélyá
nak színháza nagy népszerűségnek ör
vendett a település szerencsés (a Bécs- 
Pozsony közötti országút melletti) fekvé
se miatt is. A fellépő társulatok a városi 
színházak műsorát vitték a kastélyszín
házba, a főúri közönség kedvéért beta
nult művek pedig a városi színházakban



főúri zenés színjátszás 208

is bemutatásra kerültek. így pl. 1777-ben 
Karl Wahr, a pozsonyi színház igazgató
ja  társulatával Eszterházáról érkezett, 
Christoph Ludwig Seipp együttese pedig 
1791-ben felváltva játszott Pozsonyban 
és Hamburgban, majd Bécsbe ment to
vább. A 90-es években többször fellépő 
Kari Mayer-társulat állandó játszóhelye 
ez időben a bécsi Josephstädter Theater 
volt. Georg Jung és társai a pozsonyi 
színházból hozták el repertoárjukat 
ugyanekkor. A kastélyban tehát valószínű
leg ugyanazok a zenés alkotások -  daljá
tékok, operák, balettek -  kerültek színre, 
melyeknek előadásáról a városi színházak 
műsorából tudunk. (Seipp pozsonyi mű
során pl. Georg Anton (Jifí Antonín) 
Benda, Alois Cibulka, Franz Tost, Paisi- 
ello, Emanuel Schikaneder, Peter Winter, 
Matthäus Stegmeyer, Adalbert Gyro wetz 
művei szerepeltek; Georg Jung Pozsony
ban többek között Antonio Salieri, Anto
nio Sacchini, Christoph Willibald Gluck, 
Emanuel Schikaneder, Wenzel Müller, 
Vincenzo Martin, Ignaz Umlauf darabja
it játszotta.)

Nem kastélyszínház volt ugyan, de az 
operajátszás kiemelkedő helyszínéül 
szolgált —»Patachich Adám nagyváradi 
püspök rezidenciája. A püspök 34 tagú 
zenekarában több bécsi és prágai muzsi
kus is játszott. Az 1750-es évek második 
felétől elsősorban templomi karmester
ként működött itt Michael Haydn. 1764- 
ben a zenekar vezetését Kari Ditters von 
Dittersdorf vette át, aki hangversenymes
ternek Wenzel Pichlt szerződtette. A régi 
püspöki rezidenciában létrehozott szín
házban az első bemutatót 1765 végén tar
tották: Dittersdorf Isaac figura Redempto
ris c. kantátáját egy Metastasio-oratórium 
latin változatára komponálta. A szöveget 
maga a püspök fordította. A szcenírozott 
formában előadott mű a püspöki színház 
legsikeresebb darabjának bizonyult, 
1769-ig évente többször előadták. Ettől 
kezdve a zenés színjátszás is helyet ka
pott a püspöki rezidencia szórakozási al
kalmai között. A következő években töb
bek között kisebb zenés bohózatok, kom- 
pilációk, valamint a Certamen deorum 
(1766), az Amore in Musica (1767), to

vábbá az Olympia Jovi Sacra sive incru
entum musas inter, et Pastores Amoris 
certamen c. Dittersdorf-művek, ill. a 
Pythia, seu Ludi Apollinis és a Zelus Pa
storum Bethlemiticorum c. Pichl-operák 
bemutatójára került sor. A folyamatosan 
bővülő társulat egyre magasabb színvo
nalú előadásokkal szórakoztatta a váradi 
közönséget. Az egyházi reformok szüksé
gességét hirdetők udvari intrikái követ
keztében azonban 1769-ben Patachich 
Adám kénytelen volt lemondani a szín
házi estékről, a bálokról és megválni jól 
szervezett zenekara számos tagjától. 
Dittersdorf a püspök marasztalása elle
nére elhagyta a várost, s vele utazott 
Pichl is. Ezzel jelentős időszak ért véget 
Nagyvárad kulturális életében. Az 1762 
óta épülő új püspöki palotába tervezett 
állandó színház csak 1776-ban készült el, 
épp akkor, amikor Patachich a váradi 
püspökséget a kalocsai érseki székkel 
cserélte föl.

Szórványos adataink vannak további 
kastélyszínházak működéséről. A Káro
lyiak nagykárolyi kastélyában már 1757- 
től fogva hozzátartozott a szórakozáshoz 
a színielőadás, külön épületet azonban 
csak 1792 k. emeltek e célra. A rendkívül 
jól felszerelt színházban (melynek deko
rációit az 1810-es években a Nagyvára
don játszó magyar társulat kapta meg) 
nem volt állandó együttes, és alkalmi 
szerződtetésekről sincs tudomásunk. Visz. 
amatőr színház volt, hasonlóan a tótme
gyeri kastélyban működőhöz, ahova 
1799-ben szállították át a pesti palota 
színházi berendezési tárgyait. (Ezt a 
tótmegyeri „hagyatékot” 1803-ban a 
Debrecenben, Wesselényi Miklós irányí
tása alatt álló magyar nyelvű társulat 
kapta meg.)

Csupán főúri műkedvelők voltak a 
szereplői a 18. sz. végén a pétervásárai 
Keglevich-kastély színháztermében be
mutatott előadásoknak is.

Állandó zenekar működött a 18. sz. 
második felében az osztrák Styrum gr. 
simontornyai kastélyában. Első karmes
tere a cseh Frantisek Kramár (Krammer/ 
Krommer Ferenc; Franz Krommer) volt. 
Az alkalmi színházi esték között feltété-
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lezhetően olasz színészek opera-előadá
sai is előfordultak.

Valószínű, hogy a Pálffyak több kasté
lyában is volt színielőadás (Vöröskő, Ki
rályfa), de mindössze egyetlen, 1770-ben 
a pozsonyi palotában elhangzott opera- 
előadásról szóló tudósítást ismerünk.

A főúri színjátszás, a kastélyszínházak 
története nem ér véget a 18. sz.-dal. Je
lentősége azonban -  előbb a német, majd 
a magyar nyelvű hivatásos polgári szín
játszás megerősödésével párhuzamosan 
-  csökken.

Lásd még: —»zeneélet a nemesi és fő
nemesi udvarokban.

írod.: Horányi Mátyás, Eszterházi vigas
ságok, Bp., 1959; Dénes Bartha, László 
Somfai, Haydn als Opernkapellmeister. Die 
Haydn-Dokumente der Esterházy-Opern- 
sammlung, Bp., 1960; Staud Géza, Magyar 
kastélyszínházak, I—III, Bp., Színháztudomá- 
nyi Intézet, 1963-64 (Színháztörténeti Kis
könyvtár, 11, 14, 15); Somfai László, Joseph 
Haydn élete képekben és dokumentumokban, 
Bp., 1977; Sas Ágnes, Főúri zenei intézmé
nyek, arisztokrata mecénások a 18. századi 
Magyarországon, ZtDolg, 2001-02.

Gupcsó Ágnes

főzőedény
A honfoglaló magyarság jellegzetes ~e 

a nyílt tűz fölé akasztott cserépüst volt 
(—»agyagművesség a középkorban). Hasz
nálata végigkövethető az Árpád-koron át, 
sőt az ország egyes területein a 14. sz.- 
ban is. Rézüstök használata már a hon
foglalás korától feltételezhető (bár nem 
bizonyított), vas-, bronz- és rézedények 
használata a városokban az Árpád-kortól 
valószínűsíthető, a késő középkortól bi
zonyítható. A nyílt lángú tűzhelyeken és 
kemencékben többnyire cserép -ékben 
főztek.

A legelterjedtebb ~ a különféle mére
tekben készült cserépfazék volt. A faze
kakat egyszerű díszítéssel: bekarcolással, 
fogaskerékdísszel, később bordázással 
látták el. A 13. sz.-tól előbb az ország 
nyugati részén a Duna mentén, a 15-16. 
sz.-ra már keletebbre is elterjedt a hőál- 
lóbb, Ausztriában, ill. a szomszédos terü
leteken készült szürke, olykor grafitos

anyagú ún. bécsi fazék (—»osztrák im
portkerámia). A belül mázas, füles fazék 
a 15. sz. végén, városi környezetben je
lent meg először, majd a 16. sz.-ban or
szágosan elterjedt. A kora újkor kedvelt 
~e a vékony falú, egyfiilű, fehér vagy vi
lágos színű ún. vászonfazék volt, mely a 
Felvidék déli részén és az Alföldön volt 
használatban. A 16-18. sz.-i fazekakon 
gyakran körbefutó festés is található. A 
fazekakat közvetlenül a parázs közé állí
tották, vagy vas háromlábra helyezték. 
Nemcsak főző-, hanem tárolóedényként 
is szolgáltak.

A délnémet területek felől elterjedő lá
bas fazék, ill. lábas serpenyő szórványos 
előfordulások után a 15. sz.-ban jelenik 
meg a mo.-i városokban, s a 16. sz.-ban 
jut el a falusi -»konyhákba. A három lá
bon álló edény belseje mindig mázas, s 
füllel vagy nyéllel van ellátva. A henger 
alakú nyél üreges kiképzésű volt, végébe 
fanyelet lehetett illeszteni. A nyél a 16— 
17. sz.-tól már egyre gyakrabban nem 
nyitott volt, hanem közvetlen fogásra 
szolgáló gombban végződött.

A 13. sz.-tól használtak a fazekak lefe
désére cserépből készült fedőket, melyek 
az edény belsejében kialakuló nagyobb 
nyomás és a párolgás megakadályozása 
révén csökkentették a főzési időt és haté
konyabbá tették a hőfelhasználást. A ko
rai fedők között voltak harang alakúak, 
tál formájúak, valamint lapos, füllel vagy 
fogógombbal ellátott darabok is. A 14. 
sz.-tól ezeket fokozatosan kiszorította a 
kúp alakú, fedőgombos típus. A fedők a 
17. sz. végéig rendszerint mázatlan kivi
telben készültek. Elterjedésük megvál
toztatta a fazekak peremformáját: a biztos 
felfekvés érdekében a perem belső olda
lán körbefűtó fedőhomyot alakítottak ki.

A középkori rézedényekről főképp 
írott források -  inventáriumok, —»végren
deletek, számadáskönyvek -  adataiból 
van tudomásunk, ill. a korabeli —»szár
nyasoltárok képtáblái árulkodnak a kor
szakban használatos egy-egy edénytípus
ról. A rézművesség mint önálló iparág 
középkori városainkban, a rézhámorok 
közelében kezdett kibontakozni. Az első 
adatokat Felső-Mo.-ról, a 16. sz.-ból is
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merjük, de a hagyományokra való utalá
sokból arra lehet következtetni, hogy a 
mesterek már a 15. sz.-ban céhekbe tö
mörülhettek. A pozsonyi számadásköny
vek tanúsága szerint a rézműves meste
rek a városháza és a plébánia konyhájára 
készítettek főzőedényeket. Ezek főképp 
kisebb üstök, bográcsok lehettek. A réz
műves mester legkorábbi ismert, közép
kori megnevezése Kesselschmied, azaz 
’üstkészítő’ volt.

A 16. sz. folyamán jelenik meg a ’ser- 
penyőkészítő’, ’edénykészítő’ jelentésű 
Pfannschmied, Topfschmied megnevezés, 
s ez a konyhai rézedények típusainak gaz
dagodását is jelzi. Az értékes rézedény a 
módosabb konyhák használati eszköze és 
egyben dísze is volt. Míg a polgári ház
tartás felszerelésében egy-két rézüst és 
-lábas fordult elő, a főúri konyhákon 
gazdag választékát találjuk a különböző 
edényeknek. A város előkelő vendégeit 
fogadó körmöcbányai pénzverde, a Kam- 
merhof 16. sz.-i leltárjegyzéke vízmelegí
tő üstöt, kisebb bográcsokat, halfőző 
edényt, fazekakat, kannákat, merőkanalat 
és szűrőt is említ.

A nyílt lángú szabad tűzhelyen fül se
gítségével a tűz fölé akasztható réz- és 
vasedényeket, üstöket, bográcsokat, bog
rácshoz hasonló fazekakat, ill. lábakkal 
ellátott vagy lábakra állított fazekakat, 
hosszú nyeles lábasokat, serpenyőket 
használtak. Az edény belsejét sokszor 
ónozással tették tartósabbá. A Csákyak 
szendrői alsóvárának 1697. évi inventá- 
riuma a konyhában többek között 10 fe
deles kondért, 14 vasserpenyőt, 4 pár pe- 
csenyesütnivaló vasmacskát, tűz alá való 
vasmacskát vasrúddal, vasnyársakat, ros
télyokat, 2 rézfazekat, 3 tepszit és 1 réz
mozsarat sorol fel. A tűzbakoknak, azaz a 
vasmacskáknak -  későbbi szóhasználat
tal: tüzikutyáknak -  kettős szerepük volt, 
nemcsak a fahasábokat lehetett rájuk he
lyezni, hanem a forgatható húsnyársak 
állványaként szolgáltak. Vasüstben főzték 
pl. a befőttet, a lekvárszerű liktáriumot, 
confektumot. A rézművesség fénykorá
nak számító 17-18. sz.-ban a rézfazeka
sok gazdag kínálatában az említetteken 
kívül pálinka- és sörfőző üstök, sütőtá

lak, süteményes- és pástétomformák is 
föltűnnek.

írod.: Parádi Nándor, Középkori cserépfe
dők, FA, 10(1958); Holl Imre, Középkori cse
répedények a budai várpalotából, BpR, 20 
(1963); M ichnai Attila, Középkori tárgyak a 
régi Muhiról, CAH. 1982; Miklós Takács, 
Die Arpadenzeitlichen Tonkessel im Karpaten
becken, Bp., 1986; Éva Toranová, A szlováki
ai rézművesség és helye a városok iparművé
szeti kultúrájában, in VII. Kézművesipar
történeti Szimpózium (Veszprém, 1990. nov. 
12-14.), szerk. N agybákay Péter, Németh 
Gábor, Veszprém, 1991; Uö, Medikovácstvo, 
Bratislava, 1991; Holl Imre, Kőszeg vára a 
középkorban, Bp., 1993 (FontArchHung); 
A skercz Éva, Milyenek lehettek a konyhák a 
17. század elején? Soproni Szemle, 53(1999); 
Gyulai Éva, „Virgina és Veresgyörgy”. A 
szendrői alsóvár és majorság 1697. és 1716. 
évi inventáriuma, HÓMÉ, 42(2003).

Ridovics Anna-Tomka Gábor

frak n ó i v á r
1317 u. építtette a Nagymartom, ké

sőbb a várról Fraknóinak vagy Fraknói 
grófnak is nevezett család, még az Árpád- 
korban a királytól kapott birtokon. A csa
lád utolsó férfi tagjától 1440-ben vásárol
ta meg uradalmával együtt V. (Habsburg) 
Albert hg. 1451-ben ő adta el bátyjának, 
111. Frigyes császárnak. A vár ezzel Auszt
riához került. A 16. sz. második feléig egy
mást követően több osztrák arisztokrata
család (Siebenhirter, Prüschenk, Hardegg, 
Teuffel) kezén volt. 1572-1622 között 
kincstári birtokként az alsó-ausztriai ka
mara kezelte. 1622-ben kapta meg —»Es
terházy Miklós, a későbbi nádor. Attól 
kezdve máig az ő utódaié.

A középkori várból egyetlen, csepp 
alaprajzú -Horony áll. Többi részét Es
terházy Miklós bontatta le, amikor mai 
formájára épittette át. A torony földszint
jének korai gótikus, leveles konzolokról 
induló, bordás keresztboltozata árulja el 
építésének korát, a 14. sz. elejét.

A szabálytalan ötszög alaprajzú vár 
sarkain —»bástyákkal épült külső váröv
ből, azon belül pedig zárt udvaros, két
emeletes —»palotából áll. Bejárata előtt 
széles és mély, sziklába vágott árok vá-
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/4 fraknói vár külső kapuja

lasztja el az előtte magasodó hegytől. 
Teljes kiépítését Miklós nádor fia, a her
cegi címet kapott —»Esterházy (I.) Pál fe
jeztette be a 17. sz. második felében.

Külső védőművei nagyméretű bástyái
val együtt az itáliai eredetű késő rene
szánsz várépítés szabályai szerint épül
tek (—»olasz rendszerű várépítészet). A 
belső vár zárt tömbje ezzel szemben a 
korai barokk —»városi palota formáját 
képviseli. A művészettörténeti feltétele
zés alapján mindkettőt Carlo Antonio 
Carlone, vezető bécsi építész tervei nyo
mán, 1630—45 között építette a bécsi 
olasz építőcéh elöljárója, a Mo.-on több 
helyen is szereplő Simone Retacco, sok 
ismert nevű olasz mester közreműködé
sével. 1666-tól az 1690-es évekig isme
retlen tervek nyomán bővítették, belsejét 
stukkós mennyezetekkel, udvari homlok
zatait festett architektúrával díszítették. 
1691-ben befejezésképpen került a belső 
vár udvarára Esterházy Pál hg. lovas
szobra, a vár elé pedig az ugyancsak ál
tala emeltetett Mária-oszlop. A 18. sz. fo
lyamán egységes tető került rá, formája 
azóta nem változott.

A várban őrzik az egykori Mo. meg
maradt leggazdagabb családi hagyatékát, 
az Esterházy család történetét bemutató 
családi képtárat, az -»Esterházy-kincstár 
sok értékes darabját, bútorait és berende
zési tárgyait, valamint az egyik, fegyver
tárnak kialakított keleti bástyában a 18.

sz. végi Esterházy-regiment katonai fel
szerelését.

írod.: Anton Klaar, Beiträge zu Planauf
nahmen Österreichischer Burgen, I, Burgen
land, Wien-Köln-Graz, 1970, 37-38; Engel 
Pál, Királyi hatalom és arisztokrácia viszo
nya a Zsigmond-korban (1387-1437), Bp., 
1977, 111 ; Fügedi Erik, Vár és hatalom a 13- 
14. századi Magyarországon, Bp., 1977, 133; 
Burg Forchtenstein, in Die Kunstdenkmäler 
der politischen Bezirkes Mattersburg, bearb. 
von Adelheid Schmeller-K itt, Wien, 1993, 
206-272 (Österreichische Kunsttopographie, 
49); Harald Prickler, Felix Tobler, Burg 
und Grafschaft Forchtenstein, in Bollwerk 
Forchtenstein, Kat., Burgenländische Lan
desausstellung, Hrsg. Jakob Michael D er- 
schy, Eisenstadt, 1993, 12-31; Engel Pál, 
Feld István, in KMTL, 1994, 225; Engel 
Pál, Magyarország világi archontológiája, 
1301-1457, I, Bp., 1996, 313.

Koppány András-Koppány Tibor

Francfordinus Pannonius, Bartholo- 
meus (Bartholomaeus Pannonius; Buda?, 
1490-?, 1522. máj. 19. u„ 1540 e.)

Humanista műveltségű iskolamester, 
az első név szerint ismert mo.-i komédia
szerző. Családja visz. Odera-Frankfurt- 
ból vándorolt be Mo.-ra. ~ 1510-től a 
krakkói egyetemen tanult, 1515-től 
Bécsben a neves humanista, Vadianus ta
nítványa. Itt megszerezte a magiszteri fo
kozatot. 1517-től Budán tanított, kb.

A fraknói vár udvara az öregtoronnyal
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1520-tól —»Szatmári György köréhez tar
tozott. Római utazása után nem Budára, 
hanem Selmecbányára tért vissza iskola- 
mesternek, majd jegyzőnek. Onnan írt le
vele bizonyítja, hogy 1522-ben már a re
formáció híve. A későbbiekben Beszter
cebányán prédikátor. Gryllus (A tücsök) 
c. komédiája és Inter Vigilantiam et Tor
porem dialogus (Az Éberség és Tunya
ság vitája) c. farsangi dialógusa egy kö
tetben jelent meg Bécsben, 1518-21 kö
zött. Az előbbi Plautus Captivi]a nyomán 
készült, az utóbbin Vergerio Paulus c. 
vígjátékának hatása érezhető.

Kiad.: Operae quae supersunt, kiad. Var
g h a  Anna, Szeged, 1945; RMDE I, 1960; 
Magyar humanisták levelei, kiad. V. Kovács 
Sándor, Bp., 1971.

írod.: Vargha Anna, Bartholomeus 
Francfordinus Pannonius, EPhK, 1939; Kar
dos Tibor, A magyarországi humanizmus ko
ra, Bp., 1955; Gustav Haamann, Bartholo
meus Francfordinus Pannonius, Simon Gry- 
näus in Ungarn, Zeitschrift für Ostforschung, 
1965.

Bretz Annamária

francia rendszerű várépítészet -»né
metalföldi és francia rendszerű várépíté
szet

francia váll —»váll

franciska -»ütő- és sújtófegyverek

franciskánusok —»ferencesek

Franck, Valentin, frankensteini (Sze- 
ben, 1643. okt. 20.-Szeben, 1697. szept. 
27.)

Erdélyi szász királybíró, fejedelmi ta
nácsos, író. Nagyszebenben, majd az 
altdorfi egyetemen tanult. Hazatérése 
után különböző tisztségeket viselt szülő
városában: 1682-től tartományi jegyző, 
1686-ban királybíró, 1687-től fejedelmi 
titkos tanácsos, 1692-től a kormányzóta
nács tagja. Mathias Milesszel közösen 
adta ki a Hundert sinnreiche Grabschrif
ten (Szeben, 1677) c. gyűjteményt. Ovi
dius műveiből válogatott száz idézetet, 
közülük egyeseket németre, magyarra,

Valentin F ranck. R ézm etszet

románra fordított (Hecatombe sententia
rum Ovidianarum, Szeben, 1679). Nagy 
hatású művet irt az erdélyi szászok ere
detéről (Breviculus originum nationum et 
praecipue Saxonicae in Transylvania, 
Szeben, 1696; megjelent németül is) és a 
tűzijátékokról (Breviculuspyrotechnicus, 
Szeben, 1697). Több gyűjtemény is meg
jelent a tiszteletére (Favor Aonius, Sze
ben, 1679; Rosetum Franckianum, Bées, 
1692; Obsequium honore, Szeben, 1697). 
Nevét ötvöstárgyak is megőrizték: pl. 
egy díszszekrény két ezüstmedaillonja és 
egy —»Jankovich Miklós műgyűjtemé
nyéből származó, rubinokkal, gyöngyök
kel és színes zománccal díszített arany- 
medaillon ~ arcképével, ill. címerével, 
melynek mestere visz. a nagyszebeni 
-»Hann Sebestyén volt, valamint egy 
felirata szerint ~ által készíttetett, ara
nyozott ezüstkanna, szintén Hann Sebes
tyén műve (mindhárom: MNM).

Kiad.: Egon Hajek, Die Hecatombe Sen
tentiarum Ovidianarum des V. von Francken- 
stein, Szeben, 1923; RMKTXVII/11, 1986.

írod.: Roth V iktor, Franckensteini Franck 
Bálint epitaphiuma, AÉ, 1911; Egon Hajek,
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C o lia m b a ;  l a u r e a t e ,  ^  
5ub A li 5 invictæ  A q u ilce ,

tja n rep  firaAí&Caiarea vinculo copulat® 
W óui immortal i t ó  i portum evolantem :
|f Honora ,*Spectab. Gener Ampi, e t Poetici.
fon .Va l e n t i n t  F r a n c  K d e  F ranckun
ó t e in , IUxcstr. G ul’e r iu i  Tranfylvcuiia? 
R,.eg' 11 Conii lia r 11 In tim i  ̂ apcotixuru^ 
Cotrutrs confirmati Ac Iudacis R-CfiU 

Cibin; conyi/V jV V liÄ ecr a t e  .

A Valentin Franck tiszteletére kiadott Rosetum Franckianum (Bées, 1692) egy lapja

Jacopone da Todi in Siebenbürgen, Archiv 
des Vereins für siebenbürgische Landeskunde 
(Hermannstadt), 1924; Jankovich Miklós, 
2002, 155. sz. (Kiss Erika).

Bogár Judit

Francken, Christian (Gardelegen, 
1552 k.-Róma, 1610 u.)

Szabadgondolkodó. Alsó-szászo.-i prot. 
családból származott. Fiatalon katalizált, 
belépett a jezsuita rendbe, majd megszö

kött. Vitairataiban hevesen bírálta a kát. 
egyházat, de racionalisztikus valláskriti
kai nézetei miatt a prot. felekezetekkel is 
sorra összetűzésbe került. Elszigetelt 
helyzetében többször is rákényszerült, 
hogy látszólag visszavonja eretnekségeit, 
és visszavételét kérje a jezsuita rendbe. 
1581-ben Boroszlóban —»Dudith András 
vendége, 1584-85-ben Erdélyben Geren
di János pártfogásával a kolozsvári unit. 
iskola tanára volt. Másodszor 1588-89
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fordulóján tért vissza Erdélybe és 1593- 
ig maradt. Bár 1591-ben ismét katalizált, 
1598-ban Itáliában az inkvizíció elfogat
ta. Börtönben halt meg.

Epiktétosz Enchiridion')&nak latin for
dítását 1585-ben Kolozsvárt rendezte 
sajtó alá. Visz. 1585-ben keletkezett Ar
gumenta XXII in sacram Mosis historiam 
c. irata is, amelyben a kései reneszánsz 
természetfilozófia érveivel cáfolja a bib
liai teremtéstörténet hitelességét. Máso
dik erdélyi tartózkodása alatt addigi ter
mészetfilozófiai indíttatású késő huma
nista valláskritikáját egy sokkal inkább 
metafizikai jellegű vallásbírálat váltja 
fel, mely a 16. sz. végi skolasztika prob
lémáit taglalja. Erről tanúskodik legme
részebb valláskritikai munkája, az 1590- 
91 k. Kolozsvárott keletkezett Disputatio 
de incertitudine religionis Christianae 
(ms.), amely 37 különböző típusú (koz
mológiai, teleológiai, az örök igazságok 
elméletén alapuló, ontológiai stb.) isten
érv cáfolatára vállalkozik. Politikai filozó
fiájának központi kérdése a vallási türe
lem: a firenzei neoplatonizmus politikai 
konzervatizmusát kísérli meg összekötni 
az általa ismert vallások univerzalisztikus 
víziójával. Miután 1593 őszén elhagyja 
Erdélyt, addig megfigyelhető kritikai tá
volságtartását teljesen feladva áll be Prá
gában a tizenöt éves háborút vakon tá
mogató császári propagandairodalom 
szerzői közé két politikai röpiratával 
(Dolium Diogenis, 1594 és Analysis 
rixae Christianae, 1595).

Magyar szempontból az erdélyi non- 
adorantista mozgalommal, Dudith And
rással, Szokoly Miklós kisvárdai köré
vel, valamint Báthory Zsigmond belső 
politikai ellenzékével (—»Kovacsóczy 
Farkas, Kendiek, —»Gyulay Pál stb.) való 
kapcsolata jelentős.

Kiad.: Lech Szczuckj, W krçgu myslicieli 
heretyckich, Warszawa, 1972, függelék; Pir- 
nát Antal, Christian Francken egy ismeretlen 
munkája, ItK, 1983.

írod.: Pirnát Antal, Arisztoteliánusok és 
antitrinitáriusok. Gerendi János és a kolozs
vári iskola, Helikon, 1971; Lech Szczucki, 
Két 16. századi eretnek gondolkodó: Jacobus 
Palaeologus és Christian Francken, Bp.,

1980; Bálint Keserű, Christian Franckens 
Tätigkeit im ungarischen Sprachgebiet und 
sein unbekanntes Werk „Disputatio de incer
titudine religionis Christianae”, in Antitrini- 
tarianism in the second half o f  the 16th cen
tury, eds. Róbert Dán, Antal Pirnát, B p -  
Leiden, 1982 („Studia Humanitatis”, 5); Jó
zsef Simon, Die Religionsphilosophie Chris
tian Franckens, Dissz., 2004 (megjelenés 
alatt).

Simon József

F ran g ep án  Anna Katalin, thersaezki, 
gr. (Ana Katarina Frankopan; Bosiljev, 
1625?-Graz, 1673. nov. 16.)

író, mecénás. —»Frangepán Ferenc 
Kristóf nővére, —»Zrínyi Péter felesége. 
Támogatta a jezsuita Baltazar Milovac 
Dvojni dusni kinő (Kettős lelki kincs, 
Becs, 1661) c. imakönyvének kiadását. 
1664-ben -»Zrínyi Miklós tervei alapján 
a magyar főurak nevében tárgyalt Velen
cében. 1665-től férje oldalán részt vett a 
Wesselényi-mozgalom szervezésében. 
Az összeesküvés bukása, Zrínyi Péter ki
végzése és a vagyonelkobzás után gyer
mekeitől elszigetelték, a grazi domonkos 
kolostorba internálták; ott halt meg.

~ német forrásokat követő, horvát 
nyelvű imakönyve, a Put ni tovarus (Úti- 
társ, Velence, 1661) a vallásos költészet, 
1985-ben előkerült verses naplója (ms.) a 
horvát világi költészet jelentős darabja. 
A Zrínyi Péter által fordított Fortuna 
sorsvető könyvet tévesen tulajdonították 
~nak.

Kiad.: Hrvatski kajkavski pisci, II, red. Ol
ga Sóját, Zagreb, 1977 (Pet stoljeca hrvatske 
knjizevnosti).

írod.: Ivan Kukuuevic-Sakcinski, A na 
Katarina grofinja Frankopan-Zrinska, Arkiv 
za povjestnicu jugoslavensku (Zagreb), 
9(1868); Uő, Knjizevnici u Hrvatah iz prve 
pobvine 17. vijeka, Zagreb, 1869; Margalits 
Ede, Zrínyi Péter és Frangepán Katalin, Bp., 
1897; Ferdo Rozic, Putni tovarus Katarine 
Zrinske, in Posljednji Zrinski i Frankopani, 
Zagreb, é. n. [1908]; Zbornik „Posljednji 
Zrinski i Frankopani”, Zagreb, 1908; Ferdo 
SlSlC, Zavjera Zrinsko-Frankopanska (1664- 
1671), Zagreb, 1926; Drazen BudiSa, Moje 
drago srce. Pismo Petra Zrinskoga Katarim
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Zrinski u suvremenim prijevodima, Zagreb, 
1989; Andelko M ijatovic, Zrinsko-Franko- 

panska urota, Zagreb, 1992.
Bene Sándor-Hausner Gábor

Frangepán Ferenc (Czetin, 1483?— 
Pozsony, 1543. jan.)

Kalocsai érsek, majd egri püspök, a 
16. sz. első felének egyik legműveltebb 
értelmiségije: nemzetközi kapcsolatrend
szert ápoló, irodalomkedvelő, művészet- 
pártoló humanista. Ferences szerzetes

ként Rómában tanult, s noha később fel- 
oldozást nyert a pápától fogadalmai alól, 
haláláig használta a „fráter” címet. Leve
lezésben állt Jacopo Sadoleto bíborossal, 
a kiváló latinistával, Erasmus egyik leg
elszántabb védelmezőjével a pápai ud
varban, aki Pietro Bembóval együtt a 
szentszék titkárságán dolgozott. ~ maga 
is Erasmus szellemében írta meg nagy si
kerű latin nyelvű beszédét a törökve
szélyről, melyet a regensburgi birodalmi 
gyűlésen adott elő 1541-ben, s mely né-

Zrinyi Péter és Frangepán Ferenc kivégzése. Johann Martin Lerch rézmetszete, részlet. OSZK
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met és olasz fordításban is megjelent. ~ 
levelei szintén az erasmusi humanizmus 
szellemében születtek. -»Komjáthy Be
nedek, az első magyar nyelven író eraz- 
mista, ~ nőtestvérének, F. Katalinnak a 
szolgálatában állt, és úrnőjének ajánlotta 
Erasmus kiadása nyomán készült Szt. 
Pál-fordítását. Nem lehetetlen, hogy az 
erasmusi bibliaértelmezés igényét ~ köz
vetítette nővére udvarába. ~ gazdag kéz
iratgyűjteményéből adták ki nyomtatás
ban Galeotto —»Marzio Mátyás király 
tetteiről és mondásairól szóló híres 
könyvét (Bécs, 1563). A főpap diplomá
ciai küldetésben eljutott Itáliába, a Né
met Birodalomba, Franciao.-ba és Spa
nyolodba is. Intellektusában a kolostori 
kultúra a kifinomult humanizmussal pá
rosult. Olykor vitába keveredett a refor
máció híveivel: -»Heltai Gáspár izgal
mas inkvizíciótörténetében, a Háló ban 
(Kolozsvár, 1570) beszámol arról, hogy 
az 1538-as segesvári hitvitán a „nagy 
kápáú egri érsek, a Frangepán” is megje
lent. A történetíró —»Brodarics Istvánnal 
is éles vitát folytatott a vallási reformok 
kérdéséről. Sokáig János király híve volt, 
de később átállt Ferdinánd pártjára. Mű
pártolóként is számon tartjuk. Testvérére, 
Katalinra egy flamand kárpitsorozatot 
hagyott, mely a Szép Melusina történetét 
dolgozta fel. —»Oláh Miklós érsek az ő 
hagyatékából szerezte meg azt a tizenkét 
darabból álló, „régi”-nek mondott fali- 
szőnyegciklust, amely a tékozló fiú bib
liai történetét ábrázolta. ~ zenekedvelő 
ember lehetett, legalábbis azt beszélték 
róla, hogy halála előtt napokon át muzsi
káltatott magának.

írod.: Sörös Pongrác, Frangepán Ferenc, 
kalocsai érsek, egri püspök, Sz, 1917; Hor
váth János, Az irodalmi műveltség megoszlá
sa. Magyar humanizmus, Bp., 1935, 257— 
258; Sugár István, Az egri püspökök történe
te, Bp., 1984, 232; László Emőke, Flamand 
és francia falikárpitok Magyarországon, Bp., 
1980, 28; Ács Pál, Katolikus irodalom és kul
túra Magyarországon a reformáció századá
ban, in UŐ, „Az idő ósága". Történetiség és 
történetszemlélet a régi magyar irodalomban, 
Bp., 2001,227.

Ács Pál

Frangepán Ferenc Kristóf, gr. (Fran 
Krsto Frankopan; 1643-Bécsújhely, 
1671. ápr. 30.)

Költő, fordító. -»Frangepán Anna Ka
talin öccse, -»Zrínyi Péter sógora. Több 
alkalommal járt Itáliában. 1663-ban a 
Zrínyiek oldalán harcolt Horváto.-ban. A 
bécsi udvar több ízben is tüntetőén mel
lőzte: nem kapta meg a senji főkapitányi 
címet, s korábbi ogulini főkapitányi tisz
tétől is meg kellett válnia. 1669-ben Zrí
nyi Péter bevonta a császár elleni szer
vezkedésbe. 1670 márciusában Zrínyivel 
Bécsbe ment; elfogták, s ettől kezdve a 
bécsújhelyi börtönben raboskodott. 1671. 
ápr. 11-én felségsértés és árulás vádjával 
halálra ítélték, ápr. 30-án lefejezték. A 
börtönben kezdte szlovén nyelvre fordí
tani Molière Georges Danáin c. darabját. 
Rabsága idején írta Gartlic za cas kratiti 
(Időt múlató kertecske) c. horvát nyelvű 
versgyűjteményét. Az olasz Seicento 
költészetének modorát idéző, főként Ma
rino hatását mutató versfüzérben az élet
vágy és a panasz hangjai szólalnak meg. 
Ekkor született Trumbita sudnjega dneva 
(Az utolsó ítélet trombitája) c. szatirikus 
műve is. Horvát verseinek és néhány, fel
tehetően általa írt olasz költeménynek a 
kézirata a 19. sz.-ban került elő a bécsi 
Staatsarchivból. A horvát 5 kunás bank
jegyen -  Zrínyi Péterrel együtt -  az ő 
arcképe látható.

Kiad.: Djela Frana Krste Frankopana, ed. 
Slavko Jezic, Belgrad, 1936; Grada za 
gospodarsku povijest hrvatske u 16. i 17. stol- 
jecu. Ízbor isprava velikih feuda Zrinskih i 
Frankopana, ed. Emil Laszowski, Zagreb, 
1951 (levelek); Rab századok. Börtönnaplók, 
börtönlevelek, szerk. Pintér József, Bp., 
1956 (1 levél); Jugoszláv költők antológiája, 
szerk. Vujicsics D. Sztoján, Bp., 1963 (1 
vers); Csillagpor. Jugoszláv Urai antológia, 
ford. C suka Zoltán, Bp., 1971 (1 vers); A 
szerbhorvát irodalom kistükre a kezdetektől 
1945-ig, Bp., 1969 (2 vers); Adriai tengernek 
múzsája. A dalmát tengerpart költészete, vál., 
ford. Csuka Zoltán, Bp., 1976 (1 vers).

írod.: Angyal Endre, Frangepán Ferenc 
költészete, AUnivDebr, 1(1954); UŐ, Die 
slawische Barockwelt, Lipcse, 1961 ; Csuka 
Zoltán, A jugoszláv népek irodalmának törté-
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nete, Bp., 1963; Lőkös István, A horvát iro
dalom története, Bp., 1996.

Bogár Judit

Frankopan, Ana Katarina —>Frange- 
pán Anna Katalin

Frankopan, Fran Krsto —»Frangepán 
Ferenc Kristóf

Frankovith Gergely (ejtsd: franko- 
vity; Szigetvár?, 1557 k.-Sopron, 1599)

Ev. orvos, író, költő. 1587-től egy bő 
évtizeden át Sopron város orvosa, a pol
gárjogot is megszerzi. Nem a tudós orvo
sok, inkább a borbélyok, természet- 
gyógyászok közé tartozott. O a szerzője

a legrégebbi magyar nyelvű nyomtatott 
orvosi írásnak, a Hasznos és fölötte szük
séges könyvnek, amely először Németúj- 
várott, 1582-85 között Manliusnál, majd 
némileg kiegészítve szintén Manliusnál, 
Monyorókeréken, 1588-ban jelent meg, 
tíz egészoldalas rézmetszettel. (Ez az 
utóbbi kiadás volt Mo.-on a 16. sz.-ban 
az első és egyetlen rézmetszetekkel il
lusztrált nyomtatvány.) ~ műve sajátos 
egyveleg: gyógyító füvek és népies 
gyógymódok leírása, s ezekhez hasonló 
terjedelemben tartalmaz valláserkölcsi 
elmélkedéseket, imádságokat, énekeket 
(amelyeket a versfők tanúsága szerint ő 
maga szerzett). Önjellemzése szerint, no
ha „nem deák”, „azért igen Szentírás-ér-

Rézmetszetű illusztráció 
Frankovith Gergely 
Hasznos és fölötte 
szikséges könyvének 
második kiadásából 
(Monyor ókerék, 1588)
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tő doktor isten által”. Tudott latinul, s 
gyógyszereit (a korban már némileg ar
chaikus módon) maga készítette. —»Bey- 
the Istvánnal jó barátságban volt. Visz. 
alapos botanikai ismeretekkel rendelke
zett, egy orvosságának leírásában hatvan 
növény magyar nevét is közli. Könyvé
ben meglehetősen különös, visz. maga 
tervezte címerét is közzéteszi. Nem való
színű, hogy nemes lett volna, az ilyen cí
merhasználat a polgároknál divatozott. 

Kiad.: Waczulik, 1984. 
írod.: Borsa Gedeon, Frankovith Ger

gely, Communicationes ex Bibliotheca Histo
riae Medicae Hungarica, 1956; „Minden dok- 
torságot csak ebből késértek Szemelvények 
a 16—17. század magyar nyelvű orvosi kézi
könyveiből, vál. és utószó Szlatky Mária, 
Bp„ 1983.

Kiss Anna

Fráter Gáspár (Körmendi Gáspár; 
Körmend, ?-?, 1 570)

Domonkos szerzetes, versszerző. A 
Makkabeusok második könyvének kilen
cedik fejezetét feldolgozó História az 
pogán Antiochus királynak kegyetlenkö- 
déséről az Sidó országban, és az Istennek 
rajta tett igaz ítéletiről és büntetéséről 
(Bártfa, 1582) c. bibliai énekét a záró 
strófa tanúsága szerint 1560-ban írta 
Szombat városában. Kéziratból ismerjük 
egy Mária-énekét: „Gyönyörködjél, Szűz 
Mária, a magas mennyországban...” 

Kiad.: RMKT XVI/7, 1912; Holl Béla, 
Fráter Gáspár Mária-éneke, ItK, 1972.

írod.: Botta István, Fráter Gáspár, ItK, 
1972; Uő, Melius Péter ifjúsága, Bp.,1978.

Lux Etelka

Fráter György (Utisinovic; 1482 k -  
1551. dec. 16.)

Kincstartó, helytartó, váradi püspök, 
bíboros. A Mohács utáni évtizedek ma
gyar politikáját döntően meghatározó ál
lamférfi. Horvát kisnemesi családból 
származott, nyolcéves korától Mo.-on 
nevelkedett. A széliében elterjedt Marti- 
nuzzi névalak voltaképp hibás: anyai ne
vének (Martinusevic) olaszos változata. 
Kortársai „György baráf’-ként vagy még 
egyszerűbben „barátiként emlegették, a

„frater Georgius” nevet a Szapolyai csa
lád familiárisaként a pálos rendi szerzete
sek sorába lépve kapta. Már ekkor felhív
ta magára a figyelmet a szerzet magyar 
és lengyel kolostorhálózatának átszerve
zésével. Politikájának és életének tragi
kuma abból fakadt, hogy minden erejé
vel az ország egységét igyekezett meg
őrizni egy olyan időszakban, amikor a 
Magyar Királyság három részre szakadá
sának folyamata már megállíthatatlan 
volt. Lodovico Gritti balsikerű kormány
zósága alatt került egykori patrónusa, 
Szapolyai János király szolgálatába, és 
az olasz-török kalandor bukását követő
en megörökölte annak kincstartói tisztét, 
egyszersmind átvette a Gritti által meg
öletett Czibak Imre váradi püspökségét. 
János király bizalmasaként sikeresen 
rendezte az állam pénzügyeit és diplomá
ciai kapcsolatait. Kifinomult taktikával 
igyekezett hol elsimítani, hol egymás el
len kijátszani a Habsburgok, a török és az 
ingatag magyar főurak áttekinthetetlen ér
dekellentéteit. János király megbízottja
ként meghatározó szerepet játszott az 
1538-as váradi békekötésben, amely legi
timálta mind I. Ferdinánd, mind Szapolyai 
királyságát. Az egyezmény kimondta, 
hogy János halála után a korona Ferdi- 
nándra száll, még akkor is, ha Szapolyai- 
nak időközben fia születik. János király 
ekkor feleségül vette Jagelló Izabellát, aki 
1540-ben örökössel ajándékozta meg. 
Szapolyai napokon belül megbetegedett 
és meghalt. A csecsemő János Zsigmon- 
dot ~ királlyá koronáztatta, felborítva ez
zel a váradi békeművet. A Buda körül ki
újult harcokba beavatkozó 1. Szulejmán 
szultán 1541-ben csellel elfoglalta a fő
várost, és a török végleg megtelepedett 
Mo.-on -  ezért sokan a barátot hibáztat
ták, noha kétségkívül mások is felelősek 
Buda elestéért. ~ ettől kezdve a csecsemő
II. János király gyámjaként Izabellával 
együtt kormányozta a keleti országrészt, 
a háborúskodásig fajuló konfliktusokba 
keveredve a királynéval. Látszólag mind
két nagyhatalom érdekeit kiszolgálva 
azon buzgólkodott, hogy a maradék or
szág minél inkább megőrizze gazdasági 
és politikai cselekvőképességét. Előbb a
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Fráter György. Ismeretlen festő müve, 18. sz. MNM TKcs
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gyalui (1541. dec. 29.), majd a nyírbátori 
(1549. szept. 8.) egyezségben kötelezett
séget vállalt arra, hogy alkalmas pillanat
ban átadja Erdélyt Ferdinándnak. 1551 
júliusában elérkezettnek látta az időt. Iza
bella és a gyermek király Lengyelo.-ba 
távozott, Fcrdinánd zsoldosai behatoltak 
Erdélybe, egyidejűleg a török is támadás
ba lendült. A Habsburg uralkodó azon
ban, bár még a bíborosi kalapot is meg
szerezte ekkor a barátnak, mégsem bízott 
-ben. Titkos utasítást adott arra, hogy vé
gezzenek vele. Az alvinci kastélyban dec. 
16-án, éjjel elkövetett orgyilkosság bur
kolt beismerése volt annak, hogy a Habs
burg uralkodó nem képes megtartani Er
délyt, és így az ország végleg három rész
re szakadt. A pápa vizsgálatot rendelt el 
Ferdinánd ellen a frissen kinevezett bíbo
ros elleni merénylet miatt. Noha az eljá
rás a király felmentésével fejeződött be, ~ 
haláláról még a 18. sz. végén sem volt il
domos beszélni. —»Batthyány Ignácnak a 
gyilkosság körülményeit feltáró művét a 
bécsi cenzúra nem engedte megjelentetni.

~t az iránta ellenséges történetírók 
szőrös fülű, tanulatlan, durva beszédű, 
udvariatlan embernek festették le, aki ta
lán még írni sem tudott. Mindez azonban 
nem volt igaz. A barát jó kapcsolatban 
állt korának humanistáival, kedvelte a 
szórakozást -  Izabella királynéval és ud
varhölgyeivel olykor táncra perdült - ,  a 
művészeteket is pártolta, építkezéseinek 
országszerte híre ment. —»Tinódi Sebes
tyén is megemlíti, hogy „királyénál szebb 
lön az ő udvara”, s azt is megírja, hogy a 
szamosújvári várat „olasszal csináltatá, / 
hogy egész Erdélyt azután abból bírná”. 
1542-ben faragott címere ma a belső vár
kapu mellé beépítve látható. 1546 k. 
megszerezte Alvincon a domonkosok 13. 
sz.-i alapítású, addigra elnéptelenedett 
kolostorát, s kastéllyá alakíttatta, mely
nek kinézetéről csak a gyilkosság szem
tanúinak vallomásai alapján alkothatunk 
némi fogalmat. A barátot ugyanis ebben, 
a ma csak alapfalaiban látható, a Beth- 
len-kastély udvarában nemrégen föltárt 
épületben ölték meg; a romos állapotú, 
de ma is álló épület jóval későbbi, -nek 
gondja volt arra is, hogy Georg —»Hoff-

greff-fel 1550-ben kiadassa a —»Váradi 
Regestrumot (Ritus explorandae verita
tis) -  ezáltal a középkori történelem 
egyik ritka dokumentumát, a váradi tü- 
zesvaspróbák jegyzőkönyveit óvta meg 
az enyészettől. Amennyire tehette, gátat 
szabott a reformáció terjedésének, az er
délyi protestantizmus csak halála után 
bontakozott ki igazán. A pálos rend és a 
kolostori kultúra támogatóra talált -ben. 
Az ő költségén 1540-ben Velencében 
nyomtatásban is megjelentették breviáriu
mukat, mely magyar nyelvű részleteket is 
tartalmaz: a hónapok neveit. ~ neveltette 
és pártfogolta —»Draskovich Györgyöt, 
aki később pécsi püspökként a tridenti 
zsinat egyik szereplője lett, s aki —»Teleg- 
di Miklóst megelőzve megírta az első 
magyar nyelvű ellenreformációs könyvet 
-  György barátnak szóló ajánlással.

Sztárai Mihály egy versében „barátból 
lőtt király”-nak titulálja ~t. Tragikus élet
sorsa és ellentmondásos személyisége 
számos szépirodalmi alkotás témája, kö
zülük Jókai Mór Fráter György és Ke
mény Zsigmond Zord idő c. regényei a 
legjelentősebbek. Ez utóbbi különös tör
téneti érzékkel mutatja be a barát alakját.

írod.: Horváth Mihály, Utyeszenich Frá
ter György (Martinuzzi bíbornok) élete, Bp., 
1882; Horváth János, A reformáció jegyé
ben. A Mohács utáni félszázad magyar iroda
lomtörténete, Bp., 1957, 85-95; Barta Gá
bor, Az erdélyi fejedelemség születése, Bp., 
1979; UÖ, Vajon kié az ország?, Bp., 1988; 
Ács Pál, Katolikus irodalom és kultúra Ma
gyarországon a reformáció századában, in 
Uő, „Az idő ósága Történetiség és történet- 
szemlélet a régi magyar irodalomban, Bp., 
2001 ; Kovács András, Késő reneszánsz épí
tészet Erdélyben. 1541-1720, Bp.-Kolozsvár, 
2003, 51-53, 101.

Ács Pál

Fráter István (Érkeserű, 1630 k.-?, 
1703)

Költő. -»Fráter Pál fia. Várad eleste 
(1660) után a Felvidékre menekült, egy 
ideig Abaújban élt. Az 1670-es évek ele
jén Apafi Mihály szolgálatába állt, 1675- 
től a huszti vár alkapitánya. 1685-ben 
Thököly-pártisággal gyanúsították. Ver
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seinek 1684-ben összeállított gyűjtemé
nyét (Paraphrasis rithmica, azaz verses 
magyarázat) Teleki Mihály huszti főka
pitánynak ajánlotta. A sztoikus latin 
szentenciák, közmondások, szállóigék 
egy részét Balassi-strófában fordította.

Kiad.: Alszeghy Zsolt, K. Fráter István 
versei Teleki Mihályhoz 1684-ből, ItK, 1917; 
RMKT XVII/12, 1987; Magyar költők 17. 
század, 1990.

írod.: M óricz Béla, Két 17. századi erdé
lyi énekszerző életrajzához, ItK, 1975; O r- 
LOVSZKY Géza, Zrínyi Miklós „Syrern”-köte
tének hatása Fráter István kéziratos vers
gyűjteményében, in Prodromus. Tanulmányok 
a régi és az újabb magyar irodalomról, szerk. 
Kovács Sándor Iván, Bp., 1985.

Bogár Judit

Fráter Pál, bélmezei ( f i 658?)
Versszerző, Bihar m.-i nemes, -»Frá

ter István apja. I. Rákóczi György elfo
gatta, mivel azzal vádolták, hogy Bethlen 
Istvánnal ért egyet. Megszökött a váradi 
börtönből, később tisztázta magát. II. Rá
kóczi György kapitánya lett, 1654-ben 
visszakapta birtokai egy részét. Később 
Kemény Jánost támogatta, ezért el kellett 
hagynia Erdélyt. Egyetlen ismert verses 
levelét -  „Az citrom s narancsot nagy 
kedvesen vöttem...” -  feleségének írta a 
Felvidékről, egy ajándékba küldött nyak
lánc kísérőjeként.

Kiad.: Zsák J. Adolf, Bélmezei Fráter Pál 
verse feleségéhez 1660 körül, ItK, 1901; 
RMKT XVII/9, 1977.

írod.: Móricz Béla, Két 17. századi erdé
lyi énekszerző életrajzához, ItK, 1975; Ko
vács Sándor Iván, Zrínyi kősziklái, in Uő, 
Zrínyi-tanulmányok, Bp., 1979.

Bogár Judit

Fraternitas XXIV regalium parocho
rum -»szepesi 24 plébános testvérülete

Fraxinus de Zegedinus, Caspar 
—»Szegedi Kőrös Gáspár

freskó -»falfestészeti és faldíszítő 
technikák

Freund der Tugend (Der) -»folyóirat

Fridelius, Johannes (Fridel; Sopron, 
1638?-Sopron, 1719?)

Ev. tanár, iskolaigazgató. Sopronban, 
majd 1659-től a wittenbergi egyetemen 
tanult, filozófiai, antropológiai, erkölcs- 
tani disputációkat adott ki (Ex anthropo- 
logia de principiis nobiscum natis, 1661 ; 
Discursus academicus de bono ac excel
lenti politico, 1661; Disputatio philoso
phica de potentia obedientiali, 1662). 
1664-től a soproni ev. líceumban kon- 
rektor, 1682-1712 között rektor. A kon- 
vent megbízásából 1693-ban tantervet 
nyújtott be, melyben a soproni ev. gimná
ziumban és elemi iskolában használatos 
tankönyveket és alkalmazandó módszere
ket is részletesen tárgyalta. Tanítványai 
írásaiból kötetet szerkesztett —»Lackner 
Kristóf emlékére (B. Domini Christopho- 
ri Lackneri [...] vitae curriculum, Győr, 
1714).

Kiad.: W a c z u l ik , 1984 .

írod.: N é m e t h  Sámuel, Fridelius János, 
Soproni Szemle, 1 9 4 1 ; K e c s k e m é t i  Gábor, A 
történeti kommunikációelmélet lehetőségei, 
I tK , 1995 .

Bogár Judit

Fridvalszky János (Fridvaldszky; Po
zsony, 1730. dec. 13.-Szepesváralja, 
1784. máj. 3.)

Jezsuita természettudós. 1746-ban lé
pett be a rendbe. Bécsben folytatott 
egyetemi tanulmányokat, majd a gyula- 
fehérvári és a kolozsvári jezsuita akadé
mián tanított. A rend 1773-as feloszlatá
sa után elhagyta Erdélyt, 1777-től szepe
si kanonok, majd Liptó m. főesperese és 
táblabírája.

Bár foglalkozott a Mária-tisztelet és a 
magyar királyok történetével is (pl. Re
ges Hungáriáé Mariani... és Heroes 
Hungáriáé Mariani, Bées, 1775), igazán 
jelentős eredményeket a természettudo
mányok (különösen a —»bányászat) és a 
mezőgazdaság korszerűsítése terén ért el. 
Erdély múltját, természetföldrajzát be
mutató tanulmánya Inscriptiones roma- 
no-transylvanicae... címmel 1767-ben 
jelent meg Kolozsváron. Közreműködött 
az 1769-ben megalakult Erdélyi Mező- 
gazdasági Egyesület létrehozásában, ja
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vaslatot tett a papírgyártás korszerűsíté
sére, ismerjük egy kéziratban maradt, 
trágyázásról és szántásról szóló latin 
nyelvű értekezését (Dissertatio de agris 
fimandis et arandis...). Az erdélyi vasbá
nyászat és kohászat helyzetét tárgyalta 
Dissertatio de natura ferri et ferrariis 
Regni Hungáriáé ac Transilvaniae (Ko
lozsvár, 1766) c. munkájában, és nevéhez 
fűződik Erdély ásványtani viszonyainak 
első bemutatása (Mineralogia magni 
principatus Transilvaniae, Kolozsvár, 
1767).

Írod.: K o ch  Sándor, A magyar ásványtan 
története, Bp., 1952; C setri Elek, Fridvalsz- 
ky János, a természettudományok hazai úttö
rője, Korunk, 1965; Uő, Egy agrártudós a 18. 
századi Erdélyben, Korunk Évkönyv (Ko
lozsvár), 1977; UŐ, Débuts de la science agri
cole en Transylvanie, Cahiers Internationaux 
d’Histoire Economique et Sociale (Gent), 
9(1978); Id. F r iv a l d sz k y  János, Fridvald- 
szky János (1730-1784) élete és munkássága, 
MKsz, 1997; C setri Elek, A köz hasznára -  
az ég kegyelmével. Fridvaldszky János a je
zsuita, tudós és feltaláló (1730-1784), Bp., 
2003 (METEM könyvek).

Bánki Éva

friesachi dénár
A karintiai Friesachban volt a salzbur

gi érsek —»pénzverdéje, ahol elsőként 
Konrád érsek (1125-47) veretett —»pénzt. 
Később más városokban -  Pettau, Rann, 
Reichenburg -  is állítottak fel pénzver
dét. Az ezekben vert —»dénárokat, vala
mint a karintiai herceg Landstrassban, 
Sankt Veitben, Völkermarktban, az an- 
dechsi herceg Gutenwörtben, Steinben, 
Windischgrazban, a steieri herceg Zei- 
ringben, a görzi gróf Linzben, a bam- 
bergi püspök Griffenben és Villachban 
vert dénárait gyűjtőnéven -oknak nevezi 
a szakirodalom. Verési idejük a 12-13. 
sz., virágkoruk a 13. sz. első fele volt. 
Kiváló minőségben (938%o) készültek, 
átlagsúlyuk 0,9-1,2 g körül volt.

Mo.-on már a 12. sz.-ban megjelentek, 
de forgalmuk 11. András alatt vált általá
nossá. Legtöbb leletünk az 1241-es tatár
járással hozható összefüggésbe; ezt kö
vetően mo.-i forgalmuk megszűnt.

írod.: István G e d a i, Fremde Münzen im 
Karpatenbecken aus den 11-13. Jahrhunder
ten, AArchHung, 21(1969); UŐ, Friesach De
nars and their Historical Background in the 
Hungarian Kingdom, in Die Friesacher Mün
ze im Alpen-Adria-Raum, Graz, 1996.

Gedai István

frigyszekrény —»zsinagóga

fringia —»kard

Frisowitz Boldizsár (életéről adatok: 
1624-27)

Államelméleti író. Besztercebányai 
patríciuscsaládból származott. Az 1620- 
as években Odera-Frankfurtban és Strass- 
burgban tanult. Justus Lipsius hatását 
mutató latin nyelvű államelméleti érteke
zéseket írt a fejedelmi erényekről, nemes
ségről stb.

Művei: Disputatio juridica de successione 
ab intestato, Odera-Frankfurt, 1624; Oratio
nes tres de inclinatione Principum..., uo., 
1624; Oratio de clementiae et justitiae tempe
ramento, uo., 1624; Oratio de virtute prin
cipis, uo., 1625; Disputatio de nobilitate, 
Strassburg, 1627.

írod.: WiTTMAN Tibor, A magyarországi 
államelméleti tudományosság 17. század ele
ji alapvetésének németalföldi forrásaihoz. J. 
Lipsius, FK, 1957; FIa rg ittay  Emil, Gloria, 
fama, literatura. Az uralkodói eszmény a régi 
magyarországi fejedelmi tükrökben, Bp., 
2001 .

Bogár Judit

Friz András (Barcelona, 1711. júl. 
28-Görz, 1790)

Jezsuita iskoladráma-író. 1726-ban lé
pett a rendbe, Bécsben és Grazban tanult. 
Tanított Grazban, Szakolcán, Pozsony
ban és Győrben. Életének nagy részét 
Bécsben töltötte, a Theresianumban ok
tatott történelmet és görögöt, majd az 
egyetemen a Szentírást magyarázta. 1738- 
ban Pozsonyban megírta és színre vitte az 
első ismert Zrínyi-drámát (Zrinius ad 
Sighetinum), mely ismeretlen fordításá
ban, Szigeti Zrini Miklós címmel 1753- 
ban jelent meg először magyarul, majd 
Zrínyi Szigetnél címmel -»Baráti Szabó
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Dávid is lefordította és többször kiadta 
(Kassa, 1786, 1789, Komárom, 1802). 
Más színművei is népszerűek voltak.

Kiad.: RMDE XVIII/4/1, 1992.
Írod.: K a r e n o v ic s  József, Zrínyi Miklós, 

a szigetvári hős költészetünkben, Bp., 1905; 
T a k á c s  József, A jezsuita iskoladráma, Bp., 
1937; S t a u d  Géza, A magyarországi jezsuita 
iskolai színjátékok forrásai, I, Bp., 1984; 
V a r g a  Imre, P in t é r  Márta Zsuzsanna, Törté
nelem a színpadon. Magyar történelmi tárgyú 
iskoladrámák a 17-18. században, Bp., 2000.

Bretz Annamária

Fron, Matthias (Fronius; Brassó 1522. 
febr. 28,-Brassó 1588. márc. 30.)

Az erdélyi szász —»szokásjog írásba 
foglalója. A wittenbergi és a frankfurti 
egyetem hallgatója, 1545-46-ban Bras
sóban az iskola rektora, 1545-69 között 
városi jegyző és esküdt, 1573-tól város
kapitány.

Az —»Erdélyi Fejedelemség fennállá
sának első évtizedeiben, a 16. sz. köze
pén került sor a magyar és a székely jog

szokástól eltérő erdélyi szász jog kodifi- 
kációjára. Az —»erdélyi szász egyetem 
megbízást adott a szászok kiváltságainak 
összegyűjtésére, majd 1563-ban Thomas 
Bommel (Bomelius) szebeni tanácsos el
készítette a szokásjog 30 cikkelyből álló, 
első összefoglalását latinul és a szász tör
vénykezésben használatos német nyel
ven. E mű kéziratban maradt, majd az 
1570-es években, szintén a szász egye
tem megbízásából, az elődök munkájára 
támaszkodva ~ megírta saját jogi össze
foglalóját. Könyve latin verzióját, a 
Statutá...-1 Báthory István erdélyi feje
delem és lengyel király 1583. febr. 18-án 
megerősítette, s a művet még abban az 
évben latinul és németül is kinyomtatták, 
amit később további kiadások követtek. 
A latin nyelvű változat minősült hivata
losnak, bár a szászok 1728-ban megpró
bálkoztak a —féle német fordítás elfo
gadtatásával. A mű felépítése a római jo
gi hagyományt követő korabeli német 
jogkönyvek szerkezetéhez hasonlít. Négy 
könyvre tagolódik, az első a bíróságokkal
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és a peres eljárással, a második a házas
sággal, az örökléssel, a gyámsággal, a 
végrendelettel, a harmadik a záloggal, a 
bérlettel, az adásvétellel, a kezességgel, a 
negyedik a büntetőjoggal foglalkozik. 
Sajátossága a római jog erőteljes alkal
mazása. A római jognak a Mo.-on általá
nosnál nagyobb fokú ismerete, sőt visz. 
alkalmazása Johann —»Honter óta jelle
mezte a szász jogéletet. ~ nemcsak római 
jogi fogalmakat használt, hanem kimond
ta, hogy azokban a kérdésekben, amelye
ket a jogkönyv nem tárgyal, a szokásjog 
mellett a római jog rendelkezéseit is al
kalmazni kell, azaz a római jogot kisegí
tő —»jogforrásként ismerte el, így az ösz- 
szes kora újkori magyar jogforrás között 
az ő műve recipiálta legjobban a római 
jogot. A Statutát 1853-ig használták a 
szász egyetem egész területén.

Kiad.: Statuta iurium municipalium Saxo- 
num in Transylvania, Brassó, 1583; Der 
Sachssen inn Siebenbuergen Statuta, oder ey- 
gen Landtrecht 1583 (reprint: München, 
1973); Friedrich S c h u l e r  v o n  L ib l o y , 

Statuta jurium municipalium Saxonum in 
Transsylvania. Das Eigen-Landrecht der Sie- 
benbürgischen Sachsen, Hermannstadt, 1853.

írod.: Friedrich S c h u l e r  v o n  L ib l o y , 

Siebenbürgische Rechtsgeschichte, I, Ge
schichte der siebenbürgischen Rechtsquellen, 
Hermannstadt, 1854; P. S z a b ó  Béla, A jogtu
dós Hontems az európai „jus commune ” köz
vetítője, in Honterus-emlékkönyv, szerk. W. 
S a l g ó  Ágnes, Bp., 2001.

Tringli István

Fronius Mihály (Traugott; Brassó, 
1761. márc. 23.-Bécs, 1812. márc. 16.)

Ev. erdélyi szász publicista. 1781-84 
között Göttingenben tanult. Hazatérve 
gyakornok a városi kapitányságon, majd 
különböző hivatali tisztségeket töltött be. 
1786-ban a kassai tankerületi főigazgató
ságon alkalmazott, 1804-től az Erdélyi 
Udvari Kancellárián fogalmazó, 1806- 
ban királyi tanácsos, a szász nemzeti 
ügyek egyik rendezője. Egy Erdélyben 
Brassó körül 1781-ben talált vadember
nek leírása c. cikkét —»Kazinczy Ferenc 
közölte az Orpheus 1790-i évfolyamá
ban. A vadember testét, mozgását, reak

cióit, értelmi színvonalát leíró tanulmány 
a szerző lélektani érdeklődéséről és átla
gon felüli pszichológiai érzékéről tanús
kodik. A cikk 1794-ben németül is meg
jelent, s Michael Wagner neves hungaro- 
lógus révén azonnal bekerült az európai 
szakirodalomba.

Kiad. és írod.: V é r t e s  O. András, Egy 18. 
századi magyar lélektani dolgozat, Magyar 
Pszichológiai Szemle, 1960.

Bretz Annamária

Frölich, David (Fröhlich; Késmárk, 
1595-Lőcse, 1648. ápr. 24.)

Polihisztor, a magyar művelődés- és 
fizikatörténet jelentős alakja. Johann 
Heinrich —»Alsted és —»Comenius köve
tője. Tanulmányait szülővárosában kezd
te, majd német egyetemeken folytatta 
(Elblang, Odera-Frankfurt, Wittenberg). 
Sokat utazott, 1618-ban bejárta a balti 
országokat, 1622-29 között német és 
cseh városokat látogatott meg, Prágában 
ismeretséget kötött Keplerrel. 1630-tól a 
késmárki ev. gimnázium rektora. 1630- 
ban erdélyi útja során Gyulafehérvárott 
fölkereste az enciklopédiaíró Alstedet. 
Az 1630-40-es években felvidéki prot. 
főnemesekkel, Illésházy Gáspárral és kö
rével került kapcsolatba.

Foglalkozott matematikával, csillagá
szattal, földrajzzal, fizikával. Elsőként 
mászta meg a Késmárki-csúcsot, s lég
nyomásmérési kísérleteket végzett a Ma- 
gas-Tátrában. Pascal és Torricelli előtt 
észlelte a légnyomásnak a tengerszint fe
letti magassággal összefüggő változását.
III. Ferdinánd „császári és királyi mate
matikus” címet és évjáradékot adomá
nyozott neki naptáraiért és Medulla geo
graphiae practicae c. földrajzi munkájá
ért. 1620-tól 1648-ig folyamatosan adta 
ki német, latin, magyar és szlovák nyel
ven -»kalendáriumait, melyek a Szepes- 
ségben és Erdélyben a 17. sz. végéig 
mintául szolgáltak a későbbi naptárké
szítőknek. Igen alapos történelmi és teo
lógiai ismereteit kamatoztatta Boroszló
ban 1623-40 között kiadott német nyel
vű naptáraiban. Ezek prognosztikonjai 
tudománytörténeti szempontból jelentő
sek: egy kisebbfajta enciklopédia körvo-
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David Frölich Cynosura (Ulm, 1662) c. utazási lexikonának cimképe

nalait mutatják (történelem, néprajz, 
földrajz, fizika, meteorológia, csillagá
szat, Galilei felfedezései, az asztrálmito- 
lógia, az asztronómia és a keresztény hit 
viszonyának tisztázása stb.).

Művei: Prodromus chronici Hungáriáé, in 
Bél Mátyás, Adparatus ad historiam Hungá
riáé, Pozsony, 1735; Medulla geographiae 
practicae, Bártfa, 1639 (részletek: A gyakor
lati földrajz veleje, ford. K ulcsár Péter, in 
Magyar utazási irodalom, 15-18. század, ki
ad. Kovács Sándor Iván, Monok István, 
1990); Der uralte deutsch-ungarische-zipse- 
rische und siebenbürgische Landsmann, Lő
cse, 1641; Bibliotheca seu cynosura peregri
nandum, Ulm, 1644 (részletek: Utazók könyv
tára, ford. Kulcsár Péter, in Magyar utazási 
irodalom, i. m Gnomologica metrica, Bres
lau, I646(vö. RMNylII, Appendix 180); Welt- 
Spiegel, Breslau, 1646.

írod.: Béla Pukánszky, Die Anfänge der 
deutschen Kalendarliteratur in Ungarn, 
Deutsch-ungarische Heimatblätter, 1929; Já
nos Lipták, David Frölich, Karpathenland, 
1943; M. Z emplén, 1961; Emil N emce, 
David Frölich, Krásy Slovenska, 42(1965); 
Kovács Sándor Iván, Pannóniából Európá
ba, Bp., 1975; Ján T ibensky, David Frölich, 
Biografické stúdie, 11(1984); Kovács Sándor 
Iván, Szakácsmesterségnek és utazásnak 
könyvecskéi, Bp., 1988; Dukkon Ágnes,

Asztrológia és keresztény hit a régi kalendá
riumokban (Frölich Dávid), ItK, 1992; 
Pavercsik Ilona, David Frölich sajátkezű fe l
jegyzései műveiről /- //, MKsz, 1996; Hajós 
József, Frölich, MKsz, 1997; D ukkon Ág
nes, Régi magyarországi kalendáriumok eu
rópai háttérben, Bp., 2003.

Dukkon Ágnes

Fuchs, Marcus (Vulpinus; Brassó, 
1557-Brassó, 1619. ápr. 12.)

Erdélyi ev. szász krónikaíró. Németo.- 
ban tanult, 1582-től brassói tanító, 1590- 
től szászhermányi, 1602-től rozsnyói, 
1605 novemberétől brassói lelkész. No
tatio historica címmel 1586-tól folytatta 
és kiegészítette hivatali elődje, Simon 
Massa, ill. Christian —»Lupinus történeti 
feljegyzéseit (—»németek). A később to
vább bővített, majd egybeszerkesztett 
Chronicon kiadását már Johann Georg 
-»Schwandtner megígérte, de a kiadás 
csak egy évszázaddal később valósult 
meg.

Kiad.: Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltar- 
dinum sive Annales Hungarici et Transylva- 
nici, ed. Joseph Trausch, I—II, Coronae 
1847—48.

Írod.: Szekfű Gyula, Az erdélyi szász tör
ténetírás, Magyarságtudomány, 1943.

Bretz Annamária
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fundáló
A tervező építész 16-17. sz.-i, latin 

eredetű elnevezése. A tervrajzokat készí
tő mester megjelölésére egyaránt hasz
nálták az eredeti latin fundator szót és a 
magyarosított fundáló, fundálómester ki
fejezést is. A 18. sz. közepére ezt váltot
ta fel a szintén latin delineator elnevezés. 
A ~ a maga korában az elérhető legmaga
sabb szintű szakmai képesítés szerint cé
hes mestervizsgát tett kőművesmester. 
Feladatköre az építtető által elképzelt új 
épülethez vagy a meglévő átalakításához 
szükséges tervrajzok elkészítése (delineá- 
lása), a tervrajz jóváhagyása után pedig 
az épület falainak helyszíni meghatározá
sa, kitűzése, az építkezés menet közben 
történő ellenőrzése, valamint meglévő 
épületek felmérési rajzainak elkészítése.

A 16-17. sz.-ban latinosán delineatió- 
nak, németül Abrissnek nevezett tervrajz 
többféle céllal készülhetett. Ennek alap
ján építették fel a tervezett épületet; ez 
tájékoztatta a megrendelőt az épület 
megépülése előtt megrendelésének meg
valósításáról; több tervváltozat esetén a 
szükségszerűen melléje csatolt költség- 
vetés vagy költségbecslés alapján válasz
tási lehetőséget biztosított számára.

Igényes építtető -  a királyi Mo.-on az 
uralkodói hatalmat képviselő —»Udvari 
Haditanács és a Magyar Kamara, Erdély
ben a fejedelem, ill. mindkét országrész
ben a vezető arisztokrácia és a nagyobb 
városok -  építészeti elképzelését már eb
ben a korban sem lehetett azt rajzba öntő 
tervező nélkül megvalósítani. Az építtetők 
tudatában voltak ennek, amint ezt számta
lan, e korban írott, építkezésekkel kapcso
latos levél szövege mutatja. 1636-ban 
-^Batthyány (II.) Ferenc özvegye, Poppel 
Éva szalónaki tiszttartójának írja, hogy az 
ottani építkezéshez Grazból vagy Rad- 
kersburgból hozassanak hozzáértő mes
tert, „aki ügy fundálja, hogy annakutána 
állandós legyen”. Debreczeni Tamás sá
rospataki prefektus 1648-ban urának, I. 
Rákóczi György erdélyi fejedelemnek azt 
panaszolja, hogy „Fundálónk is nincsen 
hozzá [ti. az építkezéshez], s anékül olyan 
derekas épöletet, kinek erősnek, állandó
nak kellene lenni, mint csinálhatni meg?”

Az uralkodók és a fejedelmek, vala
mint a nagybirtokos arisztokrácia egyes 
családjai építkezéseik lebonyolítására ál
landó ~kat alkalmaztak. A bécsi Hadita
nács a 16. sz. második felétől a királyi 
Mo. végvári központjaiban -  Győrött, 
Kanizsán, Érsekújváron és Kassán -  tar
tott állandó építőmestert, és az erdélyi fe
jedelmeknek is volt udvari ~juk. A sienai 
Giovanni Landit még 1629-ben Bethlen 
Gábor hívta be Erdélybe, a fejedelem ha
lála után azonban Kassára távozott, ahol 
1631-36 között Felső-Mo. katonai építé
si felügyelője, a kor magyar nyelvű leve
leinek szóhasználata szerint ~ja volt. A 
—»Thurzó György szolgálatában 1592— 
1611 között előforduló Antonius mester 
udvari ~ volt, 1605-ben neki adta utasí
tásba Thurzó, hogy Mosócon prédikátor
házat fündáljon.

A fundálás első lépését, a tervrajz el
készítését a tervező többnyire szóbeli, 
ritkábban írásba foglalt megbízása, a ter
vek elkészítésére szóló felkérés vagy uta
sítás előzte meg. így történt ez 1639-ben 
—»Batthyány (I.) Ádám és Filiberto 
—»Lucchese között Bécsben, ahol a 
rohonci kastély kápolnájának tervezésére 
kapott megbízást az olasz mester. Ezt kö
vette a ~val kötött szerződés. 1637-ben 
Batthyány a németújvári vár átépítésére 
kötött írásbeli szerződést a bécsi Giovan
ni Battista Orsolini „fundálómesterrel”. 
1647-ben I. Rákóczi György írásban uta
sította az építkezéseit irányító Bartholo- 
meus Maxell fejedelmi főtüzérmestert, 
hogy Pocsajon „az udvarház környékét 
négy jó reguláris s illendő kasamátás 
földbástyákra fundálja”. 1656-ban a 
Zemplén m.-i Nagymihály kastélyának 
tulajdonosai a helyszínen közösen fog
lalták írásba elképzeléseiket a vállalko
zó, ~ kőművesmester számára.

Az elkészült tervrajz először természe
tesen az építtetőhöz került elbírálásra. A 
rohonci kastélykápolna építéséhez 1640- 
ben Lucchese két tervváltozatot küldött 
Batthyány Adámnak. A szerződéshez fű
zött megjegyzéseinek első pontjában 
Batthyány közölte: az olcsóbbikat kéri, 
annak ellenére, hogy szerinte a drágáb
bik a szebb. Lorántffy Zsuzsanna fejede
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lemasszony 1645-ben a Sárospatakra ter
vezett malomról írta: „Rajzolását papiro
son látom, s elég szép vóna.” 1654-ben 
ugyanő a Sátoraljaújhelyre készülő ud
varház tervével kapcsolatban viszont je
lentős változtatásokat rendelt el.

Az építtető elképzeléséről szóló tájé
koztatást szolgálta az a — ritka kivétel
ként megmaradt -  négy sarokbástyás re
neszánsz kastélyt ábrázoló, ismeretlen ~ 
által készített alaprajz, amelyet Daróczy 
Ferenc királyi tanácsos terjesztett fel 
1612-ben Thurzó György nádorhoz, aki 
helytartói joga alapján adott engedélyt 
annak megépítésére.

A megrendelő a tervrajz mellé olykor 
modellt is készíttetett. 1630-ban a —»frak- 
nói várnak akkor megkezdett átépítéséhez 
készült modell, az —»Esterházy Miklós 
nádor által szerződésben megbízott Simo
ne Retacco császári építőmester tervraj
zai alapján. 1642-ben Filiberto Lucchese 
Batthyány Adám körmendi kastélyának 
átépítési terveiről készíttetett modellt, s 
1644-ben megbízójának írt levelében kér
te, fizessék ki a bécsi asztalosmester 
munkáját.

Az építtető által jóváhagyott tervraj
zok alapján a ~ tűzte ki a helyszínen a ké
szülő épület falait. 1554 tavaszán arról 
értesítették —»Nádasdy Tamást, hogy 
„Lékán karókkal ki van tűzve Francisco 
da Pozzo tervének rajzolata”. Ezt a há
romszögeléssel, kitűzőkarókkal és meg
határozott méretű, ún. rudazó kötéllel 
végzett műveletet a ~ felügyelete mellett 
a földmérést is végző és az írott források
ban már 1525-ben említett rudazómester 
végezte. így tűzték ki 1555-ben a Pozzo 
által tervezett Pápa várának falait.

A ~ a felmerülő problémák megoldása 
és ellenőrzés céljából építés közben is 
rendszeresen megfordult a helyszínen, 
mint Pozzo az 1550-es években Pápán, 
Lucchese az 1640-50-es években Ro- 
honcon és Körmenden vagy Maxell feje
delmi főtüzérmester a pocsaji udvarház 
építkezésén. A ~ feladata volt ezenkívül a 
hatáskörébe tartozó épületek állandó el
lenőrzése és a szükséges fenntartási, tata- 
rozási munkák elvégeztetése.

A -mesterek többségükben itáliaiak

voltak, aki koruk legújabb stílusát ültet
ték át Mo.-ra és Erdélybe. Munkásságuk 
nyomán a királyi Mo. és Erdély művé
szete egyaránt Európa legkorszerűbb 
építészetét képviselte.

írod.: Voit Pál, Tervek, mesterek és a mü, 
MÉ, 9(1960); Détshy Mihály, I. Rákóczi 
György fundálói, Epítés-Epítészettudomány, 
3(1972); Balogh Jolán, Varadinum. Várad 
vára, I—II, Bp., 1982 (MűvtörtFüz, 13); Kop
pány Tibor, Építési gyakorlat a 17. századi 
Magyarországon, a tervezéstől a megvalósítá
sig, Építés-Építészettudomány, 19(1987-88); 
Uő, Fundáló, in A magyar építőmesterség 
történetének kisenciklopédiája, főszerk. C sá
szár László, Bp., 1992; Détshy Mihály, 
Joannes Landi fundator, Magyar Műemlék- 
védelem, 10(1998).

Koppány Tibor

Fundus Regius —»Királyföld

fúrókard  —»hegyestőr; —»kard

Furuglyás-énekeskönyv (1764 k.)
17 levél terjedelmű kézirat; egykor a 

győri papnevelő intézet könyvtárában 
volt, jelenleg lappang. Elnevezését egy 
levél-beírás alapján kapta, amelyben ez 
olvasható: „Ezen levelem adassík Furug- 
lyas Péter bátyámuramnak.” Visz. egy 
Nyitra m.-i kát. diák szerkesztménye. 
Tartalmaz diáknótákat, szerelmes verse
ket, gúnyverseket, csúfolókat, latin-szlo
vák éneket, —»Amadé Antal egy versét. A 
régebbi szövegek: Oláh Geci („Oh gyö
nyörű tavasz idő...”), Bezerédi éneke 
(„Boldogtalan fejem ...”), 1668-ból a 
„Mit búsulsz kenyeres...”.

írod.: Stoll, 1963, 22002, 32004, 272. sz.
Lux Etelka

Fusz János (Johann Evangelist Fuss; 
Tolna, 1777. dec. 16.-Buda, 1819. márc. 
9.)

Mo.-i zeneszerző; az elsők egyikeként 
próbálkozott meg azzal, hogy templomi 
vagy főúri szolgálattól független, önálló 
egzisztenciát teremtsen. Fiatalkori tolnai 
tanítóskodás, rövid udvari állás (verebi 
Végh Ignácnál, kb. 1797-1801) és Jo
hann Georg Albrechtsbergemél töltött ta-
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F u s t . János. Hess János Mihály műve, 19. sz. eleje. MNM TKcs

nulóidő után zenetanárként, zeneszerző
ként, színházi karmesterként, színházi 
„muzsika-főigazgató”-ként, zeneíróként 
kereste kenyerét, sőt szükséghelyzetben 
zongorák eladásával is foglalkozott. Po
zsony és Bécs közti ingázása (Pozsony: 
1801-03, 1805-06, 1815-16, Bécs: 
1804-05, 1807-14) arra utal, hogy nem 
sikerült biztos megélhetést találnia. Zenei 
publicistaként bécsi és lipcsei szaklapok
nak dolgozott, színpadi műveit pesti, po
zsonyi és bécsi színházak is műsorukra 
tűzték (de egy melodráma kivételével 
csak néhány előadást értek meg).

Életművének sorsa is viszontagságos: 
hagyatéka visz. megsemmisült, s vele 
műveinek java része is. Oeuvre-jének 
súlypontját alkotó színpadi művei több
nyire elvesztek: a három melodráma 
(Pyramus und Thisbe, Pozsony, 1800; 
Isaak, Bécs, 1812, Pest-Buda, 1817, Po
zsony, 1818; Judit, Bécs, 1814, Linz, 
1815, Pozsony, Baden, 1816), a három 
teljes opera (Watwort, Pozsony, 1804, 
Bécs, 1805; Romulus und Remus, Po
zsony, 1814, Pest, 1816; Jacob und 
Rachel, előadatlan), a három másik, talán 
csak részben elkészült opera (Das Minos,
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König au f Creta, I 809; Medaillon, 1818; 
Guttenberg-operaj?]), valamint három 
más-más műfajú darabja: egy kísérőze
ne, egy operett és egy paródia {Die Braut 
von Messina, 1811 ; Der Käfig, 1817; Die 
Büchse der Pandora, 1818), ez utóbbi 
anyagából a teljes kísérőzene és néhány 
részlet (nyitány, ária) maradt fenn.

Ily módon ~t ma elsősorban a Lied 
műfajának legjelentősebb hazai képvise
lőjeként tartjuk számon, zeneszerzői ké
pességeinek javát mutató, nyomtatásban 
megjelent, korán elismert és még Bee
thoven által is méltatott dalciklusai alap
ján. (A dalokon kívül csak alkalmi jelle
gű kamaraművei, pedagógiai célú vagy 
dilettánsok számára készült billentyűs 
darabjai maradtak fenn.)

írod.: K ruchten József, Fúsz János 
Evangelista emlékezete, TudGyűjt, 1819/11; 
UŐ, Fúsz János Evangélista hangszerzemé
nyei, TudGyűjt, 1819/12; Editha A lberti- 
Radanowicz, Das Wiener Lied von 1792 bis 
1815, Wien, 1923 (Beihefte der Denkmäler 
der Tonkunst in Österreich, 10); Major Er
vin, Fusz János és kora, A Zene, 7(1925).

Sas Ágnes

futa —»textil 2.

Futaki-graduále (Isztambul, Topkapi 
Sarayi Müzesi, Cod. 2429)

1463-ban készült teljes, gazdagon dí
szített mo.-i (esetleg budai) misekódex. 
Másolója a magát a kolofonban megne
vező Franciscus de Futhak. Teljes Tem- 
poralét, Sanctoralét, Ordinariumot, Se- 
quentionalét tartalmaz, kiegészítve szá
mos processzió (pl. a nagycsütörtöki 
lábmosás szertartásához kapcsolódó 
éneksorozat) leírásával. Hangjelzése 
metzigót-magyar keverékírás, a haszná
lat során bejegyzett toldalékos szakaszok 
esztergomi kurzív -»nótádéval készültek.

írod.: Szendrei, 1981, C 45.
Czagány Zsuzsa

fügefa
Növényszimbólumként a bűnbeesés

hez kapcsolódik. A Teremtés könyve 
(3,7) szerint a bűnbeesés után Ádám és 
Éva -levélből készült köténnyel takarták

el meztelenségüket. A tudás fáját gyak
ran -ként ábrázolják. Az ősszülők azon
ban akkor is -levelet viselnek, ha —»al
mafa alatt láthatók, mint pl. a mezőke
resztesi ref. templom karzatán (18. sz., 
Sárospataki Ref. Kollégium Tudomá
nyos Gyűjteményei Múzeuma). A kiszá
radt és ezért terméketlen ~t Krisztus meg
átkozta (Mt 21,18 skk.). Ez Izrael termé
ketlen és megbüntetett népét jelképezheti 
néhány Krisztus az Olajfák hegyén- és 
más Passió-ábrázoláson. Ezzel szemben 
Mária-képeken ősi előképre visszavezet
hetően termékenységszimbólum is lehet, 
a tudás fájával összefüggésben Mária az 
új Éva, aki közreműködik a megváltás 
munkájában. A repedezett füge a Physio- 
logusban Krisztus mellsebét jelképezi.

Lásd még: -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

függőkért —»kertművészet 

Fülep Gábor -»Őri Fülep Gábor 

fülesbástya —»bástya 

fürdő
Mo. földje gazdag ásványvizekben, s 

már az ókori Pannóniában (Aquincum) 
fejlett volt a -kultúra. Római kori nagy
városaiban mindenhol feltártak -marad
ványokat. Aquincum, a főváros területén 
eddig 14 -komplexum alapfalai kerültek 
elő. Alaprajzuk meglehetősen egyöntetű: 
az előcsarnok és az öltöző után hideg-, 
langyos-, majd melegvizű medence kö
vetkezik. Ezek mellett azonban néhány 
sajátos megoldás is előfordult: az egyik 
-ben a helyiségek kettesével helyezked
tek el, vagyis férfi és női -  volt egymás 
mellett, a másikban pedig a felsorolt he
lyiségekhez gőz- is csatlakozott. Ezen a 
nyilván továbbélő hagyományon alapul
hatott a középkori Mo. -kultúrája is. (Ta
lán a honfoglalók is rendelkeztek bizo
nyos, nomád pásztomépeknél merőben 
szokatlan hagyományokkal, hiszen már 
Konsztantinosz Porphürogennétosz (10. 
sz.) megemlékezik a magyarok bőr -kád
jairól.) 1015-ben a pécsváradi bencés mo-
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A májust illusztráló fametszetű hónapábrázolás 
egy 16. sz. végi csízióból

nostor adománylevele említ az infirmari- 
um (—»kórház) mellett ~t. Hasonló, ispo
tályt kiegészítő s nyilván gyógyító célú -  
volt a rend Szántón, Zoboron, Szkalkán, 
Szerencsen, Miskolcon, Esztergomban ál
lott házaiban is. A pécsváradi kolostorban 
külön stubariusok, azaz fürdős fráterek 
dolgoztak. Ekkoriban már mind a gyógy
vízben való fürdés, mind a gyógyvíz fo
gyasztása szokásban volt. Némelyik -  
mellett kegyhely, zarándokhely létesült. A 
~k megbecsültségét jelzi, hogy királyi 
adománylevelekben gyakran szerepel 
-adományozás: így került rendi (bencés, 
templomos) tulajdonba pl. Pöstyén, Győr, 
Esztergom ~je. 13. sz.-i adománylevelek 
említik a budai, az egri, a füzegtői, az al- 
és felhévízi, a pozsonyi stb. -két.

A korabeli ~k szerkezetére is az ado
mánylevelekből következtethetünk. Álta
lában egy vagy két -helyiségből s emel
lett néhol egy vagy több kiegészítő helyi
ségből, ún. —»stubából (kályhaszobából, 
esetleg gőz-bői, masszázsszobából stb.) 
álltak. A férfiak s a nők részlegét eleinte 
semmi, a 16. sz.-tól pedig legföljebb vé
kony deszkafal választotta el. A gazda
gok -  a befizetett díjtól függően egyedül 
vagy párosával -  kádakban, a szegények 
pedig az ún. tükör-ben, a közös meden
cében fürödtek. A főként nőnemű sze
mélyzet a kisebb sebészi beavatkozáso
kat is ellátó, hajat nyíró, masszázst végző 
szakképzett (férfi) -mester (balneator) 
irányítása alatt dolgozott. A -  lényege a 
gőz, ill. a meleg víz volt: ezt vagy kályha 
segítségével állították elő meghatározott 
napokon az ún. caldariusok (kályhalegé
nyek), vagy termálvíz esetén csöveken át

vezették a -be. A -  egészségügyi, koz
metikai szolgáltatásokat is nyújtott (Esz
tergomban, Pozsonyban már a 13. sz.-tól 
szauna típusú gőz~k is működtek), és 
akadtak települések, ahol érvágást, haj
vágást csakis a -  területén volt szabad 
végezni. A fürdősök Mo.-on a 16. sz.-tól 
szerveződtek (a —sebészekkel, borbé
lyokkal közös) —»céhekbe. Az első is
mert fürdős céhlevél 1540-ből, Pozsony
ból származik.

A -  a középkorban nem csupán hügié- 
nés, hanem terápiás és társadalmi funk
ciókat is ellátott, s ezeket az újkorban is 
megőrizte. A jobbmódúak szórakozásai 
közé tartozott az általában tavasszal 
megtett, táborozással, kirándulással, 
evés-ivással, kicsapongással s közben ér
vágással, egyéb kúrákkal összekötött 
-utazás (majális —), amely egészen a 19. 
sz.-ig szokásban volt. A ~k elterjedt 
használatára utal az is, hogy a 12. sz.-tól 
szinte minden hazai —»végrendelet említ 
ún. engesztelő —t (balnea animae), ame
lyet a gazdagok hagyatékuk terhére a 
szegényeknek rendeltek meg alamizsna
képpen, s ugyancsak szokásban voltak a 
kegyes célú -alapítványok is.

Az általában közös ~k (a meztelen test 
ekkoriban még nem számított szégyellni- 
valónak) a —»prostitúciónak is központjai 
lettek. A városi köz—k a 14. sz.-tól terjed
tek el. (Első ízben IV. Béla mentette föl 
őket az adózás alól.) Ettől fogva a -jöve
delmek többnyire a —»városokat illetik 
meg. A budai statútumok (14-15. sz.) 
részletesen szólnak a város által fizetett 
vagy a ~t a várostól bérlő balneatorok, 
-mesterek kötelességeiről. A hazai ~k vi
rágkora a 14-15. sz.-ra tehető. Köz~k lé
tesültek többek közt —»Pozsonyban, 
Besztercebányán, Nagyváradon, Nagy
bányán, Selmecbányán, —»Budán (Zsig- 
mond thermae regiae-i is ekkor épültek). 
A visegrádi —»-királyi palotában is föltár
tak 14. sz.-i, —»vízvezetékes, fűtőberende
zésekkel, kádakkal ellátott —t. E század 
végére Buda már több hasonló intézmény
nyel is rendelkezett: ekkoriban épültek a 
mai Gellert, Rác, Rudas ~k elődei. 1438- 
ban pl. Bertrandon de la Brocquière, a 
burgundi herceg udvari embere, a Gellért-



231 fürdő

T om.I.Ta b .*!

/  C d a / n c t t  m . ? ,st-riu  turri Ï  ii?  ^ / < V < v w  . \ (  o /tn .-  . ( j j r /n tr B i

IJ C 'Ba/n Ml ni. ai ̂  í / \  V /A  '/ / /  .

Ili C ^3 < / / / / < • / / / / /  scia in» /y / / / /  .

Ilii i  / n 1*11 r n  . C i  v i  t a  t u  F O'nrv/ioris
V í V^a /noi,

i i t i t  c i »• t, a / i / u ' / í . '  . ^ ^

i / ^ C ÿ tu r n  : in  ^ u / u s  f i i  a  C/Lcoc/s u s ;V I .! ^ u o . F/rit r a i t a s

f>a té t.yo cr  i /  o r ta  rn .X II  -.curri i /n  i u u / / o  X  f i t . aO ir itro rn .i t

tcnOiir/i ^.n^tjuarn tyrii/COar/i

A budai török fürdők L. F. Marsigli Danubius Pannonico-Mysicus (Amszterdam-Hága, 1726) c. könyvében
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hegy környékének „nagyon szép meleg 
fürdőiről” írt. Ezt a palotaszerű fürdőt 
Mátyás király átépíttette, és fedett folyo
sóval kötötte össze a királyi palotával. 
—»Oláh Miklós esztergomi érsek 1536- 
ban ugyanerről a környékről szólva emlí
ti, hogy ott a források közül „egyeseket 
királyi forrásoknak neveznek az ott lévő 
királyi fürdő miatt”. A hatalmas meden
cében kitűnően lehetett úszni. Felhévízen 
három-négy meleg fürdő volt, „előkelő 
házzal körülvéve”.

Míg a -kultúra a 16. sz.-ban a keresz
tény Európában -  elsősorban a szifdisz 
hatására -  általában hanyatlott, a török 
hódoltsági területeken jelentős fejlődés
nek indult (—»oszmán-török építészet). 
Szulejmán császár a meghódított Budát 
föld alatti vízvezetékkel látta el, s Kalo
csán is ~t építtetett. A mo.-i török -kről 
(ilidzsék vagy kaplidzsék) utazók sora 
számolt be Galeotto —»Marziótól és Lui
gi Ferdinando —»Marsiglitől —»Evlia Cse- 
lebin, Edward Browne-on át Lady Mon- 
tague-ig (—»országismertetések). A törö
kök a hódoltsági területen -két emeltek 
Szegeden, Budán, Pesten, Lippán, Tol
nán, Vácott, Szolnokon, Egerben, Pé
csett, Békésen és Törökszentmiklóson, 
de török hatást mutatnak az észak-mo.-i, 
eperjesi, stubnyai, körmöcbányai ~k is. 
Bár az épületek nagyrészt elpusztultak, s 
a megmaradtaknak is mára rendszerint 
csak kupolával fedett központi terük áll, 
a beszámolók és a külföldi analógiák 
alapján rekonstruálhatjuk az amúgy is 
sok rokon vonást mutató alaprajzokat. 
Akár termál-, akár gőz- volt az épület 
funkciója, a komplexum az előcsarnok 
(öltözőhelyiség), a fűtött átmeneti csar
nok és a melegvizű helyiség együtteséből 
állt. A medence rendszerint nyolcszög, 
néha kör alakú volt. Ezt az elrendezést -  
az előcsarnok kivételével -  csak a budai 
Király -  őrizte meg napjainkig. A budai 
török -kről a legpontosabb leírást és a 
legmegbízhatóbb rajzokat Marsigli ké
szítette 1684-86 között. Kilenc —t említ, 
amelyek között a Sáros (a mai Gellért), 
Rác, Rudas, Császár és Király -  török 
kori előzményei is szerepelnek. A török 
területek átlagosnál fejlettebb hügiénés

viszonyaira mutat az alföldi mezőváro
sokban virágzó —»szappanfőzés is. A ki
rályi Mo. és Erdély területén a leglátoga
tottabbak a szklenói, vihnyei, stubnyai, 
balfi, trencsénteplici, pöstyéni és a Nagy
várad környéki ~k voltak. A beszámolók 
szerint a ma is álló stubnyai fürdőben hét 
medence volt, amelyeket az egyes társa
dalmi rétegek elkülönülve használtak.

Pest-Buda visszafoglalása után a ~k 
viszonylag jó állapotban lehettek, vagy 
gyorsan helyreállították őket, mert a 18. 
sz. elejétől egyre több adat szól használa
tukról. Az épen maradt centrális, kupolá
val fedett terek köré barokk, később klasz- 
szicista épületrészeket emeltek, s a  — 
funkciót továbbra is megtartották. Pesten 
1716-ban a polgárok között hét fürdőst 
említenek. A század közepén öt budai 
-ről tudunk: az általános (nép)-, a Csá
szár, a Rác, a Sáros és a Rudas ~. Állapo
tukról 1797-ben az angol Robert Town- 
son számol be útleírásában. A nagyobb 
városokban mindenhol voltak -épületek; 
ezeket a tanács egy-egy évre vállalko
zóknak adta bérbe, s így a használóknak 
is fizetniük kellett.

-»Wemher György 1549-ben kiadott, 
nemzetközileg is elismert balneológiái 
munkájában (De admirandis Hungáriáé 
aquis) leírja a gyógy-ként is használatos 
esztergomi, pöstyéni, trencséni, bajmóci, 
nagybányai, nagyváradi és Selmecbányái 
-két. A mo.-i -kről azonban hosszan 
szólnak a külföldi szerzők, így pl. And
reas Baccius (1571) vagy Leonhard Thur- 
neisser (1572) alapvető balneológiái szak
munkái is. —»Comenius Orbis pictusa 
szintén mint a mindennapi élet fontos 
színterét mutatja be a —t. A hazai -kultúra 
a 18. sz.-ban is fönnmaradt: a kor -éle
téről eleven képet fest —»Gvadányi József 
Pöstyéni förödés (1787) c. verses elbe
szélése.

A gyógyvizek tudományos megisme
résében óriási változást hozott a kemi- 
atria térhódítása. Floffmann, Flerman 
Boerhaave, Georg Stahl munkássága ha
tására megkezdődött a hazai gyógyvizek 
kémiai, orvosi elemzése (—»földtan). A 
kezdeti, egyéni próbálkozások után 1763- 
ban már királyi rendelet írta elő a hazai
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gyógyvizek vizsgálatát. Az első színvo
nalas hazai gyógyvízelemzést Stocker 
Lőrinc adta közre Thermographia Bu- 
densis (1721) c. munkájában. Kiváló 
gyógyvízelemzőink közé tartozik —»Tor
kos Justus János, —»Mátyus István, Hein
rich Johann Krantz (Gesundbrunnen der 
Oesterreichischen Monarchie, 1777), La 
Langue János (A magyarországi orvos
vizekről..., 1783), —»Winterl József Jakab, 
a pesti egyetem kémia- és botanikapro
fesszora, ill. tanítványai: Gömöry István, 
Pillmann István vagy -»Oesterreicher 
Manes József, az első hivatásos -orvos, 
Balatonfüred -várossá fejlesztője. A 
gyógyvízelemzés e korszakát —»Kitaibel 
Pál már geológiai szempontokat is figye
lembe vevő Hydrographia Hungáriáé c., 
csak halála után kiadott munkája zárta le 
a 19. sz. legelején. A kor újonnan felfe
dezett, ill. kiépített —i közé tartozik egye
bek közt Máramarossziget, Herkulesfür- 
dő, Bázna, Párád, Buziás, Vihnye.

írod.: Xaver Franciscus Linzbauer, Co
dex sanitario-medicinalis Hungáriáé, Budae 
1852-56, I—III/1 ; Hankó Vilmos, Fürdőink, 
ásványvizeink, Bp., é. n. [1902]; A magyar bi
rodalom ásványvizei és fürdőhelyei, szerk. 
Hankó Vilmos, Papp Samu, Bp., 1907; M a- 
gyary-Kossa Gyula, Magyar orvosi emlékek, 
I, Bp., 1928, 138-153; Liber Endre, Buda
pest fürdőváros kialakulása..., I—III, Bp., 
1934; Magyar Művelődéstörténet, II-IV, 
[ 1939—41]; Palla Ákos, A „szkíta cserga”- 
ról, OtK, 8-9(1958); Takáts Sándor, Régi 
magyar fürdősök, in Művelődéstörténeti ta
nulmányok, Bp., 1961; Erdősi Laura, Wem- 
her: De admirandis Hungáriáé aquis, tan. és 
ford., OtK, 29(1963); SiklóSSY László, A ré
gi Budapest erkölcse, Bp., 1972; Ásványvizek 
és gyógyvizek, szerk. Borszéki Béla, Bp., 
1979; Gerő Győző, Az oszmán-török építészet 
Magyarországon, Bp., 1980; Mária V ida, 
Spas in Hungary in ancient times and today, 
Bp., 1992; Magyar fürdőalmanach, szerk. 
K iss Veronika, Nagy Zoltán, Bp., 2003.

Magyar László András-Kelényi György

Fiissi Pius (Komárom, 1703-Vác, 
1769)

Fordító, író, költő, domonkos szerze
tes. Ref. szülők gyermeke. Szülővárosá

ban, majd Hollandiában tanult, lelkész 
lett. Hazatérése után —»Padányi Bíró 
Márton veszprémi püspök hatására kata
lizált, később belépett a domonkos rend
be, a bécsi rendi főiskolán tanult. Huza
mosabb ideig működött Szombathelyen 
és Vasváron, az utóbbi helyen nevéhez 
fűződik a szerzetesi és papi élet megújí
tása, a templom és a kolostor átépítése, 
iskola alapítása. 1744-ben Vácra került. 
Lefordította németből Ferrari Szt. Vince 
életrajzát (Ferrerius Sz. Vince élete és 
csudatételei, Sopron, 1749), latinból 
Cato költeményeit (A jó  erkölcsre oktató 
Katónak bölcs versei, Eger, 1756) és a 
tridenti zsinat katekizmusát, ez utóbbi 
azonban nem jelent meg nyomtatásban. 
Versgyűjteményt állított össze a Szentírás 
verseiből kiragadott szavakból a köny- 
nyebb memorizálást elősegítendő (Fas
ciculus Biblicus), mely számos kiadást 
ért meg. Martinus Wigandt kompendiu
ma alapján gyóntatói kézikönyvet állított 
össze (Tribunal confessariorum et ordi
nandorum..., Bées, 1745). Megverselte 
az uralkodóház jelentős tetteit, esemé
nyeit. Magyar nyelvű prédikációskötetei- 
nek központi témája a rózsafüzér (Turris 
robusta, Győr, 1739; Lapis caeruleus, 
Buda, 1744). Poétikát is írt (Otia Poeti
ca, Bées, 1744).

írod.: Fehér Mátyás, A hétszázados vas
vári Szent Domonkos-rendi kolostor története 
1241-1941. Bp., 1942; Uő, Egy barokk költő 
verse Vas megyéről 1740-ből, Dunántúli 
Szemle, 1944.

Bogár Judit

füstölő —»liturgikus felszerelés 2.

Füsüs János —»Pataki Füsüs János

fűszerhasználat
A —»táplálkozáskultúra jellegzetes sa

játossága, korszakonként változó össze
tételben. Az -»élelmiszer-tartósításban 
és a napi ételkészítésben egyaránt alap
vető fűszernek, a —»sónak hazai forgalma 
a középkortól jól szervezett volt. A kora 
újkori ételkészítésben a hazai fűszernö
vények sokaságán kívül importált fűsze
reket (bors, gyömbér, fahéj, szegfűszeg,
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sáfrány, szegfííbors, szerecsendió) is hasz
náltak a társadalom minden rétegében, 
ám eltérő mennyiségben, ill. gyakoriság
gal. A hazaiak (borsikafíí/csombor, ka
kukkfű, kapor, majoránna, petrezselyem, 
rozmaring, tárkony, vasfű, zeller, zsálya 
levele; hazai „sáfrány” virágszirma, vad
komló virága; kömény, kapor magtermé
se) változatos használata a 18. sz.-tól 
kezdve szűkül, társadalmilag és területi
leg egyenlőtlenül, részben a fűszerpapri
ka bevezetésével összefüggésben, az 
egész folyamat viszont lassabban megy 
végbe, mint az összevethető változás a 
korszak európai fűszerkikötőinek hátor
szágaiban.

Az importfűszerek közül a középkor
tól a legközönségesebb, viszonylag a 
legolcsóbb és a legnagyobb mennyiség
ben felhasznált fűszer a bors; a vele való 
élés a 16. sz.-ban nálunk a társadalmi kö
zéprétegek státusszimbóluma. A céhla
komákra vonatkozó előírások még a 18. 
sz. elején is kiemelték a bors használatát 
az ünnepi ételekben. Kis mennyiségben, 
ill. ünnepi alkalmakkor nyilván a parasz
tok is fogyasztották a kora újkortól. Főúri 
háztartásokban borsolónak nevezett külön 
tisztség volt az importfűszerck felvigyá- 
zása. Az adatok azt mutatják, hogy a késő 
középkorban évente annyi bors érkezett 
az országba, amennyi egyenletes megosz
lás esetén fejenként évi 24-28 grammos, a 
korabeli európaival megegyező átlagfo
gyasztást tett volna lehetővé. Az európai 
átlag később folyamatosan csökkent, 
1800-ra 16-18 grammra esett vissza.

A cukor orvosságként jelent meg Eu
rópában a 10. sz.-ban. A sokáig cukor
nádból készült édesítő, a nádméz a 14. 
sz. folyamán vált a fűszerekkel együtt 
kezelt élvezeti cikké. A használat nagy
ságrendjét érzékelteti, hogy egyenletes 
felhasználás esetén a kontinens egy lako
sára kb. mennyi jutott volna: a 14. sz. első 
felében 20-25 gramm, a 14. sz. végén 
50-62,5 gramm, 1600 k. 222-286 gramm, 
1800-ban 1-1,2 kg. A tényleges fogyasz
tás azonban társadalmilag és területileg 
igen egyenetlen volt. Magyar vásárlónak 
egy font, azaz kb. 0,5 kg cukor egy sertés 
árába került 1600-ban. A középrétegek

nek szóló Tótfalusi kiadta szakácskönyv 
(—»szakácskönyv) 2:3 arányban ajánlott 
édesítőként cukrot, ill. mézet 1695-ben. 
1768-ban Mo. és a Bánság együttes cu
korfogyasztása még nem haladta meg 
Bécs városáét. (1800-ban a Lajtán túli 
osztrák terület átlaga 0,4 kg évi fogyasz
tás fejenként.) A fogyasztás csak a cukor
répa-termesztés meghonosodása és az ar
ra alapozott cukorgyárak 19. sz.-i elterje
dése után növekedett meg jelentősen.

A 18. sz. elején az országban a paprika 
csípős fajtája honosodott meg. A század 
végén még kizárólag fűszerként használ
ták, szárított és megtört termése a köznép 
számára a bors olcsóbb helyettesítője 
volt. Közép-Európában már ekkor a ma
gyar táplálkozáskultúra egyik szimbólu
mává vált, holott egyes balkáni körzetek
ben legalább ugyanilyen mennyiségben 
használták (—̂húsételek).

A Kárpát-medencében a ~ sajátos vo
násának számított a borsmenta erős aro- 
májú levelének alkalmazása a 17. sz. vé
gén Erdélybe települt —»örmények le- 
származottainak konyháján.

írod .: Bálint Sándor, A szegedi paprika, 
Bp., 1962; Hans Heinrich Mauruschat, 
Gewürze, Zucker und Salz im vorindustriellen 
Europa. Eine preisgeschichtliche Untersu
chung, Diss. Univ., Göttingen, 1975; Roman 
Sandgruber, Die Anfänge der Konsumge
sellschaft, Wien, 1982; Pach Zsigmond Pál, 
Magyarország és a levantei kereskedelem a 
16-17. században, Bp., 1986; K isbán Eszter, 
Örmények: ételek, jelképek Erdélyben és Ma
gyarországon, Ethn, 103(1992).

Kisbán Eszter

fűszertartó
A középkorból és a kora újkorból fenn

maradt kerámiaedények között nem is
merünk olyat, amely bizonyíthatóan fű
szer tárolására szolgált. Feltehető, hogy a 
néha gyermekjátékként meghatározott 
miniatűr edények egy részében fűszere
ket tartottak. Apró, festett, esetleg só-, ill. 
~ edényeknek vélhető tárgyakat találtak 
a kőszegi vár feltárása során. Talán ~nak, 
valószínűbben azonban mécsesnek tart
ható egy Győrben talált, négy pohárká
ból és az ezeket összekötő gyűrűből álló
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kerámiatárgy. Késő középkori apró, gon
dosan kidolgozott és nemritkán festett pa
lackokról feltehető, hogy asztali edény
ként fűszerolajat vagy ecetet tároltak 
bennük. Közel-keleti, hispániai, ill. itáliai 
műhelyekben készült, gyógyszer, édessé
gek, esetleg fűszerek egzotikus csomago
lásaként szolgáló albarellók kerültek a 
15. sz.-ban főként a királyi udvar haszná
latába. Török kori leletegyüttesek karcsú, 
finoman kidolgozott palackjai talán az 
ízesítőként is kedvelt rózsavíz tárolására 
szolgáltak.

Falapocskákból álló, faszegecsekkel 
összeerősített fedeles dobozka került elő 
egy sziklába vájt budai kútból. A hátlap
jával falra erősíthető tárgyat hosszan to
vábbélő analógiái nyomán sótartóként 
határozta meg feltárója.

A kora újkortól több adattal rendelke
zünk mind a -»fűszerhasználatra, mind a 
~kra vonatkozóan. A 16-17. sz.-i -  első
sorban erdélyi -  magyar forrásokban 
gyakran találkozunk a fűszerek felügye
letével megbízott személy, a „borsoló” 
említésével. A fűszerek tárolására szol

gáló edények különbözőek voltak a 
-»konyhán, ill. az étkezés helyszínén. A 
konyhán felhasznált fűszerek tartói visz. 
nem tartoztak a reprezentatív tárgyak so
rába. Bőrzacskóban, rekeszes fadoboz
ban tárolták az elit körében viszonylag 
nagy mennyiségben fogyasztott, drága 
ízesítőket.

A terített asztalnak azonban már a kö
zépkor óta fontos kelléke, sokszor egyik 
leglátványosabb eleme volt a sótartó. A 
14-15. sz.-i lakomaábrázolásokon az ural
kodó vagy a legelőkelőbb vendég előtt ál
ló, hajó alakú asztaldísz (nef) evőesz
köz- és szalvétatartó is volt egyben. A 
forma évszázadokon át megmarad az öt
vösök repertoárján. Funkciója idővel hát
térbe szorul, s az udvari környezetből ki
lépve, a 16-17. sz.-ban különleges ivó
edényként szolgál akár gazdag városi 
testületek asztalán.

A sótartó visz. legősibb típusa, a kis 
lábakon álló, alacsonyabb-magasabb csé- 
széjű edényke napjainkig megőrződött. 
Ebből általában késheggyel vették ki a 
kívánt mennyiséget, de a 16. sz. végétől

Füszertartó, Nagyszeben, Georgius Schnell, 17. sz. közepe. MNM
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találkozunk olyan apró kanalak említésé
vel, melyeket só- és borstartóhoz hasz
náltak (Wesselényi Istvánná Balassa Ilo
na hozománya, 1609). A 15-16. sz.-ban 
stilizált építmények, kis tornyok legfelső 
részében helyezték el a sótartó edénykét. 
A 16-17. sz.-i magyar forrásokban a si
ma, kerek vagy négyszögletes, egysze
rűbb sótartó említése gyakori. A 17. sz. 
végéig általában 2 vagy 4 darabot említe
nek a leltárak, de a nádorok és az erdélyi 
fejedelmek udvarában nem ritka a 6-12 
darab sem. Az edény belső részét mindig 
aranyozták, megelőzendő a só és az ezüst 
reakcióját.

A 17. sz. második felétől találkozunk 
bonyolultabb kompozíciójú fűszertartó 
állványok említésével, ezekből azonban 
többnyire csak egy, legfeljebb kettő volt 
egy-egy főúri háztartásban. Elsősorban e 
körben voltak használatban a nemesfém
ből készült sótartók is. Köznemesek, pol
gárok, de még az alacsonyabb rangú ud
variak asztalánál is az ónból, fából készült 
változatok járták. A kevés fennmaradt 
emlék között találkozunk figurális, több
féle fűszer számára is szolgáló kompozí
cióval (—»Harm Sebestyén nagyszebeni 
ötvös műve, MNM). Mikola László 17. 
sz. végi szelenceszerű, nyitható fedeles 
füszertartója hosszas lappangás után ke
rült az utóbbi években az MNM gyűjte
ményébe.

A sótartók mellett találkoztunk „ecet
nek való” vagy „tormástálacskák” említé
sével is. Az ilyen kis tálakból vagy csé
székből általában nem volt sok a minden
napi használatban lévő, „kinnjáró” művek 
között. Nem csak mo.-i gyakorlat volt e 
két savanyító ételnek ilyen tálalása, ha
sonlóképpen szerepelnek a Habsburg és 
délnémet forrásokban is. Az asztalnál 
használt fűszerek közé sorolták a sót, a 
cukrot -  két különböző formában: nád
mézként és nádmézporként - , az ecetet 
és a mustárt is. Az utóbbit -  tkp. a mus
tármagot -  gyakran porított alakban fo
gyasztották. A cukor és a mustármag szá
mára a 18. sz.-ban szórófejes tartókat ké
szítettek ezüstből szerte Európában.

A 17. sz. második felében terjedtek el 
az ágas, esetleg külön tartókkal, „ampol-

nák”-kal felszerelt, súlyosabb művek. 
Ekkortól válik a korábban egyszerű só
tartó edény fűszertartóvá. Ilyen fűszeres- 
állványok láthatók a Lobkowitz herce
gek képes inventáriumában is.

A 17. sz. végétől az előkelő asztalok 
látványos dísze volt a bonyolult, sokszor 
figurális kompozíciójú, gyertyatartóval 
egybeépített ~ állvány. —»Nádasdy Ferenc 
országbíró ezüstjei között olvashatunk 
egy kb. 15 kg súlyú, „spanyol sótartó”-ról. 
A ~ fontos szerepet töltött be a -»repre
zentációban is, erre utal, hogy a 17. sz. vé
gén együtt említik az asztalnál való kéz
mosásra szolgáló lavabo-készlettel.

írod.: Die Silberkammer eines Reichsfürs
ten. Das Lobkowitz'sehe Inventar, Hrsg. Dr. 
Edmund Wilhelm Braun, Leipzig, 1923, Taf. 
XXV, Nr. 49, 50; Holl Imre, Középkori cse
répedények a budai várpalotából, BpR, 
20(1963); UŐ, Mittelalterliche Funde aus 
einem Brunnen von Buda, Bp., 1966 (Studia 
Archaeologica, 4); Carl Hernmarck, Die 
Kunst der Europäischen Gold- und Silber
schmiede von 1450 bis 1830, München, 1978; 
Ronald L ightbown, Secular Goldsmiths’ 
Work in Medieval France, London, 1978; 
Harold N ewman, An Illustrated Dictionary o f  
Silverware, London, 1987; Imre Holl, Aus
ländische Keramikfunde in Ungarn (14-15. 
Jh.), AArchHung, 42( 1990); UÖ, Kőszeg vára 
a középkorban, Bp., 1992 (FontArchHung); 
Kiss Erika, Udvari ötvösség a 17. századi ki
rályi Magyarországon és az Erdélyi Fejede
lemségben, PhD-dissz., Bp., 2002.

Kiss Erika-Tomka Gábor

fűtés
Legegyszerűbb módja a szabad tűz 

gyújtása. Tűz mellett melegedtek a sza
badban tartózkodók, de megtalálták a 
szabad tűzhelyek nyomait az Árpád-kori 
sátrakban és veremházakban is. Mivel a 
sütés-főzés évszázadokon keresztül sza
bad tűzön történt, a nyílt tűzhely a fejlet
tebb fűtőberendezésekkel felszerelt épü
letekben is megmaradt.

Árpád-kori településeink jellegzetes 
építményeinek, a félig földbe süllyesztett 
veremházaknak (—»népi építészet) a be
járat melletti vagy a bejárattal szembeni 
sarkában kisebb méretű kemence állt.
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Szája a helyiség közepe felé nézett. A ke
mencéket építhették kisebb-nagyobb kö
vekből, vesszővázra tapasztott sárból, de 
gyakori volt az is, hogy tűzterüket a ve
remház sarkában meghagyott földkocká
ba vágták bele. A házaknak nem volt ké
ményük, a kemence száján kitóduló füst 
az ajtón vagy a tető nyílásán át távozott. 
Ilyen belülfűtős kemencékkel ellátott 
szobák jellemezték még a késő közép
korban is (sőt egyes vidékeken jóval to
vább) a paraszti lakáskultúrát, pedig a 
házak ekkor már a föld felszínére épül
tek, és nemritkán négy-öt helyiségből 
álltak.

Az antik hypocaustumok egyszerűsí
tett változata Európában a —»kolostorépí
tészet nyomán terjedt el. Ez a légfűtési 
mód Mo.-on a 13-14. sz.-ban volt haszná
latban, de még a 15. sz.-ban is fellelhetők 
a nyomai. Légfűtés maradványait tárták 
fel a —»domonkosok budai férfikolostorá
ban, a domonkos apácák Margit-szigeti 
kolostorában, a budai és a visegrádi 
—»királyi palotában, az óbudai királyi, ill. 
királynéi várban, a pécsváradi és az —»eg
ri várban, valamint Visegrád 14. sz.-i 
hospesházaiban és több vidéki kolostor
ban is. A középkori hypocaustumokkal 
csak a kemence fölött elhelyezkedő he
lyiséget lehetett fűteni. Ezek szobák, ter
mek, melegedők, esetleg —»fürdők vagy 
iskolák voltak. A hypocaustum kemencé
je földszinti helyiség fűtése esetén a föld
be volt süllyesztve, emeleti fűtéskor a 
földszinten foglalt helyet. Két részből 
állt: egy kisebb előtérből és magából a 
kemencéből, melyet gyakran téglával fa
laztak ki. A kemence áttört boltozata fölé 
vastag kavicsréteget terítettek, erre vagy 
a föléje emelt második boltozatra került a 
helyiség kőlapokkal borított padlója. A 
padlólapokon kör alakú lyukak voltak, 
melyeket fém- vagy kődugókkal lehetett 
lezárni. Tüzeléskor a lyukakat lefedték, 
hogy a füst ne juthasson a helyiségbe, 
hanem a kemence boltozatán és a kavics
rétegen át távozzék a falban lévő kürtőbe 
vagy az előtér fölé boruló kéménybe. A 
tűz leégése után a lyukakat kinyitották, 
hogy a meleg levegő a helyiségbe tódul
jon. Az áthevült kemence és a fölötte lé

vő kavicsréteg sokáig tárolta a meleget, 
biztosítva a folyamatos fűtést.

A 13. sz.-tól kimutatható kandallós fű
tés rossz hatásfokú volt, hiszen a -»kan
dalló tűzterében keletkezett hő jelentős 
része a kéményen keresztül távozott, a 
tűz leégése után pedig a kémény huzata 
kivitte a meleget. Mivel a kandalló a hőt 
sugárzás útján adta át környezetének, a 
melegedőknek közvetlenül a tűz elé kel
lett állniuk vagy ülniük, ha „fűtőzni” 
akartak.

A füstmentes, jól fűthető szobák a 
—»kályhák elterjedésével alakultak ki. A 
kályha a korábbi tüzelőberendezésekhez 
képest két lényeges újítást hordozott: kö
penyét csempékkel rakták ki, tűzterét pe
dig a szomszédos helyiségből (konyha, 
folyosó stb.) fűtötték. Ez a kívülfűtős elv 
korábban sem volt ismeretlen, hisz ha
sonlóan fűtötték a hypocaustumok ke
mencéit is, mégis a kályhával terjedt el 
szélesebb körben, lehetővé téve, hogy a 
szegényebb néprétegek is alkalmazzák 
—»lakóházaikban. A kályha belseje osztat
lan üres tér volt (a füstjáratokat csak a 18. 
sz. végén kezdték alkalmazni). Fűtéskor 
nagyobb fahasábokat is a tűzre vetettek, 
ezért előfordult, hogy a kályha belsejébe 
vasrácsot helyeztek, hogy megvédjék a 
sérülékeny csempéket. A mediterrán ég
hajlathoz szokott Galeotto —»Marzio fel
jegyzésre érdemesnek tartotta, hogy „a 
magyarok télen fűtött, meleg vagy langy 
szobában élnek, aszerint, amint a fagy és 
hideg kívánja”.

Ugyanakkor általánosságban elmond
ható, hogy még a kályhás fűtés korszaká
ban, a 15-18. sz.-ban is igen sokat fáztak 
telente az emberek (s emiatt rendkívül 
gyakoriak voltak a reumás-ízületi meg
betegedések). A szegényebb rétegek kö
rében a férfiak télen az állatokkal egy he
lyiségben aludtak, az állati-emberi test
meleg is a fűtés része volt. A főuraknál a 
nagyméretű, vastag kőfalú termek kifűté
se okozott nehézséget, s gondot jelentett 
az is, hogy a fűtetlen szobák (nagyobb 
házaknál sohasem fűtötték az összes he
lyiséget) sokszor felnedvesedtek, bepe- 
nészedtek.

írod.: Könyöki József, A középkori várak,
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Kandalló az 1480-90 k. illuminált Mátyás-graduáléAan, f  107r. OSZK

különös tekintettel Magyarországra, Bp., 
1905; Feuerné Tóth Rózsa, Középkori hypo
caustum a Margitszigeten, BpR, 20(1963); 
Balassa M. Iván, A parasztház évszázadai, 
Békéscsaba, 1985; Kubinyi András, A szoba
fűtés kezdete, História, 1995/5-6; Sabján Ti
bor, Tüzelőberendezések a történeti források
ban 1, Ethn, 109(1998).

Sabján Tibor

íiivészkert —»botanikus kert 

füzetjei —»ívjel

fűző —»fehérnemű

G
Gabimann, Nicolaus (Gabelmann, 

Gabellmannus; Mecklenburg, ?-Mez<3- 
keresztes, 1596. okt. 26. vagy 28.)

Tanár, haditudósító. Németo.-i tanul
mányok után 1585-től késmárki, 1588- 
ban csepregi rektor. 1589-90-ben Pado- 
vában jogot tanult, 1591-93-ban grazi
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gimnáziumi jogtanár. 1594-től császári 
udvari haditudósító. 1581-ben Bozóknál 
tanúja volt Dobó Ferenc és az esztergomi 
bég párviadalának, erről latin éneket szer
zett (Monomachia). Végigkísérte a tizen
öt éves háború első szakaszát, és megírta 
történetét (Mansfeldische Historia, Nürn
berg, 1595; Mansfeldiana militia Hun- 
gara, Frankfurt, 1597), műve forrásértéke 
kiemelkedő. A harctéri kudarcok okát a 
németek magyarellenességében látta, né
met származása ellenére, meglepő mó
don, ő inkább a magyarokkal szimpatizált.

A mezőkeresztesi ütközetben esett el. 
Kéziratban is maradtak munkái, így több
kötetes, máig kiadatlan naplója (ÖNB).

Művei és kiad.: Monomachia Hungaro 
Turcica, Monyorókerék, 1588; Panegiris ad 
Christophorum Peutingerum, Padova, 1590; 
Oratio funebris super obitum Honorii a Ko- 
nigsperg, Prága, 1595; T h a l l ó CZY Lajos, Ni
colaus Gabimann császári hadi történetíró 
emlékezete, TT 1896 (levelei, hadijelentései); 
Uő, Adatok Nicolaus Gabimann és Hugo Blo
tius viszonyához, TT 1897 (levelei, hadijelen
tései); Gyülekezetekre és egyházi személyekre
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vonatkozó rövidebb forrásiratok a 16. szá
zadból, kiad. Payr Sándor, Sopron, 1910.

Írod.: Szilágyi Sándor, Nicolaus Gabl- 
mann 16. századi hadtörténeti író munkáiról, 
MKsz, 1881; Payr Sándor, Nicolaus Gabl- 
mann csepregi rektor és történetíró, Evangé
likus Egyházi Élet, 1913-14; Takáts Sándor, 
Régi idők, régi emberek, Bp., 1922.

Kulcsár Péter

gabonaételek
Termesztett gabonákból készült ételek 

a neolit kori agrárforradalom óta minde
nütt szerepeltek az élelmezésben. Leg
fontosabb korai formáik —»kásaételek. E 
főtt ételek mellett ugyancsak a neoliti- 
kum óta kimutatható sült tészta is, neve
zetesen gyúrt tésztából kerekre formálva 
megsütött lepény. Ez utóbbit -  későbbi, 
kenyérfogyasztó korszakok fogalmát hí
va segítségül -  gyakran lepénykenyémek 
nevezi a szaknyelv. Kásaétel és lepény
kenyér minden gabonából készíthető, 
ugyanis a lepénykenyér tésztáját nem ke- 
Icsztették, így az erjesztett-kclcsztett, la
za bélű —»kenyér előállítására alkalmat
lan gabonák is megfeleltek hozzá.

A honfoglaló magyarok —»táplálkozás
kultúrájában kásaételek és lepény kény ér 
ismerete egyaránt feltételezhető. A Kár
pát-medencében való letelepedés után 
csatlakozott ezekhez a ~ következő fon
tos osztálya, a kelesztett kenyér, kezdet
ben luxusélelmiszerként. A gyúrt lepény, 
ill. a kelesztett kenyér változatai a közép
kori magyar táplálkozáskultúrában elter
jedt egyéb sütemények: a pogácsa, a bé
lés, a kelt lepény, a —»kalács. A 16. sz.- 
ban szokásba jön az étkezési zsiradékban 
sült süteményosztály, a fánkfélék készí
tése is. A rétes bélés (rétesre, rövidülő el
nevezéssel is) igen népszerű a 16. sz.- 
ban. A ~ újabb, —»főtt tészta osztálya csak 
egyes régiókban, Itáliában és Közép-Eu- 
rópának elsősorban a déli térségeiben ju
tott nagy szerephez. A 18. sz. végétől 
kezdve, a cukor hozzáférhetőbbé válásá
val párhuzamosan új sütemények meg
megújuló divatja bontakozott ki a közép- 
osztály —»táplálkozáskultúráj ában.

A gazdasági alkalmazottakkal, kato
nákkal nagy létszámúvá nőtt 16-17. sz.-i

hazai főúri háztartásokban a kenyeret sü
tők készítették, az egyéb ~et, így a sült 
tésztákat-süteményeket is, a napi sütést- 
főzést ellátó konyhai személyzet. A 
—»konyha felszereléséhez a nagy kenyér
sütő kemencén kívül gyakran középosz
tályú otthonokban is hozzátartozott egy 
annál kisebb sütőkemence.

Írod.: Hoffmann Tamás, Európai parasz
tok. Életmódjuk története, I, A munka, Bp., 
1998.

Kisbán Eszter

gácsi Forgách-kastély -»kastély

galamb
Jézus megkeresztelésekor a Szentlélek 

~ formájában szállt le az égből és eresz
kedett fóléje (Mk 1,10, Lk 3,22, Jn 1,32). 
Ezért állatszimbólumként a Szenthárom
ságot megjelenítő kompozíciókon (pl. a 
pozsonyi dóm Fájdalmas Szentháromsá
got ábrázoló északi kaputimpanonja, 14. 
sz. eleje; barokk Szentháromság-oszlo
pok, pl. Sopron, 1695), valamint olyan 
jeleneteken gyakori, amelyek összefüg
gésbe hozhatók a Szentháromsággal: An
gyali üdvözlet (pl. szepességi, feltehető
en Felsőzugóból származó tábla, 1450- 
60, Kassa, Vÿchodoslovenské múzeum), 
Szent család (pl. a búcsúszentlászlói volt 
ferences templom Szent család-oltárán 
1730 k.), Krisztus megkeresztelése a Jor
dánban (pl. a —»kassai Szent Erzsébet- 
plébániatemplom 1513-20 k.-i képe, le
tétként a kassai Vÿchodoslovenské mú
zeumban), Krisztus mennybemenetele 
(szentbenedeki oltár, 1510-20, MNG), 
továbbá Szentlélek eljövetele (Ludró- 
falva, kát. templom, 1410-20; —»Kál- 
máncsehi-breviárium), Mária koronázása 
(Szepeshely, prépostsági templom, Má
ria koronázása-oltár, 1493-99), a Szent
lélek hét ajándéka, Jessze fája, Immacu- 
lata-csoportok (pl. Nyitra, Martin Vogcrl, 
1750). Mivel a Noé bárkája-történetben 
az olajágat hozó ~ az Isten és az ember 
közötti megbékélés üzenete, a béke és a 
szelídség szimbóluma is (pl. a tancsi és a 
csengersimai ref. templom festett —»fa
mennyezetén, 1676, ill. 1761). —»Balassi 
Bálint „Noé bárkájából elrepült galamb
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Szentháromság a halott Krisztussal Nyugat-Mo.-ról, 1450 k. MNG
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állapatjához hasonlítja állapatját”, s kéri 
Isten oltalmát a kísértésekkel szemben 
(Segélj meg engemet...). —»Bethlen Mik
lós az Olajágat hordozó Noé galambja 
címet adta 1704-ben Hágában kiadott 
röpiratának. A Jézus bemutatása a temp- 
lomban-jeleneteken Mária vagy Joachim 
visz a templomba áldozatként két ~ot. A 
szent auktorok a Szentlélektől inspirálva 
írnak (pl. Szt. Gergely) vagy prédikálnak 
(pl. Aquinói Szt. Tamás). A ~ az Istennek 
szentelt élet attribútuma is lehet (pl. Szt. 
Skolasztika). Az erények közül a mérték
letesség és az alázat megtestesítője. A 
Physiologus többféle ~ot, pl. vöröset, 
szürkét és fehéret tárgyal. A társaitól el- 
tévelyedőt a héja könnyen elragadja. Az 
együtt repülő ~ok a szüzek csoportját jel
képezik. A Zsámboky-kódex (ÖNB) fehér 
~ja mellett egy karvaly látható. Szentké
pen Nepomuki Szt. János emblémája a 
rózsaágon álló, csőrében —»rózsával éke
sített szívet tartó ~ (18. sz. eleje, Bp., ma
gángyűjtemény).

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

Wehli Tünde

Galeotto Marzio —»Marzio, Galeotto

Gálffv János (Kocsárd, ?-Huszt, 
1593. márc. 8.)

Önéletíró. Székelyföldi (de nem szé
kely) ref. nemes. Külföldi iskolákat nem 
járt, de tanult férfiú. János Zsigmond 
kancellárját, Csáky Mihályt szolgálta, 
majd Báthory Kristóf fejedelem alatt 
aranyosföldi királybíró, tanácsúr, 1581- 
től udvarmester lett, számos birtokkal 
gyarapítva vagyonát. Végrendeletében a 
fejedelem rábízta fiát, Zsigmondot. ~ a 
Báthory Zsigmond és unokatestvére, 
Boldizsár közt dúló harcnak lett az áldo
zata. Közvetlenül kivégzése előtt írt Rab
ságában készített emlékiratával Báthory 
Zsigmond kegyelmét szerette volna el
nyerni, azét a Báthoryét, akit ő nevelt, s 
akit többek közt ő segített a trónra. Leg
főbb vétke az volt, hogy ellenezte a je
zsuiták erdélyi megtelepedését.

Kiad.: Erdélyország történeti tára, I, kiad. 
Kemény József, Kolozsvár, 1837; Magyar

emlékírók. 16-18. század, kiad. B itskey Ist
ván, Pozsony-Bp., 1982 (Magyar Remek
írók).

írod.: Jakab Elek, Kocsárdi Gálfjy János 
és a Báthoriak, Sz, 1895; Lukinich Imre, 
Adatok Kocsárdi Gálffy János életéhez, 
ErdMúz, 1903.

Kiss Anna

galléröltözet —»ingváll

gallérszűr —»szűrköpönyeg

gallos —»textil 2.

Gálszécsi István (Gálszécs?, ?-?, 
1543 k.)

Reformátor, énekszerző. Talán a Mic- 
bán nemzetségből származó Gálszéchy 
család sarja. 1524-ben a bécsi, 1526-ban 
a krakkói egyetemen tanult, 1528-ban 
baccalaureus lett. Kassán vagy Abaúj- 
szántón tanított. 1532-ben a wittenbergi 
egyetemre járt, 1534-ben magiszter cí
met szerzett. 1536-ban Gálszécsen lel
kész, rektor. 1540 k. Gyulán)?) prédiká
tor. Kegyes ínekekrül és keresztyén hütrül 
rövid könyvecske (Krakkó, 1536, 1538) 
címmel ő jelentette meg az első magyar 
kottás énekeskönyvet (főleg katekizáló 
énekekkel). Tíz fennmaradt versfordításá
nak szövege és dallama nagyobb részben 
Luther hatását tükrözi. Luther nyomán ka
tekizmust írt: A keresztyéni tudományról 
való rövid könyvecske (Krakkó, 1538).

Kiad.: Erdélyi Pál, Gálszécsi István Éne
kes-könyvének töredéke 1536-ból, MKsz, 
1887; Divéky Adóiján, Gálszécsi István Éne
kes könyvének újabb töredéke, MKsz, 1911; 
Szilády Áron, Gálszécsi István Énekes köny
vének első íve, ItK, 1911; Sólyom Jenő, Lu
ther és Magyarország, Bp., 1933; Nagy Bar
na, Gálszécsi István énekeskönyvének máso
dik, nagyrészt ismeretlen kiadása, MKsz, 
1963; Bredár Gyula, Gálszécsi István énekes
könyvének Prágában előkerült töredéke, 
MKsz, 1965; H. Hubert Gabriella, Gálszécsi 
István 1536-os és 1538-as krakkói énekes
könyve, Magyar Egyházzene, 7(1999/2000); 
Ecsedi Zsuzsa, Gálszécsi István énekesköny
vének dallamai, Magyar Egyházzene, 
7(1999/2000).
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G álszécsi  István , K egyes ínekekrül és keresztyén  
hütrül röv id  könyvecske, K rakkó , 1536, cím lap

írod.: P é t e r  Mihály, Gálszécsi István és 
működésének első nyomai, ProtSz, 1913; S z a 

b ó  Gyula, Gálszécsi István a legrégibb nyom
tatott magyar ábécéskönyv és hangjegyes 
nyomtatvány szerzője, Pedagógiai Szemle, 
1958; Antonín M eSt a n , A Gálszécsi-töredék 

felfedezése, MKsz, 1965; V a r ja s  Béla, A ma
gyar könyvkiadás kezdetei és a krakkói ma
gyar nyelvű kiadványok, in Tanulmányok a 
lengyel-magyar irodalmi kapcsolatok köré
ből, Bp., 1969; C s o m a s z  T ó t h  Kálmán, A 
prágai Gálszécsi-töredék énekei, ItK, 1970.

H. Hubert Gabriella

Ganneval, Isidor Marcellus Amandus 
(Vincennes, 1729 vagy 1730-Bécs, 1786. 
nov. 2.)

Francia építész. Fiatalkoráról annyit 
tudunk, hogy a középkorban uralkodói 
székhelyként is szolgáló vincennes-i vár
ban nőtt fel, ahol apja, Jean G. a királyi 
bútorraktár alkalmazottja volt. 1753/54- 
ben a párizsi akadémián építészetet ta
nult. 1760-ban Giovanni Niccoló Servan- 
doni tanítványaként és munkatársaként 
bukkant fel Bécsben, ahová Servandonit 
mint udvari ünnepségek Európa-szerte 
ismert tervezőjét és rendezőjét hívták 
meg II. József és Pármai Izabella eljegy

zése, valamint Mária Terézia húszéves 
uralkodói jubileuma alkalmából. Mestere 
távozása után ~ Bécsben telepedett le, 
1761-ben itt vette feleségül francia szár
mazású jegyesét, s nagyon hamar II. Jó
zsef és a bécsi arisztokrácia kedvelt épí
tésze lett (noha első megbízása kifejezet
ten mérnöki munka volt: a császári 
katonaság által kiürített esztergomi vár
hegy felmérése a Nagyszombatból visz- 
szaköltözni szándékozó érsek, -»Barkó- 
czy Ferenc megbízásából 1761-62-ben). 
1765-től a Liechtenstein hercegek udvari 
építésze, 1775-től (Franz Anton —»Hille- 
brandt és Johann Ferdinand Hetzendorf 
von Hohenberg mellett) az uralkodóház 
udvari építésze volt egészen haláláig.

Mivel felmenői a francia udvar alkal
mazásában a 17. sz. vége óta előfordul
nak, nevüket mindig Gannevalként írták, 
és nem művészként keresték kenyerüket, 
nincs jelentősége annak, hogy vajon az 
itáliai Canevale művészcsalád Franciao.- 
ba került ágáról van-e szó -  ahogy a mű
vészettörténet-írás eddig feltételezte - 
vagy nem. ~ kétségkívül francia építész 
volt, akinek munkáin elsősorban a francia 
iskolázottság ismerhető fel, s aki az itáliai 
hagyományokat legfeljebb tanulmányai 
során ismerhette meg, de nem családi 
örökségként hozta magával. Bécsben is a 
francia építészt látták benne, ezért fogad
ták érezhető bizalommal.

~ azt a szigorú klasszicizáló stílus
irányt képviselte, amelyből Franciao.-ban 
-  már távozása és végleges bécsi letele
pedése után -  kortársai, Etienne Louis 
Boullée és Claude Nicolas Ledoux mun
kásságában az ún. forradalmi építészet is 
kifejlődött. Ezt legjobban első jelentős és 
egyben fő müve, a —»váci székesegyház 
(1762-72) mutatja, amelyet Christoph 
—»Migazzi bécsi érsek és váci püspök 
megbízásából épített.

Ez a mű egyetlen ugrással került Pá
rizsból a Duna partjára, és túl korán ah
hoz, hogy a magyar építészetre azonnal 
hatással legyen; a helyi fejlődés csak évti
zedekkel később jutott arra a fokra, hogy 
ezt a hatást befogadhassa. Még Bécs kör
nyékén is csak később, 1778-80 között 
született meg az első tisztán klasszicista
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A váci diadalív

épület, a Wiener Neudorf-i plébániatemp
lom (1778-80), amely szintén Migazzi 
megbízásából épült, és stíluskritikai ala
pon valószínűsíthető -  bár nem bizonyít
ható - , hogy ~nak valamilyen módon kö
ze volt hozzá. Bécsi és mo.-i munkássága 
során ~ érthető módon igyekezett alkal
mazkodni a helyi késő barokk stílushoz 
(1769-ben ő vezette pl. az azóta lebontott 
bécsi Paar-palota tisztán rokokó ízlésű 
belső felújítását), s később csak ritkán 
árulta el vonzódását a szigorúan geomet
rikus, tisztán klasszicizáló formákhoz: 
ide tartozik művei közül a váci székes- 
egyházon kívül a váci diadalív 1764-ből, 
a bécsi Augarten kapuépítménye 1775- 
ből, a bécsi közkórház bolondháza (az ún. 
Narrenturm hatalmas, henger alakú épü
lete) 1784-ből és a 19. sz. végén lebontott 
pesti Újépület (a mai Szabadság tér he
lyén) 1785—86-ból: négyzet alaprajzú, 
óriási kaszárnya, 45 fokban csatlakozó, 
ugyancsak négyzet alaprajzú sarokpavilo
nokkal. Egyéb munkái a francia klasszi
cizmus és a bécsi késő barokk sajátos ve- 
gyülését mutatják, mint a morvao.-i Rá- 
jecban épült Salm-Reifferscheidt-kastély 
(1763-69), a Harrach-kastély az Olmütz 
melletti Námest na Hanéban (1765 k.), 
az ugyancsak morvao.-i Eisgrub 17. sz.-i 
(1847-50 között romantikus-neogót stí
lusban teljesen átépített) Liechtenstein-

vadászkastélyának 1766-72 közötti át
alakítása és a felső-ausztriai Mistelbach 
melletti Loosdorf kastélya (szintén a 
Liechtenstein család számára) az 1780- 
as évek elejéről. Udvari építészként nyá
ri lakot (az ún. Josephstöckl) épített II. 
Józsefnek a bécsi Augartenban 1781- 
ben, tervezte és felügyelte a bécsi köz
kórház 1784-ben befejezett átépítését és 
bővítését (benne a már említett Narren- 
turmmal), és közreműködött a kórház
komplexumhoz tartozó sebészeti akadé
mia (az ún. Josephinum) tervezésében és 
építésében (1783-85). Élete utolsó évei
ben megbízói a kordivatnak megfelelően 
franciakertek angolkertté való átalakítá
sában is foglalkoztatták: II. József a bécsi 
Augartenban és Laxenburgban, a Liech
tenstein hercegek a már említett Eisgrub- 
ban, az Esterházyak Csákvárott és visz. a 
Schönbom grófok is Göllersdorfban. ~, 
mint a kortársi francia építészeti stílus 
képviselője és az ún. forradalmi építészet 
gondolatainak közvetítője, egyike a klasz- 
szicizmus legfontosabb közép-európai 
előfutárainak.

írod.: Albert I l g , Die Künstlerfamilie 
Carlone, Mitteilungen der Zentral-Commis- 
sion..., 5(1879), 64, 66; Ulrich T h ie m e , Felix 
B e c k e r , Allgemeines Lexikon der bildenden 
Künstler, V, Leipzig, 1911, 499-501; Julius 
F l e is c h e r , Das kunstgeschichtliche Material 
der geheimen Kameralzahlamtsbücher in den 
staatlichen Archiven Wiens..., Wien, 1932; 
B ó n is n é  W a l l o n  Emma, Vác művészete a 
18. században, Bp., 1935, 34-41, 51-52; B a 

l o g h  Jolán, Az esztergomi Bakócz-kápolna, 
Bp„ 1955, 15-17, 113-115; Hedwig H e r z - 

m a n s k y , Joseph Kornhäusel, dissz., kézirat, 
Wien, 1964; Z á d o r  Anna, G e n t h o n  István, 
Művészeti lexikon, I, Bp., 1965 (Canevale né
ven); Renate W a g n e r - R ie g e r , Wiens Archi
tektur im 19. Jahrhundert, Wien, 1970, 25- 
28; B ib ó  István, Európai hatások és helyi fej
lődés az 1800 körüli mag)’ar építészetben, 
Építés-Építészettudomány, 4(1972) = UŐ, 
Europäische Einflüsse und lokale Entwick
lung in der ungarischen Architektur um 1800, 
AHA, 18(1972); M o jz e r  Miklós, Canevale 
esztergomi rezidencia-terve, Építés-Epíté- 
szettudomány, 5(1973); Gustav W il h e l m , 
Die Fürsten von Liechtenstein und ihre Bezie-
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hung zu Kunst und Wissenschaft, Vaduz, 
1976; Rudolf S c h m i d t , Österreichisches 
Künstlerlexikon, IV, Wien, 1978 (Canevale 
néven); Ulrich N e f z g e r , Aeternae Domui. 
Stil, Wandel und Dauer am Triumphbogen zu 
Waitzen, Alte und Moderne Kunst, 25(1980), 
Heft 169; Zdenék K u d ë l k a , Drobnosti k ba- 
rokni architekture Moravy III., Sbornlk Praci 
Filosoftcké Fakulty Brnënské Univerzity, F.
25, 1981, 63-70; Mario Schwarz, Architek
tur des Klassizismus und der Romantik in 
Niederösterreich, St. Pölten-Wien, 1982, 19,
26, 39M4; Ulrich N e f z g e r , Die Romidee des 
Frühklassizismus und die Kathedrale in 
Waitzen, Alte und Moderne Kunst, 28(1983), 
Heft 190-191; Jifi K r o u p a , Alchymie stéstí, 
Kromëriz-Bmo, 1986, 109, 167; Uő, Príspé- 
vek k architekture sedesátych let 18. století na 
Moravé, Sbomík Prací Filosoftcké Fakulty 
Brnënské Univerzity, F. 30-31(1986-87), 
61-68; István Bibó, Etudes sur Ganneval, 
AHA, 42(2002).

Bibó István

Gánóczy Antal (Kassa, ?-Pozsony, 
1790. dec. 10.)

Kat. egyházi író. A nagyszombati sze
mináriumban tanult. Volt érsekújvári plé
bános, apostoli főjegyző, 1764-től po
zsonyi, 1768-tól nagyváradi kanonok, 
majd a budai papnevelő intézet igazgató
ja. A római —»Árkádia (1780), az erfurti 
tudós társaság (1781), a Bessenyei-féle 
-»Hazafiúi Magyar Társaság tagja. 
Prudentia humana (Nagyszombat, 1764) 
címmel németből latinra fordította Wil
liam de Britaine könyvét, kibővítette 
(főként Erasmus révén elterjedt) ókori 
szerzőktől vett apoftegmákkal. Isaak, a 
Megváltónak képe (Nagyvárad, 1769) 
címmel magyarra fordította Metastasio 
Isacco figura del Redentore c. drámáját 
—»Patachich Ádám nagyváradi püspök 
latin fordításából (—»katolikus templomok 
18. századi kottatárai). A darabot a püspö
ki kastélyszínházban adták elő. Feldol
gozta a váradi püspökség múltját, s részt 
vett a —»pannonhalmi alapítólevél hiteles
sége körül folyt vitában. Magyarázatot írt 
a hitvallásról, a szentségek hasznáról.

Művei: Dissertatio controversistica histo- 
rico-theologica de usu calicis, Nagyszombat,

1762; Dissertatio historico-critica de S. 
Ladislao, Bécs, 1775; Episcopi Varadiensis, 
Bécs, 1776; A Szent Sacramentumoknak [...] 
magyarázása, Nagyvárad, 1779; A Credónak 
[...] magyarázása, Nagyvárad, 1780.

Bretz Annamária

garabonciás
Az újkori magyar néphit mondai időva

rázsló alakja. Első említését az 1514-19 
között másolt -yCornides-kódexbői is
merjük garabonchas alakban; a 16-17. 
sz.-i —»szótárakban és különböző egyházi 
forrásokban garboncás, graboncás alak
ban is előfordul. 1533-ban ’varázsló’ je
lentésben találkozunk vele Szt. Pál leve
leinek —> Ko inját i Benedek-féle fordítá
sában; —»Comenius a bűjös-bájosok és 
ördöngösök közé helyezi 1643-ban meg
jelent nyelvkönyvében. A ~ szó a gör. 
nekromanteia (’halottidézés jóslás céljá
ból’) szóból ered, és latin, majd visz. 
olasz közvetítéssel (ol. negromanzia ’bű
bájosság, ördöngösség’) került a magyar
ba. Rokonai -  a horvát, szlovén, osztrák, 
szlovák, román stb. mondai alakok, a 
grabancijas, fahrende Schüler, a solo- 
monar és társaik -  szintén idővarázsló 
vándordiákok. E mondai figurák részint 
az ördögszövetséget kötő varázslók (Cyp
rianus, Theophilus, Faust) kora középkor 
óta ismert európai legendáiból veszik ere
detüket, részint valóságosan tevékenyke
dő középkori idővarázslók (pl. az Alpok 
idékén ismert tempestarii vagy a magyar 
—»táltos) alakját idézik. A ~ közeli rokona 
az idővarázsló táltosnak a 18. sz.-i boszor
kányperekből is ismert típusa, akinek sár
kány „lélekállata”, ill. segítőszelleme van.

A 18. sz. végén indul a ~t szerepeltető 
iskolai, majd színházi vígjátékoknak a re
formkorban is tartó népszerű sorozata. E 
színművekben a ~ tréfás, csaló figuraként 
jelenik meg (az utóbbinak is vannak kö
zépkori, a tempestariiviú kapcsolatos ha
gyományai). —»Jantso Ferenc 1774-es 
Kintses Naso bált rendez és —»Iliéi János 
ezen alapuló Tornyos Péter (1789) c. far
sangijátékában kincsásó és erszénylopás- 
sal bűvészkedő vándordiák a ~, Hagymási 
Imre Garabontzás Lászlójában (1789) 
egy csaló diák adja ki magát ~nak. A 20.
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sz.-i folklórból jól ismert -mondák motí
vumainak egy része is megjelenik e szín
játékokban: a zivatarfelhőkbe sárkányán 
repülő valamint az ördöggel cimborá- 
ló, vele szövetséget kötő vándordiák, aki 
az ördög 12 vagy 13 iskolájában tanult fe
kete mágiát, és bűvös könyvéből paran
csol a jégfelhőknek. —»Faludi Ferenc és 
-»Csokonai verseiben is találkozunk -sál; 
a Dorottya leírása (1799-ben) a ma is 
hozzá kötődő folklór-motívumokat sorol
ja fel: a ~ sárkányát megnyergelve a fel
hőkben szabályozza az időjárást, a falusi
aktól tejadományt vár a falu jégveréstől 
való megvédéséért. E folklórmondák ek
kor már régóta otthonosak lehettek a Kár
pát-medencében, nem kevésbé a tréfás, 
ill. csaló ~ alakja, amelyet horvát iskola
drámák is szerepeltettek és -  a magyar 
színjátékokkal együtt -  népszerűsítettek.

írod.: Vatroslav Jagic, Die südslavischen 
Volkssagen von dem Grabancijas dijak und 
ihre Erklärung, Archiv für Slavische Philolo
gie (Berlin), 2( 1877); FIolló Domokos, A ga
rabonciás alakja a magyar néphagyomány
ban, Ethn, 36(1935); Philip Mason Palmer, 
Robert Pattison More, The sources o f the Fa
ust tradition from Simon magus to Lessing 
[1936], New York, 1966; Leopold Kretzenba- 
CHER, Teufelsbündner und Faustgestalten im 
Abendlande, Klagenfurt, 1968; Pais Dezső, A 
magyar ősvallás nyelvi emlékeiből, Bp., 1975; 
Pócs Éva, Sárkányok, ördögök és szövetsége
seik a délszláv-magyar kapcsolatok tükrében, 
in III. Magyar-Jugoszláv Folklór Konferencia. 
Budapest, 1987. november 2-3., Bp., 1988 
(Folklór és Tradíció, 6); Jung Károly, A gara
bonciás-téma két 19. század eleji színműben. A 
néphagyomány és az irodalom kapcsolatai 
Munkácsy János és Titus Brezovacki egy-egy 
alkotásában, in Tanulmányok, Újvidék, 1991 
(A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézete, 24); Amedeo di Frances
co, Arianna Queranotto, Preti e negromanti. 
Iliéi, Hagymási, Brezovacki e il garabonciás- 
grabancijas del drama scolastico ungaro- 
croato, Studi Finno-Ugrici, 1(1995); Voigt 
Vilmos, A garabonciás diák bolyongásai fő 
ként a színpadon), in A folklórtól a folkloriz- 
musig. Történeti folklorisztikai tanulmányok, 
Bp., 2001.

Pócs Éva

garamszenthenedeki bencés apátság
Az I. Géza király által alapított bencés 

apátság (—»bencések) középkori épületei 
a Garam jobb partján, a völgy fölé emel
kedő hegyoldal teraszán jelentős részben 
ma is állnak. 1075-ben, trónra lépésének 
évében I. Géza adomány levélben hozta 
nyilvánosságra az apátságnak átadott bir
tokokat. Az oklevél szövege felépített 
templomot említ („ubi etiam ecclesiam 
Beati Benedicti construxi”), amit úgy le
het értelmezni, hogy a birtokállomány át
adásának jogi aktusát megelőzte az épület 
megépítése; a partrónusnak a donációval 
kapcsolatos, ünnepélyes megnyilatkozá
sa a szerzetesek betelepítésével lehet 
egyidejű. A két lépésben történő kolos
toralapítás nem példa nélküli Mo.-on 
(vö. —»pannonhalmi bencés apátság: 997 
e.-i kezdet, majd 1001-es adománylevél). 
Akonvent a 13. sz.-tól -»hiteleshelyként 
működött. Kéttomyos épületet ábrázoló 
első —»pecsétje 1225-ben tűnik fel; má
sodik, Szt. Benedek mellképét ábrázoló 
pecsétjének használata 1356-tól igazol
ható, harmadik pecsétnyomóját, amelyen 
a Mária előtt térdelő Szt. Benedek látha
tó, 1462-ben adományozta Mátyás király 
(ma: Esztergom, Főszékesegyházi Kincs
tár). Az apátság épülete összes birtokával 
együtt 1538-ban zálogkölcsön fejében az 
esztergomi székeskáptalan tulajdonába 
ment át, s a -ban megszűnt a szerzetesi 
élet.

Al l .  sz.-i templom alapfaltöredékeit a 
Knauz Nándor által felügyelt épületres
taurálás során Storno Ferenc találta meg 
1882-ben: a 32 m hosszú, 14,5 m széles, 
öt pár pillérrel három hajóra osztott, há
romapszisos, kéttomyos homlokzattal 
hangsúlyozott épület alaprajzának re
konstrukciója máig a feltáró megfigyelé
sein alapszik. A —»román kori építészet
ben széles körben elterjedő épülettípusnak 
ez lehet az egyik legkorábbi képviselője 
Mo.-on. Al l .  sz.-i templom Csemegi Jó
zsef hipotézise szerint a 14. sz. közepe 
tájáig állhatott fenn, amikor is Garam- 
szentbenedek történetének legkiemelke
dőbb egyénisége, Szigfrid apát (1330— 
55) idején megkezdődött a ma álló, góti
kus csarnoktemplom építése. Az új szén-
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tély beboltozása a zárókövekre faragott 
magyar Anjou-címer, ill. struccos sisak
dísz alapján minden bizonnyal Zsigmond 
koronázásának éve (1387) előttre, a leg
nagyobb valószínűséggel Nagy Lajos 
uralkodásának idejére datálható. A temp
lom felszentelésének idejét dokumentáló 
forrást nem ismerünk, de egy, a kolostor
épület megújítását előirányzó, 1405-ös 
pápai búcsúlevél kibocsátásakor a temp
lomnak már készen kellett állnia. Ilyen 
körülmények között a kronológia megíté
lésében fokozott fontosságot nyernek az 
alaprajzi típus, a téralakítás és a dekorá
ció stíluspárhuzamai (Bécs, Stephansdom 
szentélye; Perchtoldsdorf, Maria Straß
engel; —»budai Nagyboldogasszony- 
templom). Ezek a garamszentbenedeki 
templom tervének 14. sz. közepe körüli

keletkezését és az építésnek a század vége 
előtti lezárulását valószínűsítik. A különö
sen gazdagon tagolt, magas színvonalú 
szobrászi munkával díszített nyugati kapu 
mellett figyelmet érdemel a hosszházpil- 
lérekkel együtt épült oltármenzáknak -  
rajtuk eredetileg festett, szoborfülkés kő- 
retabulumoknak — a mo.-i emlékanyagban 
páratlan sorozata. A négy, többé-kevésbé 
hiteles állapotban lévő retabulummal egy
korú lehetett az a még díszesebb kiképzé
sű, falba illesztett, fülkés, baldachinos ol
tárfelépítmény, amelynek maradványaira 
Storno Ferenc talált rá a sekrestye emele
tén lévő kápolnában. Ez a 15. sz. nyolc
vanas éveiben újraboltozott és 1489-ben 
felszentelt kápolna ekkor már a Szt. Vér
ereklye kultuszhelye volt (—»ereklyetisz
telet). Az oltár ereklyekapszulájából elő-

A garamszentbenedeki bencés apátság látképe északkelet felöl, 1890 k. KÖH, Fotótár
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A garamszenlbenedeki bencés apátság temploma
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Garamszentbenedek, a Szt. Vér-kápolna boltozata

került felszentelési irathoz hasonlókat ta
lált Knauz Nándor 1483-as évszámmal a 
templom többi oltárában. A Szt. György- 
legendát ábrázoló falkép a templom 
északi mellékhajójának falán (15. sz. ele
je) 19. sz.-i restaurálás nyomait viseli.

A templom gazdag középkori felszere
léséből a legkorábbi egy 1400 k. fából 
faragott feszület (ma a szentély diadalív
keresztjén). Az 1427-es évszámot, továb
bá a Garamszentbenedekről elszármazott 
Miklós győri kanonoknak, a királyi ká
polna kántorának és Tamás kolozsvári 
festőnek nevét tartalmazó feliratos pre- 
dellára, amely a 19. sz. elején már a ~ le
véltárának falán függött, —»Kovachich 
Márton György figyelt fel 1811 -ben. A 
kutatók többsége szerint az 1905-ben el
pusztult, mára csak Kovachich lejegyzé
séből és Storno Ferenc 19. sz. végén ké

szített rajzából ismert felirat egy Kálvá
ria-kompozícióból, Passió-jelenetekből, 
Szt. Miklós, Szt. Benedek és Szt. Egyed 
legendájának jelenetéből álló képsoro
zathoz tartozott (Esztergom, Keresztény 
Múzeum; —»Kolozsvári Tamás). A Szécsi 
János apát időszakában (1476-1510) 
végrehajtott, átfogó liturgikus megújítás 
emléke több kehely, pacificale és monst- 
rancia (Garamszentbenedek; Esztergom, 
Főszékesegyházi Kincstár). Az 1483-as 
oltárszentelések korából egy, a közeli bá
nyavárosok 1480 k.-i művészetéhez kap
csolódó Szt. Benedek-kép, egy Kálvária
oltár, a —»garamszentbenedeki úrkoporsó 
és egy Szt. János-fej maradt fenn (Eszter
gom, Keresztény Múzeum; az úrkoporsó 
Krisztus-szobra: Garamszentbenedek). A 
berendezési munkák folytatását mutatja 
az 1495-ös évszámmal jelölt Kálvária-ol-
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Garamszentbenedek, a nyugati kapu szemöldökgerendájának részlete

tár és a Szt. Vér-kápolna 1510 k. készült 
oltárának táblaképsorozata (Esztergom, 
Keresztény Múzeum). Liturgikus köny
veiből töredékek maradtak (MTAK; Esz
tergom, Prímási Könyvtár; Pannonhal
ma; Bp., magángyűjtemény). A legkoráb
bi, kivételes darab egy 11. sz. első felére 
datált misekönyv töredéke, nagyobb ré
szük a 15. sz. második felében vagy a 16. 
sz. elején készült.

írod.: Knauz Nándor, A Garam-melletti 
Szent-Benedeki apátság, Bp., 1890; Haiczl 
Kálmán, A garamszentbenedeki apátság tör
ténete, Bp., 1913; PRT, XII/B, 1916, 94-119; 
G erevich Tibor, Kolozsvári Tamás az első 
magyar képtábla-festö, Bp., 1923; Csemegi 
József, A garamszentbenedeki apátsági temp
lom alaprajzának építészettörténeti vizsgála
ta, Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlö
nye, 73(1939); G erevich László, A garam
szentbenedeki úrkoporsó, Bp., 1942; Václav 
Mencl, Klástor ív . Behadiku nad Hronom, 
Vlastivednÿ casopis, 15(1966); Mucsi And
rás, Kolozsvári Tamás Kálvária-oltára az esz
tergomi Keresztény Múzeumban, Bp., 1978; 
Körmendy Kinga, A Knauz-hagyaték kódex
töredékei és az esztergomi egyház középkori 
könyvtárának sorsa, Bp., 1979 (MTAK Köz

leményei. Új sorozat, 7); Prokopp Mária, A 
garamszentbenedeki Úrkoporsó az esztergo
mi Keresztény Múzeumban, Bp., 1982; Alojz 
Habovstiak, Stefan I Ioix' ik. Príspevok ar- 
cheologického vyskumu k poznaniu staveb- 
ného vyvoja klástora v Hronskom Behadiku, 
in Dejiny a kultúra rehol'nych komunít na Slo- 
vensku, red. Jozef §imonCic, Tmava, 1994; 
Paradisum plantavit, 2001 (katalógustéte
lek); Hervay F. Levente, Garamszentbene
dek, in Paradisum plantavit, 2001; Takács 
Imre, Garamszentbenedek temploma és litur
gikus felszerelése, in Paradisum plantavit, 
2001.

Takács Imre

garamszentbenedeki Kálvária-oltár
—»Kolozsvári Tamás

garamszentbenedeki úrkoporsó (Ke
resztény Múzeum, Esztergom)

Gótikus kápolnát idéző, faragott, fes
tett fenyőfa építmény festett hársfa szob
rokkal és domborművekkel. III. János 
garamszentbenedeki apát készíttette az 
1480-as években, feltehetően a templom 
1483. évi felszentelését követően, ami
kor az apátság Szt. Vér-ereklyét kapott
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Mátyás királytól. A —»garamszentbene- 
deki bencés apátság templomából 1873- 
ban került az Esztergomi Főszékesegy
házba, majd 1965-ben, letétként, a Ke
resztény Múzeumba.

A négy fakeréken mozgatható sírláda 
felett karcsú oszlopkötegeken nyugvó, 
magas, nyeregtetős gótikus baldachin 
emelkedik, gazdagon faragott díszítések
kel. Az oldalak szamárhátíves záródású, 
keskeny nyílású fülkéiben konzolokon áll 
a 12 apostol szobra. Az úrkoporsó hom
lokzatát az egyik keskeny oldalon a tető
zet elé emelkedő kétszintes, magas, kar
csú baldachin jelzi. Itt helyezték be az 
úrkoporsó belsejébe a halott Jézust ábrá
zoló, mozgatható karú szobrot, mely ma 
a garamszentbenedeki templomban lát
ható. A nyílás előtti sokszögű konzolra a 
monstranciát tették az eucharisztiával 
vagy a Szt. Vér-ereklyetartóval. A sírláda 
előlapján a festett dombormű Jézus po- 
kolraszállását, míg hátsó oldalán a három 
Mária húsvét reggeli látogatását ábrázol
ja Jézus üres sírjánál. A két hosszanti ol
dalon 3-3 négyzetes mezőben a sírt őrző 
katonák láthatók. A homlokzat két szob
ra, Péter és Pál apostolé 1872. évi pótlás.

A többi apostolszobor eredeti, feltehetően 
a sorrendjük is az. A homlokzattól jobbra 
indulva idősebb Jakab, Máté, János, Ber
talan, Tamás, Tádé, András, Fülöp, Si
mon, ifjabb Jakab áll, kezükben attribútu
maikat tartják. Az úrkoporsó eredeti fes
tése és aranyozása kopott, hiányos. Több 
szobor keze, ill. attribútuma letört.

Az úrkoporsók a 14—15. sz.-ban a 
->húsvéti szertartások ünnepélyességét 
fokozták. Többnyire fából készültek, így 
kevés maradt fenn. Európában a -hoz ha
sonló, nagyméretű szent sírt csak Zwik- 
kauból ismerünk, de az nem mozgatható. 
A -  sirláda fölé emelkedő templomarchi
tektúrájában a 12 apostol az egyház tartó
pilléreit jelképezi. Leginkább Peter 
Vischer nürnbergi Szt. Sebaldus-síremlé- 
kének (1488-1519) elrendezésével roko
nítható. A ~t többtagú szobrászműhely 
készítette, feltehetően Körmöcbányán, 
részben Martin Schongauer metszeteinek 
felhasználásával. A vezető mester műve 
Szt. András apostol expresszív alakja, 
amelyhez stílusban idősebb Jakab, Simon, 
Bertalan és Tamás apostol szobra áll közel 
(vö. Schongauer 1475 k.-i apostolsoroza
tával). Máté apostol keményebb, mere-



garaniszentbenedeki úrlwporsó 252

A garaniszentbenedeki úrkoporsó. Esztergom, Keresztény Múzeum
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Krisztus az úrkoporsóból. Garamszentbenedek, apátsági templom

vebb vonásokkal alakított, szigorúan zárt 
ábrázolása más mester műve, azé, aki Jú- 
dás Tádé ruházatát is mintázta. Szt. Fülöp 
apostol csigákban kunkorodó haja és sza
kálla, derűsebb tekintete, ruharedőzetének 
lazább kialakítása egy harmadik szobrász 
stílusának jellemzői. E szobor magasabb 
talapzata és társaitól eltérő cipője arra 
utal, hogy eredetileg máshová készült. Az 
őrök realisztikusabb alakját a sziklás hát
tért jelző környezetben az első és a máso
dik mester készíthette Schongauer címer- 
kép-sorozata ismeretében. A két első alvó, 
páncélos katona lágy, dekoratív körvona
lú, míg a turbános és a piros sapkás, álmá
ból éppen felriadó alak plasztikus, monu
mentális formái, élesen metszett, kemény 
és szögletes vonásai Veit Stoss krakkói 
műhelyének hatására vallanak. Schongau
er művészetéhez kötődik a Pokolraszál- 
lás-jelenet kompozíciója is, a formai 
megoldások egyes részletei azonban Veit 
Stoss alkotásaihoz kapcsolódnak.

írod.: Haiczl Kálmán, A garamszentbene- 
deki apátság története, Bp., 1913; Annamarie 
Schwarzweber, Das heilige Grab in der deut
schen Bildnerei des Mittelalters, Freiburg i. 
Br., 1940; Gerevich László, A garamszentbe- 
nedeki Úrkoporsó, in Gerevich Tibor Emlék
könyv, Bp., 1942; Radocsay, 1967, 166—167; 
Johannes Taubert, Farbige Skulpturen, Mün
chen, 1978; Prokopp Mária, A garamszentbe- 
nedeki Úrkoporsó az esztergomi Keresztény 
Múzeumban, Bp., 1982; Takács Imre, Garam
szentbenedek temploma és liturgikus felszere
lése, in Paradisum plantavit, 2001, 181-182; 
Endrődi Gábor, in Gótika, 2003, 4.46.

Prokopp Mária

garas
A 13. sz.-ban Európa több országában 

mind fokozottabb igény jelentkezett a

—»dénárnál nagyobb értékű —»ezüstpénz 
iránt. Ezt az igényt elégítették ki ekkor a 
-ok. Elsőként Szt. Lajos francia király 
veretett ~t (gros tournois) 1266-ban, 
amely 12 dénárral volt egyenértékű. Ezt 
követően itáliai városok, német fejedel
mek (Szászo.-ban Meissenben) verettek 
~t, 1300 k. pedig II. Vencel cseh király, 
akinek ~ai a 14. sz. elején Mo.-ra is átke
rültek (—»cseh garas). Részben ennek ha
tására veretett ~t pénzreformja (—»pénz) 
keretében I. Károly 1329-37 között, Nagy 
Lajos pedig 1345-69 között. A 937%o-es 
finomságú, 245,53 g súlyú budai —»már
kából 62, később 72 db ~ készült, és 6-8 
dénár körül ingadozott az értéke. Károly 
-ainak verőtövét (—»pénzverde) egy sie- 
nai testvérpár készítette; éremképükön 
(-»pénzábrázolás), főleg a trónon ülő ki
rályban az itáliai trecento hatása ismerhe
tő fel. Nagy Lajosnak a gótikus trónon ülő 
Szt. Lászlót ábrázoló ~a a gótika korának 
legszebb mo.-i kisplasztikái alkotása.

1369-ben egy évszázadra leállt a -v e
rés, s csak Mátyás 1467-es reformja kö
vetkeztében indult meg újra. Mátyás re
form utáni pénzein -  így ~án is -  a Ma
donna reneszánsz ábrázolása látható.

1526 u. mind a királyi Mo.-on, mind 
Erdélyben folytatódott a —verés; értéke 
átlagosan 4, majd 5 dénárral volt egyen
lő. Az erdélyi pénzverésben, ahol erőtel
jesen érvényesült a -»lengyel pénzek ha
tása, a 17. sz. elején Ili-as -ok, később, 
Apafi Mihály idejében VI-os és XlI-es 
—ok is készültek.

Amikor I. Lipót bevezette a krajcárve
rést, 1 -  = 3 -»krajcár értékarányt állapí
tottak meg. A krajcárok bevezetésével a 
—verés megszűnt Mo.-on.

írod.: Adolf Resch, Siebenbürgische Mün
zen ud Medaillen von 1538 bis zur Gegen-
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wart, Hermannsadt, 1901; Hóman Bálint, Ma
gyar pénztörténet, Bp., 1916; Huszár Lajos, 
Habsburg-házi királyok pénzei, Bp., 1975.

Gedai István

Garas István (életéről adatok: 1783- 
1803)

Ref. lelkész, iskoladráma-szerző. A sá
rospataki kollégiumban tanult, 1785-ben 
a poétái, 1786-tól a retorikai osztály prae- 
ceptora, 1790-ben contrascriba, 1791- 
ben senior, később visz. külföldre ment. 
1803-tól prédikátor Szikszón. Embert 
utáló Timon c. drámájának forrása Lucia- 
nus Samosatenis Timon sive misanthro- 
pus c. műve. A szöveg —»Édes Gergely 
átdolgozásában maradt fenn, melyet 
—»Ráday Gedeon kiadásra szánt.

Kiad.: RMDE XVIII/1/2, 1989.
Bretz Annamária

G arázda Péter (Apar?, 1440/50?- 
Esztergom, 1507 e.)

Humanista költő. —»Vitéz János és 
—»Janus Pannonius rokona, pártfogoltja. 
Ferrarában, Battista Guarininál tanul az 
1460-as évek közepétől. 1469-ben Firen
zében az Accademia Platonicával kerül 
összeköttetésbe; 1471-72 között Pado- 
vában tartózkodik. Vitéz és Janus bukása 
után tért haza; ezek után csak kisebb egy
házi tisztségeket kapott: 1476-ban nyitrai 
kanonok, 1476-ban esztergomi főszékes
egyházi kanonok, 1478-tól a pécsi iskola 
vezetője, 1483-ban nyitrai főesperes.

1490-ben ismét járt Itáliában; Ferrarában 
költői vetélkedés középpontjába került. 
Jelentős szerepe van az Itália és Mo. kö
zötti kapcsolatok ápolásában, pl. Janus és 
Ficino vagy Bartolomeo della Fonte és 
Mátyás király között; levelezést folytat 
Lorenzo de Medicivel, tagja a Francesco 
-»Bandini vezette budai platonikus kör
nek. Verseit Callimachus Experiens (Fi
lippo —»Buonaccorsi) dicséri. Az egyet
len ránk maradt, neki tulajdonítható vers, 
még életében felállított esztergomi sírkö
vének Janust utánzó epitáfiuma a költő
nek mint Janus rokonának, a Janus után

Garázda Péter sírköve Esztergomban
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második költőnek állít emléket. Lehetsé
ges, hogy ez az epitáfium nem hanem 
rokona, —»Megyericsei János munkája.

Műpártolásáról kevés az adat: említett 
címeres-feliratos, vörös márvány sírkö
vét Esztergomban faragták az érseki ud
varnak is dolgozó itáliai kőfaragók; az 
első all’antica sírkövek közé tartozik 
Mo.-on. (Töredékeiből rekonstruálva lát
ható az esztergomi Főszékesegyház krip
tájában.) Gazdag könyvtárának öt darab
ját ismerjük; közülük egyik sem pompás 
díszkódex. A Macrobius-kódex címlapját 
Firenzében illuminálták (München, Ba
yerische Staatsbibliothek), akárcsak Ci
ceró-kódexét (ugyanott) vagy Iustinus- 
(Prága, Univerzitná Knihovna) és Lac- 
tantius-kötetét (ÖNB). Valamennyi a fi
renzei miniatúrafestészet vagy inkább 
könyvkereskedelem szerényebb emléke. 
Janus Pannoniusnak a 10-11. sz. fordu
lójáról való, görög nyelvű Evangelia- 
riumot (Tetraeuangelion) ajándékozott, 
amelyet szép, egészoldalas evangélista
portrék díszítenek (EK).

Kiad.: Régi magyar irodalmi szöveggyűjte
mény, I, Humanizmus, szerk. Ács Pál, Janko- 
vics József, Kőszeghy Péter, Bp., 1998, 404- 
405.

írod.: Hoffmann Edith, Régi magyar bib
liofilek [1929], kiad. W ehli Tünde, Bp., 
1992, 104-107, 257; Soltész Zoltánné, Ga
rázda Péter, Nagylucsei Orbán és Szatmári 
György ismeretlen könyvei, ME, 7(1958); V. 
Kovács Sándor, Garázda Péter élete és köl
tészete. Janus költői iskolájának történetéhez, 
in UŐ, Eszmetörténet és régi magyar iroda
lom, Bp., 1987.

Jankovits László-Mikó Árpád

Gaso István (Lednic, 1711. nov. L— 
Nagyszombat, 1755. máj. 22.)

Jezsuita író. 18 évesen lépett a rendbe, 
Nagyszombatban és Bécsben tanult. 
1746-tól Szakolcán, 1751-től Nagyszom
batban tanított bölcseletet és ékesszólást. 
Értekezett a testek mozgásáról (Disser
tatio physica de motu corporum, Nagy
szombat, 1753), írt heroidagyűjteményt 
disztichonokban (Omnia felicitas Hun
gáriáé e singulari favore Mariae, Nagy
szombat, 1738). Bellica Hungarorum

fortitudo (Nagyszombat, 1745) c., a jám
bor vallásosságot és a nemesi harciassá
got propagáló példatárát —»Batsányi Já
nos fordította magyarra, részben átdol
gozva (A magyaroknak vitézsége régiek 
példáival megvilágosíttatva, 1785).

Bretz Annamária

Gáti István (Mánd, 1749. ápr. 8 — 
Szatmár, 1843. febr. 17.)

Ref. lelkész, tankönyvszerző, nyel
vész, a zongoraiskolát író G. István apja. 
Sályiban, Sárospatakon és Losoncon ta
nult, Debrecenben 1769-ben subscribált. 
1774-ben Bécsben járt egyetemre. Haza
térése után Ugocsa m.-ben, majd 1787- 
től Máramarosban lelkész. 1798-ban 
egyházmegyei jegyző, 1800-ban esperes 
és Máramaros m. táblabírája. 1808-tól 
szatmári lelkész és tanár, 1831-ben nyug
díjazták. —»Vedres Sámuellel megnyerte 
a Hadi és Más Nevezetes Történetek szer
kesztőségének 1790. évi, a magyar nyelv 
használatát szorgalmazó pályázatát. Osz- 
szeállított tudományos természetrajzot 
káté formában, írt magyar nyelvű retori
kát. Az első magyar gyorsírási rendszer 
kidolgozója. Az univerzális nyelvről és 
az egyetemes írásról készített értekezése 
kéziratban maradt (OSZK).

Művei: A magyar nyelvnek a magyar hazá
ban való szükséges voltát tárgyazó hazafiúi 
elmélkedések, Bécs, 1790; Második József a 
máramarosi éhségben, Máramaros, 1792; Ter
mészet históriája, melyet a gyenge elmék ked
vekért készített, Máramaros, 1792; 4̂ természet 
históriája, Pozsony, 1795; A steganographiá- 
nak I-ső könyve, Pest, 1820; Elmélkedés a ma
gyar dialectusról, lexiconról és helyes írásról, 
Pest, 1821; Fontos beszéd tudománya vagy 
oratoria, Sárospatak, 1828.

írod.: Vikár Béla, Gáti István stenogra- 
phiája, Bp., 1889 (Értekezések a nyelv- és 
széptudományok köréből, XIV/XII); Kulcsár 
Adorján, II. Rákóczi Ferenc a pokolban, It, 
1941; Szilágyi Ferenc, Deákok tüköré, Bp., 
1986.

Bretz Annamária

gatya —»lábravaló

Gazdaságot Tz.élzó Újság -»folyóirat
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Gazel-i tiirki ve madzsari (’Magyar és 
török nyelvű vers’)

Arab betűkkel lejegyzett, török és ma
gyar nyelvű makaróni vers a ->Palatics- 
kódexben (67b-68a). Szerzője, a Hüsz- 
rev -  és nem Hüszrev ásikín -  művészne
vet használó költő visz. azzal a Deli vagy 
Díváne Hüszrevvel azonos, akit a min
dennapokban Mehmednek neveztek, és 
aki egy Karagöz nevű szandzsákbég fia 
volt. A janicsárok között nevelkedett, 
majd — valamikor 1568 u. -  a bektasi der
visek közé állt. Később azonban vissza
tért a katonáskodáshoz, sőt az 1590-es 
évek közepére Damaszkusz várának ka
pitánya lett. 1596-ban halt meg. Akár 
dervisként, akár katonaként is eljuthatott 
a hódoltságba.

Az ízig-vérig török versben a magyar 
nyelvű betétek a couleur localt érzékelte
tik. (Az eljárás nem ismeretlen a török 
költészetben, a Palatics-kódex is több 
kétnyelvű -  török-perzsa és török-arab -  
verset tartalmaz.) A díván- (azaz a klasszi
kus) költészet körébe tartozik, formáját te
kintve murabba. A korábbi vélemények
kel ellentétben nem női dal, és homosze
xuális tartalmai sincsenek. Szerzője férfi; 
a kedves megszólítására használt „férfi
as” megfogalmazások gyakoriak a klasz- 
szikus költészetben: az alá-fölé rendelt- 
ségi viszonyt -  amilyen a szeretett lény 
és a szerető fél vagy Isten és ember kö
zött van -  csak így lehet kifejezni. A vers 
jelképrendszerét az oszmán poézisben 
általános szerelmi-misztikus kettősség 
uralja.

Kiad.: Franz Babinger, Robert G ragger, 
Eugen M ittwoch, J. H. M ordtmann, Litera
turdenkmäler aus Ungarns Türkenzei, Ber
lin-Leipzig, 1927, 128-129; RMKT, XV1I/3, 
12, 557.

írod.: Horváth Iván, Egy kiaknázatlan 
műfajtörténeti forráscsoport: 16. századi kéz
iratos versgyűjtemények, ItK, 1983; Kovács 
Zsuzsa, Török költészet Magyarországon, 
Keletkutatás, 1987 tavasz.

Sudár Balázs

Gazio, Antonio (Cremona, 1461. 
dec.?-Krakkó?, 1528)

Humanista orvos, farmakológus, szak

író. Filozófiával, asztronómiával és filo
lógiával is foglalkozott. Padovában ta
nult, 1485-ben ott avatták orvossá. Itália 
számos városában praktizált, majd 1500 
k. Padovában lett az orvosi kar profesz- 
szora. Tanulmányai idején kötött barátsá
got —»Thurzó Zsigmonddal, a későbbi 
váradi püspökkel. Neki ajánlotta 1508- 
ban írt, De tuenda et proroganda viridi ac 
florida hominis iuvente libellus... c. kéz
iratát, amely a püspöktől később Johannes 
—»Henckel könyvtárába került. ~ rendsze
resen levelezett magyar humanistákkal, 
egyik kéziratát (De conservanda et proro
ganda senum vita) —»Bakócz Tamás ér
seknek dedikálta. E munkájában az aszt
rológiáról is értekezik, és mellékel egy 
érvágó- és purgálókalendáriumot. Valami
kor 1508-11 között Mo.-rájött, II. Ulász
ló magyar király udvari orvosa lett. 
Thurzó Zsigmond révén bekapcsolódott a 
-»Sodalitas Litteraria Danubiana munká
jába. Thurzó János szepesi gróffal, Krak
kó polgármesterével Lengyelo.-ban foly
tatta tevékenységét, sikeresen gyógyítva 
meg Zsigmond királyt, aki udvari orvosá
vá fogadta.

Művei humanista makrobiotikák, az 
egészséges ifjúság megőrzéséhez, a korai 
öregedés elkerüléséhez ad bennük -  több
nyire Galénoszt követve -  életviteli taná
csokat, kitérve az egyes betegségek meg
előzésére, a profilaxis kérdéseire. Huma
nista kortársaihoz hasonlóan műveit a 
teológia feltétlen tisztelete hatja át. Első 
és legnagyobb sikerű munkája (Florida 
corona que ad sanitatis hominum con
servationem ac longevam vitam perdu
cendam sunt pernecessaria continens, 
Velence, 1491) számos kiadást ért meg, 
németre is lefordították (Augsburg, 
1543). E művének alig módosított válto
zata, a halála után megjelent Aerarium 
sanitatis (Padova, 1539) is oly népszerű 
lett, hogy ~ fia, aki szintén orvos volt, 
Thurzó Ferenchez címzett ajánlással 
többször kiadta. Az e mű mellékleteként, 
Krakkóban (1539) pedig önállóan is meg
jelent De vino et cervisia (A borról és a 
sörről) ajánlása Thurzó Jánoshoz szól.

Művei és kiad.: De somno ac eius neces
sitate, 1539; Ratio evacuandi libellus Bázel,
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1540, 1541; Regulae universales curationis 
morborum: tercentum quadragintaquinque 
aphorismis Bázel, 1565; Quo medicamento
rum genero purgationes fieri debeant, Bázel, 
1591; De perfecto medico (ms., Velence, Bib- 
lioteca Marciana); De tuenda et propaganda 
viridi, in Analecta recentiora ad historiam re
nascendum in Hungária litterarum spectantia, 
ed. Stephanus Hegedűs, Bp., 1906.

írod.: Waczulik, 1984; Daniel Schäfer, 
Alter und Krankheit in der Frühen Neuzeit. 
Der ärztliche Blick auf die letzte Lebens
phase, Frankfurt am Main, 2004; Emil 
Schultheisz, Antonius Gazius und die 
humanistische Medizin, Medizinische Wo
chenschrift, 3(1961); Uö, Antonius Gazius, 
OH, 1961.

Magyar Árpád

Gejzanovics Sándor kézirata
Gejzanovics Sándor, a mára csonka 

kézirat összeírója, Kolozsvárott tanult az 
unit. kollégiumban, majd 1723-ban isko
lamester lett az udvarhelyszéki Dersen. 
írásaiban hite alaptételeiről értekezik. 
Calvinus Jánostól Genevában ártatlanul 
megégettetett Servetus Mihálynak utolsó 
tisztességtétele c. históriája, noha a maga 
korában kéziratban maradt, az unit.-ok 
körében népszerűvé vált.

írod.: Váry Albert, Gejzanovics Sándor 
kézirata, Keresztény Magvető, 1917.

Szelp Erika

Géléi József (Alacska, 1754. dec. 
6.-Miskolc, 1838. márc. 1.)

író, fordító, tanár. Miskolcon és Sáros
patakon tanult, majd Bécsben -»Szacs- 
vay Sándor mellett a Magyar Kurír se
gédszerkesztője lett. 1790-ben —» Kazin
czy Ferenc támogatásával gimnáziumi 
tanár Jászberényben, II. József halála 
után Kiskunhalason, majd Sárospatakon. 
1807-es nyugalomba vonulását követően 
Miskolcon élt. 1832-ben a Magyar Tudós 
Társaság levelező tagjává választották. 
Fordításai közül legismertebb az Ifiabbik 
Robinzon (Pozsony, 1787), melynek for
rása Dániel Defoe Robinson Crusoe-jának 
Joachim Heinrich Campe (1746-1818) 
német pedagógus által gyermekek számá
ra átdolgozott változata. ~ művét jelenték

telen változtatásokkal —»Gyarmatin Sá
muel is kiadta saját neve alatt 1794-ben.

Művei: Hallónak boldog estvéje, Pozsony, 
1788 (ford, németből); Természeti história. 
III. rész. Az ásványok országa, Sárospatak, 
1811; Moses Mendelsohn, Phaedon (ford., 
ms.); XVI. Lajos és hitvese élete (ford., ms.).

írod.: Kazinczy Ferenc, Ifiabbik Robin
zon, Magyar Museum, 1789; Uő Levelezése, 
kiad. V áczy János, II, Bp., 1891; A Magyar 
Tudós Társaság évkönyvei, IV, Buda, 1840; 
Beöthy Zsolt, A szépprózai elbeszélés a régi 
magyar irodalomban, II, Bp., 1887; V áró 
Gedeon, Két régi Robinzon-fordításról, MNyr, 
1913; Benkő Loránd, Egy 18. századiplagi- 
záció nyelvi vonatkozásai, Nyelv- és Irodalom
tudományi Közlemények, 1958; Fehér Kata
lin, Magyar nyelvű gyermek- és ifjúsági köny
vek a felvilágosodás korában, MKsz, 2000.

Bogár Judit

Geleji Katona István (Gelej, 1589— 
Gyulafehérvár, 1649. dec. 12.)

Ref. egyházi író. 1596-ban gyermek
ként török fogságba esett; egy hónap 
múlva édesanyja váltotta ki. 1613-ban 
Sárospatakon senior, majd Beregszászon 
rektor. 1615-től Bethlen Gábor költségén 
Heidelbergben tanult. 1617-től gyulafe
hérvári rektor, 1619-20-ban az ifjú Beth
len István nevelőjeként ismét Heidel
bergben tartózkodott. 1621-től haláláig 
gyulafehérvári udvari pap, 1633-tól erdé
lyi püspök. Erős kezű egyházszervező; 
Erdélyben megszilárdította egyházának 
vezető szerepét. —»Keserűi Dajka János
sal összeállította az Öreg Graduál (Gyu
lafehérvár, 1636) c. énekgyűjteményt. 
Latin és magyar nyelvű, monumentális 
prédikációskötetei a műfaj történetének 
jelentős állomásai, a ref. hitelvek szilárd
rendszerét nyújtják, középpontban----
gyermekkori élményének megfelelően -  
a megváltásról szóló tanításokkal. Éles 
vitákat folytatott —»Pázmány Péterrel és 
—»Enyedi Györggyel. A Praeconium 
evangelicum (I—II, Gyulafehérvár, 1638- 
40) II. kötetének előszavában olvasható 
~ önéletrajza, a magyar nyelvű prédiká
ciók ( Váltság titka [...] prédikációkban, 
I-III, Várad, 1645, 1647, 1649) ajánlá
saiban pedig vitája a prédikálás elveiről
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és módszeréről a puritánusokkal, főként 
-»Medgyesi Pállal. A nyelvtudomány, a 
-»helyesírás és a nyelvművelés szem
pontjából egyaránt alapvető jelentőségű a 
Titkok titka (Gyulafehérvár, 1645) c. val
lási tanításának függelékeként megjelent 
Magyar grammatikácska, az első ismert 
magyarul írott —»grammatika. Fennma
radt két, Károlyi Zsuzsánna fölött mon
dott latin nyelvű gyászbeszéde az Exe- 
quiarum caeremonialium c. gyűjtemény
ben (Gyulafehérvár, 1624), valamint 
latin nyelvű üdvözlő versei Békési P. 
Andráshoz, Albensis Nagy Jánoshoz, 
Jászberényi Mátyáshoz, Böjti Veres Gás
párhoz, ifjabb Rákóczi Györgyhöz és 
Zsigmondhoz. A Váltság titka III. köteté
ből tudunk több kéziratban maradt, ma 
ismeretlen munkájáról: A teremtő Isten 
tiszteletinek a teremtett állatoknak tulaj- 
doníttatásáért való bosszúskodás, avagy 
a szentek kétféle tiszteleteinek, melyek 
elészámláltatnak Libr. I. 6. 7. de Sanct. 
Beatit. Bellarm. megcáfoltatások; Az Is
ten két külső munkáiról a teremtésről és 
gondviselésről való józan vizsgálódás; A 
hamisságnak titka, az Anti-Krisztusnak 
eredéséről és nevekedéséről a Szent Pál 
jövendölése 2.Thess.2.; Halott-temetés- 
kori prédikációim egynéhány hozzájuk 
illendő Jüggőlékekkel. Ugyanitt említi, 
hogy írt még agendát és „Több egyet- 
más apróságok”-at.

Művei: Canones ecclesiastici ex veteribus 
qua Hungariensibus, qua Transylvaniensibus 
in unum collecti, Gyulafehérvár, 1649; De 
sacramentis in genere 1615. Dec. 23., in 
David Pareus, Collegiorum theologicorum 
pars altera..., Heidelberg, 1620; De certitudi
ne fidei 1616. Mai. 3., in Pareus, Collegio
rum..., i. m.; De fide et justificatione 1616. 
Dec. 4., in Pareus, Collegiorum..., i. m.; The
ses orthodoxae de justificatione hominis pec
catoris coram Deo [...] ad diem ult. Maji 
(1617), Heidelberg, 1617; Salutatio gratula
toria, in Johann Heinrich B isterfeld, Pallas 
Dacica..., Gyulafehérvár, 1640 (beszéd a feje
delmi fiák neveléséről); Concordiae inter 
evangelicos querendae consilia..., h. n., 1654 
(az 1634. évi gyulafehérvári zsinat John Dury 
húsvéti kérdéseire adott válaszai, amelyeket 
igen nagy valószínűséggel ~ szerkesztett).

Kiad.: Magyar grammatikácska [1645], 
kiad. Simonyi Zsigmond, 1906; RMKT 
XVII/9,1977 (magyar nyelvű prédikációskö- 
teteinek versbetétei).

írod.: G ál Lajos, Geleji Katona István ige
hirdetése, Debrecen, 1939; Szathmári István, 
Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi 
nyelvünk, Bp., 1968; Tarnóc Márton, Erdély 
művelődése Bethlen és a két Rákóczi György 
korában, Bp., 1978; Balázs János, Hermész 
nyomában, Bp., 1987; Heltai János, Geleji 
Katona István, mint udvari prédikátor, in Me
zőváros, reformáció és irodalom (16-18. szá
zad), szerk. Szabó András, Bp., 2005.

Heltai János

gelezna, gerezna —»bőrruhák

Gellért, Szent ( 9 7 7  U . - 1 0 4 6 )
Velencei bencés szerzetes, író. Mo. ke

resztény hitre térítésében és az egyház 
megszervezésében hasonlóan fontos sze
repet töltött be, mint Szt. Bonifác Né- 
meto.-ban vagy Szent Aidán Angliában. A 
—»Gellért-legenda életrajzi adatai aligha 
hitelesek, az sem igazolható, hogy Szt. 
Imre nevelője lett volna. Egy meghiúsult 
szentföldi zarándoklat révén került ha
zánkba. Bakonyi remetesége idején írta 
ránk maradt művét, a Deliberation, Dio- 
nüsziosz Areopagitész misztikus filozó
fiájának hatásáról tanúskodó elmélkedé
sét a halálra ítélt, de megmenekült három 
zsidó ifjú hálaénekéről (Dániel könyve 
3,57-65). Szoros kapcsolatban állt Szt. 
Istvánnal, aki őt 1030-ban marosvári (ké
sőbbi nevén Csanádi) püspökké tette. Ist
ván halála után, a Vata-féle pogánylázadás 
idején, 1046-ban vértanúhalált halt a 
Kelenhegyen, amelyet utóbb róla nevez
tek el. 1083-ban avatták szentté.

Kiad.: Gerardi Moresenae seu Csanadi- 
ensis episcopi Deliberatio super hynmum tri
um puerorum, ed. Gabriel Silagi, Turnholti 
1978; Deliberatio Gerardi Moresanae aec- 
clesiae episcopi Supra hymnum trium pvero- 
rum Elmélkedés. Gellért, a marosi egyház 
püspöke A három fiú himnuszáról, kiad., ford. 
Karácsonyi Béla, Szegfű László, Szeged, 
1999 (bibliográfiával).

írod.: Juhász Kálmán, A csanádi püspök
ség története alapításától a tatárjárásig
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Szí. Gellert legendája a Magyar Anjou Legendáriumé««, /  69v. Róma, Biblioteca Apostolica Vaticana

(1030-1242), Makó, 1930; SzekfŰ László, in 
KJMTL, 1994, 231 ; Szent Gellért vértanúságá
nak 950. évfordulóján. Konferencia a Szegedi 
Hittudományi Főiskolán és a JGyTF Történet- 
tudományi Tanszékén. 1996. szeptember 
19-20., szerk. Döbör András, Jancsák Csaba 
stb., Szeged, 1998.

Vizkelety András

Gellértfi János, aranyasi (életéről ada
tok; 1462-73)

Könyvmásoló, szepességi pap, a —»sze
pesi 24 plébános testvérületének legtehet
ségesebb tagja. A személyére vonatkozó 
adatokat a nagyrészt általa másolt, az

EK-ban őrzött, papi alapismereteket tar
talmazó kódexkolligátum —»kolofonjai
ból ismerjük. A De regimine pestilencie 
(A pestis szabályzata) c. értekezés Avi
cenna Canonja 4. könyvének összefogla
lása; az 1456-i pestis pusztításának hatá
sára írhatta.

írod.: Csontosi János, Aranyasi Gellértfi 
János codexe 1462-1473-ból, MKsz, 1879; 
V. Kovács Sándor, Avicenna középkori ma
gyar hatásához, FK, 1961.

Bárczi Ildikó

Gellért-legendák
-»Gellért Csanádi püspökről két légén-
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da maradt fenn, amelyek kapcsolatának 
megítélésében csak az utóbbi időben kö
zeledtek a kutatói álláspontok. A kiseb
bik legenda rövidebb alkotás, amely nél
külözi a történeti adatokat, s nemigen 
nyújt támpontot a kormeghatározáshoz. 
Elsikkad benne Gellért élettörténetének 
megörökítése ama szerzői szándék mö
gött, hogy a szent példája minél megra- 
gadóbb erővel hasson közönségének hi
tére, lelkületére és erkölcseire. E mű pré- 
dikációs céllal készülhetett a vértanú 
püspök ünnepére. A nagyobbik legenda 
viszont történeti adatokban gazdag, moz
galmas, önálló epizódok sorát az elbe
szélésbe szövő, rímes prózában fogalma
zott alkotás, amely főhőse kerek élettör
ténetét adja. Az elsőbbség kérdésében 
mindkét legenda mellett talált érveket a 
kutatás. A nagyobbik legenda elsőbbsé
gét vallók szerint a kisebbik legenda a 
bővebb munka valamely elveszett, ko
rábbi változatának liturgikus célú kivo
natolásával született meg, míg a kisebbik 
legenda elsődlegessége mellett érvelők a 
szöveg 14. sz.-i, regényes, valóságalapot 
sokszor nélkülöző kibővítésének tartják 
a nagyobbik legendát. A viták eredmé
nyeként a mértékadó kutatás ma abban 
nem kételkedik, hogy a nagyobbik legen
da mindama részletismeretekben gazdag 
többlete, amely hiányzik a kisebbik le
gendából -  és amely sokszor nem is köz
vetlenül a vértanú püspök alakjára, hanem 
az államszervező harcokra, az egyház
szervezésre, a bizánci egyházi jelenlétre, 
egy-egy villanás erejéig pedig az eleven 
hétköznapi világra vonatkozik -, jelenté
keny részében igen régi írásos előzménye
ken alapul. Kétségtelen ugyanakkor, hogy 
Szt. Gellért nagyobbik legendájának ma 
ismert szövege -  amely nem keletkezhe
tett 1381 e. -  az idők során rajta alakító 
másolók, szerkesztők és újrafogalmazok 
beavatkozásai nyomán sok pontatlansá
got és alaptalan állítást is tartalmaz. E 
mű feltételezett egykori alapszövegét -  
amely akár a 11. sz. közepe körül lejegy
zett, Gellértre és a Csanádi egyházra vo
natkozó írásos hagyományt is magába 
épített -  nagy valószínűséggel a 12. sz. 
első felében szerkesztették egybe. A ki

sebbik Gellért-legenda megszövegezésé
nek ugyancsak ez a szöveg szolgálhatott 
kiindulásául legkorábban a 12. sz. máso
dik felében.

Kiad.: Legenda S. Gerhardi episcopi, ed. 
Madzsar Imre, in Scriptores rerum Hungari- 
carum [1938], I—II, ed. Emericus Szentpéte- 
ry, utószó, bibi., függelék Szovák Kornél, 
Veszprémy László, Bp., 1999, II, 461-506, 
779-782; Szent Gellért püspök legendái, 
ford. Szabó Flóris, in Árpád-kori legendák és 
intelmek. Szentek a magyar középkorból, I, 
szerk. Érszegi Géza, Bp.. 2001, 63-68, 68- 
88, jegyzetek: 195-199.

írod.: K ristó Gyula, Magyar historiográ
fia, I, Történetírás a középkori Magyarorszá
gon, Bp, 2002, 22-23 (további irodalommal).

Almási Tibor

genealógia (gör. ’származástan’)
Az uralkodó dinasztiák, majd a fő- és 

köznemesség családjainak leszármazásá
val foglalkozó tudomány.

Kezdetben az örökösödés rendjének 
meghatározását szolgálta, de emellett a 
családi reprezentáció is kiválóan fel tudta 
használni. A feudalizmus korában a család 
eredetét minél ősibbnek igyekeztek fel
tüntetni, így az ősök közé gyakran bibliai 
vagy mondai alakokat is fölvettek. A ~ va
lódi jelentősége az egyes családok más 
családokkal való kapcsolatának és kölcsö
nös viszonyuknak vizsgálata.

A ~ az áttekinthetőség érdekében táb
lázatokkal és családfákkal dolgozik. A 
művészi eszközöket is alkalmazó család
fák Mo.-on a 17. sz.-ban jelentek meg. 
Vannak köztük —>fa formájúak, melyek a 
vélt vagy valódi őstől kezdve haladnak az 
élő családtagok felé. Ennek bibliai mintá
ja az ikonográfiából Jézus családfájaként 
ismert Jessze fája. Máskor egy kiemelke
dő családtag kerül a középpontba, s an
nak fel- és lemenői alkotják a leveleket.

írod.: Kállay István, Genealógia, in A 
történelem segédtudományai, Bp., 1986; 
Galavics Géza, Barokk családfák és genea
lógiák, in Főúri ősgalériák, családi arcképek 
a Magyar Történelmi Képcsarnokból, kiáll, 
kát., MNG-MNM-IM, szerk. BuzÁsi Enikő, 
Bp., 1988, A.l-14. sz.

Rózsa György



Az Esterházy család családfája. Tobias Sadler rézmetszete, 1670

Generale Normativum in Re Sanita
tis —»egészségügyi rendeletek

genfi zsoltárdallamok —»zsoltár

geológia —»földtan

Georgenberger Chronik —»Szepes- 
szombati krónika

Georgievits Bartholomaeus (Bartol 
Durdevic?; 1505 k.—Itália?, 1566)

A visz. horvát származású ~ ifjúságá
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ról, neveltetéséről keveset tudunk. A mo
hácsi csatában török fogságba esett, rab
szolgaként Kis-Ázsiába került, gazdájával 
részt vett a perzsák elleni hadjáratban. 
1538-ban ferences segítséggel megszö
kött, 1544-45-ben Belgiumba és Német- 
o.-ba vetődött, feltehetőleg ott fejezte be 
rabságát, hányattatásait elbeszélő útleírá
sát (De afflictione tam captivorum quam 
etiam sub Tureae, Antwerpen, 1544). A 
Szentföldet, Töröko.-ot, az oszmán harc
modort is bemutató művet több nyelvre 
lefordították, a 16. sz.-ban legalább 70 
kiadást ért meg, számos mo.-i szerzőre 
volt hatással.

~ Európa több országában is mozgósí
tott a török elleni harcra, s tudjuk, hogy 
Nagyváradon 1547-ben hitvitát folytatott 
egy törökkel. 1550-ben Sárváron nevelő. 
1552-ben Rómában telepedett le.

írod.: Franz K idric, Georgievits Bartholo- 
maeus, Bécs, 1920; Tardy Lajos, Régi ma
gyar követjárások Keleten, Bp., 1971; R itoók. 
Zsigmondné, Egy 16. századi vándor literá- 
tor: Georgievits Barlholomaeus, in Szomszéd
ság és közösség. Délszláv-magyar irodalmi 
kapcsolatok, szerk. V ujicsics D. Sztoján, Bp., 
1972; Magyar utazók lexikona, szerk. Balázs 
Dénes, Bp., 1993.

Bánki Éva

Georgius de Hungária (Magyaror
szági György mester) —»matematika

Georgius de Hungária (Captivus 
Septemcastrensis, Magyarországi György 
barát, Szászsebesi Névtelen, Transyl- 
vanus Sebesiensis; Romosz?, 1422?— 
Róma, 1502. júl. 3.)

Domonkos szerzetes, emlékiratíró. A 
szászsebesi domonkosok növendéke, 
1438-ban török fogságba került. 1458- 
ban már Rómában élt. Műve (Tractatus 
de moribus conditionibus et nequicia 
Tureorum, Róma, 1481) a török fogságba 
került keresztényeknek kíván útmutatást 
adni. Megörökíti a törökök szokásait, tet
teit, életkörülményeit, gonoszságait és a 
keresztény rabok lelkiismereti, hitbéli 
gyötrelmeit. O maga húszéves fogsága 
alatt néha már az áttérést fontolgatta, 
misztikus látomásai azonban újra meg

erősítették hitében. Átfogó képet rajzol a 
törökök sikereinek okáról, rokonszen
vesnek találja sok szokásukat, puritán 
életmódjukat. Ennek tükrében erős, a 
protestantizmusét megelőlegező kritiká
val illeti a nyugati világ képmutató vallá
sosságát. A törökveszélyt illető apokalip
tikus látásmódja bizánci és középkori 
joachimista (Gioacchino da Fiore) gyö
kerekre megy vissza. Német fordításban 
is népszerű volt, az 1530-as kiadás elő
szava Luther munkája. A névtelenül 
megjelent mű szerzőjét Florio Banfi azo
nosította.

Kiad.: Kimondhatatlan nyomorúság. Két 
emlékirat a 15—16. századi oszmán fogság
ból, kiad. Fügedi Erik, Bp., 1976; Rabok, kö
vetek, kalmárok az Oszmán Birodalomról, ki
ad. Tardy Lajos, ford. Kenéz Győző, Bp., 
1977; Georgius de Hungária, Tractatus de 
moribus, conditionibus et nequicia Tureorum, 
Hrsg. Reinhard Klockow, Köln, 1993 
(Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens, 
15); G eorgius de Hungária, Des Turcs, 
traité sur les moeurs, les coutumnes et la per
fidie des Turcs, trad. Joël Schnapp, Toulouse, 
2003.

írod.: Florio Banfi, Fra Giorgio Sette
castelli O. P. detto Georgius de Hungária, Me- 
morie Domenicane, 1939; J. A. B. Palmer, 
Fra Georgius de Hungária O. P. and the Trac
tatus de moribus, conditionibus et nequicia 
Tureorum, Bulletin o f the John Rylands 
Library, 34(1951); Theobald Streitfeld, Wer 
war der Autor des „ Tractatus de ritu et 
moribus Tureorum ’’?, Forschungen zur Volks
und Landeskunde (Bucureçti), Band 16, no. 2, 
1973; Peter Johanek, Georg (Jörg) von 
Ungarn, in Deutsche Literatur des Mittel
alters. Verfasser-Lexikon, II, Berlin-New 
York, 1980; Yoko M iyamoto, The influence 
of medieval prophecies on the view of the 
Turks. Islam and apocalyptism in the six
teenth century, Journal of Turkish Studies, 
17(1993); Fodor Pál, Az apokaliptikus ha
gyomány és az „aranyalma ” legendája. A tö
rök a 15-16. századi magyar közvélemény
ben, in Uő, A szultán és az aranyalma, Bp., 
2001; Albrecht C lassen, The World of the 
Turks Described by an Eye-Witness. Georgius 
de Hungária 's Dialectical Discourse on the 
Foreign World of the Ottoman Empire, Jour-
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^Jndpít ptobemíumm ttacia 
tum be mozibuö cöbiftöibua 
et neqtuaa ®útco:urri^

ílmamfTíma 0  
íecudonű gene£ 
tamon tam bu  ̂
mana qua biato 
líca, tnbulacoea 
et anguftiaaet 
terzozes notuffi 
triozü tempóiig 
que bumano ge 
new fututa pbic 
ta fontáét abbuc 
cottibie annund 

antut m fene tam noui quam vetette tefta^ 
menti m boztenbio ttaconum et tefëiatum 
figutte* et fôupenbtecoelozum et elemento^ 
rum motibue- etcoeleftium ípítttuum tam 
in (blitis aäib^et geftibue^baefcenue m cobi 
dbue legebamus* Jßunc aüt non multis ex 
emplattb^opue efê* cü manifests expenen? 
cÿs luce clariue bocemut ea m foribus nofi 
fêtis ateffe ♦ et cetuidb? noftris mcefTantet 
et mbubitantet meutere.$9el forte non vite 
mue illa ctuétifTima telua mimicum crude 
críftwbzaconé ctuöehflmwnuleäam bíco et

A De moribus Tureorum egy korai, németo.-i kiadása (Urach, 1480-81 k.)
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Maurer Zsuzsa

Georgius Polycarpus de Kostolan
—»Kosztolányi György

gép -»technika

Gerengel, Simon (Pottschach, 1518?— 
Sopron, 1571)

Ev. egyházi író, Sopron első ev. lelké
sze. A kát. papság elhagyása, a lutheri ta
nok elfogadása miatt Salzburgban 1551 - 
ben több éves börtönbüntetésre ítélték. 
Börtönében írta panaszdalait és német 
nyelvű drámáját Keresztelő Szt. Jánosról. 
Wolfhart Spangenberg könyve (Von der 
Musica) szerint 23 mesterdalt írt. Miután 
1565-ben Sopronban Krisztus megdicsőü
léséről prédikált (Ein christliche Predig 
[...] von der verklerung Christi), a városi 
tanács meghívta lelkésznek. Fő műve, a 
Catechismus und Erklärung der Christli
chen Kinderlehre (1569) előszavában 
megemlíti, hogy Luther kátéját és az 
ágostai hitvallást követi. A mű fél évszá
zad alatt további három kiadást ért meg, 
magyarul is megjelent 1715-ben, Hallé
ban, rövidítve még 1779-ben is kiadták 
németül.

Művei és kiad.: Vier Geystliche Klaglieder 
[...] inn seiner langkwirigen gefencknuß 
gesungen, h. é. n. [Nürnberg, 1553]; Die 
schön Evangelische Hystoria von der ent- 
hauptung des heyligen Johannis des Tauffers 
[...] 1553 Jare, h. é. n. [1553]; Simon G eren
gel, Das Johannesspiel. Die schön euange- 
lisch History von der enthauptung des heili
gen Johannis des Tauffers, Hrsg. Michael 
G ebhardt, Innsbruck, 2000 (Innsbrucker 
Beiträge zur Kulturwissenschaft. Germanisti
sche Reihe, 60).

írod.: Pa y r  Sándor, Gerengel Simon lel
kész, a soproni gyülekezet szervezője, in Lu- 
ther-naptár, Bp., 1913; F r ied r ic h  Károly, 
Gerengel Simon lelkész, a soproni evangéli
kus gyülekezet megszervezője, Soproni Szem
le, 1992; G r ü l l  Tibor, Pa u s z  József, Geren
gel Simon és társai inkvizíciós perének jegy
zőkönyve, Soproni Szemle, 1994.

Kovács József László

Gergei Albert ( 16. sz.)
Argirus históriájának, a régi magyar 

irodalom legtitokzatosabb művének szer
zője, akiről versfőkbe rejtett, vitatott ne
vén (Gyergyai, Gyergyei, Görgei) kívül 
semmit nem tudunk. Talán azonos azzal a 
Gergei Réz Alberttal, aki a 16. sz. végén 
Felső-Mo.-on volt falusi prédikátor. A 
Szepes m.-i, főrendű Görgeiek nevét is 
gyakran írták Gergeinek, ám Albert nevű 
nem szerepel a családfán.

~ az 1570-es években szerezhette his
tóriáját, hiszen a dunántúli Bejczy Ger
gely 1575-ben írott levelében azon tréfál
kozik, hogy „úgyan vagyon dolgom, 
mint az tündér vitéznek, egy órán együtt, 
más órán másutt”. Ennél konkrétabb 
utalást először —»Szepsi Csombor Már
ton Europica varietas (Kassa, 1620) c. 
könyvében olvashatunk: „megmutatván 
Szendomirt, mint régen az sánta ember 
Argirusnak az fekete várost.”

A széphistória legkorábbi, töredékes 
kézirata a Tatrosy György-énekeskönyv 
(1618), amely a teljes címet is megőrizte: 
História egy Argirus nevű királyfiról és 
egy tündérkirály szűzleányról. Az első 
fennmaradt nyomtatott kiadás töredékei 
az 1630-as évekből valók. Az Argirus 
századokon át tartó hallatlan népszerűsé
gét bizonyítja, hogy kéziratos és nyomta
tott változatait ronggyá olvasták, így 
négysoros alexandrinusokban folyó stró
fáit 17-18. sz.-i töredékekből, valamint a 
későbbi teljes, de romlott, ill. átdolgozott 
szövegekből lehetett mára helyreállítani. 
A 19. sz.-ban Vörösmarty a Csongor és 
Tündében, Petőfi a János vitézben hasz
nálta fel. Akkoriban készült Ion Barac 
román fordítása is, amely bekerülvén a 
folklórba, néhány kutató megtévesztett az 
eredet kérdésében. Az 1781-es Piskolti- 
féle átdolgozás nép között élő dallamát 
Kodály Zoltán a 20. sz. elején jegyezte föl 
a bukovinai székelyek között.

A kezdőstrófák szerint „olasz króniká
ból” fordított szöveg forrását már sokan 
próbálták kikutatni, ám mindmáig ered
ménytelenül. Egyesek az olasz Liombru- 
no-históriát, a német Melusina-mesét és 
a Fortunatus-históriát rokonították vele. 
Talán az Argirussal közös gyökérből nőtt
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ki Francesco Colonna olasz-latin maka
róni nyelven írt híres szerelmi álom
regénye, a Hypnerotomachia Poliphili, 
amely Aldus Manutiusnál Velencében je
lent meg, 1499-ben. A kérdés eddigi leg
alaposabb összefoglalása Kardos Tibor 
Az Argírus-széphistória c. monográfiája, 
de ő is csupán a névfejtésben és a mitoló
giai háttér keresésében jutott előbbre. A 
vélt eredet (kelta, breton, perui, román, 
török) bizonyítására tett újabb kísérletek 
sem jártak sok sikerrel.

A görög eredetű nevek és a kis-ázsiai 
térség akkori kultuszaira utaló homályos 
jelek alapján az látszik valószínűnek, 
hogy a történet a késő antik vallási szink
retizmus talaján keletkezett. A történet 
feltehető helyszínei Szíria, a Taurus- 
hegység, valamint az attól északra fekvő 
Cappadocia. Felismerhető a széphistóriá
ban Ma-Bellona komanai szentélye, va
lamint a három ördögfi személyében 
Cybele kísérői, a hegyi démonok; Am
mon napisten említése az egyiptomi kul
tusszal függhet össze; s felbukkan egy
szemű nagy ember és időnként farkas
képben járó sánta ember is. A férfi 
főszereplő Argirus avagy Argyrus neve 
görögül ezüstöt jelent; a női főszereplő 
tündérkirály leány nincs megnevezve, de 
tudjuk, hogy aranyszínű hajjal ékes, to
vábbá a Ciprus nevére utaló réznek is ki
tüntetett szerepe van. Acleton király 
nevének értelme: ’névtelen’; Medana, 
avagy Medama királynéé pedig a görög 
’senki’jelentésű szóból eredhet. A jöven
dőmondó Philarenusnak ’kost szerető’ 
jelentésű neve egyiptomi Amon-papot 
sejtet, hasonlót, mint a késő antik erede
tű Nagy Sándor-regény egyiptomi va
rázslója: Anactanabus. A történet ókori 
eredetére utal a nótajelzés is, amely 
—»Huszti Péter Aeneis c. históriájából 
(Bártfa és Debrecen, 1582) egy önálló
sult rész kezdősora: „Oly búval, bánattal 
az Aeneas király.”

Az /IrgvrM.s-széphistóriában szereplő 
tündérek a magyar —»mitológia átvál
tozásra képes férfi és női alakjai, akik a 
földiekkel is érintkezésbe lépnek. A 16- 
17. sz.-ban Erdélyt a kortársak Tündéror
szágnak is nevezték az ottani állapotok

változó, állhatatlan voltára utalva, emiatt 
sokan az úrg/ru.v-széphistóriában allegó
riát is sejtettek. A történet menete a késő 
antik kalandregényekre és a reneszánsz 
pásztordrámákra emlékeztet abban, hogy 
a kölcsönös szerelemben égő nő és férfi 
egymás többszöri elvesztése és hosszas, 
fáradságos keresése után lelhet csupán 
egymásra. Argirus úgy nyerheti el a meg
érdemelt boldogságot, hogy maga is a 
tündérek világába kerül. Ebben a fiktív 
környezetben immár nem érvényesek a 
társadalom bevett erkölcsei. A széphistó
riában a magyar reneszánsz irodalom 
nyelvi sablonjai felfedezhetők ugyan, de 
sem a lovagi-udvari, sem pedig a petrar- 
kista szerelemfelfogásnak nincs benne 
nyoma. (—»Balassi Bálint 1589-ben ke
letkezett, Margitról szóló versében szó 
szerinti egyezések vannak az Argirus né
hány strófájával.) Az Argirus-história a 
maga korában egyedülálló volt a tekin
tetben, hogy a szerelemről mindenféle 
moralizálás nélkül beszélt, sőt a testi 
együttlét burkolt leírásait sem nélkülöz
te. Venus játékának szerepeltetése itt 
éppúgy antik vonás, mint az Aeneas Syl
vius -»Piccolomini által írt és 1577-ben 
magyarra is átdolgozott -»Euryalus és 
Lucretiá ban.

Kiad.: Magyar széphistóriák, kiad. S to ll  
Béla, Bp., 1955; G e r g e i Albert, Argirus 
históriája, kiad. S to l l  Béla, bev. N a g y  Péter, 
Bp., 1986; RMK.T XVI/9, Bp., 1990, 369- 
401, 572-579.

írod.: B in d e r  Jenő, Gyergyai Argirusának 
forrása, EPhK, 1894; Z o l n a i Béla, Az Árgi- 
rus-kérdés történetéhez, It, 1912; K o d á l y  

Zoltán, Argirus nótája, Ethnographia 1920; 
Pais  Dezső, Tündér, in Uő, A magyar ősvallás 
nyelvi emlékeiből, Bp., 1975; S to ll  Béla, Az 
Argirus széphistóriához, ItK, 1955; K a r d o s  

Tibor, Az Argírus-széphistória, Bp., 1967; 
FARAGÓ József, Magyar és román Argirus, in 
Uő, Balladák földjén, Bukarest, 1977; S to ll  
Béla, Újabb adatok az Argirus-széphistóriá- 
hoz, ItK, 1983; N a g y  Péter, Az Árgirus- 
kérdéshez, It, 1983; H o r v á t h  Krisztina, Egy 
elveszett breton „lai" nyomában. Az Argirus 
história eredetéről, FK, 1992; Pa r á d i And
rea, Előmunkálatok az Argirus-história háló
zati kritikai kiadásához, Palimpszeszt. Tudó-
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mányos és kulturális folyóirat, 17. sz., 2002. 
máj. 8. Tanulmányok és műfordítások Zemp- 
lényi Ferenc 60. születésnapja tiszteletére.

Szentmártoni Szabó Géza

Gergely deák éneke („Gondom nekem 
jó nagy 1st... mastan nem volna”, 1487 
u.)

Históriás ének. A személyes ihletettsé- 
gű históriás ének első hét versszaka ma
radt ránk, a versfőkben: GREGORI. A ma
gát így megnevező személy Jaksics De
meternek, a rác fejedelem fiának lehetett 
familiárisa. Ura 1487-ben Mátyás király 
követe volt Töröko.-ban; a hazafelé veze
tő úton egykori török foglya bosszúból 
megölte. Az ének az urát vesztett familiá
ris keserűségét, a követjárás előzményeit 
(a szultán garanciáját, Jaksics aggodal
mát, Mátyás csalódott bánatát) beszéli el.

Kiad. és Írod.: G er é zd i Rábán, A magyar 
világi líra kezdetei, Bp., 1962.

Bárczi Ildikó

g erg e ly járás  —»iskolai ünnepek

Gergely-naptár (gregorián naptár)
Az európai művelődéstörténetben és 

időszámításban a korábban általánosan 
használt -»Julianus-naptárt 1582-ben 
váltotta fel a XIII. Gergely pápa bullájá
ban meghirdetett ~ (—̂naptári év). A nap
tárreform az ónaptárnak a tropikus évhez 
képest addigra 10 napot kitevő lemaradá
sát úgy küszöbölte ki, hogy 1582-ben okt. 
4. után okt. 15. következett. A naptárre
form a Julianus-naptár szökőévszámitá- 
sát úgy korrigálta, hogy a Krisztus szüle
tése szerinti kerek évszázadok közül csak 
a 400-zal (és nem a 4-gyel) oszthatók le
gyenek szökőévek, így csak 4915 éven
ként lesz 1 nap eltérés a tropikus évtől. Az 
ónaptár fogyatékossága volt a húsvét nap
jának hibás ciklus szerinti számítása is, 
ezért a naptárreform márc. 21-ben hatá
rozta meg a tavaszi napéjegyenlőség nap
ját, ami a —»húsvétszámításban jelentett 
új korszakot.

A kát. uralkodók siettek a pápai bullát 
bevezetni, Mo.-on az 1588:28. tc.-ben hir
dették ki, az erdélyi országgyűlés 1590- 
ben azért fogadta el, mert „más szom

széd közelebb való keresztyén országok
ban is acceptáltatott”. Mivel a naptárre
form a reformáció térhódításának idő
szakára esett, az új naptár használata 
sokszor vallási kérdésként tűnt fel. Az 
1580-as években a hitvitázó irodalom is 
tárgyalta a naptárkérdést, -»Szántó (Ara
tor) István jezsuita az új, —»Beregszászi 
Lőrinc Péter váradi prot. lelkész a régi 
naptár mellett érvelt. Az 1591. évi nagy
károlyi ref. zsinat elvetette a ~ recepció
ját, ezért az 1599. évi országgyűlésen 
pénzbüntetés szankciójával próbálták el
terjedését biztosítani. Használata azon
ban gyorsan terjedt a prot.-ok körében is, 
1625-ben a debreceni ref. zsinat a mára- 
marosi egyházkerületnek is -  ahol a leg
tovább volt használatos az ónaptár -  kö
telezővé tette az új naptár bevezetését. A 
-»keltezésben a 16. sz. végén gyakorta 
együtt használták az ónaptár és a naptár
reform szerinti számítást. —»Ecsedi Bá
thory István egyik, ecsedi várában kelt 
levelében így határozza meg a dátumot: 
„Szent István napján az ó kalendariom 
szerént (1598), az új, semmire kellő ka- 
lentariom szerént pedig 5. napján janua- 
riusnak ( 1599)” (MÓL, Barkóczy cs. lt.). 
A nyomtatott -»kalendáriumok is segí
tették a ~ elfogadását, így a 17. sz. máso
dik felére -  az —»ortodoxokat és a —»gö
rög katolikusokat nem számítva -  hasz
nálata általános lett Mo.-on.

írod.: K n a u z  Nándor, Kortan -  hazai tör
ténelmünkhöz alkalmazva, Bp., 1876; S z e n t - 
péte r y  Imre, A kronológia kézikönyve, a 
Chronologia [1923] és az Oklevéltant' naptár 
[1912] összevont, jav., bőv. kiadása, szerk. 
G a z d a  István, Bp., 1985 (Tudománytár); 
Pa p p  László, A régiek keltezése és a hét nap
jai, MNyr, 79(1955); H a h n  István, Naptári 
rendszerek és időszámítás, Bp., 1983; Idők - 
korok -  naptárak. Naptártörténet és naptár- 
szerkesztés, szerk. S c h a l k  Gyula, Bp., 1993; 
Uő, Naptártörténeti kislexikon, Bp., 1999.

Gyulai Éva

gerle, gerlice
Allatszimbólumként megtalálható az 

Ószövetségben is, Salamon tanúságtevése 
alkalmából említi (Én 2,12). A Physiolo
giis dicséri visszahúzódó, szerény termé
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szetét, hogy úgy választotta a magányt, 
mint Krisztus az Olajfák hegyén (Mt 
17,1 skk., Mk 9,2 skk., Lk 9,28 skk.). 
Ékes szava is Krisztushoz teszi hasonló
vá (Én 2,14). A Zsámhoky-kódex (ÖNB) 
naturalisztikusan ábrázolja. A házastársi 
hűség jelképe, mert ha párját elveszíti, 
nem keres újat helyette. Az özvegy ~ a 
régi magyar irodalomban gyakran visz- 
szatérő toposz (pl. —»Balassi Bálint, Si
ralmas nékem..., 7. vsz., Szép magyar 
komédia, Actus II, scena III; —»Gyön
gyösi István, Márssal társolkodó Murá
nyi Vénus, II, 77 és 81, Porábúl megéle- 
dett Főnix, I/I/44, II/IV/14 skk.; —»Kő- 
szeghy Pál, Bercsényi házassága, 1872— 
75). A pozsonyi vár királynéi pihenőszo
bájának —»emblémáján (1638-43) Casti
tas (Tisztaság) egyik kísérője.

Lásd még: -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde-A szerk.

germán jogok —»a magyar jog külső 
forrásai 5.

gernyeszegi Teleki-kastély —»kastély

Gerő György (Szekszárd, 1733. ápr. 
12-Kassa, 1768. aug. 18.; más adatok 
szerint: Szekszárd, 1732. aug. 12.-Ung- 
vár, 1768. aug. 28.)

Jezsuita fordító. 1752-ben lépett a 
rendbe, a noviciátust Trencsénben töltöt
te. 1756-57-ben filozófiát, 1761-64-ben 
teológiát hallgatott Kassán. 1765-ben 
szentelték pappá. Grammatikát tanított 
Nagybányán, Kolozsváron, Gyöngyö
sön. Ungváron a grammatika professzora 
volt. Magyarra fordította Guillaume de 
Waha-Baillonville (1615-1690) heroikus 
regényét, a Labores Herculis Christianit 
A regényben, melynek három korábbi, 
latin nyelvű kiadása ismeretes Mo.-on, a 
keresztény és az istenellenes világ csap 
össze. Godofred, a főhős egy személyben 
testesíti meg az imitatio Christi és az 
athleta Christi eszményét.

Kiad.: Keresztény Herkulesnek Bullióni 
Godofrednek hadi munkái, Kassa, 1768.

írod.: G u l y á s  József, A Keresztény Her
kules népszerűségéhez, ItK, 1935; Pethő Je

nő, Gerő György S. J. Keresztény Herkulese, 
Jezsuita Történeti Évkönyv, 1940; T u r ó c z i- 

Tr o st l e r  József, Keresztény Herkules. Isme
retlen fejezet az európai és a magyar iroda
lom történetéből, in Uő, Magyar irodalom -  
világirodalom, Bp„ 1961.

Bretz Annamária

Gesellschaft der Freunde der Wis
senschaften (1752-62 )

Pozsonyi művelődési társaság. Meg
szervezője Karl Gottlieb —»Windisch po
zsonyi polgármester, polihisztor író, tu
dós, irodalmár, a hazai német hírlapírás 
elindítója. A társaság 1752-ben kezdte 
meg működését, feladatának a német 
nyelv ápolását, később a hazai tudomány 
művelését tekintette. Felolvasóesteket tar
tottak (pl. a soproni kőszénről, a selmeci 
bányagépről, Sicambriáról), előadott töb
bek között —»Kempelen Farkas, valamint 
pozsonyi orvosok és ev. lelkészek. A ~ 
működése 1762 táján szűnt meg. Törek
véseit —»Torkos Justus János Collegium 
medicuma folytatta 1764-ben.

írod.: Iv á n y i Béla, Die Gesellschaft der 
Freunde der Wissenschaften, 1752-1762, 
Südostforschungen, 1944; S z e l e s t e iN . Lász
ló, Irodalom- és tudományszervezési törekvé
sek a 18. századi Magyarországon 1690- 
1790. Bp., 1989 (Az Országos Széchényi 
Könyvtár kiadványai. Új sorozat, 4).

Kovács József László

Gesta Hungarorum  —»Anonymus

Gesta Ladislai regis (Kálmán-kori 
geszta; kb. 1100)

Föltételezett latin krónika, a 11. sz.-i 
geszta folytatása vagy második része. A 
—»krónikakompozícióban maradt fönn. 
Az 1060-95 közötti éveket tárgyalja. 
Szerzője a szerkesztésben és stílusban 
középszerű, rímes prózája gyönge; átvet
te László királyt dicsőítő saját versét is. 
Forrása néhány magyar nyelvű —»hősi 
ének és talán egy nagyobb epikus kom
pozíció, melynek hőse Salamon vagy 
László volt. Ebből ered költőisége, naiv 
elbeszélő stílusa, a hasonlatok, képek, 
szólások sokasága, melyet a latin fordítás 
sem takar el. Fölismerhetők a hősök epi-
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tetonjai, a sztereotip fordulatok. Sok a 
mondai eredetű részlet (várkonyi jelenet, 
a váci egyház alapítása, kerlési csata 
stb.). A Salamon-történetet lélektani mo
tívumok (nagylelkűség, féltékenység, ha
talomvágy, vitézség) mozgatják, a sze
replőket a körülmények és a környezet jó 
vagy rossz erői sodorják a megérdemelt 
diadal vagy a tragikus bukás felé.

írod.: N égyesy László, Árpád-kori com
positio, Budapesti Szemle, 1913; Hóman Bá
lint, A Szent László-kori Gesta Ungarorum és 
12-13. századi leszármazói, Bp., 1925; Hor
váth János, Árpád-kori latin nyelvű irodal
munk stílusproblémái, Bp., 1954.

Kulcsár Péter

Gesta Romanorum  (A rómaiak viselt 
dolgai; 14. sz. első fele)

Latin nyelvű, angol vagy német nyelv- 
területen összeállított gyűjtemény. Erköl
csi tanulságokkal szolgáló és általában 
ennek megfelelően kommentált példáza
tokat tartalmaz. Hatása szinte a mai napig 
egész Európára kiterjedt. Eredete nagyon 
sokrétű; egy-egy —»példázatát a római 
történelemmel vagy valamelyik római 
császárral sokszor csak önkényesen hoz
ták összefüggésbe. A legbővebb gyűjte
mények 240 példázatot tartalmaznak, a 
középkorból mintegy 250 kódexről tu
dunk, már 1500 e. mintegy két tucatszor 
megjelent nyomtatásban is. A Sztárai 
Mátyás által 1474-ben Nagyváradon má
solt gyűjteményt az EK őrzi. A ~ elsősor
ban a prédikációs gyakorlat számára ké
szült, de világi tárgyú verses és prózai el
beszélések is merítettek belőle a 20. sz.- 
ig (pl. Thomas Mann, A kiválasztott). A 
magyar középkorban —»Temesvári Pel- 
bárt használta gyakorta; néhány példáza
tának magyar nyelvű átdolgozását Kato
na Lajos az —»Ersekújvári Kódex ben, a 
—»Debreceni Kódex ben és a —»Példák 
Könyvé ben mutatta ki. Később —»Póli 
István Jovenianusa, a Drávái Névtelen 
—»Rusztán császára is a ~ra vezethető 
vissza. —»Haller János 1695-ben Példa
beszédek címmel gazdag válogatást adott 
ki a ~ból a Hármas istóriában.

Kiad.: Hermann Esterley, Gesta Roma
norum, Berlin, 1872, 1963.

írod.: K a to n a  L a jo s , A Gesta Romanorum 
Sztárai-codexe, EPhK, 1898; UŐ, A Gesta 
Romanorum történetei codexeinkben, EPhK, 
1899; UŐ, Gesta Romanorum [1900], in UŐ, 
Folklór-kalendárium, Bp., 1982; UŐ, Temes
vári Pelbárt példái, Budapesti Szemle, 1902; 
Udo G e r d e s , Gesta Romanorum, in Die deut
sche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexi
kon, III, XI, Berlin-New York, 1981, 2004.

Vizkelety András

Geszti István éneke (17. sz. vége)
A „Gondviselő édes atyám...” incipitű 

ének 15 változatban, az ország különbö
ző tájairól maradt ránk, a legkorábbi szö
veg Thoroczkai Zsigmond énekeskönyvé
ben van. A szerzőről semmit nem tudunk, 
nevét a versfők őrizték meg.

Kiad.: V a r g a  Imre, A kuruc küzdelmek 
költészete, Bp., 1977; Magyar költők 17. szá
zad, 1990.

Szelp Erika

Geszti László éneke („Ez vég puszta
ságról megemlékeznétek...”, 1525)

Az 1530 40-es évekből töredékes má
solatban fennmaradt hat versszakos, hu
manista retorikus hatást is mutató „pro- 
pagandisztikus deákének”. A később oly 
népszerű felező tizenkettes első, mégis 
csiszolt példája. 1525-ben a rákosi és a 
hatvani országgyűlés között készült, az 
udvari párt, elsősorban a főpapság céljai
nak népszerűsítésére. A belháború elkerü
lésére, a dézsma megfizetésére, Mátyás 
hajdani központosított nemzeti egységé
nek helyreállítására buzdít a törökveszély 
előérzetében. Szerzője, Geszti László, 
—»Várday Pál egri püspöknek, a későbbi 
esztergomi érseknek familiárisa, később 
esztergomi várkapitány. Követként meg
fordult a török szultánnál is.

Kiad.: RMKT XVI/1, 21921. 
írod.: G er é zd i Rábán, A magyar világi lí

ra kezdetei, Bp., 1962.
Bárczi Ildikó

gesztus (’testtartás’, ’magatartás’, 
’taglejtés’, ’mozdulat’; < lat. gero)

A nyugat-európai társas érintkezés 
-rendszere a görög-római hagyomány
ból ered. A középkorban a ~t úgy tekin
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tik, mint a „lélek mozgásának”, az érzel
meknek és az erkölcsöknek a külső kife
jezését, fegyelmezése így a lelki nevelés 
eszköze. Megkülönböztetik a ~ok prakti
kus és szimbolikus hasznosságát. Az an
tik retorikából örökölt —ok új jelentést 
kapnak a keresztény imában, prédikáció
ban, liturgiában. Az egyház a római csá
szárkultusz -ainak átvételével hangsú
lyozza kiemelkedő szerepét. Szt. Ágos
ton olyan konvencionális jeleknek tekinti 
a -okát, amelyek lehetővé teszik az em
berek és Isten, az angyalok és az ördögök 
közti kommunikációt. A szerzetesség új 
rendszert alakít ki az aszkézist, a peni- 
tenciát, a közös imádságot szolgáló -ok
kal. A Karoling-korban antik mintára 
szembeállítják a kiegyensúlyozott, sza
bályos —t és a minden rend nélküli, dé
moni gesztikulációt, de isteni változatá
ról is tudnak, mely a szent tánc, a közös 
zsoltáréneklés során nyilvánul meg.

A 12-13. sz. bonyolultabbá váló társa
dalmában egyes csoportok önálló -nyel
vet alakítanak ki: a klerikus ezáltal is el
válik a laikustól, a lovag a paraszttól, az 
egyik szerzetesrend a másiktól. A világi
ak kor, nem és rang szerinti csoportjai
nak viselkedését a lovagregények, illem
tanok, asztali rendtartások tükrözik és 
szabályozzák. A 16-17. sz.-ban fokozott 
érdeklődés mutatkozik a viselkedés iránt, 
a korabeli értekezések nemcsak társadal
mi, hanem nemzeti szempontból is leírják 
a -okát. Baldassare Castiglione traktátu
sa, a reneszánsz viselkedéskultúra alap
műve (II Cortegiano, 1528) könnyed és 
fesztelen megjelenést, testtartást és taglej
téseket javasol az udvari embernek, hogy 
így adjon formát lelki, erkölcsi nemessé
gének. Az abszolutizmus korában a ne
messég az egyre merevebbé váló etiket
tel is elhatárolódik a polgárságtól, ez 
azonban mégis átveszi viselkedési rend
szerét, és túlzásait leegyszerűsítve létre
hozza a modern udvariasságot.

A mo.-i -ok korai történetéhez értékes 
adatokkal járul hozzá a nyelvtörténet. A 
15. sz. elejéről származó -»Schlägli Szó

jegyzék a testtel kapcsolatban csak olyan 
funkciókat sorol fel, mint az ásítás, a 
csuklás, a nyelés, a rágás, a hortyogás, de

A hunyorítás. F am etsze t részle te  A rm brust K r is tó f  
könyvébő l (Bécs, 1550-52)

az első teljes egészében magyar nyelvű 
könyv, a Szt. Ferenc legendáját tartalma
zó Jókai-kódex tanúsága szerint már a
14-15. sz. fordulóján volt szavunk a bűn
bánó mellverésre, az alázatos térd- és fő
hajtásra, a megegyezést jelképező kézfo
gásra, a szemérmetlen tekintetre („a 
szem vetésére”). A fintorgás 1521-ben 
kerül elő, a hunyorgás 1519-ben, a hu
nyorítás 1590-ben, a hajlongás 1608- 
ban, a kacsintás 1616-ban, a cuppantás 
1652-ben. Az Adagiorum c. —»szólásgyűj
teményben —»Baranyai Decsi János a la
tin, görög mondásokat sokszor a testre 
vonatkoztatja, így talál nekik szemléletes 
magyar változatot: megelevenedik a ke
ményen néző, fennhéjázó, elpiruló, „ke
zét fejére kulcsoló”, a gúnyosan „nagy 
ujját mutató, avagy meggugoló”, a mási
kat farba rúgó, köpködő ember. Az alap
vető -okra, valamint a sértésekre és a mi
mika néhány finomabb kifejezésére tehát 
már a 16-17. sz.-ban volt magyar szó, de
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nyilván úgy is megnevezhették őket, 
mint —»Pápai Páriz Ferenc a vállrándí
tást: „agere gestum humeris” annyi mint 
„a vállaival is gyestálni”. A pukedli, a 
grimasz a 18. sz. végén jelent meg nem
zetközi műveltségszóként, a bók pedig a 
népnyelvi bókot hajt, bólint, bólogat 
nyomán jött létre.

—»Szenei Molnár Albert (1604) és Pá
pai Páriz Ferenc (1767) —»szótára szerint 
a gestus szó magyar megfelelője a gyes
tül ás, mint „maga tartása”, „magavise
lés” vagy gesticulatio. Mint „taglejtés” 
nem szerepel: Pápai németül adja meg, 
hogy a gestus mozdulatot, arckifejezést, 
állást jelent. Az urbanus jelzővel együtt 
lesz „tisztességes magaviselés”. A gyes- 
tálok igével rokon értelmű az epecelök, 
pepecselek; a gestuosus jelentése Szenei 
szerint „gyestáló, játékos”, Pápai szerint 
„gyestáló, sok ceremóniával élő”. A 
gesticulatio Szeneinél, játék, szökés, hán- 
kódás”, a gesticulator Pápainál „gyestál- 
dogató, epecelő, játékos”. Egyikük sem a 
~ méltóságteljességét, eleganciáját he
lyezi előtérbe, hanem mulatságosságát, 
játékosságát, esetleg túlzott szertartásos
ságát. Szeneinél rosszalló értelemben és 
tragikus környezetben is előfordul : „csu- 
dálkozván nézed ez csudás [részeg] társa
ságnak csuda erkölcsöket, pepecseléseket, 
gyestálásokat”; a király pedig „nagy ke
serves és siralmas gestálással” kezdi a vi
lági hiúságról szóló beszédét. Egy 1796- 
ból származó adat szerint a gestus: „Jól al
kalmaztatott testének mozgásai.”

A magyar művelődés 12-15. sz.-i sza
kaszából az egyházi liturgia és az udvari 
élet emlékei őrzik a -nyelv egyes eleme
it. Krónikáink keveset árulnak el róluk, 
az ünnepélyes eseményeket, szertartáso
kat (ajándékozás, karddal való felövezés, 
felajánlás az oltárnál, ima, bevonulás, 
párbaj, szónoklat, békekötés) is csak rö
viden említik, s hallgatnak arról, milyen 
-okát gyakoroltak ezek során. I. Károly 
temetésének (—»végtisztesség) egyéb
ként részletes leírása sem beszél —okról. 
A —»koronázás rítusában vallási és politi
kai jelentőséggel rendelkező -ok  követik 
egymást: az eskütétel, a szentelt olajjal 
való felkenés, a beöltöztetés, a jelvényát

adás, maga a koronázás és a trónra ülte
tés. A korszak képi forrásai egy-egy tipi
kus -  kapcsán gyakran többet mondanak 
a szövegeknél. A Képes Krónika hódolá- 
si jelenetei (Péter király lándzsa átadásá
val ismeri el a császár fennhatóságát, Sa
lamon földre tett koronával, fedetlen fő
vel térdet hajtva, kezét kezébe téve fogad 
hűséget neki, a Nagy Lajos mellett álló 
alak jobb kezével kér szót), a szepeshelyi 
falkép, melyen I. Károly térden állva fo
gadja a koronát a Madonnától, miközben 
két kezét feléje emeli, a térden imádkozó 
donátorokat ábrázoló falképek vagy a 
Buda vári szoborlelet sisakot tartó he- 
roldjai az udvari élet és a kegyesség esz
ményített mozzanatait teszik láthatóvá. A 
Magyar Anjou Legendárium a státusok, 
érzelmek, lelkiállapotok valóságos kata
lógusát adja a kezek játékával.

A 13. sz.-ban elterjed a lovagi fegyver- 
és —»címerhasználat, de a tornákról szóló 
feljegyzések nem visznek olyan közel a 
bajvívókhoz, hogy —aikat is lássuk. I. 
Károly korától kezdve ismert a párbajban 
a kihívó jel átadása. Az oklevelek beszél
nek a nyájas, udvarias viselkedésről, tu
datosan használják a lovagi erények to
poszait, de nem fűzik hozzá, milyen 
-okát várnak el kinyilvánításukra. A Szt. 
György-lovagrend (—»lovagrendek) ala
pítólevele (1326) az arckifejezés metafo
rájával utal a kötelező magaviseletre, ke
délyállapotra: a tagok ne merészeljenek a 
pénteki misén „szomorú arccal megje
lenve [...] sértő szavakat vagy rágalma
kat mondani” egymásnak; vasárnapon
ként „vidám arccal, jó kedvvel kell a ki
rály elé járulniuk”. A rend új tagjai a 
keresztfa vagy más szent ereklye érintése 
közben „vésik elméjükbe” a szabályokat. 
A lovaggá ütés vagy felövezés szélesebb 
körben való ismeretére nincs bizonyíték, 
a királyi udvar elsősorban külföldiek ese
tében gyakorolta. II. Ulászló a fej meg
érintésével avatta fel az előtte térdelőt.

Az udvari szertartásokba ágyazódó 
etikett elemei Luxemburgi Zsigmond ko
rától ismertek. A követet küldöttség fo
gadja, minél rangosabb, annál messzebb 
mennek eléje. II. Ulászló jegyese elé az 
első delegáció egészen Padováig ment, a
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P é te r  k irá ly  M o .-o t h ű b é rü l ad ja  a n ém et  
császárnak. Képes Krónika,/. 27r. O SZK

második Zengg kikötőjében várta. Mikor 
fejedelmi személy érkezik, a király a vá
roson kívül várakozik. így fogadta Zsig- 
mond a bizánci császárt, Mátyás Beatri- 
xot. Ha audiencia közben az uralkodó ül, 
a követnek is illik széket adni. Megjele
nik a jobb és a bal oppozíciója: Zsig- 
mond balján egyházi jobbján világi mél
tóságok álltak; a templomban és az asz
talnál II. Ulászló balján ült a királyné. 
Budán az etikett rendszerét az európai 
udvarokból jövő, különböző hatások fo
lyamatosan alakíthatták, s ebben nem le
becsülendő a királynék hatása. Mátyás 
körül Beatrix hatására fokozódott a szer
tartásosság. Az etikett nem küszöbölhet
te ki a harmonikus ~ok ellenpéldáit: a 
spontán érzelmi kitörést, a sértést vagy a 
zajos tetszésnyilvánítást, a rendetlensé
get sem. Zsigmond egyszer durván rátá
madt a követekre; a boszniai fejedelmet 
nagy feje és faragatlansága miatt ökörbő- 
géssel köszöntötték; Erasmus levelének 
felolvasásakor az ülők tapsoltak, az állók 
lábukkal dobogtak; a velencei követek 
feljegyezték, hogy II. Lajos udvarában 
nem szégyen a részegség; a fiatal király 
asztala rendetlen volt, evés közben ne
vettek rajta; de ~nak tekinthető az is, 
hogy asztalhoz ültette vadászkutyáit és

Salam on k irá ly  hűséget fo g a d  a ném et császárnak. 
Képes K rónika,/ 45r. O SZ K

majmát, kamarájában pedig, ahová bárki 
beléphetett, meztelenül mutogatta magát.

A ceremoniális hagyományt folytató 
erdélyi udvar forrásanyagában már több 
~ figyelhető meg. Mikor a kát. Báthory 
Zsigmond a pápa nunciusát fogadja, ki
sebb politikai vitába keveredik a prot. 
előkelőkkel, akik azt akarják, hogy a kö
vet fedetlen fővel és állva mondja el be
szédét, míg a fejedelem kalapban vagy 
baldachin alatt ül. A teremben mondott 
pohárköszöntő hangját puskalövésekkel 
erősítik fel odakint. Bethlen Gábor lako
dalmán azt kívánja a rend, hogy a fejede
lem táncoljon először a menyasszonnyal, 
aztán a császár követe, aki egyházi em
ber lévén, közvetlenül nem érintheti a 
menyasszonyt, ezért egy kendő két végét 
fogják. II. Rákóczi György esküvőjén je
lentősége van annak, hogy a vendégek 
milyen sorrendben vonulnak teremről te
remre, hogyan adják körbe a kézmosó tá
lat, milyen sorrendben fordul feléjük a 
fejedelem a köszöntéskor, kit ültetnek a 
majestas emelvényén lévő asztalokhoz 
és kit az alatta lévőkhöz. Az erdélyi és az 
oszmán etikettet néhány ponton szeren
csésen össze lehetett hangolni: az utóbbi
ban a bal számított előkelőbbnek, így 
nem volt gond, ha II. Apafi Mihály beik-
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,,Jö szte  ide g yerm ek! tanu lj okoskodnyi. " 
Com enius, O r b is  p i c tu s ,  Lőcse, 1685

tatásakor a török követet bal oldalra ül
tették a hintóbán és az asztalnál.

Mátyás a diadalmenet után, a zsák
mány szemléjén helyéről felállván kato
náihoz lépett és kezet szorított velük. A 
francia követ nagy megtiszteltetésnek 
veszi, hogy Báthory István kezet fog ve
le, de kezét a fejedelem nem engedi meg
csókolni, búcsúzáskor azonban nincs el
lenére, hogy a ruhája szegélyét megcsó
kolva hódol előtte. Mikor a pápa 
nunciusa először találkozik Báthory 
Zsigmonddal, meglepetéssel tapasztalja, 
hogy kezet akar szorítani vele; illetlen
nek találja, de közli a pápa bíboros titká
rával, hogy Zsigmondnak ez a szokása. 
Nem sokkal később a pápai seregek kapi
tánya már sértésnek veszi, hogy a fejede
lem nem nyújt neki kezet. Bethlen Gábor 
és menyasszonya, Brandenburgi Katalin 
kezet fog és csókot vált az első „szem
beniételkor”. A spanyol ceremónia- és 
nyelvmester kézcsókkal köszönti Beth
len Gábort, aki viszonzásképp másik ke
zét a fejére teszi. Az oszmán követ a ha
talmi jelvények átadásakor kezet fog II. 
Apafi Mihállyal, „és az ő szokások sze
rint meg is öleli”. A kézfogás persze a ma
gyarok egymás közti érintkezésében, sőt 
férfi és nő között is szerepet játszik: 1. Rá
kóczi György kezet fog fia menyasszo
nyával és annak anyjával. —»Apor Péter 
szerint az erdélyi lakodalom kezdetén „az 
leány apja vendéginek [...] legelsőbben 
az férfiaknak mind kezeket fogták, azok

„A z is ten i tis z te le t”-e t szem lé lte tő  fa m e tsze t  
C om enius  O r b is  p i c tu s ában, Lőcse, 1685

után az nyoszolyóasszony és kisnyoszo- 
lyó szintén úgy kezeket fogták; hasonló 
renddel fogták másodszor kezeket az asz- 
szonyoknak és leányoknak". Van adatunk 
arra, hogy nő a nővel kezet fog, de arra is, 
hogy térdet hajt az idősebb nő előtt.

A 16-17. sz.-i magyar diplomáciai élet 
nyelvében üdvözlő formulaként szerepel 
a kézcsók: Báthory Zsigmond levelében 
ezzel búcsúzik a toszkán nagyfejedelem- 
től, de azt is tudja, hogy ha a pápának ír, 
a láb megcsókolására illik utalnia. -»Zrí
nyi Miklós követe arra kér engedélyt II. 
Rákóczi Györgytől, hogy „az nagyságod 
fejedelmi kezét őnagysága képiben alá
zatosan megcsókoljam”. A korszak nyel
vében elterjedő basalamán szó eredeti
leg ’kézcsók’-ot jelent, de inkább a szer
tartásosságra, esetleg ennek túlzásaira, a 
színlelésre céloznak vele. -»Bethlen Ka
tától a lánya kézcsókkal kért bocsánatot. 
Apor Péter szerint a szüleitől búcsúzó 
lány „az apja s az anyja előtt térdre esett, 
és legelsőbben az apja és azután az anyja 
lábaihoz borult [...] apjának, anyjának 
kezeit s némelykor lábait is megcsókolta, 
az apja s az anyja is az leányokot meg
csókolták”. Az ifjú asszony másnap reg
gel is kézcsókkal köszöntötte a szüleit. A 
pár és a násznép ekkor áldomást ivott 
mézes borral, ezt „csókos pohárnak” hív
ták, s utána „az férfiak és asszonyok egy
mást csókolgatták”. A kézcsók a társasá
gi életben a 18. sz.-ban lesz divatos, s 
ezen már keveset változtat, hogy II. Jó-
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zsef a térdre borulással együtt száműzi az 
udvar etikettjéből.

Vitatott, hogy a középkori magyar ne
messég ismerte, ismerhette-e a szerelmi 
udvarlás tartalmi és formai jegyeit, a nő 
előtti meghódolás, a hozzá szóló könyör
gés szóbeli és testi kifejezőeszközeit. 
—»Balassinál találunk először olyan fordu
latokat, mint „öszvekulcsolt kézzel, haj
lott térddel-fővel Júliámnak könyörgék”, 
„térdet-fejet néki hajték”. Bethlen Miklós 
önéletírásában a nemek közti érintkezés 
vulgáris módjáról, a nyílt szexuális aján
lattételről értesülünk: „kezét szorítám, te
nyerét vakarítám, s mondám, hogy szeres
sük egymást.” A nők magatartásáról szóló 
beszédbe az ószövetségi próféták hangja 
is belevegyült, miként Szenei Discursus 
de summo bono c. fordításában: „az Sion- 
nak leányai kevélyek, és felemelt nyakkal 
járnak, festett orcájokkal, fényes szemek
kel ide s tova pillogatnak, té-tova porosz- 
kálván járnak, és az ő lábokkal nagy zen- 
gést-bongást szereznek.” (íz 3,16)

Giovanni Della Casa Galateo c. illem
tanában (1555) hiábavalóságnak mondta 
a tiszteletadás eltúlzott formaságait, és a 
viselkedés terén is az arany középutat 
tartotta követendőnek. —»Rimay János 
„az udvari, nyalakodást hozó rossz élet” 
megvető bírálatában (Sibi canit et musis) 
a „térdhajtás és fő helyen ülés, mást elöl 
haladás, sokaktól kísírés” külsőségeit tá- 
voztatja el magától. Szenei a hiábavaló
ság és a hízelgés toposzát összekapcsol
va írja: „Ez is megesik nagy gyakorta, 
hogy ez ilyen emberek, azkik oly nagy 
szorgalmas serénységgel, hízelkedéssel, 
térdepeléssel, hajladozással nagy urak
nak kedvekbe, kegyelmekbe színük ma
gokat, elvélte avagy soha nincsenek oly 
jó szűvel, azmint külsőképpen mutatják 
magokat.” A világi és lelki becsületet 
megkülönböztető Bethlen Miklós másod
lagosnak tekinti a „külső jeleket”, melyek 
közt jó néhány ~t felsorol: „a főnek, térd
nek hajtása, süveglés, ahol az szokás, ma
ga előtt való bocsátás, [a becsültetett em
ber] helyének, útjának annak való enge
dése.” Mindez csupán az örök becsület, 
az üdvösség „álorcája”. A lovagi élet egy
kor oly fontos elemét, a párbajt is elveti.

Az udvar mellett az iskola is hozzájá
rult a test szabályozásához, a -nyelv elsa
játításához. Erasmus illemtani megállapí
tásai a 16. sz. második felétől ismertek 
Mo.-on, a 17. sz.-ban pedig már az isko
lai házirendekben is visszaköszönnek. 
Kérdés, hogy a retorika tanítása együtt 
járt-e az antik szónok —ainak gyakorlásá
val. —»Comenius képes tankönyvének 
címlapján a mester ujjával inti a gyerme
ket, akit tanulni hív, s ő feltartott ujjal jel
zi, hogy készen áll az okosodásra: a kis
diák a látható világ részeként a legfonto
sabb -okkal is megismerkedett. A szó 
szoros értelmében képet kapott a retori
káról, az asztali köszöntőkről; látott gyű
rűt cserélő jegyespárt, de tántorgó része
geket is; audienciát, ahol a követ előre
lép, az udvaroncok mereven állnak a 
király körül, s csak a bolond ugrándozik; 
uraságot, aki egyik kezét a háta mögött 
tartva, a másikkal figyelmeztetőleg ad 
parancsot; színházban tapsoló nézőket,

CIVILITAS
in JuccinBas quccjhones di

gesta ac locupletata,

P fr
R einhardurtfH adamarium

A Z  E R K 6 L C Z N E K
tizteffegcs (emberfeges) volca,ki- 
rc tanitEn,A S M V S ,  melyrSuid 
kerdifekre ozlaccatoc, es meg 6- 

gbittetet Reinhavdus Ha- 
damarius áltál.

mm
D E B I f t C l H l  

Excudebat Ioanries Czalctornyaj,

Az első magyar nyelvű iskolai illemtankönyv, 
Erasmus munkájának fordítása (Debrecen, 1591)



gesztus 274

bíróságon gesztikuláló jogászokat és pe
res feleket. Az erények alakjai az allego
rikus ábrázolás ikonográfiái hagyomá
nyába vezették be. Az Emberség rajzán 
két nő ölelte meg egymást. A Kegyesség 
figurája melletti számok magyarázták el 
neki, hogy a térdelés alázatos istentiszte
letet, a kézben tartott kereszt az igékbe 
vetett hitet, az arc felemelése pedig Isten 
segítségül hívását jelenti.

Az illetlen cselekedetek gazdag gyűj
teményei a részegség elleni prédikációk, 
de —»Csáktornyái Mátyás Grobianus- 
fordítása, a fordított illemtan is szed be
lőlük egy csokorra valót. Egy szerzetes 
1505-ben arra panaszkodik, hogy fügét 
mutatnak neki. A peres iratok olykor em
lítik a szóváltást kísérő sértő -okát: a 
polgár „hátulsó felét vervén” szidja a 
szomszédját, a szűcs „két kezeit a maga 
csípejére tevén” perlekedik a mészáros
sal. A leglátványosabb inzultusok a bo
szorkányperek kimeríthetetlen forrásából 
kerülnek napvilágra.

A népszokások -a in ak  m ágikus hasz
nuk (—»mágia) is van: a köpés nem csak

Hamis eskü a bíró előtt a jánosréti főoltár Szí. 
Miklós legendáját ábrázoló egyik táblájáról, 1476 
k., részlet. MNG

megvetést fejez ki, hanem elhárítja a 
rontást, a —»betegséget, és gyógyítani is 
képes; a keresztvetéssel számos, az egy
ház által elő nem írt esetekben élnek ( 16. 
sz.-i adat szerint a felhőkre vetnek ke
resztet a vihar ellen, de szokás munka, 
utazás kezdetén, -»gyógyításnál is), fü
gemutatással szemmelverés és támadó 
kutya ellen lehet védekezni. Ajogi doku
mentumok az egyezségkötéshez, bünte
téshez társuló, a közösség és a törvény 
kapcsolatát jelképező cselekedetekről is 
hirt adnak. A középkori joggyakorlatban 
nagy szerepe van a szemmel látható ta
núságnak: határjáráskor az eskütételre 
kötelezett ember fedetlen fővel és mezít
láb megáll a köldökéig érő gödörben, 
jobb kezébe földet vesz, és a feje fölé tart
va esküszik, tudván, hogy a hazugot el
nyeli a föld. A zsidók a nappal szemben, 
mezítláb, palástban és süvegben, Mózes 
törvényére tett kézzel tesznek esküt. A ke
zesek valóban „beadják a kezüket”; a tol
vaj nyakában a lopott holmival, a parázna 
nő kezében gyertyával állva vezekel nyil
vánosan (—»házasságtörés); mikor a város 
szégyenoszlopát avatják, a -»hóhér a pal
lossal három keresztet, a vásárbíró pedig 
kalapáccsal három vonást rajzol rá.

16-18. sz.-i utazóink feljegyezték a 
külföldiekre jellemző, de a hazai szokás
tól eltérő -okát. Az erdélyi fejedelem tit
kárának, —»Kakas Istvánnak szász kísé
rője, Tectander írja, hogy a moszkvai or
todoxok, „ha a templom előtt elmennek, 
keresztet vetnek, fejüket ütik vagy meg
hajolnak”; „a szobába belépve köszönés 
előtt keresztet vetnek” a szentkép, vagyis 
„bálványisten” felé, és „háromszor fejet 
hajtanak előttük”. A perzsák sosem veszik 
le a fejfedőjüket, „még akkor sem, ha 
imádkoznak vagy királyukhoz mennek”, 
„így számukra furcsának tűnt, amikor a 
kalapomat levettem”. —»Szepsi Csombor 
Márton észrevette, hogy az angol nőket 
csókkal és térdhajtással köszöntik, és hoz
zátette, hogy otthon és az utcán is csóko- 
lóznak. —»Bethlen Mihály sosem mulaszt
ja el, hogy a kát. „bálványozás” jeleit, pl. 
a ref. istentisztelettől idegen térdelést szó
vá ne tegye: az antwerpeni katedrálisban 
„hogy térdre nem akarunk esni, egy var-
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Teleki Sámuel arcképe Brukenthal Sámuel mellképével. J. M. Stock műve, 1787. MNG

ga morog, és más egy jezsuita kitaszigál 
onnan bennünket.” Rómában már nem 
várja meg a kiutasítást: „a jezsuita térdre 
esvén imádkozik, mi pedig kimegyünk.” 

Mivel a múlt ~ai közvetlenül nem is
merhetők meg, csak szöveges és képi rep
rezentációik -  melyek erkölcsi vagy esz
tétikai ítéleteket kapcsolnak hozzájuk - , 
sokszor szinte eldönthetetlen, hogy a for

rásban leírt ~ valóban megtörtént-e, vagy 
valamilyen sztereotípiát fejezett ki a le
írása. Igaz-e, hogy Hunyadi János kevés
sel a halála előtt maga feküdt le a teme
tőkápolnában? Hogy Báthory Zsigmond 
ellenfelei kivégzésekor könnyes szem
mel, Istenhez fohászkodva indokolta tet
tét, vagy csak az esetről beszámoló je
zsuiták akarták így? A propaganda ter-
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méke volt az is, hogy térdre ereszkedve 
adott hálát a győzelemért? Alighanem tör
ténetírói fogásnak kell tekintenünk, hogy 
Kemény János félrehúzódva sír a tanácsi 
határozat miatt, mely romlásba viszi az 
országot. Vajon hogyan járult a püspök 
elé az egri városi tanács, mely levelében 
így szólította meg: „Megkeseredett zo
kogó szívvel leborulunk, excellenciád- 
nak kezeit, lábait csókoljuk, és alázato
san térdeinkről könyörgünk.” A jobbá
gyok térdet és fejet hajtva folyamodnak 
Mária Teréziához, legalábbis így gondol
ja az írástudó, aki levelüket fogalmazza. 
A földesúr szolgái „kegyességhez szo
kott lábainál” leborulván kérik, hogy 
méltóztassék rájuk „könyörülő szemek
kel tekinteni”, és vegye „kegyességhez 
szokott úri szívére” állapotukat.

Tetszhet bármily valósághűnek Apor 
Péter leírása az erdélyi szokásokról, mű
vét áthatja a nosztalgia ama kor után, mi
kor még „nem vala ez a mostani fertel- 
mes praecedentia-kívánás”. Az általánost 
írja le, az egyedit ritkábban: ha azt mond
ja, hogy „az menyasszony asztalnál egy 
falatot sem ett, hanem ottan-ottan könyve- 
zett és szemeit törlette”, azzal a meny
asszonytól elvárt viselkedésformára, társa
dalmi szerepre mutat rá. „Mellére szorul
tam, s ajakaink eggyé váltak”, „összefont 
karral jártunk fel s alá szobájában” - írja 
—»Kazinczy Ferenc. Olykor a férfibarát
ság 18. sz. végi ~ai, a csók és az ölelés is 
célzatosan fordulnak elő szövegeinkben. 
„Megszoríthatám a pap Czuczor kezét, s 
megölelém”, s ez már-már politikai ~ Ka- 
zinczytól: a szemtanú angol utazó „oly 
heves ellensége az emancipációnak, mint 
én heves barátja, álmélkodni látszék csó
komon”. A 18-19. sz. fordulóján két világ 
határán áll az az ember, akinek „szava, já
rása, mozdulása s mindene egy régi rittert 
mutat”, és „nincs rajta semmi francia sik
ló könnyűség, semmi megelőző, elfogad
ni kész ajánlóság”.

1761-ben Rousseau -  aki úgy vélte, 
hogy a ~ok nyelve „kevésbé hazudik, 
mint a beszéd” -  foltos ruhában és egyet
len, szegényes szobájában fogadta -»Te
leki Józsefet, az erdélyi arisztokratát, 
akinek azonban a filozófus-fejedelemmel

elköltött „közönséges és minden ceremó
nia nélkül való” ebéd „annál jobbízűen 
esett, mentül parasztosabb volt”. Ugyan
ilyen megható volt a búcsúzás ~a: „elvál
ván egymástól, megcsókoltuk egymást, s 
úgy tetszik, hogy engemet szeretett.”

A 16-18. sz. hazai portréfestészetét 
frontális és statikus ábrázolásmód jel
lemzi, magán a testtartáson (férfiaknál az 
egyik láb kissé előrelép, a kéz a csípőn 
nyugszik) és a státust, esetleg személyes 
tulajdonságokat jelző, az asztalra helye
zett vagy kézben tartott tárgyakhoz 
(kard, levél, toll, tintatartó, óra, könyv, 
pecsétnyomó, feszület, ékszer, legyező, 
kesztyű, kendő, rózsa, olvasó) kapcsoló
dó mozdulaton kívül ritkán van nyoma 
más -oknak. A 18. sz. végén a portrék 
kommunikatív tartalma megnő, már a 
magánemberi kapcsolatokat, a szellemi 
közeget is megjelenítik, aminek egyik 
eszköze a kettős portré, a kép a képben: 
ketten állnak kézen fogva, a festő barátja 
és kollégája képén dolgozik, az enteriőr 
festménye, az asztalon álló mellszobor, 
esetleg sírfelirat utal a barátra stb.

Annak ellenére, hogy a nyugati illem 
~ai elterjedtek a hazai gyakorlatban, az 
udvariasságnak nem akadt magyar elmé
letírója. Antonio Guevara Horologium 
principum c. müvéből két fordítás is szü
letett a 17. sz.-ban, —»Faludi Ferenc átül
tette Baltasar Grácián maximáit az Udva
ri emberben, de ezek inkább az életböl
csesség könyvei voltak, s nem illemtanok. 
Ezek közé tartozik Adolf Knigge nagy si
kerű könyve is (Uber den Umgang mit 
Menschen, 1788), melynek már 1798-ban 
van magyar fordítása, de feltehetőleg 
azért adták ki még 15 ízben 1875-ig, mert 
illemtanként lett népszerű. Magyar szer
zők csak a 19. sz. elejétől írnak illemtan
könyveket.

Néhány mo.-i -ról születtek néprajzi, 
szemiotikái tanulmányok (pl. mesemon
dás, a testtartás, „a test technikájának” 
összefüggése a viselettel), a 18-20. sz.-i 
magyar nyelvű illemtanokból válogatás 
jelent meg, de a téma egészéről máig 
nem indult kimondottan történeti szem
pontú kutatás.

K iad.: Csáktornyái Mátyás, Gróbián , k i
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Erdősi Péter

I. Géza (1040 k.—1077)
Magyar -»király (1074-77). Apja -»I. 

Béla király, anyja Richeza (Adelhaid?) 
lengyel hg.-nő. ~ Lengyelo.-ban szüle
tett, ahol a keresztségben a Magnus 
(’nagy’) nevet kapta. Kb. 1048-tól 1060- 
ig Mo.-on élt, majd atyjával együtt len
gyel földre menekült, ahonnan hamaro
san lengyel csapatokkal tértek vissza. 
Apja halála u. -  1063 őszén -  ismét a 
lengyel udvarba futott. Rövidesen II. 
Bolestaw seregével vonult Salamon el
len. Harc helyett azonban 1064 januárjá
ban Győrött megegyeztek: Salamoné 
maradt a királyság, ~é lett a dukátus (her
cegség). Az 1060-as évek közepére tehe
tő első házassága, amelyet egy Zsófia ne
vű külföldi hercegnővel kötött, ebből 
született —»Kálmán és Almos. Az 1064- 
71 közötti időszakban Salamon és ~ kö
zött harmonikus volt a viszony. Közösen 
hadakoztak a csehek, a velenceiek és 
1068-ban Erdélyben (kerlési csata) a be
senyők ellen, s mindketten támogatták 
Romanosz Diogenész bizánci hadvezér 
hatalommegszerzési kísérletét. 1071-72- 
ben részt vett Salamon bizánci hadjáratai
ban is. 1071-től lényegesen megváltozott 
Salamon és ~ viszonya, mivel a herceg a 
királyi koronára tört. Az 1074. febr. 26-i 
kemeji vereség után márc. 14-én a mo
gyoródi csatában ~ cseh segitséggel dön
tő győzelmet aratott Salamon felett. Az 
országban a tényleges hatalom ~é lett, 
míg Salamon néhány nyugati megyét 
mondhatott magáénak. 1074 nyarán ~ si
kerrel verte vissza IV. Henrik támadását, 
amelynek Salamon megsegítése volt a 
célja. Salamont azonban ~ sem tudta ki
űzni az országból.

Hatalomra jutása után ~ a hercegséget 
testvérének, a későbbi —»I. Lászlónak ad
ta, maga pedig -  uralma törvényesítése 
érdekében -  a pápától kérte királyi mél
tósága elismerését. VII. Gergely a kérés 
teljesítését a pápai hűbér vállalásához 
kötötte, ~ azonban erre nem volt hajlan
dó, s megszakította a tárgyalásokat Ró
mával. Ezt követően a bizánci császár
hoz fordult, aki elismerte őt Mo. törvé
nyes királyának. ~t a Bizáncból kapott 
koronával (corona Graeca) 1075-ben ko-
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Salamon király és Géza herceg, a későbbi I. Géza. 
Képes Krónika,/ 39v. OSZK

ronázták meg (-»Szent Korona). Feltéte
lezhető, hogy a baszileusz ~nak megadta 
a magas udvari méltóságot jelentő 
szebasztosz címet is. Erre az időre tehető 
a bizánci Szünadéné hg.-nővel kötött, 
második házassága. (Mások, pl. R. 
Kerbl, ezt korábbi időpontra keltezik.) ~ 
nevéhez fűződik a —»garamszentbene- 
deki bencés apátság megalapítása és a 
—»váci székesegyház felépítése. Jelentő
sek gazdasági intézkedései: vásári re
form, ármaximálás (a krónikás ezeket I. 
Bélának tulajdonítja), -»pénzújítás. Le
het, hogy uralkodása idején keletkezett I. 
László, ún. III. törvénykönyve. ~ élete 
végén -  a püspökök tanácsára -  a trónvi
szály békés rendezése céljából Salamon
nal tárgyalásokat kezdett, de ezeknek ha
lála véget vetett. ~t Vácott temették el.

írod.: Raimund Kerbl, Byzantinische 
Prinzessinnen in Ungarn zwischen 1050- 
1200 und ihr Einfluß au f das Arpadenkönig- 
reich, Wien, 1979, 1-57; Makk Ferenc, Meg
jegyzések Salamon és I. Géza történetéhez, 
AHSzeg 84(1987); K ristó Gyula, Makk Fe
renc, Az Árpádok. Fejedelmek és királyok, 
Szeged, 2000, 106-115.

Makk Ferenc

II. Géza (1130-1162)
Magyar király (1141-62). Apja II. 

—»Béla király, anyja Ilona szerb herceg
nő, testvérei László (II. -»László), István 
(IV. -»István), Álmos, Zsófia és Gertrud. 
1141. febr. 16-án 11 éves gyermekként 
koronázták királlyá —»Székesfehérvárott. 
Uralkodása alatt a belpolitika és a kül- 
ügyek irányításában meghatározó szere
pet játszott Ilona anyakirályné és Belus 
hg. A király hatalma mintegy 15 éven át 
szilárdnak bizonyult, az előkelők egysé
gesen álltak mögötte, ezzel magyarázha
tó, hogy a trónkövetelő Borisz akcióit 
(1146, 1147) könnyűszerrel hiúsította 
meg. E másfél évtized során a királyság 
igen aktív külpolitikát folytatott. 1144- 
ben ~ beavatkozott az orosz belviszá- 
lyokba, 1146-ban feleségül vette Izjasz- 
láv orosz fejedelem testvérét, Eufroszi- 
nát. 1146. szept. 11-én a Fischa menti 
csatában nagy győzelmet aratott Jaso- 
mirgott Henrik osztrák őrgróf serege fe
lett. 1147 nyarán a német és a francia ke
resztesek komolyabb rendzavarás nélkül 
vonultak át az országon. 1148-ban ~ is
mét orosz földre küldött hadat. 1149-től 
részt vett az európai koalíciók küzdelmé
ben. 1148—49-ben két nagy szövetségi 
rendszer alakult ki a kontinensen. Az 
egyiket Bizánc és a Német-római Csá
szárság hozta létre, s ide számított még 
Velence; a másik oldalon a dél-itáliai 
Normann Királyság, Franciao. és a pápa
ság sorakozott fel. A másodikkal lépett 
szövetségre ~ és Izjaszláv fejedelem is. 
Ez utóbbit 1149-52 között ~ seregei öt íz
ben segítették meg a kijevi trónért vívott 
harcában. Az 1149-55 közti években ~ a 
Balkánon többször került fegyveres konf
liktusba Bizánccal. 1154-ben még a kons
tantinápolyi trónharcokba is beavatko
zott. Az összecsapások során támogatta a 
függetlenségükért küzdő szerbeket a gö
rög császárság ellen. 1155-ben békét kö
tött a baszileusszal. Velencével Dalmácia 
miatt mindvégig rossz volt a viszonya. 
Testvérei közül István 1157 tavaszán, 
László 1160 táján eredménytelenül kísé
relt meg ellene összeesküvést szervezni. 
Ebben az időben a császárság és a pápa
ság küzdelmében ~ kezdetben a császár,
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majd a pápa oldalára állott, 1161-ben az 
utóbbi javára lemondott az invesztitúra 
jogáról. Eufroszinával kötött házasságá
ból több gyermek is született: István (III. 
—»István), Béla (III. —»Béla), Géza, Ár
pád, Erzsébet, Odola és Ilona. Közülük 
Istvánt legkésőbb 1152-ben hivatalosan 
trónörökösévé nyilvánította, Béla fia szá
mára -  visz. 1161-ben -  megszervezte a 
horvát-dalmát hercegséget. 1161-ben 
újabb ötéves békét kötött Bizánccal. 
Uralkodása alatt telepedtek meg Mo.-on 
a —»ciszterciek és a keresztes —»jo- 
hanniták, Erdélyben és a Szepességben 
pedig a szászok (-»németek). Székesfe
hérvárott temették el.

írod.: Makk Ferenc, Megjegyzések a II. 
Géza-kori magyar-bizánci konfrontáció kro
nológiájához, AHSzeg, 67(1980); Font Már
ta, II. Géza orosz politikája 1141-1152, 
AHSzeg, 67(1980); Kristó Gyula, Makk Fe
renc, Az Árpádok. Fejedelmek és királyok, 
Szeged, 2000, 189-204.

Makk Ferenc

Géza fejedelem (945 k.-997)
Magyar nagyfejedelem (970-es vagy 

960-as évek eleje-997). Apja Taksony, 
anyja -»Anonymus szerint a „kunok” 
földjéről származott, azaz bizonnyal ke
leti (kazár, besenyő vagy volgai bolgár) 
hercegnő volt. A Géza név eredeti hanga
lakja Gyeücsa vagy Gyeüsa volt, amely 
helynevekben Décs, Decső alakban ma
radt meg. A török jabgu cím kazár közve- 
títésű alakjának -csa magyar kicsinyítő 
képzővel ellátott formájából ered. A Gé
za név a 18. sz.-ban a Geisa, Geysa stb. 
íráskép helytelen olvasataként nyert pol
gárjogot és terjedt el. Felesége az erdélyi 
Gyula leánya, Sarolt volt. (Nagy)fejede- 
lemként kezdeményezte a Nyugat felé 
nyitást. Bruno Sankt Gallen-i szerzetest a 
magyarok —»püspökévé szentelték fel
(972) , 12 magyar főember jelent meg 
Quedlinburgban I. Ottó császár előtt
(973) . Bruno keresztelte meg ~t, aki a 
keresztségben az István nevet nyerte, de 
nem vált a keresztény hit meggyőződéses 
követőjévé, pogány vallását nem adta fel. 
Élete utolsó éveiben létesült a —»pannon
halmi bencés apátság. Többen (László

G éza  fe je d e lem  országa lm áva l  és  jo g a rra l  a Képes 
Krónikába«, /  19v. O SZ K

Gyula, Komjáthy Miklós, Kristó Gyula) 
~ fejedelemhez, ill. Sarolthoz kapcsolják 
a veszprémvölgyi keleti rítusú apácako
lostor létesítését (-»bizánci rítusú mo
nostorok az Árpád-korban 3.) és görög 
nyelvű alapítólevelének, a —»veszprém
völgyi alapítólevélnek kiadását. ~ belhá- 
borúi egyaránt szolgálták törzsi területe 
megnövelését és a keresztény hit erősza
kos terjesztését. Fejedelemsége idején a 
magyarok kiszorultak a mai Ausztria ke
leti részéből. A békére törekvés vezette 
gyermekei kiházasításában is. Állítólagos 
legidősebb leánya I. Boleslaw Chrobry 
(Vitéz Boleszló) lengyel fejedelem, kö
vetkező leánya Gavril-Radomir bolgár 
trónörökös felesége lett, egyik frigy sem 
bizonyult azonban tartósnak. Fiát, po
gány nevén Vajkot, a későbbi I. (Szt.) 
—»István királyt II. Henrik bajor herceg 
leányával, Gizellával házasította össze 
(995/6). Ez további lökést adott a keresz
tény vallás mo.-i terjesztésének. Felme
rült (Vajay Szabolcs), hogy ~ további le
ánygyermekei -  akik 1009-ben és e tájt 
mentek férjhez----nak nem Sarolttal kö
tött első, hanem a lengyel Adelhaiddal 
létesített -  feltételezett -  második házas
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ságából születtek volna, ám ezt a felte
vést a kutatás mérvadó vonulata nem tet
te magáévá. Az a vélekedés (László Gyu
la) sem igazolódott, hogy ~ már pénzt 
veretett volna. ~ tevékenysége jelentős 
előrelépés volt a keresztény hit mo.-i 
meggyökereztetése és a feudális magyar 
állam kialakulása útján.

írod.: László Gyula, A magyar pénzverés 
kezdeteiről, Sz, 97(1963); Vajay Szabolcs, 
Géza nagyfejedelem és családja, in Székesfe
hérvár évszázadai, szerk. K ralovánszky 
Alán, I, Székesfehérvár, 1967; Györffy 
György, István király és műve [1977], Bp., 
32000, 67-121; Czeglédy Károly, Magyar 
őstörténeti tanulmányok, Bp., 1985, 64-72; 
Kristó Gyula, M akk Ferenc, Az Árpádok. 
Fejedelmek és királyok. Szeged, 2000, 27-33.

Kristó Gyula

gim názium
A 15. sz. vége óta létező iskolatípus. A 

háromtagozatos középkori —»káptalani 
iskolák középső tagozatának tananyagát 
a latin grammatika és ezzel kapcsolatos 
más ismeretkörök, ill. a latin nyelvű iro
dalmi művek tanulmányozása alkotta. A 
15. sz. második felétől a —»humanizmus 
hatására az antik klasszikus auktorok la
tin és görög művei mindinkább háttérbe 
szorították a középkori irodalmi alkotá
sokat. Ezek ember- és fóldközpontú re
neszánsz szellemű magyarázata új, hu
manista szakszerűségű latin grammatika, 
poétika és retorika tanulmányozásával 
párosult. E humanista tananyagú iskola
tagozat volt a „humán” ~ első megnyil
vánulása hazánkban a 15. sz. végétől a 
jelentősebb káptalani iskolákban, sőt 
egyes városi —»plébániai iskolákban is.

Az 1590-es évektől a —»jezsuiták isko
lareformja következtében a gymnasium 
lett a hivatalos megnevezése a kát. tan
ügyben annak az ötosztályos, de legalsó 
osztályában megkettőzött, tehát lényegé
ben hatosztályos iskolának, amelynek 
középponti tananyaga a humanisztikus 
latin (és görög) nyelv és irodalom, páro
sítva ugyancsak hangsúlyos matematika- 
oktatással. E -ban rendes körülmények 
között 10-16 éves fiúk tanultak. Lénye
gében ez a jezsuita ~ volt a mintája a

—»piaristák, a —»ferencesek és a —»pálo
sok -ainak is a 17-18. sz.-ban.

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

írod.: Mészáros István, 16. századi váro
si iskoláink és a „studia humanitatis", Bp., 
1981 ; Uő, Középszintű iskoláink kronológiá

ja  és topográfiája 996-1948, Bp., 1988; Uő, 
Magyar iskolatípusok 996-1990, Bp., 1991.

Mészáros István

Gindl József Ágoston, tapolcai (18. 
sz. második fele)

Pálos szerzetes, drámafordító, színmű
író. 1773-ban, a rend feloszlatásának 
évében Székesfehérváron a harmadik 
grammatikai osztály vezetője volt, utána 
Budán, majd Pozsonyban élt. A Besse- 
nyei-féle -»Hazafiúi Magyar Társaság 
belső tagja. Fordításai közül A nemes ha
zugság (Pest, 1793) Kotzebue Die edle 
Lüge c. színművén, a Telemak és Kalypso 
(Vác, 1795) Fénelon regényén alapul, hét 
kéziratban maradt fordítása elveszett. Ere
deti színműve, a Lelkes hazavédők (1793) 
kéziratos átdolgozásban maradt fönn.

Bretz Annamária

Giovanni da Capistrano -»Kapiszt- 
rán János

Giovanni Dalmata (Ioannes Dukno- 
vich de Tragurio, Ivan Duknovic; Trogir, 
1440 k.-Trogir?, 1514?)

Főleg Itáliában működő dalmát szob
rász; az egyetlen név szerint is ismert 
nagy formátumú művész, aki Mátyás ki
rály udvarában dolgozott. Fennmaradt 
1488-ból annak az oklevélnek a szövege, 
amelyben a király elvégzett és jövőbeni 
szolgálatai jutalmául a Kőrös m.-i Maj- 
kovec várát adományozza neki, az egy 
évvel később kelt megerősítő okirat pe
dig nemesként említi. E régóta -  már a 
18. sz.-ban -  ismert okleveles adat alap
ján próbálta a művészettörténeti szakiro
dalom az elmúlt száz évben a legkülön
bözőbb mo.-i műveket (pontosabban 
szólva: művek töredékeit) nevével kap
csolatba hozni. így neki tulajdonították 
már a Mátyás királyt és Beatrix királynét 
ábrázoló domborműpárt (SzM), a viseg-
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Oltártöredék Diósgyőrből. Giovanni Dalmata műve, 1490 k. MNG

rádi Hercules-kutat (Visegrád, Mátyás 
Király Múzeum), több budai töredéket 
(BTM) és a diósgyőri Madonnát (MNG). 
Talán egyedül az utóbbi mű az, amely
nek szerzőségében a művészettörténé
szek eddig nem kételkedtek. Horváto.- 
ban is számos művet attribuáltak már ne
ki, így pl. Szegedi Lukács püspök sírkövét 
(Zágráb, Povijesni muzej Hrvatske), Dal
máciában pedig faragványok egész soro
zatát (pl. a trogiri Palazzo Cippico lépő 
puttóját), igen ritkán meggyőző módon. 
Mindössze két szignált műve van: a Spes 
(Remény) alakja II. Pál pápa síremlékén 
és Szt. János evangélista szobra a traui

székesegyház Orsini-kápolnájában. Né
hány jelentéktelen itáliai munka után 
(Norcia, S. Giovanni Evangelista, szob
rok; Vicovaro, Tempietto de S. Giacomo, 
kapuzat) Rómában, a pápai udvar számá
ra alkotta meg fő műveit: Mino da Fie- 
soléval közösen készítette el II. Pál pápa 
monumentális fali síremlékét a (régi) S. 
Pietróban, Andrea Bregnóval közösen 
Bartolommeo Roverella kardinális sírem
lékét a S. Clementében, Bemardo Eroli 
kardinálisét pedig a (régi) S. Pietróban. 
Általában a kor vezető római (Rómába 
máshonnan érkezett) szobrászaival mű
ködött együtt. Ezek után lépett Mátyás
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király szolgálatába, s lett a magyar ural
kodó udvari szobrásza. Mo.-i tartózkodá
sának pontos időhatárait sajnos nem is
merjük; Balogh Jolán 1486-87-re tette 
érkezését (tehát viszonylag közel az ado
mánylevél keltezéséhez), mások (mivel 
Rómában 1480 u. nincs adat jelenlétére) 
1480 k.-re.

írod.: Péter Meller, La fontana di Mattia 
Corvino a Visegrád, Annuario dell’Istituto 
Ungherese di Storia dell’Arte di Firenze 
1(1947); Kruno Prijatelj, Ivan Duknovic, 
Zagreb, 1957; Balogh Jolán, Johannes Duk- 
novich de Tragurio, AHA, 7(1961); UÖ, A 
művészet Mátyás király udvarában, I—II, Bp., 
1966; Cvito Fiskovic, Ivan Duknovic Dalma
ta, AHA, 13(1967); Romano Cordella, Un 
opera inedita di Giovanni Dalmata a Norcia 
(Umbria): L ’altare della „Madonna della 
Palla’’, AHA, 27(1981); Balogh Jolán, Má
tyás király és a művészet, Bp., 1985; Johan
nes Roll, Giovanni Dalmata, Worms, 1994 
(Römische Studien der Bibliotheca Hertzia- 
na, 10); Ivan Duknovic i njegovo doha, ur. 
Igor Fiskovic, Trogir, 1996; Lívia Varga, 
The Reconsideration o f the Portrait Reliefs o f  
King Matthias Corvinus (1458-1490), and 
Queen Beatrix o f  Aragon (1476-1508). Má
tyás király és Aragóniái Beatrix budapesti 
domborműveiről, Bulletin du Musée Hongrois 
des Beaux-Arts / A Szépművészeti Múzeum 
Közleményei, 90-91(1999); Búzás Gergely, 
Giovanni Dalmata Herkules-kútja a visegrádi 
királyi palotában, Bp.-Visegrád, 2001.

Mikó Árpád

G iovann i U nghero  —»Váradi János

Gizella-kereszt (München, Schatz
kammer der Residenz)

A 44,5 cm magas ereklyetartó arany
kereszt István-kori ötvösművészetünk 
egyetlen hiteles emléke. Gizella királyné 
készíttette anyjának, a regensburgi Nie- 
dermünsterben eltemetett Burgundi Gi
zellának (|1006) sírjára, feltehetőleg 
1006 és 1038 között, visz. az utóbbi év- 
számhoz közelebbi időpontban.

A lapos, széles szárú, selyemmel be
vont tölgyfa keresztet arany borítás fedi. 
Az egykorú emlékek között ritkaság- 
számba megy, hogy mindkét oldalán áb

rázolták a megfeszített Krisztust: az elő- 
oldalon plasztikusan megformálva, lábá
nál Gizella és anyja kisméretű, plasztikus 
alakjával, a hátoldalon pedig vésett tech
nikával, a keresztszárak végén az —»evan
gélistaszimbólumokkal. A ~et gazdagon 
díszítették drágakövekkel, gyöngyökkel, 
ornamentális zománclapokkal. Szinte 
minden szabad felületet kitöltenek a leg
korábbi mo.-i latin nyelvű verses emlé
kek közé tartozó feliratok: „íme, az élet 
üdve, mely által halállal halt a halál; 
ahonnan maga és anyja lelkének üdvét 
kérve, ezt a keresztet Gizella királyné ké
szíttette, melyet ha bárki innen elvesz, 
kárhozzon örök halálra” (előlap); „Ezt a 
keresztet a kegyes Gizella királyné any
jának, Gizellának sírjára adományozta” 
(hátlap); verstöredékek borítják a kes
keny oldalakat is. A kereszt előoldalának 
üreges korpusza szolgált ereklyetartó
ként, leszerelésekor keresztfa-ereklyéket 
tartalmazó ereklyecsomagocskát találtak 
benne.

A külföldi szakirodalom a ~et egyön
tetűen Regensburgban készültnek tartja. 
Kovács Éva a kereszt kétfajta Krisztus
ábrázolásában (az előlapon Christus 
victor, a hátlapon Christus triumphans) 
rokonságot lát a később —»koronázási pa
lásttá alakított székesfehérvári kazula 
ikonográfiái programjával, s mindkettőt 
mo.-i műhely alkotásának véli.

írod.: Czobor Béla, Egyházi szerelvénye
ink Szent István korában, Sz, 35(1901); 
G erevich Tibor, Magyarország román kori 
emlékei, Bp., 1938; Percy Emst Schramm, 
Florentine Mütherich, Denkmale der Deut
schen Könige und Kaiser, München, 1962, 
143. sz. (a korábbi irodalommal); ifj. Hor
váth János, Legrégibb magyarországi latin 
verses emlékeink, ItK, 60(1956); Schatzkam
mer der Residenz München, Katalog, Hrsg. 
Hans Thom a, Herbert Brunner, München, 
1970; Kovács Eva, Árpád-kori ötvösség, Bp., 
1974; UŐ, Gizella királyné keresztjének fe l
iratai és ikonográfiája [1993], in UŐ, Speci
es, Modus, Ordo, Bp., 1998; Kincsek Szent 
István korából, I, Trogmayer Ottó, V isy Lil
la, Ecce salus vitae. A Gizella-kereszt, Sze
ged, 2000.

Kovács Éva nyomán a szerk.
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glacis (fr. ’sima terep, enyhe lejtő’)
A szó legelterjedtebb magyar fordítása 

szerint vársík: a —»várárok külső oldalán 
létesített magas földsánc és az annak pe
reme előtt az előterep felé hosszan elnyú
ló, abba belesimuló, tűzfegyverekkel 
akadálytalanul pásztázható sík lejtő. A ~ 
a késő középkori városerődítések idején 
fejlődött ki. Kialakításánál az a cél vezet
te a várépítészeket, hogy a legkülső 
védművek előtt húzódó területet a védők 
lövegei számára belőhetővé tegyék.

Domokos György

Glirius, Matthias (Vehe; Ballenberg, 
1545?-Gretzyl, 1590. dec. 23.)

Teológus, az erdélyi unit.-ok körében 
kialakuló szombatos irányzat megalapí
tója. 1569-70-ben pfalzi ref. papként is
merkedett meg az erdélyi antitrinitárius 
kiadványokkal, s lett tagja Adam Neu- 
serrel és Johann Sylvanusszal az itt meg
alakuló szentháromság-tagadó körnek. A 
kör tagjait 1570-ben letartóztatták. Ami
kor 1571-ben szabadult, kiutasították a 
pfalzi fejedelemségből. Kölnben hebra- 
isztikai tanulmányokat folytatott, elsajá
tította a zsidó exegetika módszereit. 
1578-ban Erdélybe utazott, s a kolozsvá
ri iskola lektora lett. Visz. itt ismerkedett 
meg Jacobus —»Palaeologus és Johann 
—»Sommer műveivel, és itt került kap
csolatba —»Dávid Ferenccel, akire élete 
utolsó esztendejében erősen hatottak ~ 
nézetei. 1578 végén elvesztette állását, s 
1579 elején Lengyelo.-ba távozott.

Legfontosabb művei a német nyelvű, 
nyomtatásban is megjelent Mattanjah 
(Istenismeret; Dansenbruck, 1578), to
vábbá Josef Albo középkori zsidó filozó
fus Sefer ha-iqqarim c. művének latin 
fordítása, amely kéziratban maradt. Az 
1580-as évek elején —»Eössi András kör
nyezetében mindkét műből magyar nyel
vű fordításrészletek és kivonatok készül
tek, s ezek lettek a későbbi szombatos 
értekezések és tanítóénekek forrásai. 
Ugyancsak az erdélyi szombatos iratok 
idézik a János-evangélium bevezetőjé
hez írott magyarázatát, ennek szövege 
azonban elveszett. 1580-ban Palaeologus 
számára szolgáltatott adatokat a Defensio

Fmncisci Davidis megszerkesztéséhez, s 
visz. ő rendezte sajtó alá Dávid Ferenc vé
dőiratának 1581. és 1582. évi krakkói ki
adásait. 1582-83-ban Theodosius Schim- 
berg álnéven Krakkóban kiadta Johann 
Sommer teológiai műveit és Sommer 
Tractatusai között egy saját iratát is (De
clamatiuncula). Az 1580-as évek második 
felében visszatért Németo.-ba, s tanait 
Németo. nyugati tartományaiban és Hol- 
landiában próbálta terjeszteni. 1590-ben 
letartóztatták, börtönben halt meg.

Sommer és Palaeologus radikális anti
trinitárius nézeteit fejlesztette tovább 
judaizáns szellemben. Úgy vélte, ha a zsi
dók is elfogadnák, hogy az embernek te
kintett Názáreti Jézust Isten Messiásnak 
küldötte el, kiiktathatók lennének a nagy 
teológiai nézeteltérések. Dogmatikájának 
további lényeges pontja volt, hogy az 
ótestamentumi parancsok érvényességén 
Jézus nem változtatott. Ez volt a szomba
tosok számára a kiindulópont, ám maga ~ 
még nem foglalkozott azzal, miként le
hetne meghonosítani a keresztények kö
zött a zsidó rituális szokásokat.

Kiad. és írod.: Róbert Dán, Matthias 
Vehe-Glirius, life and work o f  a radical Anti- 
trinitarian, with his collected writings, Bp.- 
Leiden, 1982; Matthias Vehe-Glirius, Isten
ismeret és más írások, ford. Ruttner Tamás, 
utószó Dán Róbert, Bp., 1984 (válogatás mű
veiből); Sina Rauschenbach, Der Antitrini- 
tarier Matthias Vehe-Glirius, in Uő, Josef 
Albo (um 1380-1444). Jüdische Philosophie 
und christliche Kontroverstheologie in der 

frühen Neuzeit, Leiden-Boston-Köln, 2002 
(Studies in European Judaism, 3).

Balázs Mihály

glossza (magyar nyelvű)
Idegen nyelvű kéziratos vagy nyomta

tott könyvekbe bejegyzett, egyes szavak
hoz, kifejezésekhez fűződő magyar értel
mezés, magyarázat. A —»Szenei Molnár 
Albert —»szótárának megjelenése (1610) 
előtti időből mintegy 35 olyan kódex 
vagy nyomtatvány ismert, amelyben ~k 
találhatók. Gyakoriak a lelkipásztori 
gyakorlattal összefüggő kiegészítések: a 
Szentírásban vagy más vallásos szöve
gekben szereplő egyes szavak, fogalmak
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magyar megfelelői. Több emlék tartal
mazza -  természetrajzi munkák kiegészí
téseként -  növények, állatok és gyógysze
rek magyar nevét. Első ismert emlékünk a 
Vatikáni Glosszák (1290 k.): bejegyzője 
egy szentbeszéd distinkciójának négy tag
ját fordította le egy-egy magyar igével. A 
legtöbb ~ a —»Sermones dominicales c. la
tin szentbeszédgyűjteményben maradt 
fönn, melynek két kéziratos másolata ké
szült, a terjedelmesebb Budapesti Kódex 
(1456 k.) és a Németújvári Kódex (1470). 
A két másolatban összesen 6200 magyar 
szó szerepel.

Kiad.: Sermones dominicales. Két 15. szá
zadból származó magyar glosszás latin codex, 
I—II, kiad. SzíLÁDY Áron, Bp., 1910.

írod.: Jakubovich Emil, Pais Dezső, Ó-ma
gyar olvasókönyv, Pécs, 1929; M olnár Jó
zsef, Simon Györgyi, Magyar nyelvemlékek, 
Bp., 31980; Régi magyar glosszárium, szerk. 
Berrár Jolán, Károly Sándor, Bp., 1984.

Bartók István

gluga —»szűrköpönyeg

gobelin
A francia királyi udvar számára dolgo

zó, 1662-ben alapított Manufacture des 
Gobelins-ben készült -»kárpitok elneve
zése. A kárpitszövő műhely onnan kapta 
a nevét, hogy a 15. sz. óta kelmefestéssel 
foglalkozó Gobelin család telkén léte
sült. A ~ szó a magyar szóhasználatban 
csak a 19. sz. elején jelent meg. A szövött, 
ill. hímzett képes kárpitok összefoglaló 
neveként való használata helytelen.

Pásztor Emese

Gode Lajos (Boroszló, ?-Pozsony, 
1758/59)

Szobrász. 1732-ben Bécsben, az aka
démián tanult, Pozsonyban Georg Ra
phael —»Donner tanítványa volt. Donner 
segédjeként részt vett mestere utolsó 
munkájának, a gurki székesegyház szob
rászati díszítésének készítésében. Don
ner halála után Pozsonyban telepedett le, 
s 1752-ben polgárjogot is nyert. Akár
csak egykor mesterét, őt is Esterházy Im
re esztergomi érsek támogatta, de foglal
koztatták a mo.-i jezsuiták -  a győri je

zsuita templom szószéke (1749), a pozso
nyijezsuita templom szószéke (1753) -  és 
a gr. Esterházy család is -  a tatai főoltár 
tabemákuluma (1748), Esterházy József 
országbíró kismartoni castrum dolorisa 
(1748). A cseklészi Esterházy-kastély át
építésében ~ az építész —»Fellner Jakab 
munkájában is közreműködött. Az említett 
helyeken kívül dolgozott Trencsénben, 
Nagyigmándon és Majkon is. Legszebb 
művei -  pl. a d ’Onnel-síremlék a po
zsonyi irgalmasok templomában (1743), a 
trencséni Illésházy-kápolna oltára és 
Illésházy József síremléke (1750-53) 
vagy a pozsonyi klarissza templom oltára 
(1758 k.) -  a donneri hagyomány kiváló 
továbbvivőjének mutatják. 1758 u. nem 
ismerjük már munkáit. Talán fiai lehet
nek az 1776-79 között Rozsnyón feltűnt 
G. József, János és Ferenc.

írod.: Révhelyi Elemér, Adatok Gode 
Lajos művészetéhez, in Művészettörténeti 
tanulmányok. A Magyar Művészettörténeti 
Munkaközösség évkönyve 1953, Bp., 1954; 
Aggházy, 1959, I, 91-96, 200; Maria Mali
kova, Die Schule Georg Raphael Donners in 
der Slowakei, Mitteilungen der Österreichi
schen Galerie, 17(1973); Magda K eleti, Ne- 
skorá renesancia, manierizmus, bárok vzbier- 
kach SNG, Bratislava, é. n. [1987], 175-176; 
Barokk művészet Közép-Európában, 1993, 
408.

Kovács Péter

Goebel, Johann (Segesvár, ?-Seges- 
vár, 1640 k.)

A Kemény József által kiadott német 
nyelvű segesvári városi krónika (Chro
nica Civitatis Schaesburgiensis 1514- 
1663, kiadva: Deutsche Fundgruben der 
Geschichte Siebenbürgens, II, Kolozs
vár, 1840) tévesen feltételezett szerzője. 
Fabritius Károly és az ő nyomán Bartoni- 
ek Emma úgy véli, hogy Georg Wachs
mann Senior a mű (egyik) írója.

írod.: Karl Fabritius, Die Schässburger 
Chronisten des 17. Jahrhunderts, in UŐ, Sie- 
benbürgische Chronik des Schässburger 
Stadtschreibers Georg Krauss, II, Wien, 1864 
(Fontes Rerum Austriacarum. Scriptores, 3— 
4); Bartoniek, 1975, 180, 182.

Jánoska Amália
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Gogreff, Mento (Lippstadt, 1541?-?, 
1588 u.)

Ev. egyházi író. A jénai egyetemen ta
nult, volt iskolamester Németo.-ban, pré
dikátor Svédo.-ban és Ausztriában. 1577- 
től Kassa első papja, de összeütközésbe 
került Thoraconymus Mátyással, s a vá
rosi tanács mindkettőjüket elbocsátotta. 
1579-től Hans Rueber felső-mo.-i főka
pitány udvari papja, 1582-ben visszatért 
Németo.-ba. Bártfán két műve jelent 
meg. A lutheri úrvacsoratant képviselő 
vitairatát (Glaube, Bekentnus und Leh
re..., 1579), melyet a ref.-ok ellen írt, ko
rábban Wolfenbüttelben is kinyomtatták 
(1571). A flaciánusok ellen az áteredő 
bűnről értekezett (Simplex, pia, brevis et 
nuda explicatio [...] de peccato origi
nis..., 1580).

írod.: Ráth György, Két kassai plébános 
a 16. században, Sz, 1895; G. N. Kauner, 
The curriculum vitae of Mento Gogrevius, 
kézirat, 1979, OSZK.

Bretz Annamária

gólya
A Physiologus szerint fekete-fehér tol

lazata Krisztus kettős, isteni és emberi 
természetére utal. Mivel —»kígyóval táp
lálkozik, állatszimbólumként mint az ere
dendő bűn legyőzőjét Máriával hozzák 
összefüggésbe. Minden tavasszal vissza
tér, ezért jelenhet meg a Krisztus eljöve
telét jelző Angyali üdvözlet-, ill. a Krisz
tus feltámadása- és Krisztus második eljö- 
vetele-kompozíciókon is. Néha a —»farkas 
és a —>daru története ábrázolásain a darut 
~ helyettesíti. A ~ a szülők és fiókáik 
közötti szeretet révén erényszimbólum is; 
az ókor óta úgy tartják, hogy minden 
állat közül a gólya törődik a legtöbbet 
idős szüleivel. Szerepel a Zsámboky-kó- 
dexben (ÖNB) is. A berki Mária Magdol
na mennybevitele-oltáron (1480-90, 
MNG) —> gyíkot tart a csőrében. A nosz- 
vaji ref. templom festett -Mamennyeze
tén (1734, Eger, Dobó István Vármúze
um) öt ~ látható csőrében kígyóval. 
Alciato szerint (Emblemata) az ilyen 
ábrázolás a gyermeki szeretet és hála jel
képeként értelmezhető.

Fiókáit tápláló gólya 
a noszvaji ref. 
templom
festett famennyezetén. 
1734. Eger,
Dobó István 
Vármúzeum

Lásd még: -vállat- és növényszim
bólumok.

Wehli Tünde

Gombási István (18-19. sz. fordulója)
Erdélyi ref. prédikátor, —»Fogarasi Pap 

József barátja és sógora. 1766-ban bere- 
keresztúri lelkész, 1767-ben Marburgban 
és Franekerben tanult. 1769-től Székely- 
keresztúron, majd 1773-ben Haranglá
bon, 1774-ben Ótordán és Nagysajón, 
1777-ben pedig Bendeken volt lelkipász
tor, 1780-ban Mezőmadarason, 1781-ben 
Harasztkereken működött. 1785-ben me- 
zőmadarasi lelkészként szerkesztette a 
Fogarasi halálára készült halottibúcsúz- 
tató-gyűjteményt. Lefordította Jean-Fré- 
déric Ostervald papi hivatásról írt művét, 
mely —»Medgyesi Pál homiletikája után 
a második átfogó, rendszeres, magyar 
nyelvű egyházi retorika. Prédikációs 
gyakorlatában és elméleti tanácsaiban az 
egyszerű nép igényeit tartotta szem előtt.

Művei és kiad.: Mind a jókat, mind a go
noszokat, Kolozsvár, 1778 (gyászbeszéd Ke
mény Miklós felett, 1775); Egynéhány válo
gatott és szükségesebb matériákra való prédi
kációk, Kolozsvár, 1779; Harmincnégy 
prédikációk, Kolozsvár, 1784; A papi szent 
hivatal gyakorlásáról való trakta, Kolozsvár, 
1784; Paszkvillusok a paszkvillusban megtá
madott néhai Fogarasi József védelmére, 
1785, ms., OSZK (részben Gombási István
tól).

írod.: D eák Farkas, Irodalmi polémia a



286Sőre

múlt század végén, Figyelő, 1881; Szentku- 
t h y  [Kiss] Károly, Gombási István, Protes
táns Egyházi és Iskolai Lap, 1887, 46^18. sz.; 
Bartók István, Adalék a 18. századi magyar 
egyházi retorika történetéhez: Gombási Ist
ván prédikációelméleti munkássága, in Pro
dromus. Tanulmányok a régi és az újabb ma
gyar irodalomról, szerk. Kovács Sándor 
Iván, Bp., 1985.

Bretz Annamária

góró
A török hódoltság idején kialakult ma

gyar —»végvárrendszer védelmi egységei
nek legkisebbje: fából és földből épített, 
erődített őrhely. Nagyobb várainkat rend
szerint ilyen ~k lánca vette körül. Felada
tuk utak, gázlók, közlekedési csomópon
tok őrzése, a portyázó török csapatok 
megfigyelése, hírek továbbítása volt. Tü
zérséget igen ritkán tartottak bennük. 
Többnyire néhány katona őrizte, olykor 
csak ideiglenesen, akik nagyobb török 
egységek közeledtével a fő erődítménybe 
húzódtak vissza.

Domokos György

Gosárváry Mátyás —»Kozárvári Má
tyás

Gosier, Thomas (Gossler, Goszler)
Késmárki városi jegyző, zeneszerző, a 

korábban Johann —»Schimbraczkynak 
tulajdonított tabulatúráskönyvek leírója.

Saját meghatározása szerint („Thomas 
Goslerus Flensburgus Holsatus Notarus 
juratus respublici Kezmarcensis”) a hols- 
teini Flensburgból származott. Feltehető
en 1625-ben került a szepességi szabad 
királyi városba, Késmárkra, ahol 1625— 
45 között a városi tanácsülések jegyző
könyvét (Protocollum sessionum), vala
mint 1625—26-tól különféle városi szám
adáskönyveket vezetett. 1646-ban ugyan
ezen könyvek egyike már mint „emeritus 
notarius”-t említi. 1641-től ~ az iskolai 
inspektor tisztét is ellátta. Zenei kéziratai
nak (Lőcse, Evangelická kniznica, Nr. 13 
992 és 13 993; —»billentyűs tabulatúra) 
datálásaiból úgy látszik, meglehetősen 
sokat utazott. 1641 u. viszont már mindig 
csak a Késmárktól alig 2 km-re fekvő vá

rost, Leibicet jelöli meg tabulatúrái befe
jezésének helyszínéül. 1626—37 között 
Justina nevű feleségétől hat gyermeke 
született Késmárkon. 1644-ben elvesztet
te 18 éves lányát, Anna-Mariát; a temeté
si beszédet, amelyet Johann Serpilius 
(1596-1658) késmárki ev. lelkész írt, 
megjelentette a lőcsei Brewer-nyomda 
(Germana Virginitatis.... 1644).

~ kétségkívül a nagy műveltségű kés
márki ev. értelmiségiek sorába tartozott. 
Orgonista állást visz. nem töltött be. Ze
nei képzettségét azonban bizonyítja két 
teljes egészében fennmaradt kompozí
ciója (Ist Gott fü r  uns, nyolcszólamú mo
tetta, 1642; Du hast mir das Herz genom
men, hatszólamú esküvői motetta), egy 
zenedarab, melyet a tanácsülési jegyző
könyv egyik oldalán vázolt fel, a híres 
késmárki matematikus és geográfus, 
David -»Fröhlich emlékkönyvébe be
jegyzett kánon, valamint a szomolnoki 
Sebastian Wildener, Lőcsére pályázó mu
zsikus 1634-es levele, amelyben ~ zenei 
kvalitásait méltatja. ~ 1625-ben egy zene
művet dedikált Késmárk városának. Két 
tabulatúrás gyűjteményében a szepesi ré
gió ev. kántori, orgonista és iskolai zenei 
gyakorlatának vokális részét örökítette 
meg.

írod.: Jana Petoczová, Tomás Gosier -  
neznámy spissky skladatel' 17. storocia, Slo- 
venská hudba, 21(1995); UŐ, Who is the 
Writer of the Tablature-Books of Ján Simb- 
racky?, in Mitteleuropäische Kontexte der 
Barockmusik, Hrsg. Pavol Polák, Bratislava, 
1997, 217-219 (Historia Musicae Europae 
Centralis, 2).

Papp Agnes

Gosztonyi István (Köveskút, 1652— 
Pozsony, 1721?)

Versíró. 1668-tól Sopronban tanult. 
1673-tól patvarista, 1677-től kancelláriai 

jegyző. 1685-ben a harmincadvám ellen
őre, 1694-ben a kamarai harmincadvám- 
hivatal vezetője. A Gosztonyi-kódexbe 
(1669-1707, Balassagyarmat, Nógrád 
Megyei Levéltár) írta verses élettörténe
tét, feljegyzéseit és jegyzeteit. Ugyanide 
másolta egy másik kéz -»Gyöngyösi Ist
ván Kemény-eposzát.



287 gótika

Kiad.: A kuruc küzdelmek költészete, kiad. 
Varga Imre, Bp., 1977.

írod.: Badics Ferenc, Gyöngyösi István 
ismert és ismeretlen költeményei, Bp., 1912; 
Stoll, 1963, 22002, 32004, 89. sz.

Bretz Annam ária

Gosztonyi János (családi nevén: 
Szelestei; 11527)

Irodalompártoló főpap. 1489-től a bé
csi, 1493-tól a ferrarai egyetemen tanult, 
Bolognában is járt. Esztergomi kanonok
ként 1502-ben II. Ulászló prágai kancellá
riájának tisztviselője, 1503-tól Anna ki
rályné mellett tolmács és titkár, majd 
1506-tól királyi titkár és alkancellár. A 
magyar követek egyike a nürnbergi biro
dalmi gyűlésen (1522, 1524). Közben 
1506-tól budai prépost, majd váci, 1510- 
től győri, 1525-től erdélyi püspök. 1513- 
14 fordulóján Párizsban járt. Megismer
kedett francia humanistákkal, visz. dip
lomáciai feladatokat is ellátott. Bőkezű 
mecénás volt, jeles tudósok írtak ösztön
zésére és dedikálták neki műveiket, pl. 
Hieronymus ab Hangesto, Bonifacius de 
Ceva, Jodocus Clichtoveus. Az utóbbi 
Elucidatorium ecclesiasticum c. művét 
(melyben az egyházi szertartások szöve
geit magyarázza) s II. Lajosnak címzett 
királytükrét (De regis officio, Párizs, 
1519) is — kérésére írta. 1516 k. feljegyez
te a Szelestei-ráolvasást (—>ráolvasás).

írod.: Mészöly Gedeon, A Szelestei-féle 
ráolvasás 1516-1518-ból, MNy, 1917; Eck
hardt Sándor, Magyar humanisták Párizsban, 
Minerva, 1929; Gábriel Asztrik, Gosztonyi 
püspök és párizsi mestere, EPhK, 1936; Sán
dor Eckhardt, Un prélat hongrois humaniste 
et érasmien: Jean de Gosztonyi à Paris, in UŐ, 
De Sicambria à Sans-souci, Paris, 1943; Holl 
Béla, Jodochus Clichtoveus Elucidatoriuma és 
a magyarországi himnuszköltészet európai re
cepciója, in Tanulmányok a középkori magyar- 
országi könyvkultúráról, szerk. Szelestei N. 
László, Bp., 1989 (Az Országos Széchényi 
Könyvtár kiadványai. Új sorozat, 3).

Bretz Annamária

gótika (gótikus művészet, „gót stílus”) 
A későbbi középkori művészet —»kor

stílusának (valójában stílusainak) hagyo

mányos elnevezése. Az általa jelzett kor
szak a 12. sz. közepe tájától a 16. sz. ele
jéig terjed (Itáliában hagyományosan 
1400-ig, a firenzei Battistero-kapu 1401- 
es pályázatára tekintettel).

A szó a reneszánsz all’antica ízlésében 
fogant, lehető legteljesebb elítélést fejezi 
ki: idegenséget, barbár nyelvromlást, 
amelyet az ultramontán germánok (innen 
tedesco is), majd a 16. sz.-tól a gótok 
számlájára írtak. Primitivitása az építé
szetelméletben a természeti képződmé
nyeket (ágkunyhó, fasor) idézi, pitto- 
reszk jellegének forrását az egyiptomi 
hagyományban (fiáié mint piramis) vagy 
a mórok, szaracénok művészetében kere
sik. A romantikus mozgalom a -ban látja 
a modem nemzetek művészetének kez
detét; a 18. sz.-ban versengni kezdenek a 
„feltalálásban” való elsőbbségért (vö. 
Early English, altdeutscher Stíl [Goe
the], Cháteaubriand-nál is: gall erdők). 
Az eredetvitákat Suger apát saint-denis-i 
építkezései s a 12. sz.-i Párizs környéki 
építészet korszakalkotó jelentőségének 
felismerése (Franz Mertens) dönti el. A -  
francia eredetének tézisére alapozza a 
stílus minden részletének az építészeti 
racionalizmusból levezetett magyaráza
tát és a városi polgárság jelentőségéből 
való eredeztetését Eugène-Emmanuel 
Viollet-le-Duc; a gótikus konstrukció 
működésének általa adott értelmezése 
részben ma is elfogadott. A racionalista 
pozitivisztikus értelmezést a 20. sz.-ban 
váltották fel a stílustörténeti (August 
Schmarsow és iskolája a tér ritmizálásá- 
nak alapfogalmaival, Paul Franki a wölff- 
lini alapfogalmak adaptálásával, Hans 
Jantzen a látvány kvalitásainak elemzé
sével), ill. strukturalista-ikonológiai in
terpretációk (Hans Sedlmayr: a balda- 
chinrendszer mint a mennyei Jeruzsálem 
szimbóluma; Otto v. Simson: a -  neopla- 
tonisztikus gyökerei; Erwin Panofsky: a ~ 
mint a skolasztikus módszer párhuzama).

1. A korai ~ szülőhelye a Capeting- 
dinasztia királyi domíniumainak területe 
(Île-de-France) a francia király központi 
hatalma megerősödésének korszakában, 
VI. és VII. Lajos idején. Szintetikus-ek
lektikus művészet, amely az épülettípu
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sokat tekintve sokat merít Cluny III ha
gyományából (szentélykörüljáró kápol
nakoszorúval, először Párizs, St-Martin- 
des-Champs), a normandiai építészetből 
(kéttornyos homlokzati építmények, fal
tagolás, bordás keresztboltozatok), Lan
guedoc (Moissac, Beaulieu) és Burgun
dia (Vézelay) szobrászatából, a nyugat- 
franciao.-i üvegfestészetből, a Maas- 
vidék („Lotaringia”) fémművészetéből. 
Ezeket az elemeket emlékirataiban Suger 
saint-denis-i apát értelmezi a Pseudo- 
Dionysius Areopagita neoplatonista teo
lógiáján alapuló viktoriánus teológia ér
telmében mint az anagogikus szemléletet 
serkentő „új fény” művészetét. 1140-50 
táján a ~ több központban is megjelenik: 
Saint-Denis-hez hasonló formában Char- 
tres-ban, Párizs katedrálisának az utóbb a 
Notre-Dame Szt. Anna-portáljaként fel
használt kapuzatán, szigorúbb, dísztele
nebb változatban Sens-ban. Már az 1150- 
es években feltűnik a francia királyi ter
ritórium művészetével rivalizáló, az 
angol királyi házhoz fűződő s utóbb Ang
liában ható Plantagenet— (Le Mans, 
Angers, Poitiers).

A 12. sz. közepe táján a Párizs környé
ki korai ~ mellett több stílusváltozat él; 
jelentős az ún. „északi csoport” (Noyon, 
Laon, Soissons), gazdagon tagolt alapraj
zi formákkal, soktornyos épülettömegek
kel. E csoportra a francia korai ~ egyik el
ső külföldi recepcióját (1174 u.) jelentő 
canterburyi székesegyház megoldásai 
hatnak vissza. A párizsi Notre-Dame nyo
mán Champagne építészetében (Châlons- 
sur-Marne, Notre-Dame-en-Vaux; Reims, 
St-Remi) sajátos helyi változat alakul ki, 
amely hat Burgundiára (s ott a ciszterciek 
anyakolostorainak újjáépítésére) is. Az 
1160-as évektől az épületdíszítő szobrá
szat (Mantes, Seniis, Châlons-sur-Marne, 
Reims) és az üvegfestészet egyre erőtel
jesebben a Maas-vidék ötvösségének és 
könyvfestészetének stílusához igazodik. 
A korai ~ csúcspontjait a párizsi Notre- 
Dame, ill. a laoni székesegyház jelenti; 
mindkettőnek homlokzati részei az érett 
~hoz sorolhatók.

A korai ~ stílustörténeti értelemben is 
önálló stílusnak tekinthető; egyedi jelen

ség, és a 13. sz.-ba jócskán belenyúlva 
végbemegy île-de-France-on kívüli re
cepciója is. Angliában korán dekoratív 
jellegű, önálló verziója (Lincoln, Salisbu
ry) alakul ki, korai a spanyolo.-i hatása, a
13. sz. elejétől zajlik recepciója Németo.- 
ban és Közép-Európában, Itáliában. E ki
sugárzás egyik hagyományosan feltétele
zett közvetítője az ún. ciszterci ~, ami a 
rendi építőszervezet ismeretében nehezen 
igazolható; az utóbbi időben a művészet- 
történeti irodalom jelentősebb szerepet 
tulajdonít a francia udvarnak mint minta
képnek.

2. A ~ érett (klasszikus, azaz stiláris 
princípiumainak tökéletes teljében levő, 
innen: Hochgotik, High Gothic is) szaka
sza tudományos közmegegyezés szerint 
a chartres-i székesegyház újjáépítésével 
(1194) kezdődik; építészeti rendszerének 
a tökéletesedés és egyszerűsítés irányá
ban fejlődő képviselői a párizsi Notre- 
Dame homlokzata, Reims, Amiens, 
Beauvais katedrálisai. Ezen épületeken a 
vázrendszer jut érvényre; technikai felté
telük az előregyártásra berendezkedett 
—>kő faragás (és a páholyszervezet) s a 
specializálódó építészek tervei (ezekről 
tanúskodik Villard de Honnecourt albu
ma). Az ábrázoló művészetekben a 
Renaissance of the 121*’ Century kismű- 
vészeti eredetű, klasszicizáló stílusát 
(Chartres; Párizs, Notre-Dame, középső 
kapuzat első periódusa; Reims; Stras
bourg; Bamberg) visz. először Párizsban 
(Notre-Dame) váltja fel 1220 k. egy nagy
vonalúbb figurastílus (damp fold style: 
Amiens, Reims, Naumburg), a század kö
zepén, IX. (Szt.) Lajos korában kialakuló 
udvari stílus közvetlen előzménye. E stí
lus építészeti ideálja az üvegablak-felüle
tekkel áttört tér (üvegezett trifórium: 
Saint-Denis; Amiens, szentély), mintaké
pei Párizsban épülnek (Sainte-Chapelle; a 
Notre-Dame kereszthajói: Jean de Chel
les, Pierre de Montreuil; korai hatásuk: a 
reimsi nyugati homlokzat s a József- 
mester tevékenysége). Az udvari stílus 
egységes formarendet valósít meg az 
építészetben, üvegablak- és könyvfesté
szetben, ötvösségben, elefántcsont-fara
gásban.
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Hatásának első, jelentős iránya a kiala
kuló Franciao. terjeszkedése délre (Jean 
des Champs; Clermont-Ferrand, Tou
louse, Narbonne). Németo.-ban (Köln, 
Strasbourg) hordozója a császári hatalom 
ellenzéke, s párizsi orientációját az opus 
francigenum  elnevezés (Wimpfen im 
Thal) fejezi ki. Hasonló reprezentatív je
lentőségével találkozunk Spanyolo.-ban 
(Toledo), Angliában (Westminster Ab
bey), Itáliában (Assisi; katedrális típusú 
ferences templomok: Bologna, Padova; 
az Anjou-dinasztia reprezentációja Ná
polyban: S. Lorenzo). Kétségtelen, hogy 
az udvari stílus recepciója az itáliai tre
cento művészetének (Arnolfo di Cambio, 
Giovanni Pisano, Giotto) egyik alapvető 
összetevője.

A klasszikus ~ nyilvánvalóan önálló 
stíluskorszakként jellemezhető fejlődési 
szakasz, egységes, a művészet valameny- 
nyi ágában markáns vonásokkal jelle
mezhető stílus. E korszakban a műalko
tás funkciójában (a kép funkcióinak 
megváltozása a szubjektivitás és a szen- 
zualitás értelmében: vö. Max Dvorák: 
„naturalizmus”) és a művészi munka 
specializációjában (lásd: az építészek te
kintélye, a szobrász, festő autonómiája) 
is jelentős változások zajlottak le. Kérdé
ses a korszak vége és a késői klasszikus 
~ értékelése. A 13. sz. végétől, a 14. sz. 
elejétől kezdve nyilvánvaló Ile-de-Fran
ce szerepének megváltozása; az építészet 
doktrinér (Georg Dehio) tendenciájának, 
a szobrászatban manierisztikus jelensé
geknek (Wilhelm Pinder) a feltűnése. 
Eme értékelések bázisa a 13. sz.-i klasz- 
szikum mint norma s a realizmus követel
ményének érvényesítése az ábrázoló mű
vészetekkel szemben. A manierisztikus 
jelenségek pozitív értékelésének feltéte
lét a miszticizmussal való összefüggésük 
felismerése teremti meg. Ugyancsak a 
pozitív értékelés jele a klasszikus építé
szeti rendszer redukciójának (Reduk
tionsgotik: P. Franki) mint önálló válto
zatnak megkülönböztetése s a kolduló 
rendi mozgalommal, ill. Közép-Európa 
sajátosságaival való kapcsolatba hozása. 
A késői korszak stiláris értékrendjének 
markáns változása a francia udvarban

következik be 1300 k. (IV. „Szép” Fülöp 
korszakában), s hat a 14. sz. második fe
léig (Jean Pucelle, Jean Pépin de Huy, 
Evrard d’Orléans). E tényezők együtte
sen hatnak s a -Aprotoreneszánsz jelen
ségeihez kapcsolódnak Itália művészeté
ben (a trecento művészetében világos 
korszakhatár az 1348-as pestisjárvány), 
melynek gótikus jellegét, az európai fej
lődéssel való harmóniáját -  a reneszánsz 
historiográfia őskeresésből fakadó, elfo
gult értékelésével szemben -  a modem 
művészettörténeti irodalom (John Pope- 
Hennessy, Renate Wagner-Rieger, John 
White) hangsúlyozza.

3. A ~ negatív megítélése legtovább a 
késő ~t kísérte, melyben a kultúrtörténe
ti művészettörténet-írás az elfajulás, a 
dekadencia jelenségét látta; a stílustörté
net a reneszánszhoz képest elmaradott
nak ítélte. Pozitív értékelésének formulá
ját a kultúrtörténet (térstílus), ill. a 
Schmarsow-iskola stílustörténete (a re
neszánsz párhuzamát jelentő Sondergo- 
tik [Kurt Gerstenberg] elmélete) dolgoz
ta ki. A késő gótikus ábrázoló művészet 
értékelésének formuláját (a franco-fla
mand iskola „északi reneszánsza”, inter- 
nacionális ~) Louis Courajod dolgozta ki.

A késő ~ a ~ önálló és sajátos korsza
ka, amely mind a művészetföldrajzban, 
mind a művészet céljait, a művész hely
zetét tekintve határozottan elkülönül a 
klasszikus —tói. Ugyanakkor belső folya
matosságuk is nyilvánvaló; a legvilágo
sabban az építészeti struktúrában. Első 
fejlődési fázisát és sok tekintetben minta
képét az intemacionális -  jelenti, amely
nek normarendszere a 14. sz. második fe
lének udvaraiban alakul ki (Avignon, pá
pai udvar; a Valois-udvar Franciao.-ban, 
V. Károly korában; IV. Károly császári 
udvara Prágában), s csúcspontja, hatásai
nak legnagyobb kiterjedése 1400 k. fi
gyelhető meg. Ennek az udvari eredetű 
fázisnak örököse, a súlypontok mind szo
ciális, mind földrajzi áthelyeződésével, a 
korai németalföldi művészet (a Flémalle-i 
Mester = Robert Campin, az Eyck testvé
rek, Rogier van der Weyden), amely a 15. 
sz. második harmadától (Konrad Witz, 
Hans Multscher, Nicolaus Gerhaerts van
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Leyden) a tkp.-i késő gótikus művészet 
mintaképévé válik. E késő gótikus fejlő
dési fázis egyes, 1500 k.-i megnyilvánu
lásai -  különösen mint az itáliai fejlődés 
párhuzamai -  önálló megjelölést is kap
tak: északi reneszánsz, német rene
szánsz, Diirer-kor, dunai iskola stb.

4. Mo. művészettörténetébe a ~ a 19. 
sz. második felében mint a késői Árpád
kor (az ország újjáépítése a tatárjárás 
után, IV. Béla korában: Henszlmann Im
re) vonult be. A késő ~val szembeni, a 
kor ítélkezésének megfelelő pejoratív 
hangsúlyt enyhítették az Anjou-korról, 
ill. a Mátyás-korról mint a nemzeti törté
nelem fénykorairól szóló vélemények; 
ezeket azonban a protoreneszánszról, 
„magyar trecentóról”, ill. a Mátyás-kori 
reneszánszról szóló elméletek megkerül- 
hetővé tették. A késő ~ pozitív értékelé
sére -  egyes kivételektől eltekintve -  
csak a két világháború között, a nemzet
közi művészettörténeti irodalom hatására 
és értékelésmódjának recepciójával ke
rült sor (Horváth Henrik, Csemegi Jó
zsef). A ~ mo.-i periodizációja (Gerevich 
László) így külön utat alakított ki az euró
pai stílustörténettel szemben (kora ~: 13. 
sz., érett ~: 14. sz., késő ~ és protorene- 
szánsz: 14-15. sz.).

E periodizációs koncepcióval (és az 
általa hordozott értékeléssel) szemben az 
utóbbi évtizedekben (Entz Géza, Gere
vich László, Marosi Ernő), részben a 12. 
sz. végi, 13. sz. eleji udvari művészet új 
értékelése alapján, sor került a mo.-i stí
lusfejlődés periodizációjának az európai 
stílusfázisokhoz igazítására. A 12. sz. végi 
Esztergom művészete a párizsi korai ~ ha
tásait tükröző udvari művészetnek (a stí
luspluralizmus elvének értelmében a késő 
—»romanika egykorú alternatívájának) bi
zonyult, amelynek kapcsolatai a klasszi
kus ~val (Pilisszentkereszt, Pannonhalma, 
Villard de Honnecourt Mo.-on: Takács 
Imre) is folyamatosak. A 13. sz. második 
felében közép-európai közvetítéssel meg
jelenő klasszikus gótikus stílusjelenségek 
e korai recepciótól függetlenül léptek fel. 
Önálló, késő klasszikus gótikus fázist al
kot a korai —»Anjou-kor művészete (1300 
k.-1360 k.), míg Nagy Lajos korában az

udvari művészet közép-európai változa
tához (Cseho., Ausztria, bajor és frank te
rületek) igazodó stílus dominál (1360 
k.-1390 k.: közép-európai ~). 1390-1430 
táján Mo.-on is az intemacionális ~ ural
kodik, a késő ->Zsigmond-kortól kezdve 
(1430 k.—1470 k.), a késő ~ első szaka
szában itt is jelentkeznek a stiláris válto
zás jelenségei. 1470 táján mind a stiláris 
orientációban, mind (a magyar középkor 
hagyatékát jellegében tömegesen megha
tározó) művészeti produkcióban beállott 
változások jelentik a késő ~ korszakát 
(végső határdátuma 1541).

Marosi Ernő

gótikus bútorm űvesség
A legrégibb fennmaradt mo.-i bútor egy

14. sz.-i, Szepesbéláról származó, hosszú, 
vastag falú -»vályúláda. Egyetlen fatörzs
ből vájták ki, fonnája őrzi a fatörzs ter
mészetes alakját. Felső részén fedéllel 
zárul, mely az idők során részben elpusz
tult. A külső felületet vasalással erősítet
ték meg. A vasalás célja a száradás követ
keztében beálló méretváltozás, szétrepe- 
dés elleni védekezés, egyúttal a felület 
díszítésének szerepét is betölti. Látható, 
hogy a liliomra emlékeztető vaspántokat 
gyakran megerősítették. A láda borovi 
fenyőből készült, belsejében ma is felfe
dezhető az egykori osztó fal. Ezzel az el
járással a legrégibb időktől kezdve ké
szültek bútorok. A magyarok visz. már a 
letelepedés ideje előtt ismerhették ezt a 
tárolóbútor-típust, hiszen Eurázsiában el
terjedt tárgy volt. Erre utal ótörök eredetű 
koporsó szavunk is, mely a török és a 
mongol nyelvben ládát jelöl. A kutatások 
azt igazolják, hogy a vályúládát a jóval 
kevésbé súlyos, könnyebben szállítható 
—»ácsolt láda szorította ki a használatból.

Az ácsolt láda Mo.-on is igen széles 
körben elterjedt. E bútortípus egyik leg
régebbi hazai tárgyi emléke a 15. sz.-i 
nagyszebeni ácsolt láda (MNM). A fej
szével hasított pallókból épített láda ol
dalfalait vízszintesen egymásba illesztett 
deszkákból alakították ki, mégpedig úgy, 
hogy a deszkák felső peremén vájatot ké
szítettek, és ebbe illesztették bele a felül 
lévő deszka alsó peremét. Az oldalfala
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kát függőleges sarokpallók fogják össze, 
melyek egyben a bútor magas lábai is. A 
felnyitható tető háztető alakú. A tömör 
hársfából készült láda egész felülete fes
tett, részben figurális, részben geometri
kus díszítményekkel. A sarokpallókon 
királyi koronás alakok láthatók. Az 
ácsolt ládák a 16. sz.-ban is igen kedvel
tek voltak, majd a nemesi és a polgári 
berendezkedésből fokozatosan kiszorul
tak, de a parasztság körében használat
ban maradtak.

A szekrény (scrinium, serin, scrign) 
szó eredetileg ácsolt szekrényt, azaz 
ácsolt ládát jelentett. Ezt őrzi a baranyai 
szökröny szó is. A gótika korából azon
ban már több mai értelemben vett szek
rény is fönnmaradt. A mo.-i és az európai 
bútorművességnek szinte egyedülálló da
rabja a —»bártfai Szent Egyed-plébánia- 
templom régi könyvtárszekrénye (MNM). 
Eredetileg a sekrestye feletti oratórium
ban állott, 1487-ben készült. Homlokfala 
hársfa, oldalfalai, választófalai és a polcok 
vörösfenyő deszkából valók. A szekrény 
fekvő hasáb alakú, vízszintesen két, füg
gőlegesen három egyenlő részre van oszt
va, így belseje hat egyenlő rekeszből áll. 
Lábak helyett négy széles talpon nyug
szik, felső záródása vízszintes, pártáza- 
tos kialakítású, egész díszítése erre a fel
ső részre összpontosul. A koronázópár
kány alsó, kerettel határolt sávjában 
laposfaragású (relief en creux), szőnyeg- 
szerűen alakított, stilizált virágokból és 
levelekből alkotott díszítmény fut végig. 
A felette elhelyezkedő keskeny fogazású, 
lőréses várfalra emlékeztető pártázat a 
súlyos szekrényt könnyeddé, levegőssé 
változtatja. A faragott díszítést festés 
élénkíti. Az ajtók vasalata és a zárak azo
nos ritmusú ismétlődése fokozza a szek
rény nyugodt harmóniáját. Datálásához 
az egykorú és azonos stílusú könyvtárajtó 
készítési éve nyújt támpontot. A könyvtár
szekrényben a —>bártí'ai Szent Egyed-plé- 
bániatemplom könyvtárának köteteit 
őrizték.

Ugyanebből a templomból származik 
az ún. Mátyás-stallum, egy olyan ötülé
ses padsor, mely eredetileg egy tizenkét 
üléses padsor része volt (MNM). Ebből a

A bártfai Szt. Egyed-plébániatemplom könyvtár
szekrénye, 1487. MNM

nagyobb méretű —»stallumból alakították 
ki a templom millenniumi átalakításakor 
a mai formát. A stallum készítésének éve 
a rajta lévő felirat szerint 1483. Elneve
zése abból a hagyományból származtat
ható, mely szerint Bártfa városa Mátyás 
király és Beatrix királyné esküvőjére 
gazdag nászajándékot küldött. A király a 
drágaságokat állítólag visszaajándékozta 
a Szt. Egyed-templomnak, s ezt az ado
mányt fordították a stallum elkészítésére. 
Az elnevezés valóságos alapja a padsor 
magas háttámláin látható, —»címereket 
ábrázoló díszítés. Mátyás és Beatrix cí
merei a fő helyen, középen foglalnak he
lyet (ez volt az eredeti elrendezés is), 
tőlük balra a svéd, a norvég, a cseh, majd 
a magyar és az angol címer, jobbra pedig 
négyes és kettes elrendezésben a ciprusi, 
a navarrai, az aragóniai és a szicíliai, 
majd a francia és a dán címer látható. A 
mostani elhelyezés nem egyezik az ere
detivel, egy 19. sz.-i leírás szerint a hátfa
lak közül minden másodikat díszítette cí
mer. A stallum ülései felhajthatok, az ülé
sek között konzolszerűen alakított íves 
kartámaszok találhatók, a magas, álló 
téglalap alakú háttámlákat léckeret fogja 
össze, az ülések fölé íves mennyezet haj
lik áttört faragású szamárhátívekből és 
fiatornyocskákból alakított koronázó
résszel. A padsor a két végén halántékfa
lakkal zárul. Ajobb oldalin laposfaragású 
ornamentika látható hullámzó indákból 
és kis állatokból komponálva. Ajobb ol
dali zárófal felső részében Bártfa város
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A Mátyás-stallum középrésze Mátyás és Beatrix címerével, 1483. MNM
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címere és az 1483-as évszám olvasható. 
A bal oldali zárófal felső részét áttört fa- 
ragású rácsdíszítmény alkotja. A stallum 
faragott díszítése színezett, hasonlóan a 
könyvtárszekrényéhez és más felvidéki 
gótikus bútorokhoz. Ez a díszítési mód 
Európában ismeretlen, kizárólag mo.-i 
előfordulásáról tudunk.

A gótika korának mo.-i bútorairól, 
berendezkedéséről a megmaradt kevés 
számú tárgyi emléken kívül a korabeli 
ábrázolások, pl. a —»Képes Krónika se
gítségével alkothatunk fogalmat.

Az —»ágy ábrázolásával többször is ta
lálkozunk. A 14. sz.-i enteriőrökben meg
jelenik egy olyan, textillel letakart emel
vény, melynek hosszanti oldalán lépcső 
vagy lépcsőfokok láthatók, legtöbbször 
szintén —̂kárpittal takarva. Hasonló fek
helyek ábrázolásával sok európai ország
ban találkozunk. Néhol a lépcsőzet helyét 
felnyitható fedelű láda foglalta el, mely 
fokozatosan az ágy dobogószerű talapzata 
lett. A 14-15. sz.-ból több tárgyi emlék is 
fennmaradt e típusból, pl. Itáliából.

Az -»asztal leggyakrabban továbbra is 
bakra állított lap volt, s úgy tetszik, állan
dó helye még ekkor sem volt a lakóterek
ben. Gyakran találkozunk a romanika kor
szakában megismert asztalszéknek asztal
ként való használatával is. (A —»kassai 
Szent Erzsébet-plébániatemplom főoltá
rának egyik, 1474-77 között keletkezett 
jelenetében pl. fejmosást látunk asztal
székre helyezett tálból.)

A tárolás különböző módjairól nye
rünk képet a jánosréti Szt. Miklós-főoltár 
egyik tábláján, ahol kereskedő kamrája 
látható. A képen ruhatartó rúdra akasztott 
ruha, egyajtós, pártázatos szekrény és vas
pántokkal összeerősített láda az 1470-es 
évekből (MNG). A festményeken, kó
dexillusztrációkon azt is megfigyelhet
jük, hogy a szobák falait színes kárpitok 
borították, és a képeken látható szemé
lyek környezetében számos kisebb tár
gyat is ábrázoltak (pl. falipolcok, -szek
rények, dézsák, lócák stb.). A 15. sz.-tól 
figyelhető meg az asztalok egy újabb tí
pusának megjelenése, mely azután foko
zatosan eltűnik a polgári berendezkedés
ből, és a népi bútorok között él tovább.

Gótikus szobabelső a jánosréti Szt. Miklós-főoltár 
egyik tábláján, 1476 k. MNG

Ez az ún. kamarás vagy bölcsős asztal. 
Ezeknek az asztaloknak két párhuzamos 
talpán két oldalsó támasz nyugszik, me
lyekbe heveder van becsapolva. A talpa
kat gyakran deszkából képzett lábtartók 
is merevítik. A vastag lap alatt a szokásos 
gótikus laposfaragással díszített magas 
káva az ún. „nagyfiók”, mely nem húzha
tó ki, hanem a lap eltolásával lehet hozzá
férni. E típus másik változata a bölcsős 
asztal, amikor a talpakon nyugvó lapok 
között mély, bölcsőszerű mélyedés van, 
kívülről szintén laposfaragással borítva.

A késő középkori magyar bútorokból 
kevés maradt ránk. A tárgypusztulás elle
nére azonban azt kell gondolnunk, hogy 
Buda és más városaink tehetős polgársá
ga, a gyarapodó egyházi megrendelők 
magas színvonalú, művészi kivitelű bú
torokkal rendelkeztek.

írod.: Éber László, A bútorművesség emlé
kei Magyarországon, in Az iparművészet 
könyve, II, szerk. Ráth György, Bp., 1905; 
Magyar Művelődéstörténet, I, [1939]; BÁ- 
rányné, 1939; V on [1943], 21993; Szabol-
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esi, 1954; B atári Ferenc, A bútorgyűjtemény 
gótikus ládái, IMÉ, 7(1964); Uő, Európai bú
torok a 15-17. században, kiállítási vezető a 
Nagytétényi Kastélymúzeumban, Bp., 1967; 
Entz Géza, A gótika művészete, Bp., 1973; Va
dászi Erzsébet, A térművészetek határai I. Gó
tika, Bp., 1974; Kovalovszki Júlia, Gótikus és 
reneszánsz bútorok, Bp., 1980; K. CsillÉry 
Klára, A magyar népi lakáskultúra kialakulá
sának kezdetei, Bp., 1982; Franz W indisch- 
Graetz, Möbel Europas, I, München, 1982; 
MMűv 1300-1470, 1987; Peter Badac, Medzi 
imením a remeslom: neskorogotické stolárstvo 
a dekoratívne rezbárstvo, in Gótika, 2003.

Kiss Éva

gótikus építészet
A —»gótika Mo.-on először III. Béla 

építkezésein jelentkezett Esztergomban, 
ill. ezzel összefüggésben Óbudán, Kalo
csán és a király által alapított ciszterci 
kolostorokban (Pilis, Zirc, Szentgott- 
hárd; —»ciszterciek). A 13. sz. első évti
zedeiben, II. András uralkodása alatt a 
klasszikus gótika is megjelent az ország
ban (Pannonhalma III); ebben az időszak
ban azonban még elevenen éltek a roma- 
nika jelenségei (-»román kori építészet). 
A klasszikus gótikus stílus a vezető szere
pet a 13. sz. közepén vette át, és késői fá
zisa a 14. sz. első évtizedeit is meghatá
rozta. A 14. sz. közepétől számítjuk a 
„közép-európai stílus”-t, melyet 1400 k. 
az —»intemacionális gótika váltott fel. A
15. sz. második negyedében a —»késő gó
tika első, majd 1470 tájától második fázi
sa vált uralkodóvá, mely a 16. sz. első év
tizedeiben is jellemző maradt. Gótikus 
stílusjelenségek a 16. sz. végéig, sőt a 17. 
sz.-ban is kimutathatók, ám e kor megha
tározó stílusa a —»reneszánsz, ill. megje
lenik a korai —»barokk.

A gótikus stílus elterjedését a korábbi 
kutatás összefüggésbe hozta a tatárjárás 
következményeivel, ez azonban csak 
részben igaz. A 13. sz. középső harmadá
ban zajló nagy társadalmi átrendeződés 
(melynek felgyorsulásához a tatárjárás is 
hozzájárult) az ország településszerkeze
tének jelentős átalakulását vonta maga 
után. Telepítések révén népesedtek be a 
korábban kihasználatlan peremterületek

(Erdély és a Felvidék egyes részei); tuda
tos királyi támogatásban részesültek a 
városok; védelmi céllal engedte és támo
gatta IV. Béla a —»várak építését. E folya
matok környezeti feltételeit igen intenzív 
építési tevékenység teremtette meg. Ek
kortól számolhatunk nagyobb mennyi
ségben művészileg is igényesebb várak
kal, melyek öregtoronyból (—»torony), 
hozzá kapcsolódó —»palotából és —»vár
kápolnából álltak, ezt több gyűrűben vé
dőfalak vehették körbe (—»lékai vár, 
Németújvár, Dévény, Szepes vára). Ek
kor alakult ki a mo.-i városokra jellemző 
háztípus, ülőfülkékkel díszített kapualjjal 
(—»városépítészet); az előkelők —»lakótor
nyot is építtettek maguknak. A városok
ban igényes —»plébániatemplomok (pl. a 
—»budai Nagyboldogasszony-templom), 
kolduló rendi templomok (vasvári do
monkos kolostor; -»soproni ferences ko
lostor; pozsonyi ferences kolostor; óbu
dai ferences kolostor; budai domonkos és 
ferences kolostor; Margit-szigeti domon
kos apácakolostor és ferences kolostor 
stb.) és —»zsinagógák létesültek (Sopron, 
Buda). Megnövekedett a 13. sz. második 
felében a -»falusi templomok száma is. 
Ezekre az építkezésekre a klasszikus gó
tikus stílus nyomta rá bélyegét, ami első
sorban alaprajzi formákban (pl. sokszög 
záródású, kápolna jellegű szentély) és a 
kőfaragványokban mutatkozik meg.

Az Anjou-kor első évtizedeinek építé
szete alig ismert. A 14. sz. közepétől a ki
rályi és városi építkezések új megoldáso
kat követtek. A királyi várakat szabályos 
alaprajzzal (Óbuda, királynéi vár bővíté
se), saroktomyokkal (Diósgyőr, Zólyom) 
tervezték. Ez a típus meghatározó maradt 
a Zsigmond-korban (Visegrád, Tata, Po
zsony), az arisztokrácia körében is (Ozo- 
ra, Várpalota, Kőszeg, Siklós). A terepvi
szonyok miatt a szabályosság csak korlá
tozottan érvényesült az Anjou-kor végén 
elkezdett, Zsigmond alatt nagyszabásúvá 
kiépült budai királyi váron (—»-királyi pa
lota).

A 14. sz. folyamán megújultak a —»szé
kesegyházak is: a fő célkitűzés egyrészt a 
szentélyrész felújítása, bővítése (—»Esz
tergomban a székesegyház új poligonális
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Sopron, a ferences kolostor káptalanterme

főszentélyt kapott, az —»egri székesegy
házban hatalmas körüljárós-kápolnako- 
szorús szentélyfej és nyugati toronypár 
épült, körüljáros szentéllyel látták el az 
új —»váradi székesegyházat is; térnyerést 
célzott a régi —»nyitrai székesegyház 
északi falának felhasználásával épült új 
hajó), másrészt boltozat létesítése vagy ki
egészítése (—»pécsi székesegyház; —»gyu
lafehérvári székesegyház; hasonlókép
pen -»Székesfehérváron a prépostsági 
templom is). A szakrális építészetben újí
tást jelentett a csamoktemplom elterje
dése városi plébániatemplomokon (a bu
dai Nagyboldogasszony-templom átépí
tése, Szászsebes, a -^brassói Szűz Mária- 
plébániatemplom, a —»kolozsvári Szent 
Mihály-plébániatemplom, a —»pozsonyi 
Szent Márton-plébániatemplom, Kőszeg, 
álbazilika formájában a —»lőcsei Szent 
Jakab-plébániatemplomon és a —»sopro-

Szászsebes, ev. templom. KÖH, Fotótár
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A siklósi vár gótikus zárt erkélye

ni Szent Mihály-plébániatemplomon) és 
rendi építkezéseken (—»garamszentbene- 
deki bencés apátsági templom; Lőcse, 
minorita templom; Sopron, ferences 
templom boltozása). Különleges alapraj
zi megoldások: kereszt alaprajz, hármas 
nyugati bejárat, átlós mellékkápolnák 
jellemzik az intemacionális gótika egyik 
hazai fő művét, a —»kassai Szent Erzsé- 
bet-plébániatcmplomot (az utóbbi meg
oldás talán a csak ásatásból ismert óbu
dai klarissza templomon is megjelent).

Ezeken az építkezéseken cseh, délné
met, majd ausztriai hatásokkal számolha
tunk. Hagyományosan a bécsi építőpá
holy határozta meg a nyugati határszél 
építkezéseit. Ez érződik a soproni feren
ces templomon végzett átalakításokon, a 
Szt. Mihály-templom pedig a bécsújhelyi 
dóm szentélyelrendezését követi. A 14. 
sz. végén a pozsonyi ferences templom 
tornya és Szt. János-kápolnája is bécsi 
megoldásokat követett, ahogy a város 
Szt. Márton-templomán is egészen befe-
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jezéséig bécsi mesterek dolgoztak (a 
hosszház és a szentély terve megvan a 
bécsi páholy iratai közt). Ugyanígy bécsi 
terv nyomán készült a —»csütörtökhelyi 
Szapolyai-kápolna 1470 k.; a család végül 
mégis a szepeshelyi prépostsági templom
hoz röviddel ezután épített mellékkápol
nába temetkezett. Az ausztriai hatások a 
Mátyás-kor első évtizedeiben a királyi 
építkezéseken is meghatározónak bizo
nyultak, majd 1480 k. a kelet-nyugati irá
nyú hatásokat észak-déli irány váltotta 
fel: az új stílus forrása Szászo. és Szilézia.

Mátyás legfontosabb építkezéseit a bu
dai udvarbíró irányítása alatt álló királyi 
műhely végezte (a budai, visegrádi és ta
tai várpalota, valamint pannonhalmi épít
kezések: kerengő, főszentély, Szt. Bene- 
dek-kápolna); ezekkel függött össze a 
-»vajdahunyadi vár átalakítása is. A szász 
irányzat fő emlékei egyrészt az ország 
közepén helyezkednek el (Buda, domon
kos kolostor tornya; a —»pesti belvárosi 
plébániatemplom kapui; Székesfehérvár, 
ún. Hentel-kápolna), másrészt a központi 
építkezésekkel hozhatók kapcsolatba, fő
ként Kelet-Mo.-on (Kolozsvár, Farkas ut
cai egykori ferences templom; Dés, plé
bániatemplom; —»szeged-alsóvárosi fe
rences templom; —»nyírbátori Szent 
György-templom; de a Dunántúlon is, pl. 
a —»-siklósi vár kápolnája). Északi, len

Gótikus ülöfiilkék Budán, az Úri u. 36. sz. házban

gyei kapcsolatok jellemzik a Felvidék 
nagy késő gótikus építkezéseit (Késmárk, 
Sárospatak, Eperjes, Kisszeben, Rozs
nyó), de ez kimutatható a Délvidéken is 
(Újlak). Ez a szász, ill. részben cseh ere
detű stílusirányzat a ló . sz. első évtizede
it is meghatározta, emellett jellegzetesen 
délnémet megoldások (pl. befelé húzott 
támpillérek közé illesztett kápolnák Szé
kesfehérvárott, Egerben; szentélykörül- 
járós csarnoktemplom Miskolcon és 
Gyöngyösön) is megjelentek az 1480-as 
évektől. Alsó-ausztriai és cseh hatások 
érzékelhetők a bányavárosok építészeté
ben (Körmöcbánya: Szt. Katalin-temp- 
lom; Selmecbánya: Vártemplom, Szt. 
Katalin-templom, Havas Boldogasszony
templom szentélye; Besztercebánya: a 
plébániatemplom oratóriuma -  az utóbbi 
két esetben kétszer hajlított bordákkal). 
Megfigyelhető, hogy míg Mátyás alatt a 
királyi építkezések voltak túlsúlyban, ad
dig 1490 u. a hatalmas adóterhek enyhü
lésével az egész ország lázas építkezésbe 
fog. A Jagelló-kor építészeti szempontból 
igen gazdag és változatos képet mutat, 
melynek a török pusztítás nemcsak véget 
vetett, de emlékeit is jórészt megsemmi
sítette. Az ország peremterületein a késő 
gótika a 16. sz. közepétől a már az 1470- 
es évek óta országszerte egyre nagyobb 
teret nyerő reneszánsznak adta át helyét.

Nógrádsáp, róm. kát. templom
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írod.: H enszlmann Imre, Magyarország 
csúcsíves stílű műemlékei, Bp., 1880; Entz 
Géza, Gótikus építészet Magyarországon, Bp., 
1974; Ernő Marosi, Die Anfänge der Gotik in 
Ungarn, Bp., 1984; MMüv 1300-1470, 1987; 
Lapidarium Hungaricum, I-IV, 1988-98; Vá
rak a későközépkorban. Castrum Bene 1990, 
szerk. Juan Cabello, Bp., 1992; Koldulóren
di építészet a középkori Magyarországon, 
szerk. Haris Andrea, Bp., 1994; Entz Géza, 
Erdély építészete a 14-15. században, Kolozs
vár, 1996; Hermann Fabini, Atlas der sieben- 
bürgisch-sächsischen Kirchenburgen und 
Dorfkirchen, Hermannstadt, 1999; Arhitectu- 
ra religioasä medievalä din Transilvania. Kö
zépkori egyházi építészet Erdélyben, szerk. 
Kiss Imola, Szőcs Péter Levente, Satu Mare, 
1999; Koppány Tibor, A középkori Magyaror
szág kastélyai, Bp., 1999; BuzÁs Gergely, 
Magyar építészet, II, Gótika és kora rene
szánsz, Bp., 2001.

Szakács Béla Zsolt

gótikus falfestészet —»román kori és 
gótikus falfestészet

gótikus könyvkötések
A magyar könyvkötés történetének 

legkorábbi fennmaradt emlékei a 15. sz.- 
ból valók. A század második felében pár
huzamosan élt egymás mellett a gótikus 
és a reneszánsz stílus. A könyvkötő mű
helyek korábban kolostorokban, királyi 
és főpapi udvarokban működtek, a 16. 
sz.-tól, a nyomtatott könyv elterjedésével 
párhuzamosan azonban már a mo.-i vá
rosokban is, elsősorban Budán, kezdtek 
kialakulni a világi műhelyek.

A magyar ~ egy része a —»kartauziak 
kolostoraiból (Lehnic, Menedékszirt, 
Lövőid) származik (—»könyvkultúra és 
írásbeliség 1.4). Az egykori lövöldi ko
lostorból ma 12 kötést ismerünk, az egyik 
kódexet, a többi —»ősnyomtatványt borít. 
Közülük hétnek a kötésén látható fM 
vagy fM9 (=fMus) monogram és évszám 
is: 1478, 1484, 1486,1487 és 1488, a Má
tyás király által a kartauziaknak ajándé
kozott ún. lövöldi korvina (Esztergomi 
Főszékesegyházi Kvt., Inc. I. 1) kötésén 
pedig csak évszám van: 1488. Az fM, ill. 
fM9 monogram bizonyára a könyvkötő

re, talán frater Matheusra utal, aki a ko
lostor —»scriptora volt. A szóban forgó 
kötések elég tág időhatárok -  1478-1519 
-  között készültek, így e műhelyben két 
vagy több könyvkötő működését feltéte
lezhetjük.

A német származású Andreas Hess 
—»Vitéz János hívására egy római nyom
dából jött Budára. Elsőnek egy magyar 
történeti munkát nyomtatott ki 1473-ban: 
a —»Chronica Hungarorumot. A —>Budai 
Krónikának is nevezett nyomtatványt 
Hess, mint bevezetőjében hangsúlyozza, 
mo.-i olvasóknak szánta. Akik itthon vet
ték meg, itthon is köttették be. A világon 
ma ismert 10 példányból kettő van M o
on (OSZK és EK). A prágai Nemzeti 
Könyvtárban az Inc. 39.D. 14 jelzetű és a 
szentpétervári Szaltikov-Scsedrin Könyv
tárban az Inc. 9.4.4.12 jelzetű példány 
csaknem azonos, egykorú gótikus bőr
kötésben maradt fenn. A Prágában lévő 
Hess-Chronica kötését négyféle gótikus 
bélyegző díszíti. Elő- és háttáblája egy
forma, felépítése is gótikus. A szentpéter
vári példányban 17. sz.-i magyar bejegy
zés olvasható, akkor tehát még Mo.-on 
volt. Feltevésünk szerint mindkét kötés 
egy budai műhelyben készült, amely az 
1470-es évek derekától működhetett. 
Fitz József kutatásai alapján feltételezi, 
hogy Hess a nyomtatvány szövegének 
alapjául szolgáló kéziratot a budai mino
rita rendházból vette kölcsön, sőt Hess 
korrektora épp a minorita rendház egyik 
szerzetese lehetett. Koroknay Éva szerint 
a budai -»ferencesek kolostorában volt 
könyvkötő műhely.

Egyelőre 2 könyv alkotja a magyar ~ 
harmadik csoportját. Az egyik az MTAK 
K 32 jelzetű Nagyenyedi Kódexe, amely
nek elő- és háttáblája azonos, s hatféle 
bélyegző díszíti; a másik az OSZK Inc. 
545 jelzetű ősnyomtatványa. A bélyegző
egyezések alapján nem kétséges a köté
sek azonos eredete. Mindkettő az 1470- 
es évek végéről való. Az OSZK ősnyom
tatványa ma 2 művet tartalmaz (CIH 
2599 és CIH 877). Harmadik darabját a 
múlt század végén emelték ki belőle, és 
csere útján került az EK-ba: ez éppen 
Hess —»Budai Krónikába (CIH 986). Az
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Szignált és datált magyar gótikus kötés, I486. EK

EK példánya az egyetlen, amely kinyom
tatása óta az országban van. Ez új kötést 
kapott, amikor az EK-ba került. Az 
MTAK Nagyenyedi Kódexe magyar 
nyelvemlék. E két kötés magyar proveni- 
enciája tehát vitathatatlan.

írod.: B. Koroknay Éva, A lövöldi kar
thauzi kolostor kötéseiről, Esztergom Évlap
jai. Az Esztergomi Múzeumok Évkönyve, 
1(1960); Adattár XVI-XVII1/11, 1983; Csa- 
PODi Csaba, A budai királyi palotában 1686- 
ban talált kódexek és nyomtatott könyvek, Bp., 
1984 (Az MTAK Közleményei. Új sorozat 
15); Rozsondai Marianne, Magyarországi 
gótikus és reneszánsz bőrkötések, AH, 
17(1989); Uő, Magyar gótikus és reneszánsz 
könyvkötések, in Pannonia regia, 1994, 
451-456 és IX-15., 30-31., 33-34. tételek.

Rozsondai Marianne

gótikus szobrászat
A ~ első emlékei Mo.-on III. Béla ko

rára keltezhetők (—»Esztergom, Porta 
speciosa; érseki trónszék), hasonlóan 
magas színvonalú folytatására pedig II. 
András korában került sor (Gertrudis ki
rályné pilisi síremléke). E közvetlen 
francia hatásokról tanúskodó faragvá- 
nyok korában azonban a művek döntő

többsége román stílusban készült 
(—»román kori szobrászat és kőfaragás), 
és csak a 13. sz. közepétől válik uralko
dóvá a klasszikus -»gótika, mely a 14. 
sz. első évtizedeiben is jellemző marad. 
A szobrászat területén a 14. sz. második 
felében („közép-európai stílus”) terjed
nek el az elegáns, lágy formák, melyek 
az 1400 k.-i —»intemacionális gótika ki
alakulásához vezetnek. A 15. sz. középső 
harmada a —»késő gótika első fázisa, me
lyet 1470-től vált fel egy keményebb stí
lus: a késő gótika utolsó korszaka, mely 
a 16. sz. első évtizedeiben átadja helyét a 
—»reneszánsznak. A —»kőfaragás gyakor
latában azonban még évtizedekig tovább 
élnek a gótikus eredetű formák.

A ~ nem alkot egységes emlékcsopor
tot. A gótikus —»faszobrászat emlékei 
rendszerint az oltárművészet keretei közt 
értelmezhetők, ill. templomi kultuszszob
rok (pl. Pietà, Kálvária-csoport). A kő
szobrászat elsősorban építészeti ösz- 
szefüggésekbe illeszkedik (kapuk, hom
lokzatok díszeként) vagy berendezési 
tárgyakhoz kapcsolódik (szentségházak 
és -fülkék, szentélyrekesztők, keresztelő
medencék, —»síremlékek); omamentális, 
ritkábban figurális díszítésűek a fejeze
tek, konzolok, zárókövek. A bronzszob
rászat köréből ismertek a leginkább auto
nóm szobrászati munkák (—»Márton és 
György kolozsvári szobrászok), melyek 
értékes anyaguknál fogva ugyancsak ve
szélyeztetettek (Mo. területén nem is ma
radt fenn középkori bronzszobor); e mű
faj a —»bronzművesség egyéb termékeivel 
(pl. keresztelőmedencék) és az —»ötvös
séggel (figurális ereklyetartók) érintke
zik. A 14-15. sz.-ban az egyházi megren
delések mellett a világi célú alkotások is 
egyre nagyobb szerepet játszanak.

A klasszikus gótikus stílus a 13. sz. 
második felében főként az újonnan épült 
—»plébániatemplomok és kolduló rendi 
templomok természetközeli növényi dí- 
szű faragott fejezeteiben jelentkezik 
(—»budai Nagyboldogasszony-templom, 
—»soproni ferences templom és pozsonyi 
ferences templom). A 14. sz. elején meg
induló faszobrászat első alkotásai is a 
francia eredetű, de Közép-Európában ek-
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A Gyermek az egykori pozsonyszölősi oltárról, 
részlet

korra már szélesen elterjedt klasszikus gó
tika jegyében születtek: ezek többnyire 
eredeti összefüggésükből kiszakadt Ma
donna-szobrok (pozsonyszölősi, nagyőri, 
ruszkini Madonna: SNG; az —»első topor- 
ci Madonna, csepregi, szlatvini Madonna: 
MNG). A korai —»oltárok szerkezetét 
egyedülálló módon őrzi a —>krigi oltár. A 
14. sz. közepén az elmélyült vallásosságot 
szolgálják a Sziléziából átvett új típusok 
(mateóci feszület, —>héthársi Pietà). Ha
sonló beállítottságról tanúskodik az id. Er
zsébet királyné óbudai klarissza kolosto
rából származó, a 18. sz.-ban átalakított 
prágai Szoptató Madonna (Piliscsaba, plé
bániatemplom). A cseh művészet a 14. sz. 
második felében olyan nagyszabású alko
tásokban is éreztette hatását, mint a 
—»lőcsei Szent Jakab-plébániatemplom 
főoltára (szobrai a jelenlegi főoltár orom
zatában).

A kőszobrászatban a 14. sz. második 
negyedében jobban érződik az itáliai mű

vészet hatása: Szt. Margit síremlékének 
töredékein (BTM) Tinó di Camaino kö
vetőjének stílusa mutatkozik, és hasonló 
ízlést képvisel egy visegrádi fehér már
vány barátfej (Visegrád, Mátyás Király 
Múzeum). Nápolyi típusú síremléket ké
szíttetett magának és atyjának Nagy La
jos Székesfehérvárott; a szobrászi munka 
azonban délnémet stílusjegyeket mutat, 
ahogy az esztergomi ferences templom
ból származó hasonló korú töredékes ki
rályi síremlék is (Esztergom, Balassa Bá
lint Múzeum). Ez a délnémet irány az 
1360-70-es években másutt is kimutat
ható: a pilisi ciszterci kolostor szentély- 
rekesztőjének maradványain (MNG) 
éppúgy, mint a pécsi Aranyos Szűz Má- 
ria-kápolna egykori berendezésén (Pécs, 
Janus Pannonius Múzeum és Dómmúze
um). Az álló épületek délnémet és auszt
riai indíttatású, 14. sz.-i kőfaragványai kö
zül kimagaslik a soproni ferences kolostor 
káptalanterme és a Szt. György-templom 
timpanonjai; a —»pozsonyi Szent Márton- 
plébániatemplom Kegyelem trónusát áb
rázoló timpanondomborműve és a klarisz- 
sza templom tornyának szobrai; a kassai 
Szt. Mihály-kápolna homlokzati díszíté
se; valamint az erdélyi templomok tám- 
pillérszobrai (Szászsebes, Segesvár, Bras
só). Hasonló stílust követ 1380 k. egy 
büszt alakú aranyozott réz fej ereklye tar
tó, a —»trencséni herma. A 14. sz. máso
dik felének legmagasabb művészi szín
vonalát a kolozsvári Márton és György 
itáliai indíttatású bronzszobrászata kép
viselte, melynek fennmaradt emléke a 
prágai Szt. György-szobor 1373-ból; for
rásokból tudunk váradi műveikről is 
(Szt. István, Imre és László álló szobrai 
és Szt. László lovasszobra).

A 14. sz. második felében általánosan 
jellemző délnémet eredetű stílus határoz
za meg a —»kassai Szent Erzsébet-plébá- 
niatemplom kapuinak korai faragványait 
is; a 15. sz. elején azonban ezeket új, az 
intemacionális gótika jegyeit hordozó 
domborművekkel egészítik ki. Ez a stílus 
az egész országban kimutatható, Nagy- 
szebentől (Petrus Lantregen keresztje 
1417-ből) Pécsig (Alsáni Bálint síremlé
ke) és Esztergomig (a ferences templom
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Női fej a budai Szí. György térről, a Szí. Zsigmond-templom közeléből, 1400 k. BTM
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Buda vári gótikus szoborlelet, férfialak prémmel 
szegélyezett köntösben. BTM

Madonnája, Esztergom, Keresztény Mú
zeum). A stílus legszínvonalasabb képvi
selői Zsigmond király budai építkezésein 
dolgoztak: a műhely tevékenységét egy, 
az ausztriai Grosslobmingi Mester köré
hez kötődő, egyházi és világi méltóságo
kat megjelenítő sorozat és egy másik, fő
leg apostolokból álló együttes képviseli, 
melyen brabanti, alsó-Rajna-vidéki jel
legzetességek érzékelhetők (mindkettő a 
föld alól került elő 1974-ben). Ugyanez a 
műhely dolgozott a várhoz közeli Szt. 
Zsigmond-templom és a Nagyboldogasz- 
szony-templom díszítésén is (BTM). A

budai szobrok elszigeteltségét síremlé
kek (id. és itj. Stibor, Tvrtko István bosz
niai király), pozsonyi és körmöcbányai 
töredékek oldják. Szintén a királyi udvar 
művészi törekvéseit képviselheti a Várad
ra készült, ma Győrben őrzött —»Szent 
László-herma. A lágy stílus kiváló fafa- 
ragványainak egész sora ismert a Felvi
dék keleti megyéiből (Madonna Kislom- 
nicról, SNG; Madonna Ungvár környéké
ről, Louvre; a második toporci Madonna, 
MNG); ennek ausztriai változatát képvi
seli a Fonyódról Veszprémbe került Fel
támadt Krisztus.

A 15. sz. középső harmadának szobrá- 
szata meglehetősen kevéssé ismert. A ké
ső gótika új, Nikolaus Gerhaerts van 
Leyden által Bécsben is képviselt stílus- 
irányzatának hazai jelentkezését Schön-

Buda vári gótikus szoborlelet, heroldfigura torzó
ja. BTM
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Kassa, a Szt. Erzsébet-plébániatemplom északi kapuzatának domborműve

berg György 1470-es pozsonyi epitáfiu- 
ma jelzi. A 15. sz. utolsó negyedében vi
rágkorát éli ez a stílus, melynek hordozói 
főként az új típusú —»számyasoltárok 
szekrényében elhelyezett szoboregyütte
sek. Az 1474-77-es kassai főoltár Ma

donna- és két Szt. Erzsébet-szobra az 
ulmi Erhart család stílusának felel meg. 
Kassai mesterek dolgoztak az eperjesi 
főoltáron is (1490).

Hasonló törekvést képvisel a pozsonyi 
Szt. Márton-templom főoltáráról szárma-
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P ozsony, a k larisszák tem plom ának tornya

zó úti. galgóci Betlehem (SNG) és a 
bártfai Jézus születése-oltár (—»bártfai 
Szent Egyed-plébániatemplom): mind
kettőt jelenetszerű előadásmód jellemzi. 
A Szepességben az 1478-ban felszentelt 
szepeshelyi prépostsági templom felsze
relése (Mária halála-oltár, Mária koroná- 
zása-oltár) jelenti a legmagasabb színvo
nalat. Az egyik legnagyobb szabású késő 
gótikus számyasoltár, a kisszebeni főol
tár (MNG) szobrai az 1490-es években 
még a Veit Stoss hatása előtti stílusfokot 
képviselik -  nem úgy egy Selmecbányái 
oltár szobrai (Madonna, Szt. Katalin és 
Borbála), melyek —»M. S. mester tábla
képeivel egykorúak. Nem független ettől 
a besztercebányai Szt. Borbála-oltár sem 
( 1509), melynek Stosst idéző szobrait né
ha a lőcsei Pálnak tulajdonítják. A Stoss 
stílusát legtisztábban képviselő Pál mes
ter hiteles művei közé tartozik a lőcsei fő
oltár (1508-17) és a -»kartauziak mene
dékszirti kolostorából származó Jézus 
születése-oltár (ma szintén a lőcsei Szt. 
Jakab-templomban); az ő köréből szár
mazik a templom Szt. János-oltára (1520) 
és a szepesszombati Szt. György-főoltár 
is (1516). Rajta kívül más szobrászok is 
közvetítették Veit Stoss stílusát: a Szt. 
Anna-oltárok Mestere lőcsei, kisszebeni 
és héthársi oltárairól kapta nevét. Stoss 
legkorábbi mo.-i követője a Mateóci ki
rályszobrok Mestere lehetett, az egyetlen, 
aki a lőcsei Páltól függetlenül jutott el eh
hez a stílushoz; az ő műve a bravúros fa- 
ragású szlatvini Keresztelő Szt. János- 
szobor is (1500-10, MNG). A 15. sz. vé
gére és a 16. sz. elejére a késő gótika az 
egész ország szárnyasoltár-művészetét 
meghatározta, a Felvidéktől Erdélyig és 
Nyugat-Mo.-ig: ezt a faragványokkal is 
ellátott, kisvárosi és falusi Mária-oltárok 
nagy száma is jelzi. E kor szárnyasoltára
in ugyanakkor a reneszánsz jegyei is fel
tűnnek, mely a 15. sz. közepétől általáno
san meghatározza az ország szobrászatát.

írod.: Radocsay, 1967; Radocsay Dénes, 
Gótikus épületszobrászatunk néhány kérdése, 
MÉ, 25(1976); Művészet 1342-1382, 1982; 
Művészet 1387-1437, 1987; MMűv 1300- 
1470, 1987; Zolnay László, M arosi Ernő, A 
budavári szoborlelet, Bp., 1989; Pannonia
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M ária  a p o zso n y i Szí. M árton-p lébán ia tem plom  középkori fő o ltá rá ró l, 1480 k.
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F eltám ad t K risztus F onyódról, 1400 k. Veszprém, 
E gyházm egyei G yűjtem ény

regia, 1994; A középkori magyar művészet ku
tatásának helyzete, AH, 23(1995); Marosi Er
nő, Kép és hasonmás. Művészet és valóság a 
14-15. századi Magyarországon, Bp., 1995, 
86-131 (MűvtörtFüz, 23); A Szent Zsigmond- 
templom és a Zsigmond-kor budai szobrásza- 
ta, BpR, 33(1999); Gótika, 2003.

Szakács Béla Zsolt

gótikus táblaképfestészet
Megfelelően előkészített fatáblára va

ló festés már az ókor óta szokás volt, 
gondoljunk csak a múmiaportrékra vagy 
a részben ezekből levezethető —»ikonok
ra. A ~ egészen új lendületet kapott a kö
zépkor végén, amikor Itáliában az oltár
képek, északon a —»számyasoltárok dí
szítésével egy időre a festészet vezető 
műfaja lett. Ezeknek az oltároknak a 
szárnya festő ecsetjére várt, a külső oldal 
mindenképp, kevésbé költséges oltárok 
esetében a belső is; néha takarékosság
ból, máskor, pl. a 15. sz. első felében, az 
általános szokáshoz alkalmazkodva még 
az oltár közepén, a szekrény helyén is 
megelégedtek táblaképpel.

A festők városi polgárok voltak, a kö
zépkor végén céhes szervezetben dolgoz
tak, de Mo.-on a —»művészi munkaszer
vezet részleteiről a források csekély szá
ma miatt nem sok konkrétumot tudunk. A 
kevés konkurencia miatt a céhes rendszer 
nálunk aligha volt nagyon szigorú, és lép- 
ten-nyomon elnézhették az eltérő megol
dásokat. A mestereknek nyilván volt egy
két inasuk és segédjük (nemegyszer le
zárt képzésű, de anyagi lehetőségek híján 
önálló műhelyt nyitni képtelen öreglegé
nyek), esetleg csupán egy-egy nagyobb 
munka elvégzéséhez ideiglenesen szer
ződtetve. Festők munkája volt a faszob
rok végleges formába öltöztetése, azaz a 
kifaragott fadarabnak egy festéket jól 
megtartó krétás-enyves réteggel való be
vonása, az alapozás, majd a végleges fes
tékréteg felhordása ecsettel. Ez a munka 
azonban nem örvendett akkora tekintély
nek, mint a képtáblák készítése, mert nem 
kellett ugyanolyan finom árnyalatokat, 
aprólékos részleteket megfesteni, mint ott.

A megrendelők a lelki üdvösségre vagy 
hasonló nemes célra gondoló polgárok, 
—»donátorok, ill. a hívek hitéletének el
mélyítését fontosnak tartó egyházi intéz
mények voltak. Az utóbbiak gyakran nem 
saját erejükből, hanem egy bőkezű ma
gánember vagy egy erre a célra adomá
nyozni hajlandó testület pénzéből tudtak 
fizetni. Az oltáron ábrázolandó szentek 
és a legendájukból kiválasztandó jelene
tek megállapítása, azaz az —»oltár prog-
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F onó  M ária  N ém etújvárról, 1420-30 , részlet. M N G

ramjának meghatározása a leendő oltárt 
magába fogadó templom papságának a 
feladata volt.

1. 15. század
Az 1400 k.-i években az -»intemacio- 

nális gótika cseh iránya volt a példakép. 
Mo.-ról több jelentős táblakép is maradt 
ránk ebből az időből. A legbecsesebb

ezek közül egy három részre osztott lő
csei tábla (utóbb predellaként a —»lőcsei 
Szent Jakab-plébániatemplom Szt. Kata- 
lin-oltárába építették be) az új század el
ső évtizedéből, festője a legjelentősebb 
prágai művész, a Treboni Mester követő
je, sőt talán tanítványa volt. A korszak 
legjelentősebb alkotása a garamszentbe-
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Szenthárom ság. A m o s ó d  o ltá r középképe, G. H. m onogram ista , 1471. M N G

nedeki Kálvária-oltár, —»Kolozsvári Ta
más remeke. A széles nyílású szamárhát- 
íves középső tábla, továbbá a valóság 
megfigyelésének és visszaadásának bi
zonyos fogásai Itáliát idézik, de a leg
több összefüggést a 15. sz. elején még 
mindig virágjában lévő cseh festészettel 
látjuk, egyes ruharedők finomsága, to
vábbá a Passió-jelenetek kompozíciói
nak némely részletei ugyanakkor a fran
cia, közelebbről a burgundi festészettel

való -  esetleg csak közvetett -  kapcsola
tot sejtetnek.

A század második negyedétől az oszt
rák-német hatás vált meghatározóvá, en
nek legszebb emléke a poétikus hangvé
telű báti tábla (Esztergom, Keresztény 
Múzeum) vagy a zömök figurákkal a lágy 
stílus meghaladását megkísérlő prázsmári 
oltár, mindkettő az 1440-es évek végéről. 
A század közepének legfontosabb alkotó
ja a népes műhellyel dolgozó Mateóci
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Szepeshely, Szt. M ihá ly  a rkangya l oltára, 1478

Mester; oltárainak jelentékeny része len
gyel területen található. Stílusában érde
kesen keveredik a század elejéről való 
lágyság és a térbeliségnek szinte az ikon
festészetre emlékeztető kerülése, a figurák 
plaszticitásának a korszak megnövekedett 
realitásigényének megfelelő hangsúlyo
zásával. A lírai hangvétel, az erőteljesebb 
hatások kiiktatása azonban egészen a 
hetvenes évekig általános, elsősorban a 
liptói művészetben. Itt a legjelentősebb.

iskolateremtő figura P. N. mester volt, a 
liptószentmáriai főoltár (MNG) festője.

A mosóéi oltárt festő G. H. monogra
mista és a —>jánosréti Szent Miklós-főol- 
tár készítője, a Jánosréti Mester tevé
kenysége jelentette a döntő fordulatot a 
bár grafikus, de nagyon valósághű festés 
irányába vezető úton az 1470-es évek
ben. Mindkettőjüknél fontos volt már a 
tájak és a belső terek nem csak jelzéssze
rű érzékeltetése, az alakok egyéniségé-
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Lip tószen tm ária i főoltár, K irá lyo k  im ádása, 1450-60, k iegészíte tt állapot. M N  G

nek, arányainak és eleven mozdulatainak 
a megragadása. A Jánosréti Mester ered
ményeit stílusához többé-kevésbé hűsé
ges tanítványok egészen Nyitráig és a 
Szepességig elterjesztették. Még további 
lépést jelentettek ezen az úton a —»kassai

Szent Erzsébet-plébániatemplom főoltá
rának táblaképei, ahol mind a mozdula
tok, mind a térbe állítások sokkal sikere
sebbek, mint addig bármikor; elkészülé
süket az 1470-es évek közepére tehetjük. 
Itt már egyértelműen a Németo.-ot is el-
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Szí. M iklós m egm enti a hajósokat. Jánosré ti Szt. M iklós-főoltár, 1476 k. M N G

árasztó németalföldi festészet hatásának 
lehetünk tanúi; ez különösen az előadás
mód festőibbé válásában, a színek inten
zitásának fokozódásában nyilvánul meg. 
A festmények két, esetleg három mester 
között oszthatók szét, más festette az Er

zsébet és más a Mária életét bemutató je
leneteket, egyes kutatók még a Passió-je
leneteket is külön ecsettől származtatják.

A hetvenes évek végétől a főszerepet a 
Szepesség veszi át. Nagyon fontosak az 
egyházi központ, a Szepeshelyen székelő
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—»szepesi prépostság akkor újjáépített 
templomának frissen elkészült oltárai, 
először is a monumentális, kissé konzer
vatív ízlést sugárzó főoltár és egy Rogier 
van der Weyden-figurát meglepő hűség
gel átvevő Szt. Mihály-oltár. A legerőtel
jesebb színezést a szomszédos Szepes- 
váralja egykori főoltárának számyképein 
találjuk, a kilencvenes évek elejéről 
(SNG). A legelmélyültebb a szepeshelyi 
templom számára az évtized végén ké
szült Mária koronázása-oltár festett dí
sze, amely az aprólékos valósághűséget 
ügyesen párosítja nagyvonalú előadás
móddal, és ötletes kompozíciós megol
dások sorát nyújtja.

A polgári központ, Lőcse festészetéről 
szólva legelőször azt a hatvanas évektől 
tevékenykedő, nagyon markáns stílusú 
festőt kell említeni, akinek műveit az el
késett lágy stílus határozza meg. Neve -  
egy szignatúra szerint -  „ihannes”, azaz 
János. Képein a térbe helyezés még in
kább szándék, mint rutinfeladat, az arcok 
babaszerűek, a mozdulatok csonttalanok, 
de kedvessége minden ügyetlenség elle
nére is megnyerő. Legépebben megma
radt munkája a —»szepesszombati Mária- 
oltár. Elsősorban kisebb igényű megren
delőknek dolgozhatott, akik elfogadták, 
hogy ő az oltároknak esetleg ne csak fes
tője, hanem szobrásza is legyen.

A század legvégén a Szepességből már 
két művésznevet is ismerünk. Miklós 
mester -  nevét a poprádi Madonna (SNG) 
őrzi -  stílusához a lőcsei Vir dolorum- 
oltár áll közel, a valamivel konzervatí
vabb Márton mester a jánosfalvi oltártáb
lát szignálta. Jelentősebb náluk az a név 
szerint ismeretlen festő, akinek a lőcsei 
Mária hó-oltár festményeit köszönhet
jük. Jól sikerült alakjainak erőteljessége, 
monumentális megjelenítése, térben és 
tájban láttatása.

2. 16. század
Az új század legelején —>M. S. mester

nek köszönhetjük legszebb táblaképein
ket, a Selmecbányái Mária-templom egy
kori főoltárának festményeit. A legjobb 
késő gótikus festők egyike volt ő, messze 
az ország határain túl is. Korában szokat
lanul szenvedélyes előadásmód jellemez

te, és kivételesen eredményes kolorizmus, 
úgy érezzük: ragyogó színei valósággal 
világító, önmagukból fényt kibocsátó erő
vel rendelkeznek. Markánsan jellemzett 
alakjai, a lírai és a drámai hatások, az 
öröm és a tragédia elénk varázslására va
ló képessége egyaránt kiváló.

Bár az ő magaslataiig senki más nem 
ért fel, a közeli Besztercebánya Borbála
oltára mégis figyelemre méltó erőteljes 
alakjaival, a délnémet, főként augsburgi 
reneszánsz hatások jó átvételével. Ugyan
ez mondható talán még közvetlenebbül a 
lőcsei Szt. Anna-oltár tábláiról vasgyúró 
puttói és divatos ruhájú női szentjei ré
vén, továbbá az eperjesi Hütter-fogadal- 
mi tábláról (MNG).

Az új század elején a Szepességben te
vékeny műhely dolgozott, alkotásai feltű
nő gyakorisággal éppen azokon az oltáro
kon jelennek meg, amelyeknek szobrait a 
lőcsei Pál mester vagy munkatársai készí
tették. A festő szükségnevét a —»szepes- 
szombati Szent Antal-oltárról nyerte, ame
lyen kevés alakból álló, de ötletes változa
tossággal elrendezett csoportokat látunk, 
fás vagy inkább bokros táj előtt, az Isten 
emberéhez illő komolyságot árasztó re
mete körül. Az itt élvezhető szelíd, me
rengő hangulat a műhely többi alkotására 
is jellemző, a káposztafalvi főoltár, a lő
csei főoltár, a lőcsei Szt. Jánosok oltára, a 
szepesszombati főoltár szárnyképeire, 
hogy csak a legfontosabbakat, egyszer
smind a legkülönbözőbbeket említsük. A 
tájfelfogás, az alakok arányai, a csopor- 
tocskák létszáma, az előadásmód szára
zabb vagy festőibb volta azonban annyira 
eltérő, hogy azonos kézről nem beszélhe
tünk, be kell érnünk a műhely megneve
zéssel a régi Mo. legszínvonalasabb és a 
több mesterkéz ellenére legkoherensebb 
táblakép-együttesével kapcsolatban.

A korábban teljesen önálló Kassa akko
riban nagymértékben a szepesi festészet 
hatása alatt áll. A Szt. János-tábla onnan 
származó tárgy is lehet, a Mária látogatá- 
sa-oltáron is (mindkettő Kassa, székes- 
egyház) csak valamivel plasztikusabbak 
az alakok, téresebbek a tájhátterek. A sá- 
rosi festészet legnagyobb vállalkozása 
ekkoriban a kisszebeni főoltár volt
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K isszeben i főoltár, U tolsó ítélet, 1510-16 . M N G
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Szt. A nna  harm adm agával E perjesrő l (H ü tter Já n o s fo g a d a lm i képe). 1520 k. M N G

(MNG), 24 db, egyenként csaknem más
fél méteres táblája annak idején lenyűgö
ző látványt nyújthatott. A gazdag sorozat 
több kéz munkája (a még mindig folyó 
restaurálás két művésznevet felszínre is 
hozott), stílusuk eredete után nyomozva 
részben a Szepességbe, részben Lengyel- 
o.-ba jutunk.

A 16. sz. kezdetének nagy hullámokat 
verő délnémet művészeti mozgalma, a 
—»dunai iskola a mi festészetünkre sem 
maradt hatástalan. Az ott kialakult, ro
mantikusan érzelmes felfogás leginkább 
a zólyomszászfalvi Szt. Ilona és Egyed- 
oltáron nyilvánul meg, itt még a tájháttér 
hirtelen mozgalmasabbá válására is felfi
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gyelhetünk. A mozdulatok szenvedélyes
sége már fegyelmezetlenségnek tűnik a 
héthársi főoltáron. A dubravicai táblán 
(MNG) csak figurákat látunk, de azok 
lendületes mozdulatai, szellemes hajvi
selete szinte itt gyökerezik. A dunai ihle
tés szelídebb változataira még Erdélyben 
is rábukkanunk. Kevésbé markánsan, de 
egyértelműen érezhető ez a hang a csík- 
szentléleki főoltár (MNG) alakjain, alig- 
alig látszó tájhátterein. A legkésőbbi er
délyi számyasoltáron, az 1543-as -»csík- 
menasági oltáron a dunai hatás alig 
érződik, a festő inkább Dürerből indult 
ki, nem egy esetben metszeteinek fel- 
használásával.

írod.: Radocsay, 1955; Anton C. Glatz, 
Doplnky k spisskej tabul’ovej mal’be z 
obdobia 1440-1540 /., Zbomík Slovenskej 
národnej galérie. Galéria 3 -  Staré umenie, 
1975; MMűv 1300-1470, 1987, I. 617-624, 
712-724; Gótika, 2003.

Végh János

Gottlieb Antal Vencel (Máramaros?, 
1760-Vác, 1823. márc. 27.)

Nyomdász, nyomdatulajdonos. 1793- 
ban mint a pesti Patzko-nyomda műveze
tője vásárolta meg az 1772-től működő 
váci műhelyt, amelyet Ambró Ferenc Ig
nác alapított. A váci nyomda királyi pri
vilégiummal működött, amelyet még az 
alapító szerzett meg. ~ a nyomda megvá
sárlásának évében elnyerte a polgárjogot 
is, különféle városi tisztségeket viselt, 
majd 1822-ben szenátor lett. Nyomdai 
felszerelését a budai -»egyetemi nyom
dából egészítette ki. Egy évtizedes váci 
működése után már fióknyomdát alapí
tott, előbb Nagyváradon ( 1803-08), majd 
Máramarosszigeten (1806-17), de leg
főbb vállalkozása továbbra is a lakóhe
lyén működtetett váci nyomda maradt. A 
18. sz.-ból több mint 170 nyomtatványa 
ismeretes. Eleinte püspöki könyvnyomta
tónak nevezte magát, később csak nevét 
tüntette fel nyomtatványain (általában a 
származási helyére utaló „Máramarosi” 
előnévvel), de továbbra is elsőrangú fel
adata maradt az egyházi és iskolai kiad
ványok, továbbá az egyházmegyei admi
nisztrációval kapcsolatos nyomtatvá

nyok kibocsátása. Élete utolsó évében üz
lettársként Ruttkay Gábor neve is szere
pel néhány címlapon. ~ váci nyomdájából 
a hivatalos egyházi nyomtatványok mel
lett latin és magyar nyelvű tudományos 
munkák is kikerültek, pl. Katona István 
Historia criticáya. (1793), A siket-némák 
nevelése ( 1803) vagy Nagy Leopoldtól A 
levegőnek rövid ismertetése (1815). Szép
literatúrai kiadványai közül említendő 
—»Kármán József folyóirata, az Uránia 
(1794-95) és a Varázsfuvola első nyom
tatásban megjelent fordítása (1804); a 
szórakoztató és népszerű irodalmat az 
évente rendszeresen megjelenő magyar 
nyelvű váci kalendárium és a számos, 
ponyvára szánt verses füzet képviselte. A 
nagyváradi műhelyben nyomtatta ~ 
—»Csokonai Vitéz Mihálynak néhány 
művét, köztük a Dorottyát is, amelynek 
címlapján a kiadás helyeként Nagyvárad 
és Vác olvasható.

írod.: Holl Béla, A kétszáz éves váci 
könyv, Bp., 1973.

V. Ecsedy Judit

G öböl Gáspár (Szentkirályszabadja, 
1746-Kecskemét, 1818. márc. 26.)

Ref. költő, műfordító. 1760 áprilisától a 
debreceni kollégium diákja, 1770-71-ben 
senior, 1771-től a genfi akadémia hallga
tója. Hazatérése után 1772-től tanár,
1774- től Kunszentmiklóson másodpap,
1775- től Dunavecsén, 1777-től Kecske
méten lelkipásztor, 1791-től a dunamellé- 
ki egyházkerület aljegyzője, 1792-től a 
kecskeméti egyházmegye esperese. Részt 
vett a budai zsinaton, a helytartótanács az 
1790. évben tervbe vett akadémia tagjául 
ajánlotta.

Kora nem kiemelkedő, de ismert írója 
volt. —»Szőnyi Benjámin újítását tovább
fejlesztve a vallásos verseket tudomá
nyos ismeretek terjesztésével kapcsolta 
össze. Utazó lélek (Pest, 1785) c. regé
nyét, melyben a lélek képzeletben repül
ve beutazza a tengereket, a szigeteket és 
Ázsiát, Weöres Sándor az első magyar 
sci-finek nevezi. Az első embernek elesé
se (Pest, 1789) c. Durand-fordításában ír
ja le azon nézetét, miszerint a költészet 
lényege nem a verses formában, hanem a
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gondolatok szabad és ihletett kifejezésé
ben rejlik. Nevezetesek francia versfor
dításai. Voltaire Julius Caesar halála és 
Brutus c. drámáinak fordítása elveszett.

Lehetséges, hogy ő volt az a ref. pap, 
aki a —»Weber Simon Péter pozsonyi 
nyomdájában készült tiltott könyveket ter
jesztette Kecskeméten.

Művei: Keresztyén katekizmus, Vác, é. n.; 
Animadversiones in epitomen historiae...,
1783 (ms.); Szabadulást óhajtó rab, Pest,
1784 (öt prédikáció); David D u r a n d , A z  első 
embernek elesése..., Pest, 1789 (ford.); A ve
res barát elpusztult templom omlása mellett 
való szomorú képzelései, h. n., 1790 (ford.); 
Új vélekedés..., Pest, 1796; Liturgia, Vác, 
1806; Szívnek szavai..., Pest, 1808 (halotti

beszéd Veresmarti Vég Sámuel felett); Má
tyási József levelezése és egyéb iratai -  Göböl 
Gáspár verse Mátyásihoz (ms.); Kelkésia (re
gényes egyháztörténet, ms.).

írod.: W E Ö R E S  Sándor, Három veréb hat 
szemmel Bp„ 1977, 358-359; S z a j b é l y  Mi
hály, Kármán József irodalomszemlélete, It, 
1986; Kerényi Ferenc, A vándorszínészettől 
a Nemzeti Színházig, Bp., 1987, 7, 256; 
O R O S Z  László, Kecskemét irodalmi öröksége, 
Kecskemét, 1990.

Nádor Zsófia

gödöllői Grassalkovich-kastély
A gödöllői —»kastély három udvar 

mentén húzódó 11 épületszámyával a 18. 
sz.-i Mo. legnagyobb kastélya volt, amely

A g ö dö llő i G rassalkovich-kastély, fe lú jítá s  után
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mintaként szolgált az ország középső 
részein építkező főuraknak. Építtetője, 
—»Grassalkovich (I.) Antal karrierje me
redeken ívelt fölfelé, kisnemesből gróffá, 
a Magyar Kamara elnökévé, királyi főis- 
tállómesterré emelkedett. Birtoktalan ne
mesnek született, s az ország egyik leg
nagyobb birtokosaként halt meg, gyer
mekei pedig a legnevesebb történeti 
családokból vettek házastársat.

Grassalkovich 1728-ban szerezte meg 
Gödöllő egy részét, templomának 1732- 
től kegyura, építkezni is akkor kezdett, 
hogy pesti palotája mellett -  mint —»Bél 
Mátyás írja -  vidéki tusculanuma legyen. 
Az útkereszteződésben elterülő községet 
Grassalkovich két részre osztotta, az

egyiken, nagy földmunkával kialakított 
magaslaton építette föl kastélyát, a mási
kon szabályos utcahálózatú városkát hí
vott életre, amely új, telepített lakosaival 
1743-ban nyerte el a mezővárosi rangot. 
Az 1737 tájára elkészült első kastély sa- 
rokbástyás várfalak mögött három föld
szintes szárnyból állott, közepén ki
emelkedő, emeletes rizalittal, amelyben 
a kapualj fölött stukkódíszes nagyterem 
volt. A belső udvarra pilléres-árkádos 
folyosóval néző épületet 1743-ban eme
letessé bővítették, 1746-49 között pedig 
ötszámyúvá terjesztették id. Mayerhoffer 
András (1690-1771) pesti építőmester 
tervei alapján. A kivitelezést, amely a 
kápolna tervének hatásos átformálásával
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A gö d ö llő i G rassa lkov ich -kasté ly  narancsháza , 
fe lú jítá s  e lő tt

járt, Oraschek Ignác pallér (1720 k.- 
1767) vezette. Az emeletes épület új szár
nyai -»kápolnát és istállót tartalmaztak, 
sarkain s a főhomlokzat közepén össze
sen hét —»torony keltett vár-asszociá
ciókat, Anton Erhard Martinelli két nyu- 
gat-mo.-i műve, az 1712-22 közt épült 
cseklészi gr. Esterházy- és az 1719-27 
között épített magyarbéli gr. Csáky-kas- 
tély mintájára. E sajátos kastélytípus Mo.- 
on kívül a nemesség harcias hagyomá
nyát őrző Lengyelo.-ban volt kedvelt a 
18. sz. első felében.

Az ötszámyú kastélyt tágas lovardával 
és rendezett kerttel (—»kertművészet) 
egészítették ki, amelyet Andreas Knei- 
dinger tervezett. A kastély e korszaka 
Mária Terézia 1751. évi látogatására zá
rult le, mely alkalomból Grassalkovich 
műmárvány borítású hálószobát is épít
tetett, Voit Pál sejtése szerint a császári 
főépítész, Jean Nicolas Jadot (1710— 
1761) tervei szerint. A királyi kegytől 
bizonyára nem függetlenül Grassalko
vich a kertben mesterséges dombot emel
tetett, hogy hordozza azt a nyolcszögű 
pavilont, amelyet belül a magyar kirá
lyok szinte teljes arcképsorozatával dí
szítettek.

A következő két évtizedben a kastély 
további szárnyakkal bővült, kertjét egy- 
egy narancsház s egy új vendégszámy 
keretelte, mellékudvarában pedig új 
istálló, arrébb kocsiszín és sörház épült.

A legnagyobb hatású változtatás a kastély 
középrészének átépítése volt 1758 k., 
szimmetrikusan elhelyezett háromkarú 
lépcsőket tartalmazó teremlépcsőházzal 
s új nagyteremmel. Kelényi György sze
rint az építészeti terv talán, a finom késő 
rokokó stukkódekoráció (—»stukkó) terve 
nagyobb biztonsággal Nicolaus Pacassi 
császári főépítésznek tulajdonítható. Az 
új épületrészt kettős kupolatetővel fedték 
le a budai —»királyi palota mintájára. 
Grassalkovich nagyralátó építtetői gesz
tusa összefüggött azzal, hogy maga ve
zette a budai vár Jadot tervei szerint, 
Oraschek Ignác építőmesteri működésé
vel zajló újjáépítését. A ~ építőmesteri 
munkáit ebben az évtizedben Mayerhof- 
fer Andrástól visz. fia, Mayerhoffer Já
nos (1721-1780 ) vette át, akinek fontos 
szerepe volt a gödöllői építési formák 
elterjesztésében: tervei szerint épült át a 
hatvanas években a gácsi Forgách-kastély 
és a péceli Ráday-kastély.

A jószerint elfelejtett Grassalkovich 
(II.) Antal (1737-1794) -  aki átépíttette a 
pozsonyi Grassalkovich-palotát, s palotát 
építtetett a bécsi Augartenben, pompás 
kertet alakíttatott ki Pozsonyivánkán, 
színházi társulatot alkalmazott, és a 
korszak egyik legjobb zenekarának tulaj
donosa volt — a gödöllői kastély egyik 
oldalszárnyban színházat alakíttatott ki 
1781-85 között. Az avult tornyos hom
lokzatsarkok helyére rizalitok kerültek 
ugyanakkor, a főhomlokzaton a meglévő 
épülethez simuló rokokó architektúrával, 
az oldalszárnyak végén pedig a klasszi- 
cizáló késő barokk építészeti formák 
alkalmazásával. A tornyokat tetőkupolák 
-  babilonok -  váltották fel. A kerti oldal 
tornyainak bontása a kastély és a kert ha
tárvonalának elmosásával járt. A kastély 
előtt ekkoriban tűzték ki az alsó park út
jait, amelyek kapcsolatot teremtettek az 
épület és a vadaskert között. Ezek he
lyére telepíttette azután Grassalkovich 
(III.) Antal 1810 k. az angolkertet, amely 
a teljes épületegyüttest belefoglalta a 
tájba.

írod.: Varga Kálmán, A gödöllői kas
tély évszázadai, Bp., 2000.

Dávid Ferenc
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Gömöri Dávid (Rozsnyó, 1708. máj.
5.-Győr?, 1795. okt. 14.)

Orvos és alkimista. Csetneken kezdte 
tanulmányait. 1720-tól a késmárki gim
náziumba járt iíj. -»Buchholtz György, 
1724-től Sopronba —»Deccard János Kris
tóf, majd Pozsonyba Beer Frigyes Vilmos 
tanítványaként. 1729-től —»Fischer Dániel 
orvosi magániskolájában tanult Késmár
kon. 1731-ben beiratkozott a jénai egye
temre, ahol 1733. okt. 26-án doktorrá 
avatták, miután megvédte a mellhártyalo- 
bos tüdőgyulladásról írt disszertációját 
(De peripneumonia). Rozsnyón, Győr
ben, Pozsonyban volt orvos. 1741-ben 
Mária Teréziától nemességet kapott. Irt 
értekezést a magyar levegő természetéről, 
a hazai fürdőkről. A pestisről való orvosi 
tanácsiás (Győr, 1739) c. könyve vallá
sos-misztikus és babonás elemeket is tar
talmaz. Alkímiai tárgyú kéziratait az 
OSZK őrzi.

írod.: Szathmáry László, Magyar alké- 
misták, Bp., 1928; Magyary-Kossa Gyula, 
Magyar orvosi emlékek, Bp., 1929-40; Med- 
zibrodszky Ignác, Gömöri Dávid győri or
vos pestisről írt könyve (1739) gyógyszerészi 
vonatkozásai, Gyógyszerészi Értesítő, 1930, 
9. sz.

Bretz Annamária

Gömör-ó'rök -»lándzsásnemesek

Gömöry-kódex (OSZK, MNy 5)
164 levél terjedelmű, magyar nyelvű 

imádságoskönyv. Nagyobb részét Legén- 
dy Katalin apáca másolta 1516-ban 
Krisztina nevű társa számára a -»domon
kosok Nyulak szigeti kolostorában, ki
sebb részét Tétényi Pál pálos (—»pálosok) 
vikárius. Szent Brigitta tizenöt imájának 
hét másik nyelvemlék-kéziratban van 
párhuzama, de a többi ima jó része is 
megtalálható imádságos kódexeinkben. A 
~ függelékében olvasható Árpád-házi Szt. 
Margit latin nyelvű verses —»zsolozsmája. 
A kódexet Gömöry Károly ajándékozta a 
Nemzeti Múzeum könyvtárának.

Kiad.: Gömöry Codex, kiad. Volf György, 
Bp., 1882 (Nyelvemléktár, 11); Gömöry-kó
dex, kiad. Haader Lea, Papp Zsuzsanna, Bp., 
2001 (Régi Magyar Kódexek, 26).

írod.: Bárdos Gy. József, Szent Brigitta 
tizenöt imádsága codexeinkben, Bp., 1903; 
T ímár Kálmán, Domonkos-rendi magyar 
kódexek, ItK, 1930.

Madas Edit

Gönci György (Georgius Fabritius 
Gönczi; Gönc, ?-Debrecen, 1595. mái. 
27.)

Ref. egyházi író. Olasz, francia és né
met egyetemeken tanult nyolc évig, 1565- 
től wittenbergi senior. 1575-ben Debre
cenben lelkésszé választották, 1576-tól ti
szántúli püspök. Több zsinatot szervezett, 
artikulusokat adott ki, művei a vallásos 
élet gyakorlatához és az egyházszervezés
hez kötődnek. -»Félegyházi Tamás Káté
jához előszót írt (1580), és kiegészítve, 
előszóval közzétette Újtestamentum-for- 
dítását (1586). ~ gondozta a Debrecenben 
1590-ben megjelent (egyetlen, csonka 
példányban fönnmaradt) énekeskönyvet, 
de az Újfalvi-énekeskönyvet (1602), me
lyet sokáig neki tulajdonítottak, nem ő 
szerkesztette. De disciplina ecclesiastica 
c. műve elé —»Laskay János írt előszót.

Művei és kiad.: De disciplina ecclesiasti
ca, Wittenberg, 1577; Theses de ministerio 
ecclesiastico in ecclesiastico in ecclesia, 
Debrecen, 1589; Theses exercitii, Debrecen, 
1590; Énekeskönyv, Debrecen, 1590; De 
disciplina ecclesiastica, Debrecen, 1591; 
Confessio vera de coena Domini, Debrecen, 
1593; Kiss Áron, A 16. században tartott ma
gyar református zsinatok végzései, Bp., 1881.

írod.: Tóth Ferenc, Túl a tiszai [...]püspö
kök élete, Győr, 1812; Klaniczay Tibor, Újfal
vi Imre és az 1602. évi énekeskönyv, ItK, 1958.

Bretz Annamária

Görcsöni Ambrus (Ambrosius Litera
tus de Gercian; f l 574?)

Históriásének-szerző, —»Nagybáncsai 
Mátyással együtt a Hunyadi-mondakör 
egyik első népszerűsítője magyar nyel
ven. Homonnai Drugeth Gáspárnak volt 
lantos deákja. 1567-68 k. Ungváron írta 
Az felséges Mátyás királynak [...] viselt 
dolgairól... c. históriáját. Vezérfonalként 
—»Thuróczy János krónikáját, esetenként 
—»Bonfínit használta, de merített más, 
orális és írott forrásokból is. Mátyás éle



Görgei P. 320

tét 1485-ig követi, a mű itt megszakad. A 
gyorsan népszerűvé vált négy részhez 
előbb —»Ilosvai Péter készített folytatást 
1575-bcn (csak 1978-ban vált ismertté), 
majd egy év múlva az antitrinitárius 
—>Bogáti Fazakas Miklós írta meg a ma
ga verzióját, Mátyás haláláig (1490) foly
tatva a történetet, helyenként ~ döcögős 
szövegébe is belejavítva. Később ~ és 
Bogáti szövege általában együtt jelent 
meg. ~ munkáját először Debrecenben 
adták ki, 1570-73 között, -»Heltai Gás
pár beválogatta Cancionáléjába (Kolozs

vár, 1574), majd a Bogáti-féle kiegészí
téssel 1577-ben Kolozsvárott, szintén a 
Heltai-nyomdában, ismét megjelent.

Kiad.: RMKT XVI/9, 1990.
Magyar Árpád

Görgei P. Pál (Nagykapos, 1-2, 1674. 
febr.)

Ref. egyházi író és orvos. A fia G. Já
nos nagykaposi prédikátornak, aki szin
tén írt gyászbeszédeket, elmélkedéseket, 
verseket. ~ Sárospatakon tanult, majd 
1650 tájától az utrechti egyetemre járt,

Esztergom vármegye térképe a Görög Demeter által szerkesztett Magyar Átlásban
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ahol 1655-ben szerzett orvosi végzettsé
get, ekkor és itt jelent meg disputációja 
(Disputatio physica de vaporibus...). 
1656-tól a groningeni, 1657-től a franeke- 
ri egyetemen hallgatott teológiát. Korá
nak egyik legjobb magyar orvosa volt, 
1672-ben Observatio de foetus extra 
uterum propendentis eiulatu, et reditu in 
uterum címmel szakcikke jelent meg a 
világ első orvosi-természettudományi fo
lyóiratában, németo.-i Academia Naturae 
Curiosorum által kiadott Miscellanea 
Curiosa Med ico - Physicábim (más né
ven: Acta Leopoldinában).

1668-70 között Nagykaposon, atyja 
örökébe lépve, pap és orvos. Faluja temp
loma számára harangot öntetett. Az ellen- 
reformáció üldözése elől menekülve 
Bocskay István kíséretéhez, a kuruc moz
galmakhoz csatlakozott. 1673-ban Ko
lozsvárt tartózkodott.

Alkalmi köszöntő verseket és halotti 
prédikációkat adott ki, többek közt ő bú
csúztatta Rédey Ferencet és Bocskay Ist
vánt. Művei az Emlékezetnek oszlopa (Sá
rospatak, 1668) és a Szomorú halotti pom
pa (Kolozsvár, 1674) c. gyűjteményes 
kötetekben jelentek meg. Németalföldön 
tanult honfitársaihoz hasonlóan munkái 
Descartes ismeretéről tanúskodnak.

írod: Weszprémi István, Magyarország és 
Erdély orvosainak rövid életrajza [1774—87], 
1, Bp., 1960; Koncz József, Görgei P. Pál 
kaposi pap levelei Teleki Mihályhoz, ProtKözl, 
1896; Esze Tamás, Az áldott orvos, Az Út, 
1951; UŐ, Bársony György „ Veritas ”-a, ItK, 
1971; Imre Mihály, Nemzeti önszemlélet és 
politikai publicisztika formálódása egy 1674- 
es prédikációskötetben. ItK, 1988.

Nádor Zsófia

G ö rö g  Demeter (Hajdúdorog, 1760. 
nov. 4.-Bécs, 1833. szept. 5.)

Nevelő, szerkesztő, irodalomszervező, 
író, mecénás, térképész, szőlész, a Ma
gyar Tudós Társaság tiszteleti tagja 
(1831). Debrecenben és Ungváron vé
gezte a gimnáziumot, 1779-től Nagyvá
radon, majd Budán bölcseletet és jogot 
hallgatott, 1783-tól Bécsben tanult, szin
tén jogot. 1787-ben, az egyetem befejez
tével, a gr. Kollonits családhoz került ne

velőnek Bécsbe. 1796-ban Esterházy Pál 
(1786-1866; a Batthyány-kormány maj
dani király személye körüli minisztere) 
tanítója lett. Ennek az állásnak köszön
hette élete nagy fordulatát: 1803-ban a 
bécsi udvarba hívták József főhg. neve
lőjének, majd az ifjú 1807-ben bekövet
kezett halála után, 1809-24 között Fe
renc Károly főhg. nevelését irányította. 
1809-ben nyújtotta be a császárnak a fő
herceg számára készített, tíz évre szóló 
nevelési tervét, pedagógiai elveinek és 
gyakorlatának summázatát.

1789-től szerkesztette (1800-ig -»Ke
rekes Sámuellel) a nemesi mozgalom jel
legzetes orgánumát, a Hadi és Más Neve
zetes Történetek c. újságot, amely 1792- 
től 1803-ig Magyar Hírmondó címmel 
jelent meg. A lap kezdetben csak a török 
háború eseményeivel foglalkozott, de ~ 
hamarosan érvényesíteni kezdte határo
zott programját: az ismeretek terjeszté
sén túl a nemzeti nyelv művelésének és a 
magyar irodalom fölemelésének ügyét. A 
szerkesztők minél több levelezőt igye
keztek szerezni, s számos betűmetszőt, 
rajzolót, rézmetszőt taníttattak, ill. foglal
koztattak, köztük pl. —»Czetter Sámuelt. 
Az előfizetőknek folyamatosan metsze
tekkel, térképekkel kedveskedtek, a lapot 
ingyen küldték a magyar nyelvet tanító 
professzoroknak: tudatosan szervezték 
olvasóközönségüket. Az újságnak fény
korában mintegy 1300 előfizetője volt. ~ 
lapjának támogatói közé tartoztak a ne
mesi ellenzék vezéralakjai, —»Festetics 
György, —»Széchényi Ferenc, —»Teleki 
Sámuel, s munkatársuk volt pl. —»Hajnó
czy József: ő írta a francia forradalomról 
szóló híreket. ~ és Kerekes 1789-90-ben 
több pályázatot hirdettek, melyeknek dí
jait saját vagyonukból finanszírozták. 
Először egy magyar nyelvű pszichológia, 
majd egy magyar nyelvtan megírására 
ajánlottak föl pályadíjat. Ez utóbbi ered
ményeképpen született meg -»Gyarmathy 
Sámuel Okoskodva tanító magyar nyelv
mestere (Kolozsvár, Nagyszeben, 1794) 
és az ún. Debreceni grammatika (Ma
gyar grammatika, Debrecen, 1795). 20 
aranyat szántak nyelvművelési kérdések 
megválaszolására, s tervbe vették egy
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szótár elkészítését is. Első növendékével, 
Kollonits Lászlóval ~ többek közt azzal a 
céllal utazta be az országot, hogy Mo. 
vármegyéit bemutató térképsorozatot 
szerkesszen. A vármegyéket ábrázoló, 
Kerekes Sámuellal közösen szerkesztett 
lapokat 1798-tól újságja mellékleteként 
jelentette meg. A Magyar Hírmondó meg
szűnését követően, 1803-ban Magyar Ál
lás címmel, gr. Festetics Györgynek 
ajánlva összegyűjtve közzétette az addig 
kiadott 35 lapot (—»!V1 agyarország-térké
pek). A térképek szerkesztését később 
Márton József vette át, s ő fejezte be ki
adásukat 1811-ben.

~ háza a bécsi magyar írók központja 
volt. Szoros szálak fűzték —»Batsányi 
Jánoshoz, —»Révai Miklóshoz, —»Kazin- 
czyhoz, —»Csokonaihoz, —»Kisfaludy 
Sándorhoz. 1790-ben segítségével adják 
ki —»Bessenyei György Jámbor szándék
ait, állítólag hozzá jutottak el először 
-»Mikes Kelemen Törökországi levelei. 
Amikor Festetics György megvonta tá
mogatását a Magyar Minerva kiadvány- 
sorozattól, a kiadást Görögék finanszí
rozták tovább. 1821-ben kieszközölte az 
udvarnál, hogy megjelenhessen az Auro
ra irodalmi zsebkönyv. O adta ki először 
nyomtatásban Csokonai, —»Fazekas Mi
hály és —»Kis János írásait, —»Verseghy 
Ferenc első versgyűjteményét. Az írók 
szeretetét és nagyrabecsülését jelzi, hogy 
Csokonai verset írt hozzá (Görög úrhoz), 
Kisfaludy Sándor neki ajánlja Somló c. 
verses regényét, Bessenyei ódával tiszte
leg előtte (Oda Görög Demeterhez).

1824-ben visszavonult Grinzingi sző
lőskertjét, az Aranykertet művelte. Euró
pa különböző részeiből több száz fajta 
nemes szőlőt hozatott, melyeket elter
jesztett Ausztriában és részben Mo.-on. 
Leírta az ismert szőlőfajtákat, magyar 
nemesítőkről is nevezve el fajokat (Sok
fé le  szőlőfajoknak lajstroma..., Bécs, 
1829). Az ő érdeme a lóhere elterjesztése 
a hazai mezőgazdaságban.

Érdemeiért a Szent István-rend közép- 
keresztjével tüntették ki. Több külföldi 
tudós társaságnak volt tagja. Halálakor 
Kállay Ferenc tartott fölötte emlékbeszé
det. Elhunyta után alig pár hónappal már

megjelent életrajzának szerzője, Márton 
József azt javasolta, hogy a bécsi egye
tem magyar nyelvtanári katedráját ne
vezzék Görög katedrájának. Mellszobra 
ma szülővárosának polgármesteri hivata
la előtt áll.

Művei: Európának közönséges táblája..., 
Bécs, 1790 (Kerekes Sámuellel); Erziehungs
und Unterrichtsplan fü r  Seine Kais. König. 
Hoheit den durcht. Erzherzog Franz Karl aus 
dem Jahre 1809, ÖStA HHStA, Familienkar
ten.

írod.: Márton József, Görög Demeter élet
leírása és a magyar literatúra előmozdítása ál
tal szerzem érdemei, Bécs, 1834; Hajnal Ist
ván, Görög Demeter az Esterházyaknál, ItK, 
1927; Molnár József, Görög Demeter, Debre
ceni Szemle, 1938; Kókay György, A magyar 
hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei, Bp., 
1970; Molnár József, Görög Demeter, Debre
cen, 1975 (Hajdú-Bihar megyei múzeumok 
közleményei, 30); Kókay György, Görög De
meter (1760-1833), a magyar felvilágosodás 
korának híres újságszerkesztője, irodalomszer
vezője, Honismeret, 11(1983); Fehér Katalin, 
Görög Demeter munkássága, www.acenet.hu 
-castor/ feher/kutatas/gorog.htm.

Nádor Zsófia

görög betűs nyomtatványok
Görög betűkkel nyomtatott kiadvá

nyok már az első folyamatosan működő 
mo.-i nyomdából, Johann —»Honter bras
sói műhelyéből kikerültek. 1539 u. né
hány év alatt 8 görög nyelvű kötet jelent 
meg itt. Görög betűkkel szinte minden 
hazai nyomda fel volt szerelve a 16. sz.- 
tól kezdve. Teljes egészében görög nyel
vű kiadványok a budai —»egyetemi 
nyomdából ismertek az 1790-es évektől 
kezdve.

V. Ecsedy Judit

görög katolikus
Azon —»bizánci rítusú egyházak tagjai 

(főképpen —»ruszinok, —»románok, vala
mint ezeknek és Bocskay szerb szárma
zású -^hajdúinak elmagyarosodott utó
dai), akik kiválva az ortodoxiából (—»or
todox) egyesültek, unióra léptek a róm. 
kát. egyházzal. Mo.-on ez az egyesülés -  
az 1439. évi ferrara-firenzei zsinaton le-
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Egy teljes egészében görög betűs nyomtatvány: 
Hontems görög nyelvtana, Brassó, 1539

fektetett elvek alapján -  döntően a kárpát
aljai ruszinok 1646-os ungvári uniójával 
ment végbe, melyet 1700-ban a románok 
gyulafehérvári uniója, majd a 18. sz. első 
két évtizedében a máramarosi ruszinok 
1721-re befejeződő egyesülése követett 
(—►bizánci kereszténység). Minthogy a 
~ok a 18. sz. óta nemzeti nyelvükön vég
zik szertartásaikat, hivatalos elnevezésük 
1934 óta: bizánci szertartású kát.

Jánoska Amália

görög katolikus egyházművészet
A mo.-i —►görög katolikusok egyház

művészete a történelmi Mo. 13 északke
leti megyéjére kiterjedő munkácsi püs
pökség területén bontakozott ki, szorosan 
kapcsolódva az Északkeleti-Kárpátok 
mentén megalakult többi —►bizánci rítusú 
püspökség kultúrájához. A kárpáti régió 
helyi bizánci művészetéhez hasonlóan 
tagolható korszakokra. A 15-16. sz. a ho
mogén középkori metabizánci keresz

tény kultúra időszaka (—►ortodox egy
házművészet). A 17. sz. az újkori szemlé
letváltozás és megújulás kora, a helyi 
reneszánsz korszaka. A 17-18. sz. fordu
lóján kezdődik az Európa-orientált mo
dernizálódás újabb fejezete, a —►barokk 
fokozatos térhódításának időszaka, me
lyet a 19. sz.-ban a historizálás, ill. az új
kori tradícióértelmezés keresésének kor
szaka követ.

1. templomépítészet
A vlah-rutén pásztorjogú települése

ken a 15-16. sz. folyamán fából épültek 
templomok (—►faépítészet), a falu köze
lében, magaslaton. Körbekerített udva
ruk temetőként szolgált. A kisméretű, 
kezdetben ház típusú templomot a kö
zépkori világi faépítészet gyakorlata 
nyomán emelték (boronafalazás, védelmi 
tornyok, zsindelyes magas sátortető). 
Alaprajza háromosztatú: keletelt szen
tély, hajó és pronaosz, azaz a nők számá
ra kijelölt ún. babinec. A szakaszok 
kubusos tömege, a hajó hangsúlyozása a 
bizánci centrális tér gondolatát ismétli. A 
kétosztatú templom a kárpáti régió déli 
részére volt jellemző, hosszanti elrende
zésű hajójából osztófal választotta le a 
pronaoszt. Ilyen típusú a középkori ere
detű falszakaszokat is őrző középapsai 
ún. Felső Szt. Miklós-templom (épült 
1428-tól 1750-ig) és a darvai, ugyancsak 
Szt. Miklós-templom (1470 k.-18. sz. 
közepe) (Máramaros). A két templom 
térfűzése, egyes részletek (megemelt 
szentélypadló, azaz szólea, a szentély ke
leti ablaka, a körbefutó konzolos ereszte
tő) a korabeli helyi, keleti gyakorlatnak 
felelt meg, az átépítések során a közép
európai építészet hatása is érvényesül 
(bazilikális keresztmetszet, nyeregtető). A 
16. sz. végére így a moldvai közvetítéssel 
érkező késő bizánci hagyomány, a szláv 
faépítészet, ill. az erdélyi kőtemplomépí
tészet révén sajátosan közép-európai me
tabizánci templomforma jön létre.

A 17. sz.-ból fennmaradt fatemplomok 
a középkori térfűzést ismétlik, amit az 
ún. háromcsúcsos tetőszerkezet is jelez. 
A század folyamán e többereszes, díszes 
tetőkonstrukcióban a hangsúly átkerül a 
nyugati szakaszra, ahol egyre magasabb
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Mándok,
templom

gör. kát.

torony épül (harangtoronyként ugyanak
kor továbbra is a templom közelében ál
ló fa harangtorony szolgál). Hangsúlyos 
mintaadó ekkor a kőépítészet: fiatomyos 
toronysüvegek (Ósándorfalva), rene
szánsz árkádos tornác vagy erkély (Maj- 
dán) gazdagítja a fatemplomot. A tradi
cionális helyi fatemplomformából ebben 
a században regionális típusok alakultak 
ki (ún. lemkó [Bodruzsál], bojkó [Husz- 
na, 1655], Tisza-menti [Mándok, 1676]), 
számos alváltozattal. Dominál a hosszan
ti tengely mentén való térelrendezés, de a 
18. sz.-tól ritkán a centrális, kereszt alap
rajzú templomtípus is megjelenik (Kő
rösmező, Mezőhát).

A 18. sz.-ban épült fatemplomok az 
előző századok építészeti gyakorlatát 
folytatják, de a tetőzet többszintes ba
rokk változatban épül, a tornyokon zsin- 
delyes hagymakupolákkal (Ladomérvá- 
gása). A belső tér elveszti hármas tagolá

sát, elmarad a hajót és a női szakaszt el
választó osztófal. A hajó keleti falán szé
lesebb diadalívnyílás készül az új típusú 
—»ikonosztázion számára. Az északi ol
dalon is megjelenő, megnövekedett mé
retű ablakok révén világosabb, egységes 
belső tér jön létre, melyben új berendezé
si tárgyak (padok, szószék) is helyet kap
nak. Az Alföldön Mária Terézia támoga
tásával megkezdődik az omladozó pa- 
ticstemplomok kicserélése a kamara által 
kidolgozott típustervek szerint épített, 
hosszanti alaprajzú, félköríves szentélyű, 
egy homlokzati toronnyal ellátott egy
szerű kőtemplomokra. Ugyanebben az 
időszakban részben királyi (Kisberezna), 
főúri (Munkács), ill. püspöki (Mária- 
pócs) támogatással jelentős barokk ko
lostoregyüttesek is épülnek a Szt. Bazil 
Rend számára (—»baziliták 2.). Ezek egy 
része a díszes barokk homlokzatok és a 
tornyok ellenére olyan elemeket (három-
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karéjos szentély, a hajó két oldalán kó
rusfülkék) őriz meg, amelyeknek előké
pei a középkori moldvai kőépítészetben 
kereshetők. E jegyek megjelennek a 
parochiális templomokon is (Hajdúdo- 
rog, 18. sz. második fele).

2. falképfestészet
A Kárpátok menti fatemplomokban a 

négyszög keresztmetszetű gerendákból 
álló falazás lehetővé tette falképek elhe
lyezését, a legkorábbi példák a 16. sz. 
második feléből maradtak fenn. A törté
nelmi munkácsi egyházmegyében a leg
korábbi, 17. sz.-i töredékes falképek az 
egykori bizánci enteriőr képi rendszerére 
utalnak. A templomhajóban elbeszélő, 
didaktikus jelleggel ó- és újszövetségi 
történeti jelenetek, szentek láthatók 
(Krisztus szenvedései, Gyulafalva, 17. 
sz. második fele; Jessze fája, Utolsó íté
let a mennyei Jeruzsálemet jelképező re
neszánsz palotával, Sósújfalu), a keleti 
falon az ikonosztázionhoz kapcsolódva 
apostolok (Bréb, 1626), deészisz, prófé
ták (Sósújfalu, 1673 k.). A szentély témái 
néhol a mennyezetre kerülnek: az Isten
szülő a Jel, Ószövetségi áldozatbemuta
tások. A komponálási esetlegességeket a 
felületek szőnyegszerű „betöltése” iránti 
igény magyarázza.

A 18. sz.-i fatemplomok falképeit is 
provinciális mesterek festették egy-egy 
helyi megrendelő megbízásából. A ha
gyományos ábrázolások élveznek elsőbb
séget, bár a klasszikus bizánci képi rend
szer nem valósul meg maradéktalanul. 
Darván a 18. sz. elején a szentély falképei 
készülnek, hagyományosan a földi egy
házat jelképezve, a mennyezeten Isten
szülő a Jel, a falakon az eucharisztiára 
utalva az Utolsó vacsora, Keresztvitel, 
Feltámadás, főpapok. Középapsán a 
szentélyben az Égő csipkebokor Máriára 
utal, a templomhajó mennyezetén, mely 
kupolaként az égi egyház képmása, 
zodiákusjegyek közt a Mindent látó iste
ni szem és az Újszövetségi Szenthárom
ság látható.

A 18. sz. második felében új témák tűn
nek fel: a mennyezeten, az újkori barokk 
ikonográfiának megfelelően, a Szenthá
romság angyalok és puttók közepette

vagy a Feltámadt Krisztus (Rovnó). A 17. 
sz. elején kijevi könyvnyomtatványok 
nyomán népszerűvé válik az Apokalip
szis ábrázolása. Ekkor már több, az egész 
templombelsőre kiterjedő falképciklus 
készül (Körmös, 1785). A középkori ha
gyomány és az újkori ikonográfia sajátos 
ötvözete jól példázza a modernizálódásra 
törekvő, tradícióváltást megélő helyi 
metabizánci egyház útkeresését.

A legkiterjedtebb a sándorfalvai ciklus 
(1779), Sztefán Terebelszkij műve. Kom
pozicionális rendszere szorosan kapcso
lódik a templom architektonikájához. 
Szögletes és kerek díszkeretek ritmusa 
alkot frízt, a mennyezetet körök és ívek 
szervezik egységessé. Átgondolt ikonog
ráfiái program valósul meg. A szentély 
témája az Eucharisztia: középen Krisztus 
a kenyérrel és a kehellyel, oldalán István 
és Lőrinc diakónusok, valamint további 
szentek, Aranyszájú Szt. János, Nagy 
Szt. Bazil, Nazianzi Szt. Gergely, Bar
langlakó Szt. Antal és Teodóz, Szucsavai 
Szt. János. A hajóban Krisztus szenvedé
seinek jelenetei, a déli falon női szentek 
(Paraszkeva, Katalin, Egyiptomi Mária 
stb.), az északin férfi szentek mellképei 
(Oszlopos Szt. Simeon), a nyugati falon 
és a karzaton körmezőkben Ádám és Éva, 
Káin és Ábel történetei, a mennyezeten 
az evangélisták, Jákob álma, Krisztus, 
szájában a kétélű karddal. Az előcsar
nokban többek közt az Utolsó ítélet, az 
apokaliptikus lovasok, a Bűn allegóriája 
és a Halál győzelme kompozíciók látha
tók. A képzettebb mester festőiségre és 
térbeliségre törekszik a sándorfalvai cik
lusban, viszonylag finoman modellálja 
az arcokat, alakokat. Háttérbe szorul vi
szont az a monumentalitás, amely a ko
rábbi fatemplom-falképek sajátja.

Szórványosan a templomok külső 
homlokzatain is megjelennek falképek, 
díszítő festés (iszkai fatemplom, Kárpát
alja, nyugati oldal, Szt. Miklós két szent 
között; a sátoraljaújhelyi gör. kát. temp
lom falfülkéjében Szt. Miklós félalakja, 
18. sz. második fele).

A Kárpát-vidéken a 18. sz. közepéig a 
monumentális kőépítészet alig volt jelen. 
Az első barokk kőtemplomokhoz kapcso
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lódóan olyan új falképrendszerek jöttek 
létre, melyek több vonatkozásban is el
tértek a középkori tradíciótól (barokk 
formanyelv, dogmatikai-morális és egy
háztörténelmi témák, illuzionista archi
tektúra: Máriapócs, 18. sz. közepe). Meg
rendelésük részben a 18. sz.-i munkácsi 
főpapok többségét is kibocsátó jezsuita 
kollégiumok által terjesztett kortárs szem
lélettel, teológiai képzettséggel függött 
össze. Hajdúdorogon a 18. sz. végén ké
szültek a szentély Krisztus kereszthalá
lára és az eucharisztiára utaló ószövetsé
gi előképeket ábrázoló, zsánerszerűen 
megfogalmazott késő barokk falképei: a 
Kánaán földje, az áldozati Bárány, az 
Erckígyó.

3. ikonfestészet
A munkácsi egyházmegye hársfatáblá

ra temperával festett korai -»ikonjai a Fel
vidéken és Kárpátalján maradtak fenn. A 
15-16. sz. derekán készült emlékekben 
északorosz, a 16. sz.-tól egyre erőtelje
sebb moldvai, balkáni hatás érvényesül 
(kontrasztos színek, grafikus megfogal
mazás, ikonográfia). Ikonfestő műhelyek 
a 16. sz. közepéig kolostorokban működ
tek, elsősorban a przemysli püspöki 
központ környezetében, majd városi fes
tőcéhek keretében. A szambori, terlói kap
csolatokra utaló felvidéki ikonok felfogá
sukban a kárpát-vidéki ikonfestészet sajá
tos közép-európai, a késő gótikus stílusra 
való orientációját példázzák.

Az ikonok templomi használatra, a teo
lógiai tanítás átélésének és vizuális köz
vetítésének céljával készültek (Istenszü
lő a gyermekkel és a megtestesülés misz
tériumáról jövendölő prófétákkal, 16. sz. 
vége, Uzsok, gör. kát. templom, Kárpát
alja). A korai Kárpát-vidéki ikonosztázi- 
on alacsony, kétsoros volt, egyes techni
kai megoldásaiban északorosz példákat 
idéz, alapfelépítményében a korai balká
ni típusú ikonosztázionszerkezetet köve
ti. Ikonjai nem egyszerre készültek, a 
zárt keleti hajófalon való elhelyezésüket 
ikontartó gerendák, ill. facövekek tették 
lehetővé. A 15. sz.-ban elsőként rögzült 
sora a deészisz (Trónoló Krisztus, Mária, 
Keresztelő János és további könyörgő 
szentek alakjaival Rovnóról, 16. sz. má-

Örömhírvétel-ikon Hodászról, 17. sz. második fele. 
Nyíregyháza, Görög Katolikus Egyházmüvészeti 
Gyűjtemény

sodik fele, Bártfa, Sarisské múzeum). A 
16. sz. folyamán formálódott ki az ún. 
alapképsor a címünnep vagy a címadó 
szent ikonjával. Itt kapott még helyet az 
Istenszülő a gyermekkel, Krisztus és a 
régió védőszentje, Szt. Miklós ikonja 
(Szt. Miklós az életéből vettjelenetekkel 
Dubováról, 16. sz., Bártfa, Sarisské mú
zeum). A liturgikus mozgások számára 
két kapu nyílt az ikonosztázionon: az 
északi diakónuskapu és a központi kirá
lyi kapu csúcsívvé záródó ajtószámyak- 
kal (az Angyali üdvözlet és evangélisták 
ábrázolásaival), szupraportképe a Man- 
dülion, a nem kézzel festett Krisztus
képmás. A zárt keleti hajófalon fent az 
ikonosztáziont Keresztrefeszítés-ikon zár
ta. A 16. sz.-ban ünnep-sor kerül a korai 
ikonosztázion két sora közé. Emellett 
fennmaradtak nagyméretű ünnep- (pl. Is
tenszülő születése) és Utolsó ítélet-ikonok 
is, amelyek a hajó oldalfalain a falképeket 
helyettesítették. Az ikonok megrendelé
sével kapcsolatban könyvfestészeti em
lékek lapszéli feljegyzései, ill. a 17. sz. 
elején megjelenő adományozási feliratok
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Tanító Krisztus-ikon Hodászról, 1787 k. Nyíregy
háza, Görög Katolikus Egyházművészeti Gyűj
temény

szolgálnak forrásul. A megrendelő egy- 
egy család, sokszor a —»soltész és hozzá
tartozói, esetleg a pap.

A 17. sz.-ot a Nyugat- és Kelet-Európa 
közti új kapcsolatok kiépülése, új polgá
ri központok kialakulása (Lwów/Lem- 
berg) jellemzi. A mesterek vándorlása 
elősegítette azt az ízlés- és szemléletvál
tozást, amely a századfordulótól kezdve 
gyökereiben alakította át a helyi metabi- 
zánci kultúrát. A középkori hagyomá
nyok a képzetlenség miatt, önálló teológi
ai továbbgondolkodás hiányában egyre 
nehezebben voltak értelmezhetők. A met
szetek, könyvek által közvetített nyugat
európai stílusirányzatok, a -»reneszánsz, 
a németalföldi és német —»manierizmus 
már a 16. sz. végétől jelentős hatást gya
koroltak az ikonok stílusára, amit első
sorban a Felvidéken a helyi —»késő góti
ka befolyása is előkészített. Nemcsak a 
megfogalmazásban történt elmozdulás a 
századforduló alapvetően grafikus irány
vonalától a plasztikus-festői felé. Az új
fajta realista szemlélet, a valósághűségre 
való törekvés megjelenése az emberi 
test, a tájháttér, az architektúra, az öltö

zetek megfestésében az ikonszemlélet át
alakulásáról tanúskodott: a transzcen
dens szférának a környező anyagi világ 
keretében való bemutatásának igényéről. 
Az ikonfestészetben zsáner-, tájkép-, 
csendéletmotívumok tűnnek föl, önálló 
műfajként pedig megjelenik a komme- 
moratív funkciójú —»portré. A profesz- 
szionális és nyitottabb felfogású városi 
és a provinciális tradicionalista mesterek 
közti szemléletkülönbség révén az ikon
festészeten belül különböző irányzatok 
alakultak ki.

A 17. sz. első felében festett ikonok 
délkelet-lengyelo.-i (Újszandec) műhe
lyekhez kapcsolhatók. A század közepé
től a munkácsi püspökségben működő 
mesterek Przemysl, ill. Lwów környéké
ről, Szudova Visnya és Rybotycze festő
műhelyeiből származtak el, megrendelé
seket keresve a Felvidéken át egészen 
Dél-Máramarosig vándoroltak. A Szudo
va Visnya-i műhelyből származott az 
egyik legkiemelkedőbb mester, Ilia 
Brodlakovics is, aki Munkácson telepe
dett le (Istenszülő a gyermek Jézussal, 
1641, Szt. Miklós, 1666, Szt. Mihály ark
angyal Munkács-Oroszvégről, Ungvár, 
Képtár). Gyengébb kvalitásúak, de ol
csóbbak és népszerűek voltak a ryboty- 
czei mesterek ikonjai. E körhöz kapcso
lódik az Ung m.-ben dolgozó Ivan Scsi- 
reckij, a Felvidéken a 17. sz. második 
felében működő Olekszij (Mihály arkan
gyal, Mérfalva; Szt. Paraszkéva, Dob- 
roszló). A Szabolcs és Ung m.-ben fenn
maradt, stilárisan igen közel álló ikonok 
helyi műhely meglétét tanúsítják.

A 17. sz.-ban az ikonok profilozott ke
retekkel készültek, összeépülésükkel az 
ikonosztázion sorokra és tengelyekre 
osztott, gazdag faragással és aranyozás
sal díszített, önálló építménnyé vált, még 
szélesebb képi programmal. Megrende
lői polgári testvériségek, falusi közössé
gek. Felépítménye az alapképsor alatti 
predellasorral bővül, ó- és újszövetségi, 
hagiográfiai jelenetek ikonjaival (Ószö
vetségi Szentháromság Kecskőcről, 
Bártfa, Sarisské múzeum; Iván Scsirec- 
kij: Keresztelő Szt. János fejevétele, Szu- 
hapatak). A diakónuskapukra is festett aj-
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Szt. Miklós, 18. sz. második fele. Gagyvendégi

tószámyak kerülnek, diakónusok, arkan
gyalok vagy ószövetségi papok ábrázolá
saival (Áron főpap Kurováról, 1656, 
Bártfa, Sarisské múzeum). Az ikonosztá- 
zion szimmetrikusan elrendezett képi 
rendszerében a királyi kapu függőleges 
tengelyében elhelyezett ikonok a liturgia, 
az áldozat és a megváltás gondolatára fű
ződnek fel: Négy evangélista, Örömhír
vétel, Utolsó vacsora, Trónoló Pantokrá- 
tor, Istenszülő a Jel, Keresztrefeszítés. 
Ebben az időszakban a deészisz-sor 
apostol-sorrá alakult át, az ünnep-sorban 
az egyházi év sorrendjében jelenik meg a 
12 főünnep.

Az általános szemléletváltás követ
keztében már a 16—17. sz. fordulójától, a 
stiláris újítások nyomán, a helyi keleti 
ikonográfia is módosul (a sírból kiszálló 
Krisztust ábrázoló Feltámadás-jelenetek; 
Pietá-oltárkép, Oroszsebes, Zemplén, 17. 
sz. második fele). A kát. megújulás és 
hitterjesztés, ill. az uniók ügyét szolgáló 
-»jezsuiták, majd a baziliták a gör. kat.- 
ok körében is népszerűsítették a Tridenti- 
num óta propagált népi ájtatossági for
mákat, a búcsújárást, a szentképek, erek
lyék újkori tiszteletét. A Kárpát-vidéken,

így Mo.-on is ebben az időben több Is- 
tenszülő-ikon csodatévőként válik is
mertté, búcsújáró helyek alakulnak ki 
(Krasznibrod, Klokocsó, Pócs, Kolozs- 
vár-Nikola), ahonnan ikonmásolatok, ill. 
metszetek közvetítették a -»kegyképek 
hírét.

A 18. sz.-tól az ikonok márványután- 
zatúra festett, aranyozott, színes lakkok
kal lazúrozott architekturális keretekbe 
kerülnek. Az ikonok stílusában, az iko- 
nosztázionok szerkezeti elemein a barokk 
és a rokokó jegyek válnak uralkodóvá 
(fény-árnyék, szobrászati elemek, kagyló- 
és rácsmotívumok). A szerkezetek több
nyire négy-öt soros, háromtengelyes, fri
zes vagy beszögellésekkel emelkedő, 
gazdagon profilozott építményként épül
tek. Az ábrázolási rendszerben, kompo
zícióban csupán kisebb változások tör
ténnek: Krisztus főpapként látható az 
apostol-sorban, az apostolok barokk rit
musban, kettesével, a prófétamellképek 
piramidális hármas csoportokban szere
pelnek. Az ikon különleges minőségének 
tudata elhalványul. Az ikonosztázion li
turgikus szerepe még megvan, de már 
szentképek dekoratív együtteseként ér
telmezik, s a díszítő faragványok jelentő
sége utoléri az ábrázolásokét. A legtöbb 
felvidéki ikonosztáziont az említett rybo- 
tyczei műhelyből elszármazott népi festők 
készítették (Ladomérvágása, 1742; Sze
mes, 1752 u.; Mérfalva, 1770; Kálnaroz- 
toka, Kistopolya). A népi munkák igen 
népszerűek maradtak annak ellenére, 
hogy ebben az időszakban az egyház hi
vatalosan is fellépett a kezdetleges ábrá
zolásokkal szemben. Szudova Visnya-i 
mesterek is dolgoztak még ekkor a mun
kácsi egyházmegyében (Pilipec, Repe- 
nye, Priszlop). A két ismertebb műhely 
mestereinek tevékenysége nem csökken
tette a helyi mesterek munkája iránti ke
resletet. Borókáson (Sáros), az 1763-ban 
épült fatemplomban a 18. sz. végén ké
szült rokokó ikonosztázion mellett fenn
maradt Tanító Krisztus-ikon Mikolay 
Gajecki bártfai festő munkája (1744). 
Ebből az időszakból az ikonok stílusa és 
az ikonosztázionépítmény kidolgozottsá
ga révén a sátoraljaújhelyi (1773 u.), az
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ungvári (1777 k.) és a máriapócsi iko- 
nosztázion (1785-87 között) tűnik ki. 
További művek mellett ezek az együtte
sek Spalinszky Mihály és Tádé munkás
ságához (Boldogságok-ikonsorozat, ke
leti szentek portréi) kapcsolódnak, akik a 
püspökség vezető mesterei lehettek.

A 18. sz. elejére a kiemelkedő nagy
ságrendű építkezéseknek, a templomok 
berendezésének mecénásai a templomok 
kegyurai és a főpapok (pl. Máriapócs, 
Munkács, Krasznibrod). A gör. kát. egy
ház különleges támogatót nyert az ural
kodó, Mária Terézia személyében is. A 
felvilágosult abszolutizmus egyházpoli
tikája révén létrejöhettek az egyházme
gye központi intézményei, és lehetőség 
nyílt támogatás elnyerésére templom-, 
parókia-, ill. iskolaépítkezésekhez is. Eh
hez kapcsolódik a kommemoratív és rep
rezentációs célú portré megjelenése, elő
ször az ikonon belül, majd önállóan is 
(Istenszülő oltalma Mária Terézia és II. 
József alakjával, ikon Felsőhunkócról, 
1781, MNG; Szpalinszky Mihály: Ol- 
savszky Mánuel püspök portréja, mely a 
püspököt könyvtárszobában ábrázolja, a 
máriapócsi templom és bazilita kolostor 
tervrajzával, 1765 e., Máriapócs, Bazilita 
Gyűjtemény; a munkácsi püspökök port
régalériája, Ungvár, Képtár).

Új ikonográfiái témák az ikonfesté
szetben elsősorban a Mária-tisztelettel 
(Immaculata), ill. az oltáriszentség meg
ünneplésével (Krisztus, a szőlőműves) 
összefüggésben jelentek meg. Egy ré
szük még középkori eredetű nyugati elő
képekhez nyúl vissza (ún. Akathisztosz 
Pokrova a Palástos Madonna mintájára, 
Szomorkodó Krisztus), más részük a ko
rabeli nyugati barokk ábrázolások ikon
analógiájaként terjed el (Nem alvó szem 
— a kereszten alvó gyermek Jézus). A 
század második felétől a meditativ tár
gyú képek, a —»kegyképek és a búcsújá
rás kellékei fokozatosan átveszik az ikon 
eredeti funkcióját.

4. könyvfestészet, grafika
A munkácsi püspökség területének kö

zépkori könyvfestészete a Kárpát-vidék 
cirill betűs könyvművészetéhez kapcso
lódik, bizánci gyökerek nyomán a szláv,

ill. moldvai tradíciót ötvözve. A déli terü
letein fellelt könyvek színhasználata, 
iniciáléi a balkáni, moldvai kéziratok 
könyvfestészeti stílusával rokoníthatók. 
A legkorábbi az ungvári Pivusztav (Szer
tartási utasítás, Kárpátalja, 14. sz. máso
dik fele) és a királyházi Evangélium 
(1401). A kéziratokat növényi vagy állat
díszes fejlécek, szalagfonatos, nagymé
retű iniciálék díszítették (Minea Kárpát- 
aljáról, 1500, Ungvár, Egyetemi Könyv
tár). Ritkán egészoldalas miniatúrák is 
készültek (Ioann Logotétész felajánlja a 
kéziratot Krisztusnak, Munkácsi Zsoltá- 
roskönyv, 15. sz. eleje, Ungvár, Kárpátal
jai Helytörténeti Múzeum). A helyben 
festett kéziratok gyakorlati jelentősége a 
nyomtatott liturgikus könyvek behozata
lával sem szűnt meg, de ezeknek a pro
vinciális emlékeknek a kivitelezése nem 
éri el a középkori könyvek szívonalát.

A mo.-i gör. kát. egyházközségek töb
bek közt Vilna, Lwów, Pocsajiv nyomdái
ból szerezték be, vándorkereskedők ré
vén, liturgikus könyveiket. A középkori 
festett, varrott antimenzionokat (—»litur
gikus textilek) a 17. sz. elején kezdték 
felváltani a nyomtatott technikával ké
szültek. Ezeknek a középkori képtípust 
(kereszt IC XC NIKA felirattal, lándzsá
val és szivaccsal, —»evangélistaszimbó
lumok között) továbbfejlesztő ikonográ- 
fiájú nyomódúcai kezdetben visz. szintén 
az említett területekről származtak. A 17. 
sz. második felétől a fametszetet a rézmet
szet kezdte felváltani. Taraszovics Bazil 
munkácsi püspök (1633-51) antimenzi- 
onjának központi ábrázolása fametszet, 
az ún. Megváltó a dicsőségben: a Pantok- 
rátor Krisztus és a négy evangélista. A 17. 
sz. elején az antimenzionok általános kép
típusává a Sírbatétel jelenete válik. Ennek 
a liturgikus cselekménysorra utaló jelké
pes változatán három angyal helyezi kő
koporsóba a halotti leplen fekvő Krisz
tust, a háttérben változatlanul a keresztfa, 
a sarokmezőkben az evangélisták (ilyen, 
a 18. sz. elején készült, Lembergből szár
mazó fametszet-nyomómintát használt fel 
másodlagosan Bizánczy György munká
csi püspök [1716-32] is). A 17. sz. máso
dik felétől az antimenzionok ikonográ-
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Bizánczy György munkácsi püspök antimenzionja, ismeretlen mester fametszete. Nyíregyháza, 
Görög Katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény

fiájában a Sírbatétel ún. történeti megfo
galmazása terjedt el: a halott Krisztus, 
sírja körül az evangéliumból ismert 4-9 
szereplővel. A kompozíció változása, bő
vülése, a figurák dramatikus gesztusai, a 
dús ornamentikájú kartusok az antimen- 
zionok műfajában is a barokk esztétika 
és szemléletmód megjelenésére utalnak. 
Ebbe a típusba tartoznak a munkácsi és a 
nagyváradi gör. kát. püspökök 18. (és 
19.) sz.-i antimenzionjai is (Blazsovszky 
György munkácsi püspök antimenzionja, 
1738 u.; Olsavszky Mánuel munkácsi 
püspöké, 1743 u.; Bacsinszky András 
munkácsi püspök antimenzionja, Johann 
Emst Mansfeld, 1772 u.).

Számos grafikai lap, ill. szentkép ké
szült az egyik legjelentősebb kegyhely, 
Máriapócs könnyező Istenszülő-ikonjá- 
ról. A második pócsi kegyképről és a 
máriapócsi templomról 1750 k. készült 
először metszet (Franz Feninger), majd a 
18. sz. második felében, —»Binder János

Fülöp műhelyében metszett lapon már a 
bazilita kolostor is látható.

írod.: Hans Skrobucha, Ikonen aus der 
Tschechoslowakei. Praha, 1971 ; B j i a n K a  Koba-
H O B H H O B A - n y i l l K A P b O B A ,  i M p i x  t l y i U K A P ,

Hepee'fmi ifepneu cxiÖHboeo oöpndy na Cno- 
eantuni, Annales Musei culturae ukrainiensis. 
Svidnik, 1971; U e T p  MAKyiüEHKO, Hapoduan 
depeeHiiHa» apsumeumypa lanapnamiiH 
(XVIII nanasa XX aena), MocKBa, 1976; 
IlaBjio TKoJITOBCbKHH, MoHVMenmanbHidi 
.scuGonuc na yrtpaïni XVII—XVIII cm.. Khïb, 
1978; Stefan TkaC, Ikonv zo 16. 19. storocia 
na Severovychodnom Slovensku, Bratislava, 
1980; Marius Porumb, Pictura romaneascâ 
din TransUvania 1. (sec. 14-17), Cluj-Napoca, 
1981 ; Ojtozi Eszter, A Görögkatolikus Hittu
dományi Főiskola könyvtárának szláv és ro
mán cirill betűs könyvei. Debrecen, 1985 
(Régi Tiszántúli Könyvtárak, 4); Bacnjib Or- 
KOBHM. Hapodna menin e  yKpáincbKOMy .wu- 
donucy XVII XVIII cm.. Khïb. 1990; Házad 
ékessége. Magyarországi görögkatolikus temp-
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lomok, ikonosztázok, szerk. Pu s k á s  László, 
Bp., 1991; P u s k á s  Bernadett, Kelet és Nyugat 
között. Ikonok a Kárpát-vidékén a 15-18. szá
zadban, Bp., 1991; Vladislav G r eSlík , Ikony 
Sarisského múzea v Bardejove, Bardejov, 
1994; P u s k á s  Bernadett, A máriapócsi kegy
templom és bazilita kolostor, ME, 44(1995); 
UŐ, Ikon és liturgia. A görög katolikus egyház 
művészeti emlékei, 17-19. század. Nyíregyhá
za, 1996; Uő, A Pócsi Mária és a Kárpát-vi
déki Istenszülő kegyképek, in Máriapócs 1696 
-  Nyíregyháza, 1996, Nyíregyháza, 1996; 
Miroslav S o po l ig a , Perly lüdovej architek- 
túry, Presov, 1996; P u s k á s  Bernadett, Iko- 
nosztázionjaink hagyományai II. A „ klasszi
kus” ikonosztázion a Kárpátok vidékén (17. 
század), Athanasiana, 7(1998); Uő, Ikonosztá- 
zionjaink hagyományai III. Az ikonosztázion- 
szerkezet és a barokk, Athanasiana, 9(1999); 
UŐ, A görög katolikus egyház művészete a 
történelmi Magyarországon. A kutatás törté
nete és aktuális kérdései, in Örökség és külde
tés 1950-2000. szerk. Ja n k a  György, Nyír
egyháza, 2001; Vladislav G r e Sl ík , Ikony 17. 
storocia na Vychodnom Slovensku, Presov, 
2002; P u s k á s  Bernadett, A történelmi munká
csi egyházmegye ikonfestészete a 18. szá
zadban. Újabb adatok a vezető mesterek te
vékenységével kapcsolatban, Athanasiana, 
14(2002); UŐ, „Isten dicsőségének lakóhe
lye " (Zsolt 26,8). A bizánci templom mikrokoz
mosza a Kárpát-vidéken a 17-18. században, 
in Mikrokozmosz -  makrokozmosz. Valláset
nológiai fogalmak tudományközi megközelí
tésben, szerk. Pócs Éva, Bp., 2002; Uő, 
Taraszovics Bazil munkácsi püspök (1633- 
1651) két antimenzionja. Adalékok a 17. szá
zadi ereklyekendők kutatásához, MNG Évk, 
1997-2001; Uő, Adalékok a 18. századi gö
rög katolikus egyházi építészet kutatásához, 
Posztbizánci Közlemények, 5(2002); Uő, 
Templomépítészet a történelmi munkácsi egy
házmegyében a 15-16. században, Athana
siana, 16(2003).

Puskás Bernadett

görög kereszténység —»bizánci ke
reszténység

görög m onostorok az Á rpád-korban
—»bizánci rítusú monostorok az Árpád
korban

görögök
—»Erdélyben (Brassó, Nagyszeben) 

már a 16. sz.-ban megjelentek a de a 
magyar gazdasági élet fontos szereplőivé 
a 17. sz.-ban, a még török hódoltság alatt 
sínylődő országban váltak. Az ugyancsak 
török fennhatóság alatt álló epiruszi váro
sok, Kozáni, Moszchopolisz, Sziatiszta, 
Kasztória, Janina élelmes macedovlach 
lakói, nem tudván megélni a terméketlen 
hegyes vidéken, kereskedői tevékenység
be fogtak. A macedóniai görögökkel, rá
cokkal, bosnyákokkal, bolgárokkal, albá
nokkal, örményekkel együtt felismerték 
azt a lehetőséget, hogy török alattvalók
ként szabadon kereskedhetnek a török 
fennhatóságéi balkáni és magyar területe
ken egyaránt. E vidékeken ekkor igen 
nagy szükség volt kereskedőkre, hiszen 
az ezzel foglalkozó törökök elkényelme- 
sedtek, foglalkozásukat feladták. Magyar 
területen is szép számmal működhettek

erre utal, hogy 1665-ben a nádor a Ti
szán innen és túl tartózkodó összes görög 
kereskedő ellenőrzésére országos fel
ügyelőséget állított föl. A ~ szabadon ke
reskedhettek Mo.-on a török 1686-i ki
űzését követően is. A bécsi udvar és a tö
rök Porta között 1718-ban megkötött, a 
pozsareváci békét kiegészítő kereskedel
mi szerződés értelmében a török illetősé
gű kereskedők 3%-os egyszeri vám lefi
zetése mellett hozhatták be árujukat a 
Habsburg Birodalom területére, ami óriá
si előny volt a minden egyes vámnál har- 
mincadfizetésre kötelezett hazai kereske
dőkkel szemben.

A ~ vándorkereskedők voltak, nem te
lepedtek le az országban. A Balkánról 
hozott keleti árut (gyapot, selyem, bőr
áru, szárított gyümölcs, fűszerek stb.) 
Ausztriában és Mo.-on, az osztrák árut 
(főképpen iparcikkeket) szintén magyar 
területen értékesítették. Az áru eladása 
után hazatértek, majd áruval megrakodva 
jelentek meg ismét. Portékáikat karavá
nokkal szállították, amelyek rendszerint 
Zimonynál lépték át a két birodalom ha
tárát. Itt 20-80 napnyi ún. veszteglési idő 
letöltése után egészségügyi bizonyít
ványt kaptak, mely tanúsította, hogy jár
ványos megbetegedést nem hurcolnak
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G örög  n ő  egy 17. sz .- i erdélyi 
viseletalbum ban. 
Costumebilder aus 
Siebenbürgen,/ 54. O SZ K

(—>vesztegzár). A veszteglő áru lajstrom
ba vételével egyidejűleg le kellett róni a 
vámot. Ezt követően léphettek Belgrád- 
ban kiállított útlevelükkel a Habsburg 
Birodalom területére. Útjukat vagy a Du
nán folytatták, vagy szárazföldi karavá
nokkal jutottak föl Bécsbe. A fő kereske
delmi útvonalak a Dunával párhuzamo
san, az Alföld keleti és északi peremén 
vezettek, ill. magát az Alföldet szelték át. 
A Dunát követő kereskedelmi útvonal 
Zim ony-Újvidék-Pest-Pozsony-Bécs 
felé vezetett. Az Alföld keleti és északi 
peremén futott a Bukarest felől érkező 
kereskedők fő útvonala Brassó-Maros- 
vásárhely-Nagyvárad-Debrecen-Tokaj- 
Miskolc—Eger-Gyöngyös-Vác—Pozsony 
érintésével Bécsbe. A Brassóból induló 
másik útvonal Nagyszeben-Arad-Szen- 
tes-Kecskemét-Pest-Vác-Pozsony-Bécs

érintésével átszelte az Alföld egy részét. 
Az utak mentén pihenőhelyeket, ún. ka- 
ravánszerájokat létesítettek, ezek emlé
két őrzik a Görögszállás, Görögkút, Gö
rögtanya helységnevek.

Kereskedésük megkönnyítése érdeké
ben a ~ kereskedőtársaságokat, kompá
niákat alakítottak. A kompánia kisegítet
te átmenetileg pénzzavarba került tagjait, 
a hitelezővel, hatósággal szembekerülő 
kompániatag elmulasztott kötelezettsé
geit pedig testületként teljesítette. Egy 
királyi összeírás arról tudósít, hogy a 18. 
sz. első felében az országban 25 kompá
nia működött, melyek közel 500 családot 
érintettek. A 10 leggazdagabb kompánia 
a gyöngyösi, az egri, a miskolci, a tokaji, 
a diószegi, a világosvári, az eszéki, a pes
ti, a péterváradi és a kecskeméti volt. A 
görög kereskedők 18. sz.-i mo.-i gazdasá
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gi felvirágzása éppen a kompániaszerve
zetnek köszönhető. A ~ről három orszá
gos összeírás készült: 1754-ben, 1769- 
ben és 1779-80-ban. Az 1754-es össze
írás szerint 221 településen éltek 
legnagyobb számban Pesten (109 fő), 
Újvidéken (71 fő) és Miskolcon (61 fő).

A kiszélesítve tevékenységi körü
ket, üzlethelyiségeket béreltek, boltokat, 
kis- és vegyeskereskedéseket nyitottak, 
melyekben balkáni eredetű vásznat, 
posztót, gyömbért, borsot és osztrák ere
detű kisárut, pl. vasalót, lámpát, órát, 
gyűszűt, fésűt, spanyolviaszt árultak. 
Kocsmákat, mészárszékeket, vendégfo
gadókat is béreltek, sőt marhakereske
désbe is fogtak: az Erdélyben vásárolt ál
latokat a békési legelőkön fölhizlalták, s 
onnan hajtották fel őket Bécsbe.

Tevékenységüket az országban külön
féleképpen ítélték meg. A Jászkunságban 
pl. szívesen fogadták őket, mert olcsón 
árultak, házaltak is áruikkal, portékáikat a 
nép szükségletéhez igazították, sőt pénzt 
is kölcsönöztek a lakosságnak, a városok
nak pedig jelentős adókat fizettek. A he
lyi kereskedők érdekeinek védelmében 
egyes városokból (pl. Tokaj, Gyöngyös, 
Debrecen) azonban kiűzték őket.

A ~ gazdasági megerősödését a mer
kantilista gazdaságpolitikára törekvő bé
csi udvar sem nézte jó szemmel. A ~ ál
tal fizetett alacsony vámok ugyanis nem 
növelték a kincstár bevételét, olcsó áru
ikkal pedig tönkretették a hazai kereske
dőket. Ezért az uralkodó a török alattva
ló görög kereskedők tevékenységét ren
deletekkel is (1740, 1769, 1772 stb.) 
igyekezett korlátozni, melyek megtiltot
ták, hogy osztrák eredetű áruval keres
kedjenek, boltjaikat bezáratták stb. A ha
talmas török szomszédtól való félelem 
miatt azonban a kormányszervek a ren
deleteket nem foganatosították, sőt gyak
ran ki sem hirdették. A görög kereskedők 
további erősödésének semmi nem szab
hatott gátat. Lassan az egész ország ke
reskedelmének irányítását kezükbe vet
ték. Nagy szerepük volt a tokaji —»bor és 
a magyar paprika külföldi megismerteté
sében. Ok vezették be a hitel, az adósle
vél, a kötvény, a váltó fogalmát a magyar

gazdasági életbe. Hatalmas tőkéjük ré
vén a gazdaság minden területén vezető 
szerephez jutottak, s nagy részük volt a 
mo.-i korai kapitalizmus kialakulásában. 
A 18. sz. második felében az európai gö
rög diaszpóra központjává Velence után 
Pest és Bécs vált.

Nem érte el célját Mária Terézia 1774- 
ben kiadott rendelete sem, melynek a tö
rök hatalom meggyengülését követően a 
bécsi kormányszervek végül is érvényt 
szereztek. E rendelettel a királynő a ~et 
hűségeskü letételére kötelezte, vagyis 
csak azok maradhattak továbbra is a biro
dalom területén, akik lemondtak török il
letőségükről. Ezáltal azonban elveszítet
ték a török alattvalókat megillető jelentős 
vámkedvezményeket. Mindez fölerősítet
te az itt letelepedő, már magyar házas
társsal rendelkező kereskedők asszimilá
ciós folyamatát. Ezt elősegítette Lipót 
császár 1790-ben kiadott dekrétuma is, 
mely biztosította az itt élő ~ számára a 
legális ingatlanszerzést és a hivatalvise
lést is. A ~ integrálódása a magyar kör
nyezetbe egyébként is előrehaladott volt. 
A 18. sz. végére kb. 500 görög család 
(Sinák, Nákók, Harisok stb.) szerzett ma
gyar grófi, bárói címet. A ~ új hazájuk el
kötelezett híveivé váltak, szívesen áldoz
tak vagyonukból a közjó szolgálatára, 
mint pl. a Sinák 19. sz.-ban a Lánchíd 
vagy a Magyar Tudományos Akadémia 
felépítésére. Kivették részüket a magya
rok osztrákellenes mozgalmaiból is: Rá
kóczi fő hadiszállítói pl. ~ voltak, az 
1848^49-es szabadságharcban a görög 
származású Kiss Pál tábornoki rangban 
harcolt a magyarok oldalán. Emellett 
adományokkal segítették szülővárosaikat 
is. Kettős kötődésüket szemléletesen fe
jezik ki kétnyelvű sírfelirataik.

A mo.-i görögök nem tagadták meg 
származásukat, igyekeztek megőrizni 
nemzeti identitásukat. Az anyanyelv és a 
vallás kötötte össze őket a világban szét
szóródott honfitársaikkal, szülőhazájuk
kal, sőt ezekben fejeződött ki az azonos
ság a török hódítást megelőző nemzedék
kel is. A görög nyelvhez és kultúrához 
való ragaszkodás a görög nyelvű köny
vek kiadásában és gyűjtésében nyilvá-
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nult meg. A görög nyelvű könyvek ki
adásának virágkora a 18. sz. vége, a 19. 
sz. eleje, amikor kb. 100 görög nyelvű 
könyv jelent meg Pesten, Nagyszombat
ban, Budán, Újvidéken, Nagyszebenben 
stb. 1800 k. Pesten görög könyvkereske
dés is működött, a Pelengasz testvérek tu
lajdonában. Saját korában hatalmasnak 
számító, több mint 500 kötetnyi görög, 
német, francia, latin, angol és olasz nyel
vű könyvet tartalmazó könyvtárral rendel
kezett a mo.-i görög kultúra és tudomány 
kiemelkedő alakja, a sziatisztai születésű 
Zavirasz György (reropyioq Zaßipaq; 
1744-1804). A tudós görög 17 fordítást és 
15 saját művet hagyott hátra, köztük az el
ső újgörög irodalomtörténetet. Gyermeke
ik oktatására a mo.-i ~ görög tannyelvű is
kolákat létesítettek. Korabeli királyi ösz- 
szeírás szerint 1795-ben 17 görög iskola 
működött az országban, 1812-ben pedig 
görög tanítóképzőt nyitottak Pesten.

Őseik hitének, az ortodox vallásnak 
(—»bizánci kereszténység) a megtartása 
volt a nemzeti identitás megőrzésének 
másik fontos eszköze. Kezdetben, amíg 
tranzitkereskedést folytattak, szerb hit
testvéreik templomait látogatták, majd 
kápolnákat rendeztek be (Miskolc, Nagy
kőrös, Kecskemét, Nagykanizsa). Letele
pedésüket követően először szerb (Pest, 
Eger, Hódmezővásárhely stb.) vagy ro
mán hitsorsosaikkal (Békés stb.), majd 
önállóan alapítottak egyházközségeket 
(Miskolc, Kecskemét stb.), melyek a te
rületileg illetékes (főképpen szerb) püs
pök joghatósága alá tartoztak. Vallásuk 
gyakorlásához kapcsolódóan kiterjedt 
egyházművészeti tevékenységet folytat
tak (—»ortodox egyházmüvészet).

írod.: T h allóCZY László, A keleti kereske
delem története Magyarországon, Bp., 1882; 
Ta g á n y i Károly, Országos felügyelőség a gö
rög kereskedők fölött, Magyar Gazdaságtörté
neti Szemle, 1895; H o d in k a  Antal, A tokaji 
görög kereskedőtársulat kiváltságának az ügye 
1725-1772, Bp., 1912; Eck h art  Ferenc, Ke
reskedelmünk közvetítői a 18. században, Sz, 
52(1918); H o rváth  Endre, Zavirasz György 
élete és munkái, Magyar-Görög Tanulmányok 
(Bp.), 3(1937); F ü v e s  Ödön, Görögök Pesten 
1686-1931, kandidátusi ért., Bp., 1972, MTA

Kézirattár; A. E. V a c a l o po u l o s , History of 
Macedonia 1354-1833, Thesszaloniki, 1973; 
P etri Edit, A kecskeméti görög kereskedők tör
ténete a 18. században, Cumania, 3(1975); 
Papp  Izabella, A görögök beilleszkedése a 
Jászkunság gazdasági és társadalmi közössé
gébe, Zounuk, 4(1989); N a g y  Márta, Jászkun
sági görög sírkőformák, Zounuk, 7(1992); Uő, 
Görögök a Jászkunságban, Karcag-Kecske- 
mét-Szentes, 1998.

Nagy Márta

görög rítus —»bizánci rítus

Gradeczi Stansith Gergely -»Hor
váth Gergely

graduál
A ~ vagy -  jellegű énekeskönyv sajáto

san magyar prot. liturgikus énekeskönyv- 
műfaj. A középkorból örökölt —»gregori
án énekeknek magyarra fordított válto
zatát tartalmazza, a prot. hitelvekhez 
igazítva. Az elnevezés legkorábban —»Új
falvi Anderkó Imre 1602-es énekesköny
vének címében fordul elő: „Keresztyéni 
énekek, melyek az graduál mellett [...] 
szoktanak mondattatni” (1602, 1616, 
1620). A nyomtatott -ok  kivételesek; a 
fontosabbak —»Huszár Gál 1574-es éne
keskönyvének I. része, az Öreg Graduál 
(1636), az unit. énekeskönyvek (1602-15; 
1632; 1697) -  része és a lőcsei Brewer- 
nyomdában készült hangjegyes himnusz
kiadványok (1654?, 1675). A könyvműfaj 
nevét címként először a gyulafehérvári 
Öreg Graduál szerkesztői használták. (Té
vesen került azonban a -  megjelölés a 18. 
sz.-i ev. énekeskönyv, az Új zöngedözö 
mennyei kar alcímébe.) A kéziratos példá
nyokkal együtt mintegy 30 -  vagy -  jelle
gű énekeskönyv ismeretes az 1540 és a 
17. sz. második fele közti időszakból:

1. Miskolci graduáltöredék, 1540-es 
évek (OSZK Kt., Quart. Lat. 1508 kötés
táblájának töredékanyagában)

2. Huszár Gál nyomtatott énekes
könyvének második része: Kálmáncsehi 
Márton, Reggeli éneklések, Kassa, 1560— 
61 (RM K I 40; vö. Borsa, 1976)

3. Huszár Gál nyomtatott énekes
könyve, Komjáti, 1574 (RMNy 353)
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Huszár Gál énekeskönyvének második része: 
Kálmáncsehi Márton, Reggeli éneklések, Kassa, 
1560-61

4. Boroszlói kézirat, töredék, 16. sz. 
vége (Stoll, 1963, 22002, 32004, 7. sz; 
Wroclaw, Bibliotéka Universitecka, 353. 
jelzet; Mf.: OSZK, FM 2/1853)

5. Batthyány-graduál, 17. sz. eleje 
(Stoll , 1963,22002,32004,6. sz.; Gyula- 
fehérvár, Biblioteca Batthyaneum, I, 40. 
19. sz.-i másolata a MTAK Kt.-ban, Ms 
10.361 jelzettel; Mf.: uo„ A 194/11, ill. B 
104/11)

6. Óvári gr aduál, 17. sz. eleje (Stoll, 
1963, 22002, 32004, 10. sz.; vö. Catalogi 
manuscriptorum, I; Debrecen, Ref. Koll. 
Kvt. R. 504; Mf.: MTA, B 1081/11)

7. Ráday-graduál, 17. sz. eleje 
(S to ll , 1963, 22002,32004, 11. sz.; Ca
talogi manuscriptorum, III, Nr. 640; Bp., 
Ráday Lt. 1,480)

8. Apostagi graduál, 17. sz. eleje 
(Stoll, 1963,22002,32004, 8. sz.; OSZK 
Kt., Föl. Hung. 1216)

9. Nagydobszai graduál, jórészt szö
veges, kevés himnuszdallammal; 17. sz. 
eleje-1696 (Stoll, 1963, 22002, 32004, 
9. sz.; Catalogi manuscriptorum, III, Nr. 
214; Bp., Ráday Lt. 0,376)

10. Sárospataki (Patay-) graduál, 17. 
sz. eleje (Stoll, 1963, 22002,32004, 12. 
sz.; Catalogi manuscriptorum, IV, Nr. 9; 
eredetije a II. világháború alatt elveszett,

A K E R E S Z T Y E N !
G Y Ü L E K E Z E T B E N  V A- 

lo Illeni diczeretcc es I:n:ni-

PSALMO CXLIX.

Diczerctet mondgyatoc Iítcnnec à 
lzenteknec gyúlekezetiben.

M . D. L X X I I 1 I .

Huszár Gál énekeskönyve, Komjáti, 1574

19. sz.-i másolat a MTAK Kt.-ban Ms 
10.364 jelzettel)

11. Csáti graduál (Pataki hymnarium), 
1602 ( S t o l l , 1963, 22002,32Ó04, 15. sz.; 
Catalogi manuscriptorum, IV, Nr. 10; ere
detije a II. világháború alatt elveszett, 19. 
sz.-i másolat a MTAK Kt.-ban Ms 10.363 
jelzettel)

12. Unit. énekeskönyv, hangjegyek 
nélküli nyomtatvány, Kolozsvár, 1602- 
15 (RMNy 983), 1632 (RMNy 1541), 
1697 (RMK I 1503)

13. Spáczay-graduál, 1619 ( S t o l l , 

1963, 22002, 32004, 38. sz.; Catalogi 
manuscriptorum, I; Debrecen, Ref. Koll. 
Kvt. R. 505; Mf: MTAK, B 1081/1)

14. Kálmáncsai graduál, 1623-28 
(Stoll, 1963, 22002, 32004, 41. sz.; 
Csurgó, Csokonai Vitéz Mihály Refor
mátus Gimnázium Könyvtára; Mf.: 
MTAK, A 25/1)

15. Eperjesi graduál, 1635 ( S t o l l , 

1963, 22002, 32004, 57. sz.; OSZK Kt., 
Föl. Hung. 2153; Mf.: uo., FM 1/2888)

16. Keserűi Dajka János-Geleji Kato
na István, Öreg Graduál, nyomtatvány, 
Gyulafehérvár, 1636 (RMNy 1643)

17. Csurgai graduál, 1630-as évek 
( S t o l l , 1963,22002,32004, 62. sz.; Csur
gó, Csokonai Vitéz Mihály Református
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Kt. 4363; Szombathely, Szeminárium 
Könyvtára)

25. Komjátszegi graduál, 1697 u. 
(S to ll , 1963, 22002, 32004, 137. sz.; 
Kolozsvár, Biblioteca Filialei Cluj Na- 
poca a Academiei Románé, 1295; Mf.: 
MTAK, A 294/1)

26. Unitárius graduál, 1697 u. 
(S to ll , 1963, 22002, 32004, 138. sz.; 
Kolozsvár, Biblioteca Centralá Universi- 
tarä „Lucián Blaga”, 1269; Mf.: OSZK, 
FM 1/021)

27. Graduale sacrum, 1699-1702 
(S to ll , 1963, 22002, 32004, 140. sz.; 
Kolozsvár, Biblioteca Filialei Cluj Na- 
poca a Academiei Románé, 994; Mf.: 
MTAK, A 345/1)

28. Csonka antifonále, 17. sz. (S to ll , 
1963, 22002, 32004, 143. sz.; Kolozsvár, 
Biblioteca Filialei Cluj Napoca a Acade
miei Románé, 996; M f: MTAK, A 
294/11)

Keserűi Dajka János-Geleji Katona István, Öreg 
Graduál, Gyulafehérvár, 1636

Gimnázium Könyvtára; M f: MTAK, A 
82/11)

18. Kecskeméti graduál, 1637-81 
(Stoll, 1963, 22002, 32004, 58. sz.;
MTAK Kézirattára, K 74; M f : MTAK,
1817/1)

19. Béllyei graduál, 1642-53 (Stoll,
1963, 22002, 32004, 64. sz.; Catalogi 
manuscriptorum, I; Debrecen, Ref. Koll.
Kvt. R. 507; M f : MTAK, B 1080/1)

20. Rinyaújnépi ék., hangjegyek nél
kül, 16 4 6 '(Stoll, 1963, 22002, 32004,
67. sz.; Komlósd, ref. egyh.; Mf.:
MTAK, A 132/III)

21. Lőcsei ék.-ek, nyomtatványok:
1635 (hangjegyek nélkül; RMNy 1628),
1654 (RMNy 2532), 1675 (RMK I 1183)

22. Balogi cancionale, 1659 (Stoll,
1963, 22002, 32004, 82. sz.; Catalogi 
manuscriptorum, I; Debrecen, Ref. Koll.
Kvt., R. 535; M f : MTAK, A 283/1.)

23. Ajaki graduál, 17. sz. második fe
le (OSZK Kt„ Föl. Hung. 3752)

24. Simontornyai graduáltöredék, 17. 
sz. második fele (Catalogi manuscripto
rum, IV, Nr. 2123; Sárospatak, Tiszánin- 
neni Ref. Egyházkerület Nagy könyvtára, Az Eperjesi graduál (1635) címlapja. OSZK
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29. Erdélyi graduáltöredék, 17. sz. 
(Stoll, 1963, 22002, 32004, 144. sz.; 
OSZK Kt., Föl. Hung. 1143)

30. Firtosváraljai graduál, hangje
gyek nélkül, 1744-45 (S to ll , 1963, 
22002, 32004, 208. sz.; OSZK Kt., Föl. 
Hung. 2301)

Szabó T. Attila a felsoroltakon kívül 
13 elveszett graduált említ (lásd Sto ll , 
1963, 18). Az Öreg Graduál előszavából 
kiderül, hogy Keserűi Dajka J. 40 ~t 
gyűjtött össze szerkesztési munkálatai
hoz. A fennmaradt ~ok sorából kiemel
kedik az eperjesi magyar luth, egyház 
számára írt és gyülekezeti énekek több
szólamú letétjeit is megörökítő Eperjesi 
graduál.

A ~ túlnyomórészt a mellék-istentisz
teletek, vagyis a napi reggeli és esti is
tentiszteletek anyagát tartalmazza (invi
tatorium, invokáció, antifóna, —»zsoltár, 
canticum, responzórium, —»himnusz, 
versiculus, Benedicamus, Te Deum), 
emellett ritkán a főistentisztelet énekeit 
(misetételek, -»mise, ordinarium) is köz
li. Széles körben használatos törzsanya
gához tartozik a böjti litánia, a nagyheti 
lamentáció, passió és a Kyrie puerorum. 
A -okból nem olvasható ki az istentiszte
let teljes folyamata; hiányoznak belőle a 
pap szolgálatát alkotó tételek (imádsá
gok, olvasmányok stb.). Összeállítása 
többféle lehet: általában liturgikus műfaji 
sorozatokat ad az —»egyházi év rendje 
szerint, de előfordul, hogy egybegyűjti az 
egyes vasárnapokra vagy ünnepnapokra 
való teljes éneksorozatot; sőt e kétféle el
rendezésnek átmeneti, keverék típusai is 
megfigyelhetők. A -  jellegű énekeskönyv 
a szorosan vett liturgikus énekeken kívül 
—»kancionále típusú, gyülekezeti ének
anyagot is tartalmaz (pl. Huszár Gál, 
1574; Eperjesi graduál).

Lásd még: -»graduál és gyülekezeti 
ének.

Kiad.: BHA 12, 1983 (hasonmás); BHA 
13/1-3, 1986 (hasonmás); Graduate Ráday 
saeculi XVII, ed. and intr. Ilona Ferenczi, 
Bp., 1997 (Musicalia Danubiana, 16); Csur
gói Graduál. Csurgó, 1639, Csokonai Vitéz 
Mihály Református Gimnázium Könyvtára, 
2000 [CD-ROM],

írod.: Szabó T. Attila, Kéziratos énekes
könyveink és verses kézirataink a 16-19. szá
zadban, Zilah, 1934; RMDT. I, 1958; Stoll, 
1963, 22002, 32004; Schulek Tibor, Kálmán- 
csehi Márton: „Reggeli éneklések könyve", 
ItK, 74(1970); RMKT XVII/4, 1967; C sapo- 
di Csaba, A „Magyar Codexek” elnevezésű 
gyűjtemény, Bp., 1973 (Az MTAK Kézirattá
rának katalógusai, 5); Borsa Gedeon, Huszár 
Gál 1560. évi énekeskönyve, mint zenetörté
neti emlék, MZ, 17(1976); Catalogi manu- 
scriptorum, quae in bibliothecis ecclesiasticis 
Hungáriáé asservantur. Magyarországi egy
házi könyvtárak kéziratkatalógusai, I-, Bp., 
1979-től; Ferenczi Ilona, Magyar nyelvű gre
gorián a 16-17. században, ZtDolg, 1985; 
UÖ, A simontornyai graduál-töredék (17. szá
zad második Jele), MZ, 29(1988).

Papp Ágnes

graduále -»misekönyvek

graduál és gyülekezeti ének
A reformáció hatására a 16. sz. közepe 

táján Mo.-on is nagy lendületet vett a ha
gyományos (középkori) liturgikus éne
kek újrarendezése, alkalmazása, nemzeti 
nyelvre fordítása. Az énekeskönyvet, 
amelyben a 16-17. sz. folyamán elsősor
ban kéziratos formában egybegyűjtötték 
ezt az átalakított, magyarított liturgikus 
énekrepertoárt, a korabeli szóhasználat 
nyomán —»graduálnak nevezzük. Test
vérműfaja az istentisztelet más jellegű 
énekanyagát, a gyülekezeti énekeket tar
talmazó, a graduállal egy időben és a re
formáció valamennyi egyházában hasz
nálatos —»kancionále. A graduál a 17. sz. 
folyamán már a mo.-i reformáció egyre 
elszigeteltebb és egyre egyszerűsödő is
tentiszteleti liturgikus énekgyakorlatát 
rögzíti, amely a század közepe után a pu
ritán, liturgiaellenes áramlatok előretöré
sével érvényét veszti.

Bár a német reformátorok eredetileg 
nem követelték kizárólagosan a nemzeti 
nyelv használatát (pl. Luther miserendjei
ben), és a század első feléből Mo.-ról 
csak szórványos adatokkal rendelkezünk 
az anyanyelvű liturgikus éneklést illető
en, a későbbi fejleményekből ki lehet kö
vetkeztetni, hogy a gregoriánum (-»gre
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gorián) magyarítása igen rövid idő alatt 
végbement. —»Székely István elveszett 
himnuszfordításairól (Krakkó, 1538; 
RMNy 26) feltehető, hogy ez a munka 
közvetítette a későbbi énekeskönyvek 
számára a középkori —»himnuszok ma
gyar szövegét. A prot. átültetések a késő 
középkori és a 17. sz.-ban közölt kát. for
dításokkal nem hozhatók semmilyen ösz- 
szefüggésbe, egymással azonban olyan 
szoros rokonságban vannak, hogy egyet
len közös, korai „ősszövegre" lehet őket 
visszavezetni. Legkorábbi kottás, liturgi
kus célú kézirattöredékünk (Miskolci 
graduáltöredék, 1542—43 k.) már abban 
a formában tartalmazza gregorián tételek 
szabad fordításait, amilyenben azokat a 
későbbi hasonló jellegű könyvekből is
merjük. Mo.-on ekkor még nem állt ren
delkezésre teljes egészében lefordított 
Biblia. Korabeli utalások szerint a fordí
táshoz latin nyelvű liturgikus könyveket 
is használtak; a rendező munkához pedig 
különböző wittenbergi rendtartások, ké
sőbb cseh és szlovák énekeskönyvek szol
gáltak forrásul. A magyar nyelvű gregori
án források a repertoárt és a zenei variánst 
illetően azonban a gregoriánum helyi, 
mo.-i tradícióját vitték tovább, bár a kö
zépkori szertartáskönyvekkel való köz
vetlen kapcsolatukat -  konkrét adatok hí
ján -  nehéz kimutatni. (Kivételként említ
hető az 1515-ös Psalterium Strigoniense.)

E magyar nyelvű liturgikus énekreper
toár a 16. sz. második felében -  amikor a 
lutheri és a helvét reformáció a szertartá
sokat illetően még nem tért el alapvetően 
-  szilárdan tartotta helyét az istentiszte
letben. Legkorábbi, teljes forrása két e 
korszakból származó nyomtatott énekes
könyv: —»Kálmáncsehi Sánta Márton 
Reggeli éneklések c. önálló, de —»Huszár 
Gál 1560-as énekgyüjteményéhez füg
gelékként hozzányomtatott (Debrecen, 
1561) összeállítása -  amelynek első ki
adása a filológiai kutatások szerint ko
rábbra valószínűsíthető -  és Huszár Gál 
1574-es énekeskönyvének I. része. Tartal
muk a középkorból örökölt kétféle isten- 
tiszteleti forma, a —»mise (főistentisztelet) 
és a —»zsolozsma (mellék-istentisztelet) 
köré épül föl. A reformáció a -»naptári

ünnepek számát lényegesen csökkentette, 
így a hatalmas középkori repertoárnak vi
szonylag csekély része s az is csak átszer
kesztve volt alkalmazható. Huszár Gál 
minden egyes vasár- és ünnepnap teljes 
liturgiáját megadta, egyszer részletesen 
egy úrvacsoraosztással egybekötött főis
tentisztelet rendjét, amelyhez kimutatha
tóan forrásul használta Luther Formula 
missae-jét (1523) és Deutsche Messéjét 
(1526). A mise állandó tételeit (Kyrie, 
Gloria, Credo [Nikaiai hitvallás], Sanc- 
tus-Benedictus) magyarul Huszár Gál 
könyvén kívül csak igen kevés forrásból 
ismerjük (így a 16. sz.-i graduáltöredék- 
ként számon tartott ún. Boroszlói kézirat
ból). A változó részek közül a legtöbbet 
gyülekezeti ének helyettesíti (graduate, 
Alleluja, communio), az introitust és a 
sequentiát (vagyis prosát) nagyobb ün
nepeken azonban még énekelték. A 17. 
sz.-ból származó mo.-i kottás liturgikus 
énekeskönyvek már a Huszárétól lénye
gesen eltérő szerkesztői szándékot tük
röznek: általában csak a mellék-istentisz
teletek anyagát tartalmazzák. A reggeli 
és esti istentiszteletek rendje nagy vona
lakban megegyezik a középkori —»ima
órák közül a prímának, ill. a vesperásnak 
a szerkezetével. Kálmáncsehi könyvé
ben, mint címe is jelzi, a kettő közül csak 
a reggeli istentisztelet énekanyagát talál
juk. Huszár viszont kivételesen még egy 
harmadik fajtát is közölt, az adventi és ka
rácsonyi hajnali istentiszteletet, amelynek 
mintája a kát. zsolozsma laudese volt. E 
prot. zsolozsmarendbe illeszkedtek bele 
a gregorián repertoár invitatoriumai, 
bevezető versiculusai (invokációk vagy 
ingressus), a szövegét és dallamát tekint
ve mennyiségileg egyaránt igen jelentős 
himnusz- és antifónaanyag (ez utóbbi a 
differentiákkal), továbbá a prózai zsol
tárfordítások, a responsorium brevék, 
a versiculusok és Benedicamusok, továb
bá a Te Deum.

A középkori gregorián repertoár ma
gyar fordításban való továbbörökítése a 
16. sz.-ban mintegy az egyháznak a re
formáción belüli kontinuitását is szimbo
lizálja. Az énekeskönyveket gondozó, az 
éneklésről valló korai reformátorok, Hu
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szár Gál és —»Melius Juhász Péter egy
fajta biblikus józanságtól vezéreltetve 
tartották fontosnak a liturgikus éneket, 
mert az alkalmas volt az evangélium 
igazságainak tanítására. A reformátori el
vek azonban általában -  a gyülekezetnek 
az istentiszteleti életbe való minél telje
sebb bekapcsolása érdekében -  valójában 
a gyülekezeti éneket helyezték előtérbe. 
A graduálok anyaga ugyan anyanyelvű, 
mégsem volt teljesen a gyülekezet éneke, 
a lelkész (minister) és az előénekes (kán
tor), ill. diákkórus(ok) és a gyülekezet vál
takozva adta elő. Az istentisztelet rendjé
nek kialakításában, a középkori liturgikus 
énekek megtartásában vagy helyettesíté
sében már a kezdetektől egyértelműen 
megmutatkozik az a tendencia, hogy a 
nép számára minél hozzáférhetőbbé vál
janak a szertartások részei. A graduálok 
legtöbbjében nem szorosan vett liturgikus 
énekszövegek is vannak, ritkán dallam
mal (pl. Huszár Gál 1574-es énekes
könyvének graduál jellegű I. részében). 
Nemcsak Huszár 1560-as énekesköny
vének, hanem az 1574-es graduál jelle
gűnek is lényeges részét alkotják a 
„Szentegyházi könyörgések”, „kit akkor 
szoktunk énekelni, mikor a község a pré
dikációra összegyülekezik” -  vagyis be
vezető, gyülekező énekként introitus he
lyett —, valamint a prédikáció előtti és a 
„Prédikáció utáni isteni dicséretek”. 
Nem véletlen a tanító jelleget kidomborí
tó szekvenciák (pl. a karácsonyi Grates 
nunc omnes, Huszár 1574-es énekesköny
vének I. kötetében csak szöveggel) és tró
pusok (Benedicamus-trópusok) lefordítá
sa és énekrendbe iktatása. A középkori 
szövegek pontos fordítását több esetben 
felváltja a gyülekezeti ének céljaira al
kalmasabb verses parafrázis; Huszár 
könyveiben ez történik pl. a Dies irae 
(Kérlek és intlek mostan tégedet) és a 
pünkösdi Veni Sancte Spiritus (Batizi 
András: Jövel Szentlélek Úristen lelkűnk
nek) szekvencia, a reggeli istentisztelet 
invitatorium-zsoltára, a 95. (Jer, örven
dezzünk az Úristennek), vagy a hajnali és 
a délesti (vecsemye) istentisztelet canti- 
cumainak (Benedictus -  Áldott keresz
tyének Ura; Magnificat -  Üdvözlégy,

örök Atyaisten) esetében. Hasonló a hely
zet a —»zsoltárokkal is: Huszár Gál szá
mos szabad költői feldolgozást illesztett 
kiadványaiban 48 prózai zsoltárfordítása 
mellé. A 17. sz.-i graduálkönyvekben is 
helyet kaptak a verses zsoltárok, a „Psal- 
musokból való isteni dicséretek”. A zsol- 
tároskönyv éneklése -  kivéve, ha prózá
ban és zsoltártónuson történt -  gyakorlati 
és műfaji értelemben egyaránt a dicsére
tekkel rokon formává lett, ezekkel közös 
dallamkincset éltetett, s az énekesköny
vek formájára is rányomta a bélyegét. A 
graduálok liturgikus énekeinek és a ver
ses zsoltároknak az együttélését jól szem
lélteti —»Bogáti Fazakas Miklós igen ko
rai, önálló és teljes verses zsoltárfordítá
sa (1583), annak az unit. felekezetnek a 
kebelében, amely a graduál típusú ének
anyagot a 17. sz. végéig megőrizte éne
keskönyveiben. A graduálok himnuszre
pertoárja -  mint a középkori hagyomány 
közös gyülekezeti éneklésre legalkalma
sabb része -  az egyébként kancionále tí
pusú, több külön részből (dicséretek, 
zsoltárparafrázisok, himnuszok, halottas 
énekek) álló énekeskönyvek egyik feje
zetében is helyet kapott, így a váradi ki- 
adásúakban (1642, 1648, 1651) és az 
1635-től luth.-ok számára kinyomtatott 
lőcsei kiadványokban (hangjegyekkel 
csak ez utóbbiak 1654?-es és 1675-ös 
példányaiban). Ezek az összeállítások hi
teles képet nyújtanak a gyülekezeti és a 
graduális énekanyag egymáshoz való 
tényleges viszonyáról a 17. sz.-ban.

A graduálok gregorián dallamai nem 
kerültek bele változatlan átvételként a 
gyülekezeti énekanyagba. Még a legnép
szerűbb strofikus-verses himnuszok közül 
is csak kevés jelenik meg a későbbi (18. 
sz.-i) énekeskönyvekben nótautalásként 
(Veni redemptor gentium, Conditor alme 
siderum) vagy többé-kevésbé érintetlen 
dallamával (Corde natus ex parentis -  Az 
Atyának országából; Rex Christe factor 
omnium -  Örvendezzen már e világ; 
Laude mater ecclesia -  Új világosság je 
lenék). A prot. felekezetek énekgyakorla
tában fennmaradt elváltozott, gyülekezeti 
énekké oldódott gregorián dallamok ke
vés kivétellel mind visz. német és szlovák
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közvetítéssel jutottak magyar nyelvterü
letre, így pl. a Luther-féle strofikus Cre
do (Mi hiszünk az egy Istenben), a Crux 
fidelis himnusz magyarítása (Ajtatosság- 
gal értsd meg, bűnös ember -  Eperjesi 
graduât), a Da pacem antifóna (Adj bé
kességet, Úr Isten) vagy a Mittit ad 
virginem szekvencia (Küldé az Úr Isten).

Kiad.: BHA 12, 1983 (hasonmás); BHA 
13/1-3, 1986 (hasonmás).

írod.: Csomasz Tóth Kálmán, A reformá
tus gyülekezeti éneklés, Bp., 1950 (Ref. Egy
házi Könyvtár, 25); Bárdos Kornél, Az Eper
jesi Graduât I. Gregorián kapcsolatok, in Ze
netudományi tanulmányok Kodály Zoltán 75. 
születésnapjára, szerk. Szabolcsi Bence, 
Bartha Dénes, Bp., 1957 (ZtT, VI); RMDT, I, 
1958; Schulek Tibor, Kálmáncsehi Márton, 
„Reggeli éneklések könyve", ItK, 74(1970); 
Bárdos Koméi, Csomasz Tóth Kálmán, A 
magyar protestáns graduálok himnuszai, in 
Népzene és zenetörténet, III, Bp., 1977; Dob- 
szay László, A magyar Graduál-irodalom el
ső emléke. MKsz, 1982; Ferenczi Ilona, A lu
theri liturgia hatása 16-17. sz.-i istentisztele
ti rendünkre és annak nyomai századunkban, 
in Tanulmányok a lutheri reformáció történe
téből, szerk. Fabiny Tibor, Bp., 1984; Feren
czi Ilona, Magyar nyelvű gregorián a 16-17. 
században, ZtDolg, 1985; Uő, Zenei helyes
írás és „variálás" a 16-17. századi gra- 
duálokban, ZtDolg, 1988; Botta István, Hu
szár Gál élete, művei és kora (15127-1575), 
Bp., 1991 (HumRef, 18); Ilona Ferenczi, 
Das Psalterium Strigoniense (1515) als eine 
Quelle der ungarischsprachigen Graduale, in 
Cantus Planus. Papers read at the Fourth 
Meeting Pécs, Hungary, 3-8 September 1990, 
Bp., 1992; Uő, Kísérlet a liturgia egységesí
tésére az Erdélyi Fejedelemségben a 17. szá
zad első felében, Magyar Egyházzene, 
1(1993/94).

Papp Ágnes

Graduate Strigoniense  —»Bakócz- 
graduále

Graff, Andreas (Medgyes, ?-Medgyes, 
1645 u.)

Tanár, tankönyvíró, ev. lelkész. 1633- 
tól Medgyesen az ev. iskola rektora, lel
kész. 1636-ban kicsapongó élete és egy

gúnyverse miatt elvesztette állását. 1637- 
től Bártfán konrektor, 1639-től Zsolnán, 
1643-tól Trencsénben rektor.

Latin nyelvű grammatikai, retorikai, 
logikai és poétikai tankönyveket írt. 
Peripateticum theatrum naturae (Tren- 
csén, 1644) c., nem iskolai használatra 
szánt műve az arisztotelészi fizika össze
foglalása. Fay Márton kéziratgyűjtemé
nyében fennmaradt székfoglalója.

Művei: Epistolica institutio, Bártfa, 
1637-39; Artificium Biblicum metricum, 
Trencsén, 1642; Lexicon homoeonimicum 
vocum affinium, Trencsén, 1642; Methodica 
poetices praecepta, Trencsén, 1642; Sacer 
centenarius decem fidei articulorum, Tren
csén, 1642; Studium eloquentiae. Lőcse, 1643; 
Lumen logicum lucidum, Trencsén, 1643; Deo 
illuminante oculos rationis in II. disputationi
bus propositus, Lőcse, 1644; Illustris quinque 
partium syntaxis, Trencsén, 1645; Moralis 
corona animae, Trencsén, 1645.

Kiad.: Pastor Transyilvanicus Saxo, 
Sächsisches Volksblatt, 1869 (gúnyvers); 
Waczulik, 1984.

Írod.: M. Zemplén, 1961; Bán Imre, Iro
dalomelméleti kézikönyvek Magyarországon 
a 16-17. században, Bp. 1971, 40-45; 
Zoványi, 31977.

Nádor Zsófia

Graff Gábor (Pribor, 1696. márc. 20. 
vagy 24-Kassa, 1759. máj. 23.)

Jezsuita szerzetes, tanár. 1713-ban 
Nagyszombatban lépett be a rendbe. 
1714-25 között ugyanott filozófiát, majd 
teológiát tanult. Közben Szakolcán, 
Nagyszombatban és Trencsénben taní
tott, Bécsben matematikát tanult. 1727— 
28-ban Nagyszombatban a matematika 
tanára, vezeti a —»historia domust, 1729- 
től tíz évig Kassán tanít filozófiát, mate
matikát, metafizikát, egyházjogot, majd 
teológiát, 1737-39-ben ugyanott először a 
bölcsészeti, majd a teológiai kar dékánja. 
1739 42-ben Nagyszombatban az egye
tem rektora, 1743-48-ban, majd 1753— 
55-ben kancellárja, valamint könyvvizs
gáló. 1748-51-ben a budai kollégium 
rektora, 1752-ben a pozsonyi kollégium
hoz tartozó Szt. Márton-rendház könyv- 
vizsgálója, 1756-58-ban a szepesi rezi
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dencia házfőnöke. 1759-ben Kassán a 
nyom da igazgatója. Problema philoso
phicum c., retorikai szabályok szerint, 
beszéd form ájában szerkesztett értekezé
sében az újskolasztikát és a jezsuita ne
velési rendszert veszi védelmébe.

Művei: Panegyris D. Francisco Xav. 
adornata, Nagyszombat, 1722; Principia ve
rae ac genuinae philosophiae, animum huma
num moderantia..., Kassa, 1730; Problema 
philosophicum orbis litterati judicio proposi
tum, Kassa, 1731.

írod.: Pauler Tivadar, Egyetemünk rec- 
torjai és cancellárjai, Pest, 1856; Hamvai 
Kovács Zsigmond, Kassai írók a mohácsi 
vésztől máig, Kassa, 1907, 42; Lukács, 
Catalogus generalis, I, 1987; UŐ, Catalogi 
personarum, VII-IX, 1990-94.

Bogár Judit

G raff, Johann (Johannes Graffius; Al
más, 1614. aug. 9.-Nagyszeben, 1668. 
jún. 17.)

Krónikaíró, ev. lelkész. 1633-39 kö
zött németo.-i egyetemeken tanult, 1639- 
ben visszatért Erdélybe. Medgyesen 
előbb rektor, ev. lelkész. 1641-ben Riom- 
falván, majd 1661-től Nagyszebenben 
ev. lelkész, végül az ev. káptalan dékán
ja. Kéziratban maradt krónikájában szen
vedélyes hangon ír a város 1658-61 kö
zötti ostromáról.

Kiad.: Siebenbürgischer Ruin, beschreibt 
in Wahrheit nach dem, was er während der 
Belagerung in der kön. Hermannstadt jäm 
merlich gesehen vernommen und erlebt, 
Hrsg. Joseph Kemény, Deutsche Fundgruben 
der Geschichte Siebenbürgens (Kolozsvár), 
2(1840).

Írod.: Josef Trausch, Friedrich Schul
ler, Schriftsteller-Lexikon, II, Kronstadt, 
1870.

Kovács József László

Graffius, Lukas (Ecel, 1667. szept. 
2.-Berethalom, 1736. okt. 30.)

Ev. lelkész, egyházi író. 1672-től 
Medgyesen, 1683-tól Enyeden, 1685-től 
Segesváron tanult. 1687-től Wittenberg- 
ben, 1689-ben Hamburgban járt egye
temre, Johann Friedrich Mayers hatására 
itt vált a —»pietizmus harcos ellenfelévé.

1690-ben Lipcsében fejezi be az egyete
met. Hazatérve Medgyesen másodpap és 
gimnáziumi tanár. 1695-től Kisselyken 
lelkész, 1699-től Medgyesen elsőpap. 
1711-től püspök és berethalmi lelkész.

Wittenbergi disputációján kívül főként 
egyházjogi és dogmatikai tartalmú kéz
iratos műveiről tudunk (Prüfung des 
Leipziger Unterrichts vom Pietismo; His
torisches Tagebuch, vornehmlich auf die 
Stadt..., De statu ecclesiae Trans- 
silvaniae), valamint respondens volt a De 
versioné, quam vocant LXX virali (1687) 
vitában. 1703-ig folytatta David —»Herr
mann egyháztörténeti feljegyzéseit (An
nales ecclesiastici ab anno 1659), de ez is 
kéziratban maradt. Bedenken über die 
Frage, ob ein Prediger... c. kézirata 1717- 
ben állítólag megjelent nyomtatásban.

írod.: Hermann Jekeli, Bischof Lukas 
Graffius im Kampfe mit dem Pietismus, in 
Beiträge zur Geschichte der evangelischen 
Kirche A. B. in Siebenbürgen. Festschrift Dr. 
Fr. Teutsch, Hermannstadt, 1931; Zoványi, 
31977.

Nádor Zsófia

g r a f i k a

A gör. graphein (’imi’, de ’rajzolni’ 
értelemben is) szóból; eredetileg ’rajz’; a 
modem szóhasználatban a nyomtatással, 
mechanikai úton sokszorosított rajzok
nak (Druckgraphik, estampes, Prints) a 
(kézi) rajztól való megkülönböztetésére 
alkalmazott gyűjtőnév.

A ~i eljárások meghonosodása Mo.-on 
bizonyos késéssel, de az európai hagyo
mányoknak megfelelő sorrendben tör
tént. A —»fametszés technikája az 1430- 
as években olasz, francia és német nyelv- 
területeken már általánosan ismert volt, 
de igazi fellendülése Európa-szerte a 
könyvnyomtatás elterjedésének volt kö
szönhető, amikor a könnyen sokszorosít
ható írott szöveg díszítésére már nem bi
zonyult megfelelőnek a kolostori kódex
festés rendkívül időigényes módszere.

Az első fametszeteket kártya-, ill. 
szentképfestők készítették. A 15. sz. kö
zepétől már nemcsak önálló metszeteket, 
hanem egész képsorozatokat is sokszoro
sítottak fadúcokról, s ezeket könyv alak-
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fzcp kutak hadd folly aruk 
J E s  vs, s ’ fzivbe_, churogjanak 
Mílafztodbol patakok.

Kire! lelkek ki tifznílváru
S’bűnelibfil megh fzabadúlváiu 
Eorulnek az Angyalok. ,

NY

A Nap. Fametszetü planétaábrázolás egy 1588-i 
monyorókeréki nyomtatványban

Rézmetszetű embléma Hajnal Mátyás Szíves 
könyvecské/ééó'/ (Becs, 1629)

ban (Blockbuch) árusították. A legnép
szerűbb Blockbuch a Biblia pauperum 
volt. Metszeteket elég olcsón elő lehetett 
állítani, és mivel könnyen szállíthatók 
voltak, hamar eljutottak bárhová, így Eu- 
rópa-szerte ismertté tették a legjelentő
sebb németalföldi vagy olasz mesterek 
kompozícióit, és fontos szerepet játszot
tak a stílusirányzatok közvetítésében. A 
metszetek másolása általános szokás volt, 
s ez szinte azonnal éreztette hatását az ol
tárkép- és könyvfestészetben, a szobrá
szatban. Mo.-on E. S. mester, Schongauer 
és Dürer munkái voltak a legnépszerűb
bek, Dürer metszeteinek hatása néhány 
évtized alatt több mint 80 mo.-i festmé
nyen jelentkezett.

Mivel a metszetek bárhonnan könnyen 
eljuthattak hozzánk is, a fametszésnek 
nem alakult ki igazán jelentős hazai köz
pontja, a mo.-i megrendelők inkább kül
földön dolgoztattak. A 15. sz.-ból mind
össze egyetlen mo.-i fametsző ismert név 
szerint, Antal szerzetes, aki a —»pálosok 
budaszentlőrinci kolostorában metszett

—»szentképeket, de egyetlen alkotása sem 
maradt fenn.

A rézmetszés (—»mélynyomó eljárá
sok) technikája eredetileg a 15. sz.-i olasz 
ötvösműhelyekben fejlődött ki, s eleinte 
nem könyvek illusztrálására, hanem önál
ló ábrázolások sokszorosítására használ
ták. Mo.-on az első rézmetsző műhely 
1555-ben, Brassóban létesült. A legko
rábbi magyar vonatkozású, rézmetszetű 
arcképeket a dalmát származású Martino 
Rota ( 1520 k.—1583) készítette, aki —» Ve- 
rancsics Antal hívására érkezett Mo.-ra. 
Két arcképet is metszett pártfogójáról, 
valamint portrékat készített —»Radéczy 
István pozsonyi humanista körének több 
tagjáról (Radéczy, Mossóczy Zakariás 
stb.), magyar főnemesekről pl. Balassa 
Jánosról. Az első ismert nevű mo.-i réz
metsző az eredetileg ötvösnek tanult sop
roni polgármester, —»Lackner Kristóf, 
aki saját arcképét, emblémákat és városa 
látképét is megörökítette könyveiben. A 
műkedvelő rézmetszők később is fontos 
szerepet játszottak a mo.-i rézmetszés
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A Képes Krónika hunok bejövetelét ábrázoló miniatúrájának rézmetszetü másolata a Johann Georg 
Schwandtner által közzétett Scriptores rerum Hungaricarum veteres (Bées, 1746) c. forrásgyűjteményben

történetében, a 17. sz. legmagasabb szín
vonalon dolgozó magyar rézmetszője 
—»Szelepcsényi György esztergomi ér
sek, aki Rómában ismerkedett meg a réz
metszés technikájával, s kiváló uralkodó
képmásokat, két Pázmány-portrét és ön
arcképet is készített.

A rézmetszés rendkívül nagy szerepet 
kapott a 17. sz.-ban, amikor a reformáció 
és az ellenreformáció küzdelmében a na
gyobb néptömegekhez is könnyen eljut
tatható, a képi kifejezés erejét felhasználó 
metszetes kiadványok fontossága jelentő
sen megnövekedett. Mivel jól képzett ha
zai metszőgárda nem állt rendelkezésre, 
a pozsonyi és nagyszombati nyomdák 
leginkább külföldi rézmetszőket (Mau- 
ritz Lang, Elias Nessenthaler, Elias —»Wi- 
demann) alkalmaztak. A díszes kiállítású 
és metszetekkel illusztrált könyvek 
( —>könyvi I lusztráció) mellett fontos sze
repet játszottak a hadi események ábrázo
lásai is, amelyek magyarázó szöveggel el
látva jelentek meg, tkp. a mai -»újságok 
előfutáraként (Matthias —»Greischer, Jus
tus van der Nypoort csataképei). Az egye

temi hallgatók metszetekkel díszített 
—»tézislapokon tették közzé doktori vizs
gájuk téziseit. A 18. sz. közepétől szokás
ba jött a vándorló iparoslegények számára

Péter király megvakítása. András herceg átveszi a 
koronát. A Képes Krónika miniatúrájának rézmet
szetü másolata a Scriptores rerum Hungarica- 
rum ban
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A koronázási palást

kiállított —»bizonyságleveleknek az illető 
város látképének metszetével való díszí
tése (^B inder János Fülöp). Nagy hatá
sú sokszorosított portré~i együttesek is 
készültek, mint pl. Elias Widemann ma
gyar közéleti személyiségekről készített

—»portrésorozata vagy a —»Mausoleum 
vezér- és királyképei, melyek a 19. sz.-ig 
szolgáltak előképül a magyar művészek 
számára.

A sokszorosított ~ a felvilágosodás 
eszméinek terjedésével újabb lendületet
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Decsy Sámuel A magyar szent koronának és az ahhoz tartozó tárgyaknak históriája (Bécs, 1792) c.
könyvének illusztrációja

kapott. A német nyelvű államismereti politikai eseményeiről, a korszak ki- 
—»folyóiratok után megjelentek az első emelkedő politikai és irodalmi személyi
magyar folyóiratok, így 1789-től a Hadi ségeiről, a század végén pedig aktuális 
és Más Nevezetes Történetek (utóda: Ma- kulturális-tudományos feladatként me
g tűr Hírmondó), amely hetente kétszer gyetérképeivel szinte az egész országot 
jelentős metszetanyagot tett közzé a kor bemutatta. A szellemi élet egyik legjelen-
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tősebb vezetője, —»Kazinczy Ferenc fon
tos feladatának tartotta a hazai metszők 
kinevelését, biztatására a folyóiratok szer
kesztői ösztöndíjakkal és feladatokkal tá
mogatták őket, hogy tanulhassanak a bé
csi akadémián. Neki köszönhető, hogy a
18. sz. végének íróiról portrék maradtak 
fenn könyveik címlapja mellett, támoga
tásával elősegítette a kor legtehetségesebb 
hazai rézmetszőinek, —»Czetter Sámuel
nak és —»Tischler Antalnak pályafutását.

A hazai múlt iránt való érdeklődés je
gyében megindult a művészeti emlékek 
kutatása, s ez összefonódott a történelmi 
ábrázolások kultuszával. Rézmetszetes ki
adásban közzétették a ~^>Képes Krónika 
miniatúráit, metszetekkel díszített tanul
mány mutatta be a koronázási palástot és 
Lehel kürtjét, s több rézmetszetes kiad
vány készült a —»Szent Koronáról (-»De- 
csy Sámuel, 1792; —»Koller József, 
1800).

Az egykori —»nagyszombati jezsuita 
egyetem és az -»egyetemi nyomda Budá
ra, ill. Pestre költöztetésével Nagyszom
bat elveszítette korábbi művészeti jelen
tőségét, Pozsony azonban — ahonnan a 
kormányhivatalokat II. József szintén 
Pest-Budára költöztette -  Bécs közelsége 
miatt meg tudta őrizni kulturális vezető 
szerepét. A 18. sz. második harmadában 
ott dolgozott a sokoldalú —»Zeller Sebes
tyén, Jakob Matthias Schmutzemek, a bé
csi Képzőművészeti Akadémia későbbi 
igazgatójának mestere, s az akadémia el
végzése után néhány évig Pozsonyban 
működött az életképmetszetei és portré
festészete révén jelentős Johann Martin 
—»Stock is, mielőtt hazatért volna Nagy- 
szebenbe. Továbbra sem csökkent a kül
földi művészek jelentősége, Jeremias 
Gottlob Rugendas 1742-ben magyar fő
papok arcképeit metszette rézbe, és né
hány évig itt dolgozott a svájci művész
család leszármazottja, Johann Rudolf 
Füssli is.

írod.: Pataky Dénes, A magyar rézmetszés 
története, Bp., 1951; D. Szemző Piroska, A 
magyar folyóiratillusztráció kezdetei, in Művé
szettörténeti tanulmányok. A Magyar Művé
szettörténeti Munkaközösség évkönyve 1953, 
Bp., 1954; Cennerné W ilhelmb Gizella, Mar

tino Rota magyar arcképei, FA, 7(1955); Sol
tész Zoltánné, Magyarországi könyvdíszítés a 
16. században, Bp., 1961; Művészet Magyar- 
országon 1780-1830. kiáll, kát., MNG, szerk. 
Szabolcsi Hedvig, Galavics Géza, Bp., 
1980; Szilárdfy Zoltán, Barokk szentképek 
Magyarországon, Bp., 1984; Cennerné W il
helmb Gizella, A grafikus portré a 17. száza
di magyarországi művészetben, Folia Histo
rica, 16(1991); BuzÁsi Enikő, Régi magyar 
arcképek, kiáll, kát., Tata, Vár -  Szombathely, 
Képtár, Bp., 1988; Galavics Géza, Németal
földi barokk festők és grafikusok a 17. századi 
Közép-Európában, in Barokk művészet Közép- 
Európában, 1993; V. Ecsedy Judit, A könyv- 
nyomtatás Magyarországon a kézisajtó korá
ban. 1473-1800, Bp., 1999; Galavics Géza, 
Marosi Ernő, M ikó Árpád, Wehli Tünde, 
Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig, h. é. 
n. [Bp., 2001 ] (Egyetemi Könyvtár); Murádin 
Jenő, Az erdélyi fametszés kezdeteiről, AH, 
2003; Szilárdfy Zoltán, Ikonográfia -  kul
tusztörténet, Bp., 2003; V. Ecsedy, 2004.

Bubryák Orsolya

g ram m atik a
A 19. sz. közepéig a nyelvi képzés se

gédeszközeinek egyik fő csoportját -knak 
nevezték; nyelvtan szavunk csak 1835- 
ben jelent meg először nyomtatásban, és 
az 1840-es években kezdett elterjedni. Az 
idegen nyelveket feldolgozó legtöbb mun
ka a 17. sz. végéig a három szent nyelv
hez kapcsolódott. Mo.-on is használták a 
külföldön elterjedt tankönyveket, számos 
hazai kiadásuk, átdolgozásuk ismeretes. 
Legtöbb a latin viszonylag kevés a gö
rög, nem csekély a héber nyelv elsajátítá
sát célzó könyvek száma. Kiadtak német 
~t is; —»Komáromi Csipkés György pedig 
angol nyelvtant írt.

Magyar ~ szerkesztéséhez az a felisme
rés vezetett, hogy a magyar nyelv szabá
lyainak rendszerezésére és rögzítésére 
ugyanúgy szükség van, mint más holt és 
élő nyelvek esetében. Csak módszeres ~ 
segítségével tanítható meg és terjeszthető 
el a következetes —»helyesírás, az egysé
ges nyelvhasználat, a szabatos kifejezés- 
mód. A más anyanyelvűek -  elsősorban a 
Mo. területén élő nemzetiségek -  is a ~k 
segítségével tanulhatják meg nyelvünket.
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H TIC A HVN GARO LATIN A IN 
H vfum  puerorú recés fe r p td  loannc  
| |  S ylu eßro  Pdnnonio dutorc.

noud3dpud n rősjrcn cfióo  P rincipis nr̂
EM m prinendi drte de luucnçs HeX djüchon,

f h o c  fudo ftud jfs incubis b z cflis \ 
g  Hí?c ncud (puce cernis id cdpe dórid lihés 
? â ? r o g r e fs u m  [p o n d it  fîu d torû  ndn<p tuoru, 
g  D itie s  (puce nunq Pdnnonis erd tu l i t .  
□Wf tuo m critds noőbescpi  d ie s$  referre 

Ne cejfes grdtes púi exhibet if id , D u  ci ,
m  N ï ANESJj An. i 5 ? f i i é  14 Jtinij*

*.fj* A J J A M

m m

Sylvester János, Grammatica Hungarolatina, Sárvár- Újsziget, 1539, címlap



grammatika 348

A régiség ~i irodalmában gyakran tár
gyaltak párhuzamosan két nyelvet. Sok
szor az ismert, az anyanyelv segítségével 
magyarázták a megtanulandó idegent. 
Ezt a célt szolgálták a latin ~k magyar ér
telmezései vagy a görög és héber nyelv
könyvek latin magyarázatai. Ugyanez az 
elv működött fordítva, amikor a magyar 
nyelv szabályszerűségeit úgy próbálták 
rögzíteni, hogy a jól ismert latin ~i fogal
mak segítségével írták le őket.

A latin nyelvi ismeretek megszerzésé
nek fő forrása évszázadokon keresztül 
Donatus 4. sz.-i műve volt. A De octo par
tibus orationis methodus gerince az ety
mologia, azaz alaktan. A nyolc rész szó
fajok szerint veszi végig a tudnivalókat. A 
reformáció humanizmusának legnagyobb 
hatású latin ~ját Philipp Melanchthon állí
totta össze 1525-26-ban, lényegében 
Donatust újrarendszerezve. Könyve az 
etymologia mellett tartalmazott részlete
sebb orthographiât, prosodiát és synta
xist, azaz a helyesírás, a hangsúlyok és a 
mondatszerkesztés tudnivalóit. Sokáig 
nálunk is ez volt a prot. világ hivatalos 
tankönyve, némely esetben más külföldi 
szerzők átdolgozásai nyomán. A kát. isko
lákban a ~ alapja Emmanuel Alvarez spa
nyol jezsuita munkája, a De institutione 
grammaticae libri tres (1572) volt, mely 
többször megjelent Mo.-on is. A hazai 
edíciók érdekessége, hogy bár a magyará
zatok latinok, a példaként szolgáló para
digmasorok végig, következetesen két- 
nyelvűek. A Mo.-on megtelepedett külföl
diek közül a —»gyulafehérvári akadémia 
professzora, Johann Heinrich —»Alsted 
készített ~t. A Rudimenta linguae Latinae 
(1634) legkevesebb tíz kiadást ért meg.

Az első magyar grammatikusként 
időnként felvetődik —»Janus Pannonius 
neve, mint aki párhuzamos latin-magyar 
nyelvtant szerkesztett volna. Az évszá
zadok óta folyó vitában szélsőséges ál
láspontokat is megfogalmaztak, a Janus- 
~ tényként kezelésétől a leghatározottabb 
elutasításig. A fennmaradt utalások alap
ján azonban csak feltételezésekbe lehet 
bocsátkozni. A hazai szerzők ~i munkás
ságának első dokumentumai —»Sylvester 
Jánoshoz kapcsolódnak, aki magyar ér

telmezésekkel látott el egy krakkói Do- 
natus-kiadást, s ugyanakkor Heyden Se
bald „gyermeki beszélgetéseit” is hason
lóan kiegészitette (1527). Elsőként Jo
hann —»Honter szerkesztett latin ~t 
(1530), mely Krakkóban, majd 1539-től 
Brassóban is többször megjelent. —»Dé
vai Bíró Mátyás Orthographia Ungarica 
(1538, 21549) c. munkájában magyar he
lyesírási szabályokat közölt. Sylvester a 
Donatus, Melanchthon és mások nyomán 
készült Grammatica Hungarolatiná)ábm 
(1539) a latin nyelvtani jelenségekkel 
párhuzamba állítja magyar megfelelői
ket. így nemcsak a latin ~t világítja meg, 
hanem anyanyelvét is rendszerezi. Ez az 
első ismert kísérlet nyelvünk törvénysze
rűségeinek rögzítésére. Sylvester kitér 
olyan magyar sajátságokra is, amelyek a 
latinban nincsenek meg. -»Molnár Ger
gely Melanchthont összefoglaló Elemen
ta grammaticae Latinae (1556) c. mun
káját többen átdolgozták (pl. —»Alvinczi 
Péter, 1602); még a 19. sz. elején is újra
nyomták. Ismeretes olyan redakciója, 
ahol a magyar mellett német példák is ta
lálhatók. -»Jászberényi Pál latin ~ja (In
stitutionum grammaticarum pars príma 
és secunda, 1663-64) Londonban jelent 
meg, többször is. A latin paradigmasorok 
angol megfelelőikkel kölcsönösen értel
mezik egymást; munkáját a szerző angol 
nyelvkönyvnek is ajánlja.

A mo.-i szerkesztésű görög ~k kiadása 
1535-ben indult meg. A Valentinus Wag
ner brassói nyomdász neve alatt többször 
megjelent összefoglalót latin magyaráza
tok kísérték. Kevésbé volt népszerű Hon
tems teljes egészében görög szövegű 
munkája (1539). —»Károlyi Péter Elemen
ta Graecae grammatices (1567) c., Me
lanchthont tömörítő kompendiumát még a 
17. sz. közepén is kiadták. A külföldi gö
rög .k közül sokszor megjelent a jezsuita
Jacobus Gretser háromkötetes munkájá
nak ( 1593) rövidített változata. A gyulafe
hérvári főiskola számára Alsted görög ~t 
is szerkesztett (1633). A declinatiók és a 
conjugatiók tárgyalása után a görög alap
szókincset közli latin megfelelőkkel, így 
munkája görög-latin —»szótárnak is te
kinthető.
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A héber kultusza a 17. sz. elejétől erő
södött, amikor teológiai megfontolások 
alapján arra a következtetésre jutottak, 
hogy a héber nyelv minden tudás alapja. 
A gyulafehérvári nyelvoktatási program 
keretében Alsted egy kötetben adta ki hé
ber és káldeus —ját (1635). A szerző sze
rint az utóbbi alkalmas arra, hogy a szír 
nyelv alapjait is meg lehessen tanulni be
lőle. Jacobus Alting groningeni profesz- 
szor héber —ját —»Tótfalusi Kis Miklós 
nyomtatta ki 1698-ban. A Németalföldén 
tanuló magyarok közül odakinn többen is 
megjelentettek saját szerkesztésű héber 
~t (-»Kismarjai Veszelin Pál, 1643; Ko
máromi Csipkés György, 1654; Parschi- 
tius Dániel, 1662; —»Szatmárnémeti Mi
hály, 1667; Pilarik Ézsaiás, 1677). —»Ka
posi Juhász Sámuelnak, a gyulafehérvári 
főiskola professzorának Memoriale He
braicum (1698) c. művét ugyancsak Tót
falusi Kis Miklós adta ki. Ez az első ha
zai héber betűkkel nyomott könyv. A hé
ber alapszókincset tartalmazza a latin 
megfelelőkkel; az első részben a szerző a 
héber szavakat latin betűs átírásban köz
li. A nyelvet nemcsak tanulták, hanem 
gyakorolták is. Létezett magyar szerzők 
által művelt héber nyelvű tudományos 
irodalom; sok üdvözlő versről is tudomá
sunk van.

A magyar nyelv szabályait feldolgozó 
munkák egy kivételével latin nyelvűek. 
—»Szenei Molnár Albert Nova grammati
ca Ungaricá)SL (1610) az első teljes, mon
dattant is tartalmazó magyar ~. A rend
szerezés alapjául a latin nyelvtani kategó
riák szolgálnak; a sajátos magyar nyelvi 
jelenségek leírásában messzebbre jutott, 
mint Sylvester a maga latin-magyar 
~jában. Komáromi Csipkés György Hun
gária illustratúyá (1655) helyesírási sza
bályzat és alaktan, mondattana nincs. Ve
zérgondolata a héber-magyar nyelvro
konság. A szerző büszkén állapítja meg, 
hogy anyanyelve még az eszményített hé
berrel is állja a versenyt, sőt az igeragozás 
lehetőségeiben még felül is múlja. A je
zsuita —»Pereszlényi Pál Grammatica 
linguae Ungaricae c. műve (1682) Szenei 
után a második teljes, mondattant is tartal
mazó összefoglaló. A -»Káldi György ál-
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Szenei Molnár Albert, Novae grammaticae Ungari
cae..., Hanau, 1610, címlap

tál kidolgozott, —»Pázmány Péter gyakor
latával szentesített kát. helyesírást első
ként emeli a ~ rangjára. Az ev. —»Kövesdi 
Pál munkája, az Elementa linguae Hun- 
garicae (1686) Szenei és Pereszlényi után 
harmadikként mondattant is tartalmaz. A 
szerzőt elsősorban az iskolai oktatás gya
korlati szempontjai vezették; helyesírása 
következetlen, nyelvjárásias elemekkel.

—»Geleji Katona István Magyar gram- 
matikácskáyd (1645) a régiség egyetlen 
ismert ilyen jellegű magyar nyelvű mun
kája. Az egységes magyar ortográfia hiá
nyát korábban már mások is szóvá tették 
(Pázmány), de Geleji dolgozott ki első
ként részletes helyesírási szabályzatot. 
Munkájának második részében „az igaz 
magyar szólásnak módja felől való 
observatiócskák” alaktani, nyelvhelyessé
gi és stilisztikai szabályokat rögzítenek. 
Geleji igyekszik elszakadni a latin ~i ha
gyományoktól, és anyanyelvét a gyakor
lati nyelvhasználat szempontjai szerint 
kezeli. —»Medgyesi Pál bíráló megjegyzé-
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SS. ‘Theologia t'J Philofiphia 
Profejforis

O B S E R V A T I O N E S
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J O H A N N E  T S É T S I Fil.

Csécsi János nagy 
hatású grammatikájának 
címlapja, amely Pápai 
Páriz Ferenc 
Dictionarium Latino- 
Hungaricumó/iaÁ: 
függelékeként 
először 1708-ban,
Lőcsén 
jelent meg

seit a Dialogus politico-ecclesiasticus 
(1650) előszavában a nyelvészeti ortoló- 
gia és neológia első vitájának tekintik. 
Geleji szóelemző írásmódjának elveit id. 
—»Csécsi János is figyelembe vette, ami
kor —»Pápai Páriz Ferenc szótárának 
(1708) függelékeként megfogalmazta a 
magyar helyesírás szabályait (Observatio
nes ortographico-grammaticae). Ezt elfo
gadták a 18. sz.-i ref. iskolák és nyomdák, 
így a Magyar grammatikácska még az 
akadémiai helyesírás kialakítását is befo
lyásolta.

Lásd még: —»tankönyv, —»tankönyv- 
kiadás.

Kiad.: A régi magyar nyelvészek Erdösitöl 
Tsétsiig. Corpus grammaticorum linguae 
Hungaricae veterum, kiad. Toldy Ferenc, 
Pest, 1866; A két legrégibb magyar nyelvű 
nyomtatvány [a Sylvester János által kiegé
szített Donatus- és Heyden Sebald-kiadvány 
hasonmása], kiad. Melich János, Bp., 1912; 
BHA 22, 1989 (hasonmás); Sylvester János 
magyar-latin nyelvtana, ford. C. V ladár 
Zsuzsa, Bp., 1989.

írod.: JANCSÓ Benedek, Magyar nyelvtu
domány-történeti tanulmányok a 16-17. szá
zadból, Bp., 1881; Sági István, .4 magyar szó
tárak és nyelvtanok könyvészete, MKsz, 
1920/21, 1922; Balázs János, A nemzeti nyel
vek nyelvtanirodalmának kialakulása, Magyar

Tudomány, 1956; Nyelvtanirodalmunk előz
ményei és kezdetei, in Nyelvtani tanulmányok, 
szerk. Sulán Béla, Bp., 1961; Dán Róbert, 
Héber hungaricák a 16-18. századból, MKsz, 
1965; Vita Zsigmond, A keleti nyelvek erdélyi 
tanítványai és terjesztői a 17-18. században, 
in Tudománnyal és cselekedettel, Bukarest, 
1968; Szathmári István, Régi nyelvtanaink és 
egységesülő irodalmi nyelvünk, Bp., 1968; 
Dán Róbert, Humanizmus, reformáció, anti- 
trinitarizmus és a héber nyelv Magyarorszá
gon. Bp., 1973 (HumRef, 2); Bartók István, 
„Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhat
nánk”. Irodalmi gondolkodás Magyarorszá
gon 1630-1700 között, Bp., 1998; Strbik 
Andrea, Héber nyelvtanok Magyarországon, 
Bp., 1999 (Hungária Judaica, 10).

Bartók István

gránát —»lövedék

gránátalma
Piros színe és sok magva miatt nö

vényszimbólumként az —»almához ha
sonlóan az újjászületés, az élet és a ter
mékenység jelképe. A görög mitológia 
szerint Perszephoné attribútuma, aki min
den tavasszal visszatér a holtak birodal
mából, ezért a halhatatlanság szimbólu
mai közé tartozik. Az ókeresztény korban 
a remény, a halhatatlanság, a feltámadás
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jelképe. A ~fa a Passió-jeleneteken a fel
támadásra is utal. A Bűnbeesés-ábrázolá
sokon az élet —»fájaként is feltűnik. A ~ 
sok magját a középkorban Mária erényei
re és irgalmára vonatkoztatták, ezzel 
függ össze a Máriát ábrázoló táblaképek 
aranyozott hátterének gyakori -mustrája. 
Az -»ortodoxok számára az egyház egy
ségét szimbolizálja. Bőkezűség jelképe
ként uralkodók felvágott, magokkal teli 
glóbusza is lehet, -kból és körtékből kö
tött koszorú veszi körül az uralkodó címe
rét Mátyás trónkárpitján (Firenze, 1476 u., 
MNM). A többnyire importból származó 
selyemszöveteknek gyakori motívuma a 
~. —»Famennyezeteken (pl. Vilonya, 
1720; Csengersima, 1761; Kalotadámos, 
1774; Gödényháza, 1784 stb.) a „Hitünk
ben gyümölcsözők legyünk” gondolatá
nak megjelenítője. Allegorikus jelentésű 
lehet a nagyszombati volt jezsuita temp
lom mellékkápolnájának 1665-ben, Jaco
po Tomini által készített stukkóján. Régi 
magyar neve: pomagránát.

Lásd még: -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

granuláció —»díszítő technikák (a 
fémművességben)

Grassalkovich (I.) Antal, gr. (Ör
mény, 1694. márc. 5.-Gödöllő, 1771. 
dec. 1.)

Főúr, hivatalnok, építtető, író. A 18. sz. 
legfényesebb karrierjét futotta be: va
gyontalan nemesből az ország negyedik 
legnagyobb magánbirtokának földesurá
vá, a királyi tábla jegyzőjéből királyi jog- 
ügyigazgatóvá, személynökké, majd a 
Magyar Kamara elnökévé lett. Közne
mesből báróvá, majd gróffá emelték, s a 
főlovászmesteri rang elnyerésével valódi 
zászlósúrrá vált. Tevékeny részt vett az 
ország Károly-kori konszolidálásában, 
az országgyűlés alsótáblájának elnöke
ként egyik szervezője volt a „vitam et 
sanguinem”-jelenetnek 1741-ben, s ettől 
kezdve Mária Terézia egyik bizalmasává 
vált. Kamaraelnöki minőségében megre
formálta a kamarai birtokok igazgatását, 
a harmincadhivatalok (—»harmincad) há

lózatát, a —»sóbányászatot, -szállítást és 
-kereskedelmet, fontos szerepe volt a te
lepítésekben s a hazai térképészet fóllen- 
dítésében. Kamaraelnökként megrendel
te és felügyelte a budai királyi vár kiépí
tését, a pozsonyi királyi vár átépítését és 
bővítését, fölépíttette a királyi kamara 
pozsonyi székházát és a pozsonyi har- 
mincadházat. Öt nagy birtokán 226 épü
letet emelt, köztük kastélyokat Gödöllőn 
(—»gödöllői Grassalkovich-kastély), Hat
vanban, Baján és Pozsonyivánkán, váro
si palotákat Pesten és Pozsonyban. 31 
templomot, ill. kápolnát építtetett vagy 
bővített és restaurált, közöttük a mária- 
besnyői kapucinus kolostort és templo
mot, Hatvan és Soroksár nagyméretű 
templomait. E munkák folyamán az épí
tészeti kérdések szakértőjévé vált, s taná
csaival számos egyházi és világi méltó
ság építkezéseit segítette Vácott, Eger
ben, Esztergomban, Hajóson és másutt. 
A —»királyi paloták építtetőjeként Jean 
Nicolas Jadot, Nicolaus Pacassi és Franz 
Anton Hillebrandt megrendelője volt, a 
hazai építőmesterek közül pedig id. 
Mayerhoffer Andrást, Mayerhoffer Já
nost, Oracsek Ignácot, Jung Józsefet és 
Gföller Jakabot foglalkoztatta gyakran. 
Gödöllői kastélyának kertjét Kneidinger 
András tervezte.

—»Barkóczy Ferenccel közös törekvése 
volt az ország hagyományos központjai
nak, Budának, Pestnek és Esztergomnak 
újjáélesztése, királyi és magánépítkezései 
ebbe a fontos folyamatba illeszkedtek, s 
széles körben hatottak.

Két, Gróf Grassalkovich Antal beteg és 
unalmas gondolatai... c. kéziratos aforiz
magyűjteménye a klasszikus latin szer
zők, a Biblia és az udvari viselkedésre 
vonatkozó kortárs irodalom ismeretéről 
tanúskodik, aforizmáinak nyelve —»Falu- 
di Ferenc körébe illeszkedik.

Írod.: Mojzer Miklós, Az idősebb Gras
salkovich Antal jegyzéke a birtokain végzett 
építkezésekről, MÉ, 33(1984); Dávid Ferenc, 
Az idősebb Grassalkovich Antal jegyzéke egy
házi építkezéseiről, MNG Évk, 1991; Gala- 
vics Géza, A „képtelen Gödöllő" és más tör
ténetek, MNG Évk, 1991; Fallenbüchl Zol
tán, Grassalkovich Antal, Gödöllő, 1997;
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Grassalkovich (I.) 
Antal. Ismeretlen 
festő műve, 18. sz. 
második fele. 
MNM TKcs

Varga Kálmán, Ábrázolások gróf Grassalko
vich Antalról, Agria, 36(2000).

Dávid Ferenc

Grassalkovich (II.) Antal, gr. 
—»gödöllői Grassalkovich-kastély

gregorián (cantus planus)
I. liturgikus énekalkalmak; az egy

házi év rendje
A mindennapos liturgikus zenei gya

korlat két fő szertartás, ill. szertartássoro
zat, a —»mise és a —»zsolozsma (offici
um) köré szerveződött, kiegészülve az 
egyes időszakokhoz, jeles napokhoz, ki
emelt ünnepekhez kapcsolódó különle
ges liturgikus cselekményekkel: körme- 
netekkel-processziókkal, a liturgia pere
mén helyet kapó, egy-egy eseményt

színjátékszerűen megjelenitő előadással 
(a vízkereszti csillagjáték, a húsvéti Visi
tatio Sepulchri stb.). A zsolozsma a zsol
tárkönyv (psalterium), ill. több bibliai és 
költött szöveg folyamatos, közös énekes 
(recitált) imádkozása meghatározott, a 
nap nyolc időpontja (hórája) köré szerve
zett ciklusban. Az egyes hórák tartalmát 
maguk az énekelt-recitált tételek alkot
ják, amelyek az egyszerű recitációs for
muláktól (zsoltárok, olvasmányok) a bo
nyolultabb, zeneileg kidolgozottabb dal
lamképletekig, ill. önálló, megkomponált 
dallamokig terjednek. Az officium ősi 
formulakészletből építkező, az aktuális 
szöveghez idomuló dallamstruktúrákat 
megjelenítő, s -  legalábbis kezdetben -  a 
teljes közösség által előadott törzsanya
gával szemben a mise (eukarisztia) tété
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lei sokkal inkább tekinthetők lekerekí
tett, zárt kompozícióknak, amelyek több
ségükben egy képzett, professzionista 
együttes (kórus, schola, esetleg szólista; 
—»egyházi zeneélet a középkorban) elő
adásában szólaltak meg. A gregorián ének 
e két fő liturgikus kerete abban is külön
bözik egymástól, hogy míg a misereperto
ár a középkor folyamán túlnyomórészt ál
landó, a nyugati egyház különböző terüle
tein is egységes rendet mutat, a zsolozsma 
anyaga jóval változékonyabb: egyházme
gyék, püspökségek, szerzetesi központok, 
sőt olykor helyi intézmények is hozzájá
rultak sajátos repertoár-, ill. elrendezés
beli megoldásaikkal a középkori officium 
sokszínű képének kialakításához.

A gregorián ének a vázolt intézményes 
kereteken túl szükségszerűen igazodott 
az egyházi év kötött liturgikus rendjéhez 
is. Az év legfőbb ünnepeihez kötődő ki
emelt időszakok (karácsony, húsvét) al
kotják a Tempora lét (a kódexekben: Pars 
Temporalis, Proprium de tempore), a 
szentek ünnepei a Sanctoralét (Proprium 
de sanctis), a saját liturgikus hagyomány
nyal nem rendelkező szentek ünnepei 
együttesen a Commune Sanctorumot. A  
Temporale a középkori liturgikus forrá
sok túlnyomó részében a karácsony 
négyhetes előkészületi idejének, advent- 
nek első vasárnapjával kezdődik, majd a 
karácsony nyolcnapos ünneplése (bele
foglalva néhány ősi jeles napot: Szt. Ist
ván első vértanú, Szt. János apostol és 
evangélista, Aprószentek, a 12. sz. óta 
Becket Tamás) után Krisztus körülmetél- 
tetésének (Circumcisio Domini vagy 
egyszerűen Octava Nativitatis) és vízke
reszt (Epiphania, Theophania) napjának 
ünneplésével folytatódik. Vízkereszt 
nyolcadával (Octava Epiphaniae) zárul a 
Temporale első szakasza, s veszi kezde
tét az öt-, ill. hathetes évközi idő (Tem
pus per annum). A Temporale második 
szakaszát a húsvéti ünnepkör alkotja: az 
előkészületi kilenchetes ciklus, amely 
magában foglalja a böjtelő vasárnapjait 
(hetvened-, hatvanad-, ötvenedvasámap: 
Dominica in Septuagesima, Sexagesima, 
Quinquagesima), a böjtidő kiemelt kezdő
napját (hamvazószerda: Feria quarta in

capite jejunii vagy dies cinerum), a négy 
böjti vasárnapot (Tempus Quadragesi
mae), valamint a húsvétot megelőző két 
különleges hetet (a Szenvedés vasárnapjá
val kezdődő Hebdomada Passionist és a 
virágvasámappal induló nagyhetet: Heb
domada major). A nagyhét utolsó három 
napja (nagycsütörtök: Feria quinta in 
Cena Domini; nagypéntek: Feria sexta in 
Parasceve; nagyszombat: Sabbatum Sanc
tum; együttesen: Triduum sacrum) liturgi
kus zenei szempontból is különleges 
helyzetű: a szigorúan meghatározott, Eu- 
rópa-szerte sem változó alaprepertoárhoz 
számos külön szertartás (nagycsütörtöki 
lábmosás, keresztimádás stb.), regionális 
érvényű járulékos kiegészítés (Visitatio 
Sepulchri) csatlakozik. A húsvét utáni 
nyolchetes időszak (Tempus Paschalis) je
les napjai a húsvétvasámapot követő fe- 
hérvasámap (Dominica in Albis), a húsvét 
utáni 7. vasárnapot megelőző áldozócsü
törtök (Ascensio Domini), pünkösd (Pen
tecostes), a 11-12. sz.-ban bevezetett 
Szentháromság (Trinitas) és a 13. sz. óta 
ünnepelt Űrnap (Oltáriszentség ünnepe: 
Corpus Christi). A húsvéti idő vége (a két 
utolsó hét) egybeesik az évközi idő máso
dik szakaszának kezdetével -  a középkor
ban ezt Szentháromság vasárnapja jelen
tette - ,  amely advent első vasárnapjáig 
tart. A középkori kódexek többsége ezen a 
helyen, a Temporale végén tünteti fel a 
Templomszentelés (Dedicatio ecclesiae), 
valamint a Halotti officium (Officium De
functorum) tételrendjét.

A Sanctoralé kevésbé megállapodott, 
területenként és koronként változéko
nyabb repertoárt mutat. Az első száza
dokban valószínűleg csak Mária néhány 
ünnepét, az apostolok és az első vértanúk 
emléknapjait fogta össze. Az ünnepek, 
ünnepelt szentek, ill. olykor csak szűk 
körben tisztelt jeles személyek, patrónu- 
sok száma az 5. sz.-tól kezdve azonban 
rohamosan nőtt, s a középkor vége felé 
egyre nagyobb teret kaptak az időleges 
zenei-prózai divatáramlatok.

2. a cantus planus helye a liturgiá
ban; katedrális és monasztikus rítus

A gregorián ének (gregoriánum, can
tus planus) a római egyház egyszólamú,
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latin nyelvű liturgikus éneke, az európai 
zenetörténet első, írásban is fennmaradt, 
önálló stílusként meghatározható doku
mentuma. Fejlődésének kezdetétől fogva 
funkcionális zene, s e funkcionalitás a 
keresztény liturgiában teljesedett ki. 
Mind a püspöki székhelyek katedrálisai- 
ban, mind a városi és falusi plébániák 
templomaiban és a kolostorok külvilág
tól elzárt falai közt a liturgia végzése állt 
a kanonokok és szerzetesek tevékenysé
gének középpontjában, s a liturgia nyúj
tott teret a vele elválaszthatatlanul össze
fonódó zenei gyakorlatnak is. A közép
kor magasrendű művészi zenéje, az 
egyszólamú gregorián ének nem pusztán 
a liturgia kísérője, az egyes liturgikus 
cselekmények, tevékenységek „megze
nésítése”, hanem maga a liturgia, az ün
nepélyesen, fennhangon kimondott isteni 
ige. A nyugati latin egyház liturgikus 
gyakorlata a középkor folyamán egy lé
nyegileg egységes, részleteiben -  terüle
tek, egyházmegyék, püspökségek, szer
zetesrendek szerint -  azonban rendkívül 
sokszínű, változatos rendszerben ölt tes
tet. Európa liturgikus szokásrendjét nap
jainkig az ún. római rítus határozza meg, 
amely a 4-6. sz.-ban vált ki a korai, írá
sos formában nem vagy csak szórványo
san, „rejtve” fennmaradt latin keresztény 
(gallikán, mozarab, észak-afrikai stb.) li
turgiák közül. Az érett római liturgiát a 
források kezdettől fogva két változatban 
rögzítik: az egyik a nagy római bazilikák 
gyakorlatát követő világi egyház -  püs
pöki székesegyházak, városi és falusi plé
bániák -  számára előírt szekuláris (vagy 
katedrális) liturgia, a másik a Nursiai Szt. 
Benedek (f548) Regulájában megfogal
mazott bencés, monasztikus rítus. A 8. 
sz.-ban a Frank Birodalom egyháza átve
szi a római szokásrendet, s bizonyos vál
toztatásokkal, a repertoár módositásával- 
gazdagításával, az ősi gallikán elemek

némelyikének átültetésével megalkotja 
és új szerkönyvekben rögzíti a frank-ró
mai liturgiát. A római liturgia eme válto
zata él tovább a középkori Európa világi 
egyházaiban, s ezt teszi magáévá az ez
redforduló táján szerveződő magyar egy
ház is.

A mo.-i katedrális liturgia kezdetben 
minden bizonnyal több helyi változatban 
élt; ennek vetett véget a 12. sz. derekán az 
esztergomi rítus tudatos megszerkesztése. 
Valamivel később, a központi esztergomi 
hagyomány keretein belül, részleteiben 
mégis világosan eltérve attól alakult ki a 
kalocsai érsekség (s ezen belül a zágrábi 
püspökség), valamint a Várad-Gyulafe- 
hérvár köré összpontosuló erdélyi püs
pökség saját szokásrendje.

A mo.-i szerzetesrendek (ideértve a 
kuriális rítust ápoló, később a királyi ud
var által is támogatott ferenceseket is) -  
amennyire a kevés fennmaradt forrás 
alapján megállapíthatjuk -  természetsze
rűleg nem a katedrális rendet követték, 
hanem saját, nemzetközi érvényű, föld
rajzi határokon átnyúló hagyományukat, 
amely azonban zenetörténeti szempont
ból nem érte el a szekuláris liturgia és a 
hozzá kapcsolódó zenei repertoár jelen
tőségét. Az egyetlen hazai alapítású szer
zetesrend, a pálosok azonban átvették az 
esztergomi rítust, s szigorúan ragaszkod
tak hozzá az egész középkor folyamán. A 
konzervatív pálos szerkönyvek ily mó
don az esztergomi liturgia legmegbízha
tóbb dokumentumai.

3. gregorián műfajok
A cantus planus repertoárja az egyes li

turgikus időszakok, cselekmények, ill. az 
ezekben betöltött liturgikus funkció alap
ján meghatározott műfajokra tagolódik. 
A szöveg és a zene kölcsönös alá-, ill. 
mellérendeltségének mértéke szerint két 
nagy műfajcsoportot különíthetünk el: (a) 
a szó abszolút tiszteletét szem előtt tartó
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recitatív, és (b) a zeneileg is kidolgozot
tabb melizmatikus (dallamos) műfajokat. 
E felosztás semmiképpen sem jelent idő
beli eltérést: az egyszerűbb dallamok nem 
szükségszerűen régebbiek, mint a dalla
mukban kidolgozottabbak. Sokkal inkább 
stílusbeli különbségről van szó: a kü
lönböző liturgikus szituációk különböző 
éneklés- és előadásmódot tettek szüksé
gessé, s így az egyszerűbb-szillabikus, ill. 
a melizmatikus énekmód közvetlen köl
csönhatás nélkül, önállóan fejlődött.

(a) A recitáció a szöveg kiemelésére, 
ünnepélyes megszólaltatására szolgáló 
emelkedett beszéd. A recitatív dallam ka
rakterét az előadandó szöveg hosszúsága, 
grammatikai sajátságai, lejtése, a liturgi
kus szituációban betöltött szerepe hatá
rozzák meg, önálló zenei értéke, jelentése 
nincs. A recitatív műfajok a gregorián 
legősibb rétegébe illeszkednek, sokáig 
szájhagyományozódás útján öröklődtek 
tovább, s lejegyzésükre csak a későbbi 
századok folyamán került sor. Lényegük 
a modellszerű szerkesztésmód: meghatá
rozott, a liturgikus helyzetnek megfelelő
en alkalmazott recitációs formulakészlet 
használata. A recitáció jelenthet puszta 
hangismétlést, ilyenkor a szöveg egyet
len hangon (tubán, tenoron) jelenik meg: 
ezt nevezzük merev (recto tono) recitá- 
ciónak. Sokkal gyakoribb azonban a li
turgikus szöveg két-három hangos tuba
sávban történő megszólaltatása: ez a 
mozgékony recitáció. A recitatív dalla
mok liturgikus szerepük és zenei karakte
rük szerint három csoportba oszthatók: 
ima-tónusok, olvasmány- (lekció-)tónu- 
sok és zsoltár-tónusok.

Az ima-tónusok általában nem bibli
kus eredetű irodalmi szövegek -  könyör
gések, áldások, imádságok -  elmondásá
ra szolgálnak. A zenei formát a szöveg ha
tározza meg: a zárlatok, zenei tagolások a 
grammatikai elrendezést követik. Ide so
rolható az egyetlen körmondatban meg
szerkesztett oráció, a zsolozsma átvezető 
szerepet betöltő verspárja, a versiculus, a 
mise Sanctusát bevezető többszakaszos, 
párbeszédes prefáció, amely már a legko
rábbi forrásokban is kétféle változatban 
jelenik meg: egy egyszerűbb, szillabikus

tónuson (tonus ferialis) és egy gazdagab
ban díszített, szélesebb tubasávot körbe
járó dallamon (tonus festivus, tonus so- 
lemnis). A prefációhoz hasonló felépítésű 
a Pater Noster (Miatyánk). A kiemelt sze
repű, díszes, ugyancsak többszakaszos 
archaikus szólórecitáció nagyszerű példá
ja a húsvéti vigília szertartásán elhangzó, 
az ünnepet meghirdető Exultet (Benedic
tio cerei), amely eredetileg Európa-szer- 
te több változatban élt, s csak később ál
lapodott meg egy modellben. Figyelem- 
reméltóan gazdag a magyar források 
Exultet-anyaga: a római, ill. frank-római 
variáns mellett több helyi megoldással is 
találkozunk. Az ima-tónusú tételek sorát 
a szólista és a közösség gyors váltakozá
sában előadott könyörgő-esdeklő, akkla- 
matív jellegű dallammodell, a litánia zár
ja. Ennek sajátos elágazása a Triduum Sa
crum laudeseinek végén felhangzó Kyrie 
puerorum, amely a gyermekek által éne
kelt háromszoros Kyrie-invokáció, a kó
rus Domine miserere refrénje, változó 
szólóvers és a Christus Dominus-refrén 
váltakozásából épül fel.

A lekció- (olvasmány-)tónusok mind a 
misében, mind a zsolozsmában a bibliai, 
ill. egyéb liturgikus szövegek stilizált fel
olvasására szolgáló, meghatározott sza
bályok szerint szerkesztett, szólisztikusan 
előadott recitációs formulák. Az olvas
mány-tónusok dallammozgása igen cse
kély -  a tuba többnyire merev, egy han
gon recitál - , s kizárólag a szöveg érthe
tőségét, grammatikai tagolását szolgálja. 
A mise és a zsolozsma állandó, naponta 
elhangzó olvasmányai (epistola, evangé
lium, prófécia, capitulum, a matutinum 
lekciói) mellett ide tartoznak a némileg 
önállósult, dallamosabb nagyheti passió- 
és lamentáció-formulák, valamint a kará
csonyi matutinumot lezáró genealógia 
(Liber Generationis).

A zsoltár-tónusok a teljes zsoltárkönyv 
(Psalterium) megszólaltatását teszik lehe
tővé a misében és a zsolozsmában. Az 
ima- és lekció-tónusokkal ellentétben 
nem fordulnak elő önállóan, hanem más, 
zeneileg kidolgozottabb tételeket (antifó- 
nákat, responzóriumokat) kereteznek. A 
dallamtagolást a zsoltárszöveg tagolása
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határozza meg. A parallelismus memb
rorum elvét követve a zsoltárversek két, 
egymást gondolatilag kiegészítő szakasz
ra bomlanak, ezekhez rugalmasan illesz
kednek a recitatív dallamelemek. Az elté
rő hosszúságú szövegrészek recitálását a 
tuba-szakasz biztosítja, amelyet csak a túl 
hosszú szövegek esetében szakít meg egy 
vagy több flexa. A kezdő- és zárószaka
szok megszólaltatását a szöveg hangsúly
rendjéhez alkalmazkodó initium és ter
minatio formulái biztosítják, a zsoltárvers 
két tagját a félzárlat funkciójú mediatio 
választja el egymástól. Az első századok
ban kialakult, szájhagyományozódás út
ján rögzült primitív zsoltárrecitációs mo

delleket később, feltehetőleg frank kez
deményezésre nyolc tónusból álló rend
szerbe (oktoechos) osztották be.

Előadásmódjuk szerint elválik egymás
tól az antifonális és responzoriális zsoltár- 
recitáció. A zsoltárok antifonális éneklésé
ben a verseket felváltva szólaltatja meg a 
közösség két csoportja (olykor a kórus és 
az előénekesek együttese). Ez az előadás
mód érvényesül -  egyszerűbb alakban -  
a zsolozsmaantifónák által közrefogott 
zsoltárok, valamint -  díszesebb daliami 
megjelenésben -  a miseintroitus zsoltárai
nak recitálásában.

A zsoltárok responzoriális előadásá
ban az egy vagy több szólista által, moz-
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gékonyabb recitációs dallamformulákon 
megszólaló zsoltárverset a közösség fe
lelete (refrénje) követi. Két fő érvénye
sülési területe a zsolozsma kis hóráiban, 
esetleg laudesében és kompletóriumában 
helyet kapó responsorium breve és az éj
szakai zsolozsmahórát (matutinumot) be
vezető invitatorium.

Bár a zsoltártónusok formulakészlete 
az oktoechos egységes rendszerének ki
alakításával minden bizonnyal sokat ve
szített hajdani változékonyságából, az 
egyes európai hagyományok mégis szá
mos helyi megoldást őriznek. A zsoltáro
zás fő területének, az officiumzsoltárok 
éneklésének mindennapi gyakorlatát az

elsődleges liturgikus zenei könyvek 
(antifonálék, hangjelzett breviáriumok, 
psalteriumok) mellett a tonáriusokból is
merhetjük meg, amelyek tónusok, azon 
belül a zsoltárvégződések dallamformulái 
(dififerentiái) szerint csoportosítják az an- 
tifónákat. Minthogy a középkori Mo. terü
letéről nem maradt fenn tonárius, a mo.-i 
zsoltáréneklést csupán közvetett úton, li
turgikus kódexek, ill. népzenei párhuza
mok segítségével rekonstruálhatjuk.

Az invitatoriumhoz kapcsolódó zsol
tárformulák mo.-i repertoárját több hazai 
kódex rögzíti (a legbővebb, 14 dallamból 
álló készletet a Zágrábi Intonáriumban 
találjuk): az általános európai alapréte-

Zent1 wr Zent1 vr isten 
dÿchp keraf Telles1 meríorsag 
es fpld felseges dÿchpsegeddel 
Teged1 apostolok tarsaggal
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gen kívül három késő középkori, feltehe
tőleg regionális érvényű dallammal.

Az európai és mo.-i gyakorlat a szoká
sosnál élesebben válik el a zsoltárrecitá- 
cióval rokon, mégis önálló tétel, a vasár- 
és ünnepnapok matutinumát, olykor más 
ünnepélyes énekalkalmakat, körmenete
ket lezáró Te Deum esetében. E nagysza
bású, több dallamformulát egyesítő kom
pozíció mo.-i változata, amely melizma- 
tikusságával, négyes tagolásával s a 
zárószakasz különleges transzpozíciójá
val tűnik ki, magyar fordításban is fenn
maradt a 16. sz. eleji -^Peer-kódexben.

(b) A gregorián ének zeneileg kidolgo
zottabb műfajait dallamgazdagságuk sze
rint két alcsoportba sorolhatjuk: a ncu- 
matikus-melodikus műfajok közt a zso
lozsma- és miseantifónát, valamint a 
himnuszt, a melizmatikus műfajok közt a 
mise tételeit és a zsolozsma nagy respon- 
zóriumát tartjuk számon.

A zsolozsmaantifónák központi helyet 
foglalnak el a gregorián énekanyagban. 
Az antifónakészlet rétegei, a dallamfor
málás és -szerkezet sokszínűsége a kö
zépkori liturgikus egyszólamúság teljes 
repertóriumára nézve szolgál tanulsá
gokkal. Az antifóna a zsoltárt keretező, 
eredetileg valószínűleg a zsoltárversek 
között is, később csupán a zsoltár előtt és 
után megszólaló, önálló zenei tételként is 
helytálló zárt dallam. Szövege származ
hat a hozzá kapcsolódó zsoltárból (psal- 
mikus antifónák), a Biblia más könyvei
ből, szentek életrajzából, olykor egyház
atyák írásaiból; a késő középkorban 
népszerűvé válnak a költött szövegű an
tifónák. A mintegy 3000 tételt magában 
foglaló repertoár zeneileg rendkívül vál
tozatos: a zárt motívumokból, meglévő 
dallamtoposzokból építkező, szűk hang
terjedelmű, a szöveg nyelvtani szerkeze
téhez, terjedelméhez, tagolásához teljes 
mértékben alkalmazkodó archaikus ti- 
pusdallamok mellett a hagyományos dal
lamanyagot rendhagyóan megformáló 
„átmeneti stílusú” darabokkal találko
zunk, amelyekhez az ezredforduló táján 
egy merőben eltérő zenei gondolkodás- 
módot tükröző, megnövekedett terjedel
mű, tág ambitusú, a klasszikus magtól

idegen dallamfordulatokban tobzódó ré
teg csatlakozik. Ez utóbbihoz tartoznak 
az 1000 után divatossá váló, többnyire 
csupán regionális elterjedtségű verses 
históriák antifónái.

A mo.-i antifónarepertoár sajátságai az 
Európa-szerte, esetenként csak közép
európai viszonylatban ismert tételek sa
játos liturgikus elrendezésében, új, má
sutt ismeretlen darabok bevezetésében s 
végül az átvett dallamanyag egyéni hazai 
variálódásában ragadhatok meg. Mind
három szintet egybevetve világosan ki
rajzolódik egy, a központi esztergomi rí
tust képviselő források által dokumentált 
magyar zenei fővonal, amelytől elválnak 
a szűkebb hatósugarú helyi hagyomá
nyok (Zágráb, a Felvidék, Erdély).

A himnusz a klasszikus gregorián dal
lamanyag egyetlen verses műfaja. A felte
hetően keleti mintára a 4. sz.-ban Európa 
több pontján felbukkanó, rohamosan ter
jedő ének -  helyi hagyományoktól függő
en -  a zsolozsma valamennyi hórájában 
helyet kapott. A Mo.-on művelt himnusz
költészet darabjai az Árpád-házi szentek 
(István, László, Imre, Erzsébet, Margit) 
tiszteletére költött himnuszok, amelyek 
az ezredforduló utáni újszerű dallamos
ságjegyeit viselik magukon.

A mise melizmatikus énektételei -  a 
proprium missae anyagába tartozó tractus, 
graduale, Alleluja, offertorium -  reperto
árjukban kevéssé változatosak, dallamfor
málásuk, zenei megjelenésük azonban 
rendkívül sokszínű. Ennek megfelelően a 
mo.-i források egy műfajon belül csak 
egy-egy tétellel, ill. tételek elrendezésével 
gazdagítják az európai repertoárt (Rex re
gum tractus, magyar szentek misetételei, 
Alleluja-szövegek válogatása és elrende
zése), dallamvariánsaikban azonban szá
mos egyéni tendencia mutatkozik meg 
(jellemző transzpozíciók és kontrafaktu
mok, az F-dallamok népszerűsége).

A zsolozsma matutinumában megszó
laló nagy responzórium (responsorium 
prolixum) a misetételek terjedelmes, 
önálló melizmáival ellentétben kisebb, 
többnyire tipizálható melizmatikus sza
kaszokból építkezik. Rétegezettsége ha
sonló a zsolozsmaantifónákéhoz: a szin
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te kizárólag zenei modelleket használó 
biblikus (kis százalékban psalmikus) 
szövegű típusdallamok ősi rétege az ez
redforduló után kötetlenebb megformá
lásit, terjedelmes, olykor cikornyás dal
lamfolyondárokban bővelkedő tételekkel 
egészült ki. A Mo.-on művelt stílus a nyil
vánvalóan hazai születésű, magyar szen
tek históriáiban helyet kapó responzóriu- 
mok mellett a hagyományos anyagban is 
nyomot hagyott, a szokásosnál határozot
tabban kiemelve a tételek formai vázát, 
modális pilléreit.

A 9-10. sz.-tól a gregorián dallamkincs 
alakulását új stilusáramlatok befolyásol
ják, amelyek nemcsak a törzsanyag is
mert műfajait gyarapítják új kompozíci
ókkal, hanem új műfajok születését is 
elősegítik. Ez az „új stílusú” réteg immár 
nem épül be olyan szervesen a közös eu
rópai repertoárba, mint az ősi dallamto
poszokból építkező zenei alapkészlet, fo
gékonyabb a hely és idő által meghatáro
zott divathullámok, ízlésváltások iránt. 
Hatósugara ezért szűkebb, csupán egy- 
egy kolostor, püspökség, egyházmegye 
vagy ország területére terjed. Az új mű
fajok közül a legfontosabbak: a trópus, a 
szekvencia, a rímes officium, valamint a 
miseordinárium.

A trópus (prosa, prosula) általános ér
telemben a liturgikus tételekhez kapcso
lódó, másodlagos zenei-szövegi betoldást 
jelöl. A trópusok nem alkotnak egységes 
műfajt, a tropizálás technikájától függően 
beszélhetünk terjedelmes melizmatikus 
dallamszakaszok megszövegezéséről, az 
alapdallamtól független új szöveges zenei 
anyag beillesztéséről vagy szöveg nélkü
li „meloform” melizmák interpolációjá
ról. A trópusok a misében (introitus-, Al
leluja-, ritkán tractus- és offertorium-, or- 
dinarium-tételek, de olvasmányok is) és a 
zsolozsmában (responsorium, az egyes 
hórákat lezáró Benedicamus-formula) 
egyaránt gyökeret vertek. A mo.-i forrá
sok a környező országok repertoárjával 
összevetve kevés trópust őriznek, Szend- 
rei 76 darabot rögzít. Az Európa-szerte 
népszerű dallamkészlet mellett azonban 
számos olyan tételt találunk, amely ha 
magyar szerzeménynek nem mondható

is (bár a Stephanus Dei gratia és a Ste
phanus iste mártír protho responzórium- 
trópusok másutt csak eltérő variánsban 
ismertek), mégis egy szűkebb közép-eu
rópai (cseh-délnémet-lengyel) régió sa
játjának tetszik (a responzórium-trópusok 
közül: Unde promeruit, Gaudens in Ye- 
rarchia, Stella lucida, a misetrópusokból 
az Allelujához csatlakozó Jam domnus 
optatas).

A szekvencia a tropizálási eljárás sajá
tos, a 9. sz. közepétől önálló életet élő al
kalmazása, a mise Alleluja-jubilusának 
kibővitése, majd megszövegezése. A 
mo.-i kódexek mintegy 200 szekvenciá
jában feltűnően sok a klasszikus, minden 
verset új dallammal megszólaltató, rím- 
telen-metrikus szövegű darab. A magyar 
szentek tiszteletére költött, ill. egyéb, 
magyarnak tekinthető szekvenciák -  
amelyek túlnyomórészt meglévő dalla
mok újraszövegezései-kontrafaktumai 
(Novae laudis attollamus -  Szt. László, 
Corde voce mente pura -  Szt. István, 
Mira mater) -  viszont már az új, szeré
nyebb melizmatikájú francia kompozíci- 
ós stílus mintájára készültek, s világosan 
elválnak a merészebb dallamdíszítéseket 
alkalmazó délnémet-cseh típusoktól (Sur
git virgo cum tropheo, Te deprecemur).

Az ezredforduló után elterjedő, több
nyire helyi-hazai patrónusok körül kibon
takozó szentkultusz zenei téren a verses, 
ill. rímes officiumok ugrásszerűen meg
növekedő termésében jut érvényre. A 
rímes officiumok (históriák) a zsolozsma 
liturgikus kereteinek megfelelően antifó- 
nákat és responzóriumokat szerveznek 
szövegi-zenei ciklussá. Mo. a saját patró- 
nusainak tiszteletére komponált históriák
kal járul hozzá az európai repertoárhoz: a 
Szt. István-officium az 1280-as években 
készülhetett, régebbi és újabb tételeket öt
vöz zeneileg kiforrott egésszé; Szt. László 
szövegében és dallamában egyenetlen 
színvonalú zsolozsmája visz. már a 12. sz. 
végén kész volt; a 13. sz. második felében 
keletkezett Szt. Imre-história nagyrészt 
más officiumok tételeit veszi át.

A miseordinárium (ordinarium mis
sae) a mise állandó részeinek (Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus,
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Agnus Dei, Ite missa est) dallamait fog
lalja magában. Repertoárjában néhány 
ősi, akklamáció jellegű tételtől eltekintve 
késő középkori, a gregorián új stílusában 
fogant, gyakran tételpárokba (Kyrie- 
Gloria, Sanctus-Agnus) szerveződő da
rabokat találunk. Az újabb kutatások 
eredményei azt igazolják, hogy a magyar 
források e műfajban az átlagosnál na
gyobb számban őriznek saját, máshon
nan nem dokumentált kompozíciókat.

A középkori Mo. területén művelt gre
gorián ének „egyéni” vonásait a reperto
ár és a dallamvariánsok területén ragad
hatjuk meg. Egyéni vonásként értékel
hetjük egy Európa-szerte ismert tétel új 
liturgikus fűnkcióba helyezését, általáno
san elterjedt dallamok új megszövegezé
sét, darabok nagyobb számú tételcso
portból meghatározott sorrendben össze
állított válogatását éppúgy, mint a csekély 
mennyiségű, ez idáig csak magyar forrá
sokból dokumentálható kompozíciókat. 
A gregorián mo.-i dallamváltozatai a 
Közép-kelet-Európa területére jellemző 
pentaton zenei dialektust követik, azon 
belül is azonban a gerinchangok határo
zott kiemelésével, átvett darabok sokszor 
újraformálásba torkolló apró dallamvál
toztatásaival, jellegzetes transzpozíciói
val jól körülhatárolható, logikus rend
szert alkotnak.

4. a repertoár és stílus változásai a 
késő középkorban

A 12. sz. második felére tehető az a re
form, amely mintegy öt évszázadon ke
resztül meghatározta a mo.-i liturgikus 
énekanyag összetételét, az év ünnepei 
közti felosztását, sajátos vonásait. Az 
esztergomi liturgikus rend (—»egyházi 
zeneélet a középkorban) tudatos kialakí
tása egybeesett a dallamváltozatok, ill. a 
hangjegyírás (-»notáció) terén végbement 
rendszerező-egységesítő tevékenységgel. 
E háromágú reformfolyamat eredménye 
az a megdöbbentő tartalmi hasonlóság
azonosság, amely késő középkori eszter
gomi kódexeinket jellemzi, s amely elvá
lasztja őket a peremterületek forrásaitól 
(—»zenei források).

A liturgikus énekrepertoár legősibb, 
Európa-szerte egységes, Mo.-on a 13. sz.

során megszilárdult törzsanyaga az elkö
vetkező időszakban sem változott szá
mottevően. Az alapkészletre azonban új 
tételek, tételcsoportok rakódtak rá, addig 
csupán elvétve fölbukkanó műfajok ke
rültek az alkotói figyelem középpontjába. 
E másodlagos réteg immár nem épült be 
szervesen az adott liturgikus zenei hagyo
mányba, megjelenése sokkal inkább di
vathatásnak engedelmeskedő mechanikus 
átvétel következménye volt. A gyarapodás 
és differenciálódás a ~ mo.-i fejlődéstörté
netének intézményes hátterében éppúgy 
megragadható, mint a repertoár műfajbeli, 
formai-stilisztikai jellemvonásaiban:

A Mo.-on a 13. sz.-tól megtelepedő fe
rences és Domonkos-rend liturgikus és 
énekszokásaiban nem az uralkodó egy
házmegyés hagyományt követte, hanem 
új életkörülményeiben is külföldről im
portált, országhatárokon átnyúló szokás
rendjét honosította meg. A székesegyházi 
gyakorlat mellett, azt semmiképpen nem 
befolyásolva, országunkban így egy nyu
gat-európai, francia-olasz liturgikus re
pertoár nyert létjogosultságot, mely mind 
dallamkincsében (a gregorián törzsreper
toár jellemző pentaton megformálása he
lyett diaion változatrendszer), mind hang
jegyírásában (az —»esztergomi notáció 
helyett egy általános kvadrát írás) élesen 
elvált a hazai gyakorlattól. A ferences-ku- 
riális liturgia a 15. sz.-ban olyannyira 
népszerűvé vált, hogy Mátyás király ud
vara is ennek ápolása mellett döntött.

A 14. sz.-ban fejlődésnek induló váro
si-polgári kultúra magával hozta az egy
házi-iskolái intézményhálózat kibővülé
sét: a tehetősebb plébániáknak, iskolák
nak, sőt egyes személyeknek lehetőségük 
nyílt arra, hogy scriptoriumot működtes
senek, küföldi műhelyekben készíttetett 
kódexekkel lássák el templomaikat. E 
gazdaságilag-jogilag nagyfokú önállósá
got élvező városok liturgikus szokásaik
ban ugyan nem függetlenithették magu
kat az ország vezető egyházi központjá
tól, Esztergomtól, mégis -  elsősorban a 
perem vidéki (Felvidék, Erdély) területek 
-  fogékonyabbaknak bizonyultak a kül
földről beáramló divathatások iránt. Az itt 
használt forrásokban gyakrabban fordul
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nak elő olyan tételek, ill. dallamváltoza
tok, amelyek a környező országokhoz fű
ződő szorosabb kapcsolatról tanúskodnak 
(cseh, lengyel hagyományra jellemző da
rabok, ritka variánsok), s hangjegyírásuk 
is idegen hatásról árulkodik (német-metzi 
keverék, esetleg cseh notáció).

A ~ repertoár mo.-i bővülése a leglát
ványosabban az európai viszonylatban is 
késő középkori fejleménynek számító 
műfajokban mutatkozott meg. A misében 
a szekvenciák, ordinárium-ciklusok, va
lamint az Alleluják új rétege, a zsolozs
mában a verses-rímes offíciumok (históri
ák), ill. mindkét műfajcsoportban a trópu
sok engedtek leginkább teret a gregorián 
„új stílus” kibontakozásának. Tovább szé
lesítette a repertoárt a kalendáriumi ünne
pek számának megnövekedése, amely 
Európában az ezredforduló táján kezdő
dött. A naptár nemzetek, országok, egy
házmegyék, városok patrónusainak jeles 
napjaival gazdagodott, s az újonnan fölfe- 
dezett-kanonizált szentek tisztelete több
nyire saját zsolozsmaciklus komponálását 
tette szükségessé. Ezek hatása természet
szerűleg nem hasonlítható a gregorián 
törzsrepertoár egyetemességéhez, érvé
nyességük csupán egy-egy szükebb terü
letre, ill. időszakra korlátozódott.

Az új műfajok művelésére már a 13. 
sz.-ban találunk példát (az Árpád-házi 
szentek verses históriái, régi típusú szek
venciák), a 14-15. sz.-ban azonban szá
muk ugrásszerűen megnövekedett, s ez 
stílusbeli változással is együttjárt. Az e 
korszakban keletkezett Alleluja-dalla- 
mok, ordinárium-tételek, szekvenciák és 
trópusok ugyan szívesen nyúltak vissza a 
régebbi, jól bevált dallammodellekhez -  
sok köztük az új szövegre alkalmazott 
pontos dallami átvétel, kontrafaktum (pl. 
a Szt. László tiszteletére komponált No
vae laudis attollamus szekvencia, a Be- 
cket Tamás ünnepére írt Sanctus, amely
nek dallama a szent rímes officiumának 
Jacet granum kezdetű responzóriumát 
idézi, a Sancti Spiritus assit nobis szek
venciából készült Kyrie etc.) - ,  ezek al
kalmazásában, egymás mellé állításában, 
tonális átértelmezésében mégis már egy 
új zenei ízlés követelményeinek tettek

eleget. A klasszikus -  modellekből föl- 
épülő zenei nyelvét, jellegzetes konjunkt 
dallamvezetését lendületes, tág dallam
ívek váltották föl, a mérsékelt hangterje
delem és kiegyensúlyozott hangközhasz
nálat helyére nagy ambitusú, gyakran „tó
nusidegen” hangkombinációk léptek, a 
konvencionális fordulatok jobbára csak a 
tételek kezdő-záró szakaszaiban „kötele
ző” tiszteletadásként bukkantak föl. A ré
gi stílus mértéktartó melizmatikája skála
menetekben tobzódó hangfolyondárokká 
szélesedett, s minthogy a változás vala
mennyi műfajban éreztette hatását, a mű
fajok közti hagyományos zenei határok 
sorvadásnak indultak.

Kiad.: Rajeczky Benjamin, Melodiarium 
Hungáriáé Medii Aevi, 1, Hymni et sequen
dae, 1956, pótkötet 1982; Monumenta Mono- 
dica Medii Aevi, V, Antiphon-Melodies, eds. 
Janka Szendrei and László Dobszay, Kas
sel-Basel etc., 1999.

írod.: Mezey László, Szt. István 13. száza
di verses históriája, in Magyar századok, Bp., 
1948, 41-51; Rajeczky Benjamin, Adatok a 
magyar gregoriánumhoz, in Emlékkönyv Ko
dály Zoltán 70. születésnapjára, szerk. Sza
bolcsi Bence, Bartha Dénes, Bp., 1953 
(ZtT, 1); Richard Rybariö, Sekvencie spisské- 
ho graduálu Juraja z Kezmarku, Hudobno- 
vedné stúdie (Bratislava), 1960; Falvy Zol
tán, Uber Antiphonenvarianten aus dem ös
terreichisch-ungarisch-tschechoslowakischen 
Raum, Studien zur Musikwissenschaft, 1964; 
Rajeczky Benjamin, Sur le Kyrie Ungaricum 
du manuscrit n° 1267 de la Bibliotéka Jagiel- 
lonska. (XV. s.), in Studia Hieronymo Feicht 
septuagenario dedicata, Varsó, 1964; Falvy 
Zoltán, Drei Reimoffizien aus Ungarn und 
ihre Musik, Musicologia Hungarica (Neue 
Folge), 2(1968); Rajeczky Benjamin, Kont
rafaktur in den Ordinarium-Sätzen der unga
rischen Handschriften, StudMus, 1977; 
D obszay László, Dallamminták a verses 
Szent Imre-zsolozsmához, ZtDolg, 1979; UŐ, 
Magyar zenetörténet, Bp., 1984; Mezei Já
nos, Das Responsorium „Vadis propitiator” 
in den ungarischen Handschriften, StudMus, 
1985; U llmann Péter, Bericht über die ver
gleichende Repertoire-Analyse der Breviere 
aus Ungarn, StudMus, 1985; Szendrei Jan
ka, Az István- és Imre-ofßcium zenei rétegei.
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in Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar 
középkorról, szerk. Fügedi Erik, Bp., 1986; 
Dobszay László, A középkori magyar liturgia 
István-kori elemei?, in Szent István és kora, 
szerk. Glatz Ferenc és Kardos József, Bp., 
1988; Magyarország zenetörténete, I, 1988; 
Dobszay László, A Breviarium Strigoniense 
jellegzetes pontjai, AH, 1(1989); Szendrei 
Janka, Tropenbestand der ungarischen Hand
schriften, in Cantus Planus. Papers read at 
the Third Meeting Tihany, Hungary, 19-24 
September 1988, Bp., 1990; Ullmann Péter, 
Die Offiziumstrukturen in der Fastenzeit und 
die Bestimmung von Diözesanriten, in Cantus 
Planus, i. m.; Czagány Zsuzsa, Magyar-nor- 
mann zenei kapcsolatok a középkorban?, 
ZtDolg, 1990-91; D o b s z a y  László, Plain- 
chant in Medieval Hungary, Journal of the 
Plainsong and Mediaeval Music Society, 13, 
1990; UŐ, A gregorián ének kézikönyve, Bp., 
1993; Czagány Zsuzsa, Kiss Gábor, Papp Ág
nes, A Repertory o f Mass Ordinaries in Eas
tern Europe, in Cantus Planus. Papers read at 
the 6th Meeting Eger Hungary 1993, Bp., 
1995; Kiss Gábor, Tonális variánsok a ma
gyarországi antifonarepertoárban, ZtDolg, 
1995-96; UŐ, A középkori magyarországi 
ordinarium-dallamok történeti, liturgiái és ze
nei vizsgálata a közép-európai repertoár kon
textusában, kand. dissz., MTA ZTI, Bp., 1999.

Czagány Zsuzsa

Gregoriánéi Pál (Gregoriancz; fBécs, 
1565. okt. 21.)

Főpap, diplomata, jogász, történeti 
emlékek gyűjtője. Florvát eredetű család 
sarja. 1548-ban pécsi püspökké nevezték 
ki, de székét nem foglalta el, 1550—54- 
ben zágrábi püspök, 1554-65-bcn győri 
püspök, emellett 1565-ben választott ka
locsai érsek. 1550-ben és 1552-ben Fer- 
dinánd király követe III. Gyula pápánál. 
Az első alkalommal elérte, hogy a kúria 
lemondott a mo.-i főpapok kinevezési il
letékeiről, a pápa megerősítette több egy
házmegyének a király által megnevezett 
püspökét, és hozzájárult, hogy az eszter
gomi érsekség jövedelmeit az ország vé
delmére fordítsák. Másodszor —»Fráter 
György meggyilkoltatása ügyében felol
dozó brévét járt ki a király számára. 
1551-52-ben ő képviselte a magyar klé

rust a tridenti zsinaton, ahol többször fel
szólalt, többek közt támogatta a két szín 
alatti áldozást és a kétnyelvű misézést. A 
16. sz.-i magyar jogi kodifikáció mindkét 
módszerét művelte: tagja volt a —»szo
kásjogot írásba foglaló —»Quadriparti
tum összeállítását végző testületnek, és 
szerkesztett egy kéziratos törvénygyűjte
ményt (—»törvény). Vázlatos történeti 
munkája a Breviarium rerum Hungarica- 
rum historico-geographicum, amely At
tilától I. Ferdinándig tekinti át a magyar 
történelmet, és —»Oláh Miklós Hungá
riádnak rövidített, néhány helyen kiegé
szített országleírását tartalmazza. Ezt 
használta fel a Quadripartitum I. 41. fe
jezete megírásakor, amely arról érteke
zik, hogy melyik király oklevele érvé
nyes. Mnemosynon... címmel összeállí
tást készített az 1558-ban fontos tisztséget 
viselő személyekről és családjukról. Ha
gyatékában fennmaradt két, Hunyadi 
Mátyásról szóló történet: a király és Bán- 
fi Miklós feleségének históriája (De rege 
Matthia et Nicolao Bánjfy), valamint a 
török követ bécsújhelyi megcsúfolásáról 
szóló anekdota (De oratore Turearum a 
Matthia rege deluso). Kéziratos hagyaté
kának túlnyomó részét az OSZK-ban őr
zött ún. Gregoriánci-kódex tartalmazza. 
Gyűjteményéből a 18. sz.-ban jelentettek 
meg részeket (Bél Mátyás, Kovachich 
Márton György). A neve alatt kiadott 
munkák egyikéről sem dönthető el bizo
nyosan, hogy szerzőként mekkora szere
pe volt létrehozásukban.

Kiad.: Matthias Bel, Adparatus ad histo
riam Hungáriáé, sive collectio miscellanea 
monumentorum ineditorum partim editorum 
sed fugentium, II, Pozsony, 1746; Martinus 
Georgius Kovachich, Scriptores rerum Hun- 
garicarum minores hactenus inediti, I, Buda, 
1798.

írod.: Bartoniek Emma, Fejezetek a 
16-17. századi magyarországi történetírás 
történetéből, Bp., 1975; Fraknói Vilmos, 
Magyarország egyházi és politikai összeköt
tetései a római szentszékkel, III, 1526-1689, 
Bp., 1903; Jánosi Mónika, Gregoriánczi Pál 
kéziratos törvénygyűjteménye a 16. század 
közepéről, MKsz, 104(1988).

Tringli István
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Gregorius Coelius Pannonius (tRó- 
ma, 1552)

Pálos teológiai író, római perjel. Életé
ről csak annyi ismeretes, hogy 1537-52 
között a római Sto Stefano Rotondo mel
letti pálos kolostor perjele volt. Az 1530- 
as évek végén kolostora különböző irata
it egy gyűjteménybe foglaltatta össze és 
hitelesíttette. A római kolostorukban élő 
pálosoknak elsőrendű érdekük fűződött 
ehhez, mivel többnyire római házaik és 
környékbeli szőlőik bérletéből éltek. 
Ezekből az iratokból maradtak csak fenn 
adatok a kolostor kötelező vizitációjáról 
(pl. 1535 telén Benedek perjel járt Ró
mában, 1545-ben a vizitáció költségeit a 
kolostor fedezte). A perjel feljegyzései az 
élet minden területét felölelik: a ruha
anyag vásárlásától a templom javításáig 
terjedően. A kórusima végzéséhez négy 
nagyalakú zsoltároskönyv elkészíttetése 
1546-ban szintén ~ nevéhez fűződik. Az 
elszámolásokból derül ki, hogy a római 
kolostor jövedelméből tudták fedezni az 
1540-ben Velencében kinyomtatott pálos 
breviárium árát.

~ 1537-ben jelentette meg Velencében 
Szt. Ágoston regulájához fűzött kom
mentárjait: Annotationes in regulam divi 
Augustini episcopi, Hungarico sermone 
luculentissime donatam, in gratiam fra 
trum eremitarum ordinis San[c]ti Pauli 
primi eremite (Megjegyzések Szent 
Ágoston püspök magyarra nagyon hasz
nosan átültetett regulájához az első reme
te Szent Pál rendjebeli remete testvérek 
javára). A könyv egyetlen példányát a 17. 
sz. század dereka óta Csíksomlyón (Csí
ki Székely Múzeum) őrzik. A mű első ré
szében a regula latin szövege, magyar 
fordítása és ~ hozzá fűzött magyarázatai 
olvashatók, a másodikban pedig a szer
zetesi fogadalom szövege fölötti elmél
kedés, benne a fogadalom magyar fordí
tásával. A pálos rend általános perje
lének, Pesti Gáspárnak szóló ajánlást ~ 
1537. márc. 12-én, Velencében keltezte. 
A kedvelt könyvet a 17. és a 18. sz.-ban 
többször is kiadták. A Szt. János Apoka
lipszisét magyarázó Collectanea in sa
cram Apocalypsin d. Ioannis apostoli et 
evangélistáé (Velence, 1547) c., teljes

egészében latin nyelvű művét ~ elsősor
ban a teológiában jártas szerzetestársai
nak szánta. Magyarázatokkal látta el az 
Énekek énekét is: Commentaria in Can
tica Canticorum (Bées, 1681). E köny
vek ismételt kiadása és folyamatos hasz
nálata a pálosokra jellemző spirituális ér
deklődés mellett elméleti teológiai 
irányultságukra utal.

Kiad.: Gregorius Coelius Pannonius, 
Annotationes in Regulam Divi Augustini epi
scopi, Hungarico sermone luculentissime do
natam, in gratiam fratrum eremitarum ordi
nis sancti Pauli primi eremite. Venetiis 1537, 
kiad. és bev. Sarbak Gábor, Csíkszereda 
2001, V-XXXII (A Csíksomlyói Ferences 
Kolostor Kincsei, 2).

írod.: Szt. Ágoston reguláinak magyar for
dítása Coelius [BánJJy] Gergelytől, kiad. és 
bev. DÉzsi Lajos, Bp., 1900 (a latin kommen
tárok nélkül közli a regula latin és magyar szö
vegét); Muckenhaupt Erzsébet, Egy elveszett
nek hitt régi magyar nyomtatványról, Művelő
dés (Bukarest), 36(1983), 6. sz.; Borsa 
Gedeon, Pótlások és igazítások a ,,Régi Ma
gyarországi Nyomtatványok’’első kötetéhez. 
VU. MKsz, 112(1995); Lorenz W einrich, Das 
ungarische Paulinerkloster Santo Stefano Ro
tondo in Rom (1404-1579), Berlin, 1998, 280- 
324 (Berliner Historische Studien, 30. Or
densstudien, XII); Uő, Hungarici Monasterii 
Ordinis S. Pauli Primi Heremitae de Urbe Ro
ma Instrumenta et Priorum Registra, ed. Lo
renz Weinrich, Roma-Bp., 1999 (Bibliotheca 
Academiae Hungáriáé in Roma. Fontes, 2).

Sarbak Gábor

Gregorius de Hungária (14. sz.)
Minorita szerzetes, az első ismert mo.-i 

származású Kína-utazó. Nemzetiségéről, 
neveltetéséről, személyéről semmit nem 
tudunk. A XII. Benedek pápa által a tatár 
fővárosba indított, Giovanni Marignoli 
vezette küldöttség tagja. A szerzetesek a 
N á p o 1 y - K a ffa -  S z a r aj -  A lm a I i k útvona
lon 1341-ben jutottak el a nagykán fővá
rosába, az akkor még Khambaliknak ne
vezett Pekingbe. Öt évet töltöttek Kíná
ban, majd a Hormuz-Palesztina-Ciprus 
útvonalon érkeztek vissza Avignonba 
1353-ban. ~ hazatértéről, ill. további sor
sáról nincsenek adatok.
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írod.: Magyar utazók lexikona, szerk. Ba
lázs Dénes, Bp., 1993.

Bánki Eva

Gregorius Sanoceus (Grzegorz z 
Sanoka; Sanok, 1406 k.-Rohatyn, 1477)

Latin nyelvű lengyel költő, diplomata. 
Tizenkét éves korában elszökött otthon
ról, tanításból és másolásból tartotta fenn 
magát. 1428-ban krakkói egyetemi hall
gató, 1439-ben magiszter. 1437-től wie- 
liczkai plébános. 1437-39-ben a pápai 
udvarban járt. 1440-ben III. (I.) Ulászló 
káplánja és gyóntatója lett, elkísérte Mo.- 
ra. Itt diplomáciai szolgálatokat is teljesí
tett, tárgyalt V. László embereivel, 1444- 
ben a török elleni segítség ügyében 
Krakkóba ment. Jelen volt a várnai csatá
ban (1444). Ezután —»Hunyadi János ud
varába került, aki egy időre rábízta fiai 
nevelését, majd -»Vitéz Jánosnál élt Vá
radon, ahol kanonokságot kapott. 1451- 
ben lembergi érsek lett. A közelben alapí
totta Dunajów városkát, ahol palotát épí
tett, hogy reneszánsz szellemi központot 
hozzon létre. Életrajzát Philippus Calli
machus (Filippo —»Buonaccorsi) előadá
sából ismerjük, aki Rómából szökve 
1470-ben nála talált menedéket, ezért 
munkája vélhetően ideálképet tükröz. E 
szerint jeles szónok, poéta és történetíró 
volt, 1433-tól a római költészetről adott 
elő a krakkói egyetemen, részt vett a 
váradi udvar humanista vitáiban, gyász
beszédeket tartott kanonoktársairól, de 
műveit szerénységből nem hozta nyilvá
nosságra. Néhány levele ismert, valamint 
a II. (Jagelló) Ulászló ( t  1434) lengyel 
király életrajzát ismertető epitáfmm. Pár 
sor maradt fenn a Veronai Gáborral foly
tatott verses vitájából, amely Mátyás 
1474-es boroszlói győzelme körül folyt. 
Az Ulászló mo.-i meghívásáról és a vár
nai csatáról szóló prózai mű elveszett, ill. 
Jan Dlugosz szerint nem ő írta. A lengye
lek első humanistájuknak tartják, noha 
költeményei nemcsak a humanista ideál
tól, hanem a verstan szabályaitól is távol 
állnak, művészi becsük nincs, azt mutat
ják, hogy szerzőjük gondolkodásmódja 
és stílusa egyaránt középkorias. Úgy lát
szik, életvitelében volt humanista.

írod.: Philippus Callimachus, Vita et mo
res Gregorii Sanocei archiepiscopi Leopolien- 
sis, ed. Ludwik Finkel, in Monumenta Polo- 
niae historica, VI, Lwów-Kraków, 1893; 
Andrzej Nowicki, Grzegorz z Sanoka, Warsza
wa, 1958; Balázs Mihály, Veronai Gábor és 
Szanoki Gergely verses vitája, AHistLittHung, 
18(1981).

Kulcsár Péter

Greischer, Matthias (Frankfurt, ? - 
Bécs, 1712)

Reprodukciós rézmetsző. Az 1680-és 
években Bécsben élt. 1682-ben már kap
csolatban volt —»Esterházy (I.) Pál nádor
ral. Több metszetet készített a felszabadí
tó háborúk eseményeiről, pl. Buda 1686-i 
ostromáról, Szentjobb és Eszék megvéte
léről. 1688-ban Kismartonba költözött, és 
Esterházy udvari rézmetszője lett. Elké
szítette számára a világ csodatévő Mária- 
képeit bemutató, 1690-ben Nagyszombat
ban kiadott kötet 118 illusztrációját. Az 
Esterházy által összeállított könyv, a Má- 
ria-kegyképek eredetéről szóló elbeszé
lésgyűjtemény a 17. sz. kát. egyházi iro
dalmának jellegzetes műfaját követi. Köz
vetlen mintaképe Wilhelm Gumppenberg 
müncheni jezsuita Atlas Marianusa, mely 
az 1657. évi első kiadást követő 200 év
ben mintegy 15 kiadásban, ill. átdolgozás
ban jelent meg, s több nyelvre is lefordí
tották. ~nek tulajdonítják azt a nagyrészt 
Esterházy-birtokokat ábrázoló, félbema
radt —»vedutasorozatot, amely Tobias 
Sadler 1670-ben megjelent Esterházy- 
családfájának várábrázolásai alapján ké
szült. ~ a források szerint 1690 u. már 
nem foglalkozott rézmetszéssel. A vissza
foglalás után Budán földmérő, majd csá
szári építési ellenőr lett.

Kiad.: BHA 30, 1994 (hasonmás).
írod.: Bubics Zsigmond, Merényi Lajos, 

Herczeg Esterházy Pál nádor 1635-1713, Bp., 
1895; Dávidné A skercz Éva, A soproni Liszt 
Ferenc Múzeum grafikai gyűjteményének tör
ténete, Arrabona, 14(1972); Galavics Géza, A 
mecénás Esterházy Pál, MÉ, 37(1988), 146, 
159-160; Uő, in BHA 30,1994.

Rózsa György

gremiale -»főpapi jelvények 2.
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Matthias Greischer metszete Esterházy Pál Az egész világon levő csudálatos boldogságos szűz képei...
(Nagyszombat, 1690) c. könyvében

Greuss, Georg -»Szeben nyomdásza
ta és könyvkiadása

griff
Ókori eredetű, a Physiologusban is le

írt képzeletbeli lény, állatszimbólum. 
Hátsó része —»oroszlánéhoz, mellső ré
sze —»saséhoz hasonló, négy lábán kar
mokat visel. Mint keverékállat a korai 
kereszténységben a gonosz erők szimbó
luma. Kettős természete a földhöz és az 
éghez köti, így a kereszténység számára 
Krisztus feltámadásának és mennybeme
netelének jelképe. Isten —»báránya köze
lében ábrázolták egy somogytúri kőlap
töredéken (1100 k., Keszthely, Balatoni

Múzeum). Középkori templomkapukon 
a mennyország őre. Ilyen funkciót tölthe- 
tett be pl. egy 12. sz. végi esztergomi fa- 
ragványon (Esztergom, Vármúzeum) és 
később Rákóczi Zsigmond erdélyi feje
delem ( t i 608) tumbáján, ahol ~ és 
-»oroszlán tartja az oldallap feliratos 
tábláját (1613, Szerencs, ref. templom). 
Máskor a gonosz lények legyőzője (szé
kesfehérvári kőfaragvány, 12. sz. vége, 
Kőtár). Ismeretlen összefüggésben ke
rült elő a bakonybéli bencés apátság te
rületén (12. sz. vége). A soproni ferences 
kolostor (—»soproni ferences templom és 
kolostor) káptalantermének konzolján 
(1340 k.) a —»bűnök közül az ördögi hi-
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A hite tlensége t je lk é p e ző  g r i f f  a soproni fe ren ces  ko lo sto r káp ta lan term ének konzo lján , 1340 k.

tétlenséget szimbolizálja. A Zsámboky- 
kódexben (ÖNB) sárga, négylábú állat, 
fején kis hármas koronát visel, s a Napba 
tekint. Christian Hermann Roth von Ro
thenfels Weber János eperjesi patikus és 
főbíró apotheosisa c., 1655-ben Lőcsén 
metszett lapján is oroszlán és sas eme
li az égbe Johann —»Weber diadalszeke
rét. A felsőbb hatalom és tekintély kifeje
zője is lehet, mint —»Gyöngyösi István 
Palinódiájában. Az Esterházy család cí
merállata.

Lásd még: -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

Gruber Károly Antal (Szeged, 1760. 
jún. 28.-Pozsony, 1840. szept. 19.)

Költő. Változatos életpálya (élelmezé
si tiszt, színész, a gr. Esterházy fiúk ne
velője) után 1806-tól a nemzeti könyvtár 
(-»Széchényi-könyvtár) írnoka, majd

Bécsben és Pozsonyban az Apponyi- 
könyvtár őre. 1833-ban nyugalomba vo
nult, Somogy m. táblabírája lett. 25 ver
ses, ill. drámakötete jelent meg. Kieme
lendő a magyar költészetet németre 
fordítva bemutató antológiája. De Prae
fectis Bibliothecarum c., kéziratban ma
radt művében (OSZK Quart. Lat. 566) a 
könyvtáros újszerű feladatait igyekezett 
összefoglalni.

K iad.: Fasti triumphales. Bées, 1814; Blu
menlese aus ungarischen Dichtern, Pest- 
Bécs, 1828.

írod .: Ludwigné Szepessy Ilona, Gruben- 
felsi Gruber Károly Antal hazai német író éle
te és irodalmi működése, 1919; V. WlNDlSCH 
Éva, Fejezet a könyvtárosi pálya magyaror
szági kialakulásának történetéből, MKsz, 
1957; Németh S. Katalin, Széchényi Ferenc 
négy kiadatlan levele Gruber Károly Antal
hoz, OSZK Évk, 1978.

Németh S. Katalin
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Gruber, Magnus (16. sz. első harma
da)

Sziléziai (lausitzi) származású, huma
nista műveltségű személy, aki I. (Habs
burg) Ferdinánd udvarával állt kapcsolat
ban. Több (kéziratban maradt) történeti, 
ill. geográfiai kompilációt is összeállított; 
magyar vonatkozású műve a Tractus 
Danubii (1531). Leírja benne a Duna víz
gyűjtő területét a forrástól a Fekete-ten
gerig, felsorolja a legfontosabb helysége
ket, olykor nevezetességeiket is említve. 
Mo.-ról jók az értesülései; ír az esztergo
mi Bakócz-kápolnáról (—»Esztergom 3.), 
a budai Hercules-szoborról (—»reneszánsz 
szobrászat), részletesen méltatja a viseg
rádi nyaralópalotát. A mohácsi csata és a 
Buda eleste közötti, kevéssé ismert kor
szakról őrzött meg adatokat. E művének 
egyetlen ismert kéziratát (egy másolato
kat tartalmazó kolligátumot) az OSZK 
őrzi.

írod.: M ikó Árpád, Magnus Gruber: 
Tractus Danubii (1531). Egy forrás nyomá
ban, in Tanulmányok Détshy Mihály nyolcva
nadik születésnapjára. Tanulmányok, szerk. 
Bardoly István, Haris Andrea, Bp., 2002 
(Művészettörténet -  Műemlékvédelem, 11).

Mikó Árpád

Guary-kódex (ejtsd: góri; MTAK, K 
34)

67 levél terjedelmű, vallásos elmélke
déseket tartalmazó magyar nyelvű kéz
irat. Segösdi Lukács provinciális kezde
ményezésére írhatták a 15-16. sz. fordu
lóján a mariánus ferences kolostorban az 
óbudai —»klarisszák rendi fegyelmének 
helyreállítására. A pokol kínjáról írt első 
elmélkedés szövege azonos a -^Nádor- 
kódexével. A kódexet Guary Miklós 
1835-ben adományozta az MTA-nak.

Kiad.: Guary Codex, kiad. Katona Lajos, 
Bp., 1908 (Nyelvemléktár, 15); Guary-kódex, 
hasonmás, kiad. Szabó Dénes, Bp., 1944 
(Codices Hungarici, 3).

írod.: Pusch Ödön, Vallásos elmélkedések 
kódexeinkben, Kolozsvár, 1910; Tímár Kál
mán, Adalékok kódexeink forrásaihoz, ItK, 
1926; Uő, Magyar kódexcsaládok, ItK, 1927; 
Csapodi Csaba, A „Magyar Codexek" elne
vezésű gyűjtemény, Bp., 1973, K 34 (Az

Guary-kódex,/ 33r. MTAK

MTAK Kézirattárának katalógusai, 5); Jakab 
László, A Guary-kódex ábécérendes adattá
ra, Debrecen, 1994 (Kiss Antallal).

Madas Edit

g u b a
Bolyhozott felületű vagy szövés köz

ben belefogott gyapjúfurtökkel dúsított 
durva gyapjúszövet. Népszerűségét an
nak köszönhette, hogy rendelkezett a 
szőrmeruhák jó tulajdonságaival, de azok
nál olcsóbb és a nedvességre kevésbé ér
zékeny alapanyag volt. Közép-Ázsiában 
archaikus, Európában a kora középkortól 
elterjedt textilféleség. A középkori festé
szetben ilyen anyagból készült ruhában 
szokták ábrázolni a pásztorokat és a re
mete szenteket, különösképpen Keresz
telő Szt. Jánost (pl. -yMagyar Anjou Le
gendárium, 17v, 18r). A ~nak mint „ma
gyar módra” készült takarónak első 
magyar előfordulását 1348-ból, a raguzai
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magyar kolónia testamentumaiból ismer
jük. —szövetből varrt felsőruhákban ábrá
zolja a 14. sz. közepén a —»Képes Króni
ka a magyarokra nyilazó vlachokat. Nem 
sokban különbözhettek tőlük megjelené
sükben a szintén -ruhába öltözködő an
gol vagy a -ujjast, -nadrágot viselő gas- 
cogne-i pásztorok sem. Csakhogy amíg a 
nyugat-európai országokban a 17. sz.-dal 
már a pásztorok is elhagyták a ~t, Mo.- 
on ekkor élte reneszánszát. Szinte közép
kori formájában látható a -  a román 
pásztorfigurákon az erdélyi öltözeteket 
bemutató 17. sz. végi ábrázolásokon. 
Mo. keleti megyéiben felnőtteknek és 
gyermekeknek egyaránt készítettek a 
„bojtos lazsnak” szövetéből ujjast, sőt el
vétve még az erdélyi nemesemberek vál
lán is megjelent. A 18. sz.-ban Mo. kele
ti felében, főleg Debrecen környékén a 
közrendű asszonyok, férfiak ünnepi fel
sőruhája is volt. A fehér, szürke vagy fe
kete színű juhgyapjúból összeválogatott 
és szőtt -vászonból varrt hosszú és rövid 
-  idővel mégis jobbára a vásározók, sze- 
kerezők hasznos téli ruhadarabja lett.

A -szövet készítésével a -csapók, gu
bások foglalkoztak, akik már a szövőszé
ken „kiszabták”, azaz kialakították és el
dolgozták a -  darabjait. Idővel a szűrsza
bók is varrtak ~t, de az általuk a vágott 
szélekből szabott -  élettartama meg sem 
közelítette a gubásokéét. Néhol a parasz
tok is eltanulták a -szövést, és háziipari 
keretek között állították elő a lazsnaknak 
vagy csergének is nevezett gyapjútakaró
kat (—»pokróc).

Írod.: Györffy István, Magyar népi hím
zések. I. A cifraszűr, Bp., 1930; Konrad 
Mautner, Victor Geramb, Steirisches Trach
tenbuch, I II, Graz, 1932-33; E. C herblanc, 
Le Kaunakès, Paris, 1937; J. G. D. Clark, 
Prehistoric Europe, London, 1955; François 
Boucher, Histoire du costume en occident de 
l'antiquité à nos jours, Paris, 1965, 21986; 
Gáborján Alice, Középkori magyar szürkeru
hák, Ethn, 96(1985); Durdica PETROVIC, A ju
goszláv műveltségi leltáranyag magyar 
kultúrjavai -  a guba példája alapján, Létünk, 
2(1988); Régi erdélyi viseletek. Viseletkódex a 
17. századból, Bp., 1990; Csapók, gubások és 
szűrszabók, süvegesek és kalaposok árszabá

sai (1597-1821), kiad. Flórián Mária, Bp., 
1995 (Az Mester Emberek Míveinek árazása).

Flórián Mária

gubás —»szabó

Gubás György (életéről adat 1704- 
ből)

Versszerző. Jeremiádjaiban a kurucok 
dunántúli vereségeit siratja; könyörög a 
békességért, Rákóczi sikereiért.

Művei és kiad.: Buzgó könyörgísekkel 
[...] teljes szomorú versek, Lőcse, 1704; A 
kuruc küzdelmek költészete, kiad. Varga Im
re, Bp., 1977.

Munitori Ottó

gubás bársony —»textil 3.

Gubernáth Antal (Rajka, 1757-Po- 
zsony, 1814. nov. 2.)

Tanár, színműíró, szakíró, történész, 
fordító. A gimnáziumot Győrött a jezsui
táknál végezte, Bécsben jogot hallgatott. 
1776-78-ban a nagyváradi királyi kon- 
viktus gyakornoka. Itt növendékeivel el
játszatta Nagyrahéjázó Ordas Demeter c. 
vígjátékát, mely Molière Úrhatnám pol
gárának távoli leszármazottja. Ezt köve
tően házitanító, Besztercebányán tanár, 
1786-ban Korponán jegyző. 1792-ben 
nevezik ki a pozsonyi királyi akadémiára 
a magyar nyelv és irodalom tanárának. A 
magyar nyelv tanítását a gimnáziumok
ban, az akadémiákon és az egyetemen el
rendelő 1790/91. évi 16. te. hatására Insti
tutionum linguae et litteraturae Hungari- 
cae (Pozsony, 1802-03) címmel latinul ir 
kétkötetes magyar nyelvtant. Közzéteszi 
a francia forradalom történetét (Fran- 
cziaországnak az első felzendülésétől 
fogva valóságosan elkövetett és szeren
csétlen történetei, Pozsony, 1793), olasz
ból fordított munkát jelentet meg (A ró
maiak Görögországban, Pozsony, 1798). 
A történelem iránti növekvő érdeklődésé
nek lehet következménye, hogy -  egye
bek mellett -  az 1808/09-es tanévben tör
téneti tárgyakat is tanít.

Kiad.: RMDE XVI1I/3, 1990.
írod.: Cs. Gárdonyi Klára, Farsangi játék 

a 18. századból, It, 1942; Mészáros István,
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Iskolai nyelvművelő módszerek a IS. század 
végén, MNyr, 1976.

Lux Etelka

gubernátor -»kormányzó

Gulácsi Albert (17. sz. második fele)
Naplóíró. II. Apafi Mihály titkára, 

Bécsben mellette tartózkodva lejegyezte 
Apafi emlékiratait, beszédeit, imádsága
it, s lemásolt egy latin gúnyverset Erdély 
helyzetéről. Gulátsi Albertnek, Apafi Mi
hály fejedelem secretariusának Diariu- 
ma (1691-96) c. kiadatlan naplóját az 
Erdélyi Múzeumegylet kézirattárában 
őrizték. Ma a Román Tudományos Aka
démia Könyvtárában, Kolozsvárott talál
ható. Jakab Elek sokat merített belőle Az 
utolsó Apafi (1875) c. művéhez.

Jankovics József

gulden —»forint

Gunesch, Andreas (Nagyszeben,
1648-Szászsebes, 1703. dec. 27.)

Szász történetíró. 1670-74-ben Wit- 
tenbergben tanult. 1680-tól kelneki, 
1702-től szászsebesi ev. lelkész. A Chro- 
rticon Fuchsio-Lupino-Oltardinum egyik 
szerzője (Annales Hungarici et Transil- 
vanici, 1630-1663). Gyászbeszédet írt 
Dániel Femgerről (Das sehnliche Ver
langen eines rechtschaffenen Christen, 
Nagyszeben, 1696). Számos latin és né
met munkája kéziratban maradt.

Művei: Annales Sabesienses, 1544-1602 
(ms., Nagyszeben, Muzeul Brukenthal); Das 
Siebenbürgischen Würgengels Fortsetzung, 
1601-1648 (Mathias Miles krónikájának foly
tatása, ms., Nagyszeben, Muzeul Brukenthal); 
Supplementum in Ruinam Transilvaniae a D. 
Hermanno conscriptam, 1580-1654 (ms., 
OSZK); Fides Saxonum in Transylvania 
(1697, ms., OSZK); Antiquitates capituli 
Saxopolitani (1697); Chronica (Medgyes tör
ténete 1700-ig); Res antiquae Gothicae, Hun- 
nicae et Longobardicae (1701); Noctes Kelni- 
censes; Ruina Hungáriáé (1702-03); Codex 
historicus Transilvaniae idiographicus (ms., 
OSZK).

írod.: Bartoniek, 1975 (Gundesch néven).
Kulcsár Péter

Gusztinyi János (Gusztini, eredetileg 
Zubralovszky; Árva m., 1718-Nyitra, 
1777)

Kát. író, nyitrai püspök. Nagyszom
batban tanult, házitanítóskodott, majd 
papi pályára lépett. Felszentelése után 
girincsi lelkész, 1741-től miskolci, 1744- 
től sátoraljaújhelyi plébános. 1747-től 
egri kanonok, szemináriumi prefektus, 
részt vett a —»Barkóczy Ferenc által át
szervezett egri teológiai főiskola tanter
vének kidolgozásában. 1763-tól nyitrai 
püspök, főispán, Mária Terézia belső tit
kos tanácsosa. Barkóczy írói körének 
tagja, neki dedikálta Üdvösség mannája 
(Eger, 1759) c., utóbb szlovákul is meg
jelent (Manna spasitelná, Nagyszombat, 
1794) hatalmas munkáját, melyben a ké
ső barokk kát. apologetika jegyében vitá
zik a ref. —»Flelmeczi Komoróczi István 
1741-ben kiadott Igazság paisa c. művé
vel. Pártfogolta a piaristák irodalmi tevé
kenységét, —»Dugonics András neki aján
lotta Trója veszedelme (Pozsony, 1774) 
c. művét.

írod.: Cs. J., A bars-szentkereszti püspöki 
könyvtár kéziratai, MKsz, 1882; Babik Jó
zsef, Miskolczon született és lelkészkedö r. 
kath. papok az irodalmi téren, Borsodmegyei 
Lapok, 1889, 66. sz.; Koncz Ákos, Egri egy
házmegyei papok az irodalmi téren, Eger, 
1892; B itskey István, Barkóczy Ferenc, az 
irodalmi mecénás, in Irodalom és felvilágoso
dás, szerk. Szauder József, Tárnái Andor, 
Bp., 1974; LőköS István, Eger és a felvilágo
sodás, It, 1986; Bitskey István, Püspökök, 
írók, könyvtárak, Eger, 1997.

Bogár Judit

Gutgesell, David (Bártfa, 1540-es 
évek-Bártfa, 1599. aug. 21.)

Nyomdász, Felső-Mo. területén az el
ső huzamosabb ideig működő nyomda 
alapítója. Bécsben tanulta a könyvnyom
tatást, majd több helyütt is működött, mi
előtt szülővárosában 1577-ben nyomdát 
létesített volna. Kapcsolatban állt Crispin 
Scharffenberg boroszlói könyvnyomtató
val és Leonhard —»Stöckel bártfai rektor
ral. Tipográfiája Bártfa városának támo
gatását is élvezte. Az anyagiakon túl a 
város az uralkodónál is közbenjárt érdé
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kében; a bártfai sajtó 1584-ben a mo.-i 
nyomdák közül elsőként kapta meg I. 
Rudolftól a császári privilégiumot. Fel
szerelését ~ visz. a közeli Krakkóból, 
Andreas Petricovius műhelyéből szerez
te be. 1597-99-ben -lel párhuzamosan, 
de önálló tipográfiával dolgozott a máso
dik bártfai nyomdász, Jakob Klöss. ~ ha
lálakor nyomdájának nem volt folytatója, 
betűi a továbbiakban sehol sem tűntek 
fel, könyvdíszei azonban a 17. sz. első 
évtizedétől kezdve, feltehetően vásárlás 
révén, felbukkantak kassai nyomdászok
nál, majd Lőcsén, az újonnan alapított 
Brewer-nyomdában is. Tevékenységének 
több mint húsz éve alatt ~ mintegy 80 ki
adványt jelentetett meg, többségükben a 
lutheri reformáció szolgálatában, latinul, 
németül, magyarul, biblikus cseh nyelven.

írod.: Jozef RepCÁK, Knihy, kniznice a 
knihtlaciarstvo v Bardejove, Kniznicnÿ zbor- 
ník, 1968; Uő, Styristo rokov bardejovské 
knihtlaciarstva, Kniha, 1977; Szabó András, 
David Gutgesell ismeretlen levele, MKsz, 
1985.

V. Ecsedy Judit

Guttovieni, Josephus ( 1602-Pozsony, 
1667 u.)

Ev. tanító, versszerző. 1621—48 között 
Szenicén, majd Győrött tanít, 1649-től a 
pozsonyi ev. iskola magyar tanítója. 
1659-től ugyanitt városi írnok és kántor. 
Latin nyelvű alkalmi verseket írt, ezeken 
kívül egy-egy magyar és cseh nyelvű 
versezete maradt fent a Lipót császárt di
csőítő Carmen acrostichum (Trencsén, 
1659) c. kiadványban. Latin nyelvű mun
kái közül kiemelkedik a Zrínyi Miklóst 
ünneplő Carmen acrostichum (Bécs, 
1663), amely egyrészt a korabeli esemé
nyek visszhangja, a közvélekedés tolmá- 
csolója, másrészt a pogány kiűzésére 
szövetkező magyarság és a keresztény 
Európa újjáéledő reményének kifejezése.

Kiad.: RMK.T XVII/9, 1977.
Tóth Jakab

Günther Sámuel (Lőcse, 1742. 
aug.-?)

Szepességi nemesi család fia. Sárospa
takon, Lőcsén, majd Sopronban tanult.

1759-60-ban magyar nyelvű naplót veze
tett mindennapi elfoglaltságairól, kedvte
léseiről. A 208 lapból álló naplóból 1912- 
ben néhány részlet nyomtatásban is meg
jelent.

írod.: Förster Jenő, Egy szepesi patrici
us-flu naplója, Közlemények Szepes Várme
gye Múltjából, 1912.

Bogár Judit

Gvadányi József, gr. (Rudabánya, 
1725. okt. 16.-Szakolca, 1801. dec. 21.)

író, katona. Családja olasz eredetű, 
dédapja (Alessandro de Guadagnis) csá
szári zsoldosként Arezzóból került Mo.- 
ra, a szentgotthárdi csatában esett el. 
Nagyapja, akit kérésére az országgyűlés 
honosított, már Gvadányi Sándornak (is) 
nevezte magát, Szendrő kapitánya volt, ő 
szerezte a családi birtokot, házassága ré
vén többek közt Rudabányát, és a (len
gyel) grófi címet. ~ az egri jezsuitáknál 
tanult, majd Nagyszombatban bölcsésze
tet hallgatott. A családi hagyományokhoz 
híven 1742-ben katonának állt. Részt vett 
az örökösödési háborúban, a hétéves há
borúban, mint katona bejárta fél Európát. 
Lovassági tábornokként vonult nyugállo
mányba (1784), Szakolcán telepedett le. 
Gazdálkodott és írt: idős korára az ország 
egyik legnépszerűbb írója lett. Korábban 
is foglalkozott irodalommal, diákként la
tinul verselt, fennmaradt egy német-ma
gyar keveréknyelvű köszöntője, talán 
1775-ből (Aprekaszión, Pozsony, 1791, 
verses huszártréfa). Hírnevét azonban 
egyértelműen annak a több mint egy tu
cat munkának köszönheti, amelyet nem 
egészen egy évtized alatt szakolcai bir
tokosként összeírt. Legfőbb példaképe 
—»Gyöngyösi István volt. Első kötete, a 
név nélkül megjelent Pöstényi förödés 
(Pozsony, 1784) nem más, mint a fürdő 
életéből vett pletykák versbe szedése, egy 
szabadszájú katona férfitársaságnak szánt 
irománya. 1787-ben, mindössze három 
hónap alatt írta meg fő művét, az Egy fa 
lusi nótáriusnak budai utazását (Pozsony, 
Komárom, 1790); „az elaludt vérű ma
gyar szívek felserkentésére és mulatsá
gára”. Hőse Zajtai István, Peleske község 
nótáriusa, akivel a városban mulatságos
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kalandok esnek meg. Ezek során a szer
ző mintegy azonosul Zajtai urammal, s a 
bűnös város ostorozójává válik. 1789- 
ben kiadott egy hadtudományi dolgoza
tot (Mostan folyó török háborúra célzó 
gondolatok, Pozsony, Komárom, 1790). 
Az Egy falusi nótáriusnak a nagy sikerre 
való tekintettel megírta (kevésbé sikeres) 
folytatását, A falusi nótáriusnak elmélke
dései, betegsége, halála és testamentuma 
( 1796) címmel. A nemesség reformtörek
véseiről, az 1790-91-es országgyűlésről 
szatirikus éllel nyilatkozott (A mostan fo 

lyó ország gyűlésének satyrico criticé va
ló leírása..., 1791). Vóltaire-t fordított, 
visz. németből, az eredeti szövegből biz
tos kézzel gyomlálva ki a felvilágosodás 
eszméit, s helyettesítve őket a magáéival 
(Tizenkettődik Károly, Svécia ország kirá
lyának élete..., Pozsony, 1792). Az Egy 
falusi nótáriushoz hasonló népszerűségre 
tett szert a ~ által korábban kárhoztatott 
páros rímű tizenkettesekben írt Rontó Pál
nak, egy magyar lovas közkatona és gróf 
Benyovszky Móricnak életek [...] leírása 
(1793). Kisebb munkái (Nándorfej érvár-
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EGY
FALUSI NÓTÁRIUSNAK

B U D A l

U T A Z A S A ,
M fi L  L  Y E T  

ö n n ö n  tn a g a  a b b a n  e s e t t  
VISZSZONTAGSÀGAIVAL EGYGYÜTT 

a z  e l - a l u d t  v é r ü  
M A G Y A R  S Z Í V E K ’ 

fe l F e rk e n té s é re  , és  m ú la t f á g á r a  
E’ V E  R S fi K B E F O G L A L T  T.

Poxsonban és Komáromban,
WÍBER SIMON PÉTER f.öltfígível és betűivel i r p ,

Gvadányi József, Egy falusi nótáriusnak budai 
utazása, P ozsony - K om árom , 1790, cím lap

nak megvétele..., Pozsony és Komárom, 
1790; A nemes magyar dámákhoz és kis
asszonyokhoz szóló versek..., Pozsony és 
Komárom, 1790; Rettentő látás, retten
tőbb történet, amelyet Erzsébet herceg
asszony véletlen halálának alkalmatos
ságával 1790. versekbe foglalt, Pozsony 
és Komárom, 1790) jól szolgálták ki az 
olvasóközönség igényeit. 1796-ban nagy
igényű munkába kezdett: Miliőt nyomán 
világtörténetet szándékozott írni. Az első 
hat kötet meg is jelent, a folytatásban 
halála akadályozta meg, a vállalkozást 
—»Kis János folytatta (A világnak kö
zönséges históriája, I IX, 1796-1811). 
Unalmas órákban, vagyis a téli hosszú 
estvéken való időtöltés (1795) címmel a 
kor költőnőivel folytatott verses levél
váltását adta ki.

~ megítélése legalábbis ellentmondá
sos. Kora legnépszerűbb írója volt; Pető
fi dicsérte, Arany kedves dilettánsnak

tartotta, s hasonlóképpen nyilatkozott ró
la Kosztolányi is. Az Egy falusi nótárius 
alapján Gaál József 1838-ban igen sike
res színdarabot írt, ezt, ill. átdolgozásait 
és a téma más feldolgozásait máig kö
zönségcsalogató darabnak tartják a szín- 
igazgatók. —»Péczeli József, —»Baráti 
Szabó Dávid, —»Aranka György, —»Or
czy Lőrinc tartott vele kapcsolatot, iro
dalmi levelezése nem jelentéktelen. Tu
dott több nyelven, birtokán reneszánsz 
stílusú kastélyt építtetett. Kortársai nagy 
részét szórakoztatták írásai, magyarkodá
sait még azok is szerették, akikre egyéb
ként ez nem volt jellemző. Típusokat te
remtett, megmintázta a konzervatív, az 
idegen erkölcsöket, viselkedésformákat, 
öltözetet megvető magyart. Életképei
nek, megfigyelőképességének köszönhe
tően írásai egyben fontos életmódtörté- 
neti-művelődéstörténeti források is.

Kétségtelen ugyanakkor, hogy a pro
vincializmus és konzervativizmus apos
tola, a francia felvilágosodás és a köztár
sasági államforma következetes ellensé
ge, a nemesi ellenállás kigúnyolója. A 
kényes ízlésű —»Kazinczy, akárcsak Ber
zsenyi, borzadva tekintett rá. Szellemisé
ge még leginkább -»Dugonics Andrásé
val rokonítható.

Művei: Egy falusi nótáriusnak budai uta
zása, kiad. Gyulai Pál, Bp., 1878; Pöstényi 
förödés, kiad. Mészöly Gedeon, Bp., 1921; 
Gvadányi József és Fazekas Mihály [mun
kái], kiad. N égyesy László, Bp., 1904.

írod.: Arany János, Gvadányi József, Ko
szorú, 1863; SzÉchy Károly, Gvadányi Jó
zsef, Bp., 1894; Barta János, Gvadányi Jó
zsef és haladó hagyományaink, It, 1951 ; Ge- 
RÉB László, Gvadányi József, Csillag, 1951; 
SZAUDER József, Geréb László Gvadányi Jó
zsef cikkéhez, Csillag, 1951; C sanda Sándor, 
Benyovszky Móric kalandjainak megverselő- 
je, Új Szó, 1975; Csorba Zoltán, Gvadányi 
József élete és munkái, Miskolc, 1975; Kosz
tolányi Dezső, Gvadányi József [1935], in 
Uő, Látjátok, feleim, Bp., 1976; Vargha Ba
lázs, A peleskei nótárius. Gvadányi József, in 
Uő, „Állok Dunánk szélén, a pesti parton... ”, 
Bp., 1984; B író Ferenc, Egy régi jó konzer
vatív, Új írás, 1989.

Szelp Erika
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Gy
Gyalogi János (Gyöngyös, 1686. jan.

6.-Buda, 1761. máj. 29.)
Költő, jezsuita hitszónok. 1701-ben lé

pett a rendbe. Nagyszombatban teológiát 
végzett, 1713-ban szentelték pappá Tren- 
csénben, majd Kőszegen tanított három 
évig. 1715-ben bölcseletből doktorált. 
1716-ban saját kérelmére Marosvásár
helyre került hitszónoknak. 1724-ben 
Székelyudvarhelyen házfőnök, 1725-ben 
Nagyszombatban hitszónok volt és a Ma
rianum papnevelő intézetet kormányozta, 
1728-tól Kolozsváron házfőnök, 1730— 
35-ben Nagyszombatban pap, Marosvá
sárhelyen a templom építését felügyeli, 
1738-40-ben Székelyudvarhelyen a rend
ház elöljárója. 1740-41-ben Szatmáron 
rendházfőnök, 1742-ben újra Székelyud
varhelyen elöljáró, 1743-ban Kolozsvá
ron egyházi szónok. Ugyanebben az év
ben Egerben, majd 1744-ben Budán vi
selt tisztséget, itt hírnevet szerez mint a 
Szentháromság Társulat elnöke. 1746- 
ban Pécsett, 1747-ben Kolozsváron egy
házi szónok és a papnevelde igazgatója. 
1751-55-ben Kassán, 1756-60-ban pedig 
Székelyudvarhelyen a rendtársak lelki 
igazgatója. 1761-ben Budán vonult nyu
galomba. Életét és munkásságát Tomus 
prior Sylvae opusculorum... c. gyűjtemé
nyéből ismerjük.

Elsősorban mint hitszónok volt neve
zetes, „magyar Ciceró”-nak nevezték, ő 
maga több mint 22 kötet halotti beszédé
ről emlékezik meg. II. Rákóczi Ferenc 
felkelése idejéből kisebb krónikát, ke
resztény erkölcstant, prédikációkat, latin 
és magyar szatírákat, klasszikus formájú 
költeményeket és alkalmi verseket is írt, 
többségük kiadatlan, nagy részüket az 
Egri Főegyházmegyei Könyvtár kézirat
tára őrzi (Cujusdam ex Agriensi Societati 
Jesus [...] Anno 1744).

Művei: Carmen augurale, Kolozsvár, 
1719; Iter ad Templum honoris per Templum 
virtutis..., Szeben, 1719; Keresztes vitéz, 
avagy a szent keresztnek világbíró zászlója 
alá megtérő [...] néh. Gróf Várhegyi Keresz
tes Márton úrnak halotti dicsérete, Kolozs

vár, 1728; Sylvae, seu varia Elegiarum arti
ficia, diversas temporum praesentium mate
rias complexa; Kolozsvár, 1737 (névtelenül); 
Ad Cassovienses collegii academici schola
sticos Soc. Jesu..., Kassa, 1753; Panegyrici 
sanctorum patronorum regni Hungáriáé, 
Kassa, 1754.

írod.: Gyalogi János magyar jezsuita em
lékezete, A kolozsvári római katolikus főgim
názium évkönyve, 1857/58; Némethy Lajos, 
A magyar egyházi írók csarnoka. Gyalogi Já
nos, Új Magyar Sión, 1879; V elics László, 
Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából, 3. fü
zet, Bp., 1912; B író Vencel, Boros Fortunát, 
Erdélyi katolikus nagyok, Kolozsvár, 1941; 
R itter Márton, Gyalogi János ismeretlen la
tin versei az egri főegyházmegyei könyvtár
ban, Vigilia, 1965; Hamvai Kovács Zsig- 
mond, Kassai írók a mohácsi vésztől máig, 
Kassa, 1907, 48^19.

Nádor Zsófia

gyalogság
A hadakozás fő ereje, az ember-ember 

elleni harc fő eszköze, az egyéni harci tel
jesítmény elsődleges megnyilvánulási 
formája. A lovas kultúrájú magyaroknál a 
~ viszonylag későn jelenik meg: az Ár
pád-korban a lovas jobbágyok mellett tű
nik fel a másodrendűnek tekintett, gya
logszolgálatot teljesítő vámép. Szerveze
tileg tizedekre és századokra tagolódott, 
élükön a decurióval, ill. a centurióval. A ~ 
Európában főleg a várvédelemben, vár
ostromban jutott szerephez, a hadigépek 
alkalmazása, a megrohanás, a módszeres 
rombolás, ill. mindennek elhárítása során. 
Támadó fegyvere a csákány, a fokos, a 
csatabárd, védőfegyvere a pajzs és a si
sak. Csatában távolharcnál íjat és szám
szeríjat, közelharcnál dárdát és kardot is 
használt a ~.

1302-ben Courtray-nél a flandriai ~ a 
francia, 1315-ben Morgartennél a svájci 
~ a burgundi, 1346-ban Cressynél az an
gol ~ újra a francia lovassággal szemben 
aratott diadalt. E példák hatására Mo.-on 
először I. (Nagy) Lajos fogadott fel na
gyobb számban idegen gyalogos zsoldo
sokat (—moldoshadsereg) nyugati és déli 
hadjáratai során. A magyar ~ Zsigmond, 
—»Hunyadi János és Mátyás király cseh és
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török háborúiban vált jelentőssé. Alkal
mazását először az 1454-es törvény sza
bályozta. A magyar ~ létszám, fegyverzet 
és kiképzés tekintetében Mátyás korában 
érte el fejlődése legmagasabb fokát, de 
még ekkor sem vált csatadöntő erővé, 
Mátyás halála után pedig visszaesés kö
vetkezett be. Az íj, a számszeríj, a kopj a 
mellett fő fegyverré lépett elő a gyalogsá
gi szablya, de megjelentek a —»kézi lő
fegyverek is, kezdetben huszita módra 
láncokkal összekapcsolt harci szekereken 
elhelyezett harcosok kezelésében. Csata 
esetén a harcot a muskétások és más lövé
szek vezették be, az ellenlökést a pajzso
sok és a páncélosok fogták fel, majd a 
mögöttük álló, hatalmas szálfegyvert 
használó ún. drabantok szórták szét az el
lenséget, amelyre az előbbiek együttesen 
szablyával mérték a végső csapást. A hó
doltság korában a német zsoldosokból, 
magyar —»hajdúkból és városi darabon
tokból álló végvári ~ (—»végvári katona
ság) került előtérbe. A tizedekbe, majd 
századokba szervezett várbeli ~ élén a lo
vaskapitány mögé sorolt gyalogvajda állt, 
több század esetén a gyalogvajdák közül 
kikerülő fővajda, aki rangjának jelzésére 
személyi használatú zászlót kapott. A 
végvári gyalogosok fegyverzete a kopj a, 
a flinta, továbbá a szablya és esetleg a bu
zogány volt. A várvédelem mellett az el
lenség megelőzésére kivonulva gyalog
lest is alkalmaztak, továbbá gyakori volt 
a kihívást követő, váron kívüli bajviadal.

A 17. sz. közepén megszülető —»állan
dó hadseregben a létszám négyötödét ki
tevő, meghatározó fegyvernemmé vált a 
~. A császári állandó hadseregben kez
detben hajdúezred megnevezéssel szer
veztek magyar összetételű, felszerelésű 
és fegyverzetű gyalogezredeket. Az első 
ilyet saját költségén állította ki 1688- 
1700 között gr. Pálffy Miklós. További 
rövid életű ezredek után az első tartósan 
(egészen a 20. sz.-ig) fennmaradt, utoljá
ra 51. hadrendi számot viselő gyalogez
redet babocsai Bagossy Pál által alapítot
ta 1702-ben. A 18. sz. végéig összesen 34 
magyar gyalogezred jött létre. Magyar 
katonák német összetételű gyalogezred 
élére is kerülhettek, mint 1672-ben Seré

nyi János Károly gr., 1706-ban Ester
házy Ferenc gr., 1711-ben bedai Tholdy 
Bertalan. Ezek az egységek kezdetben 12 
században 2000, majd 2300, végül 18 szá
zadban 3000 főből álltak. A magyar ezre
dek 1741-től váltak a németekkel azonos 
harcértékűvé. A ~ alapfegyvere elöltöltős 
rendszerű, sima csövű, 16,5 és 20 mm kö
zötti űrméretű, 1-1,5 m közti csőhosszú, 
hajlítás nélküli tussal ellátott, a szurony
nyal együtt 4,5-5,2 kg közti súlyú puska 
volt, a gránátosoké a derekukra erősítve 
(meghatározatlan számban) magukkal 
vitt kézigránát. Egy-egy harcos 50-60 töl
téshez való lőszert vitt magával, és külön 
még a lövedéket, a lőport és a fojtást. To
vábbra is valamennyien fel voltak szerel
ve a kézitusához nélkülözhetetlen gya
logsági szablyával. A zászlóaljanként 
leadott, még célzás nélküli össztüzet kö
vetően, a puskát hátravetve, ill. a kézi
gránátoktól megszabadulva, a szablyát 
forgatva rontottak rá az ellenségre. A 
szuronyt védekezéskor használták az el
lenség döfködéssel való távoltartására. A 
tisztek közül a zászlós az akadály leküz
désére szolgáló botot vitt magával, a 
többiek lándzsaheggyel ellátott, 2-2,5 m 
hosszúságú szúrófegyverrel, a spontonnal 
harcoltak. Az ekkortájt kialakuló egyen- 
öltözék fő jellemzője a lábszárközépig 
érő kabát, alatta szűk ujjú, rövid melles, 
szűk nadrág, ing, térdharisnya, továbbá a 
boka alattig érő, széles, szögletes orrú, 
bal és jobb láb megkülönböztetése nélkül 
azonosan készített pár cipő, a puskások
nál háromszögletű kalap, a gránátosoknál 
medvebőr süveg volt. Az alsónadrág még 
ismeretlen volt. A táborozáshoz, főzéshez 
szükséges eszközöket megosztva az egy 
öregkatonából és két újoncból álló pajtás
ság, a legkisebb szervezeti egység közö
sen vitte.

írod.: Takáts Sándor, A magyar gyalog
ság megalakulása, Bp., 1908; A magyar gya
logság, szerk. Doromby József, Reé László, 
Bp., [1942],

Zachar József

Gyalui Torda Zsigmond (Gyalu, ? -  
Pozsony, 1569. márc. 14.)

Filológus. Georg —»Wemher veje. Gyű-
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lafehérváron, 1535-től Krakkóban, 1539- 
től Wittenbergben tanult; 1544-ben ma
giszter lett. 1546-49-ben Padovában főúri 
ifjak nevelője. 1551-től Epeijesen tanár. 
1553-tól a pozsonyi kamara tanácsosa. 
Levelezett korának humanista reformáto
raival. Latin prózai és verses művei Pado
vában jelentek meg (Epigrammata, Bées, 
1554). Latinra fordította Euripidész 
Oresztészét (Bázel, 1551), kiadta Galeotto 
—»Marzio De [...] dictis ac factis regis 
Matthiae c. művét (Bées, 1563). Naplóíró 
(ms., EK).

Kiad.: Ephemerides, in Scriptores rerum 
Hungaricarum minores, ed. Martinus Georgi
us Kovachich, Buda, 1, 1798 (naplója kivo
natosan); Bauch Gusztáv, Adalékok a refor
matio és a tudományok történetéhez Magyar- 
országon a 16. században, TT, 1885, 524- 
539 (14 levele); Temesi Alfréd, Humanisme 
franco-hongrois, EPhK, 1938 (6 levele).

Írod.: Ritoók Zsigmondné, Politikai szatíra 
Magyarországon a 16. században, ItK, 1971.

Ritoókné Szalay Ágnes

gyám ság  —»árvaság

Gyarmathi Sámuel (Kolozsvár, 1751. 
júl. 15-Kolozsvár, 1830. márc. 1. vagy 4.)

Nyelvész. Első iskoláit Kolozsváron, 
Zilahon és Nagyenyeden végezte. 1769- 
től a nagyenyedi ref. kollégiumban tanul, 
utolsó éveiben magántanító, segédtanító, 
köztanító is. 1776-ban Bécsbe megy, ahol 
1782-ben megszerzi az orvosi oklevelet. 
Visz. itt válik szabadkőművessé. 1780-tól 
részt vesz a pozsonyi Magyar Hírmondó 
szerkesztésében, 1784-ben két számot is 
ő ír. 1782-83-ban -»Andrád Sámuellal 
németo.-i tanulmányútra ment, ahol a kor 
neves tudósaival ismerkedett meg. 1783 
novemberétől 1784 októberéig Pozsony
ban gr. —»Ráday Gedeon két fiának neve
lője. 1785 elejétől Nagyenyeden a Rhé- 
dey családnál nevelő, ahol orvosi gyakor
latot is folytat, majd gr. Bethlen Gergely 
udvarában lesz orvos, később Dévára 
költözik. 1787-től Hunyad m. főorvosa, 
1791-ben visszatér Bethlen Gergely szol
gálatába. 1789 u. érdeklődését az erdélyi 
akadémiai mozgalom köti le, amelyet 
nyelvészként kívánt szolgálni. Részt vett

az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társa
ság előkészítő munkálataiban, elsőként je
lentkezett szaktanulmányaival. Az 1791— 
92-ben írt A magyar nyelv mívelésének 
zsengéje c. kézirat visz. nagyrészt az ő 
műve. 1794-ben Kolozsváron megjelent 
Campe-fordítása (Ifjabbik Robinzon) mi
att később plágium gyanújába keveredik. 
Talán az 1793-ban ugyanott névtelenül 
megjelent Amerikánakfeltalálásáról... is 
az ő fordítása.

Bethlen Elek mentoraként 1795-ben 
ismét Németo.-ban utazgatott, 1796-98- 
ban Göttingenben, a finnugor néptörténet 
kutatásának központjában tartózkodott. 
—»Aranka György biztatására elkészíti 
több német könyvtár magyar vonatkozá
sú ritkaságainak jegyzékét. 1797-ben fog 
bele August Ludwig Schlözer hatására a 
nyelvhasonlításba és az Affinitas megírá
sába, mely európai hírnevet szerez neki, 
megválasztják a göttingeni, majd a jénai 
tudós társaság levelező tagjának. 1798- 
ban Aranka Györgynek egy nagy magyar 
szótár és egy zsebszótár tervét küldi el. 
1800-09 között a zilahi ref. kollégium 
tanára.

1809-ben nyugalomba vonul, haláláig a 
Bethlen család buni birtokán él. Barátsá
got köt —»Kazinczy Ferenccel és —»Döb- 
rentei Gáborral, s folytatja nyelvtudomá
nyi tevékenységét.

A Hadi és Más Nevezetes Történetek 
1789-ben meghirdetett pályázatára ké
szítette el első nyelvészeti munkáját, a 
100 paragrafusból és egy frazeológiai 
Öszverakásra szoktató kis szótárból álló 
Okoskodva tanító magyar nyelvmestert, 
mely bár díjat nem nyert, az erdélyi ren
dek költségén 1794-ben Kolozsvárott, 
ill. Szebenben nyomtatásban is megje
lent. ~ a Nyelvmesterben rendszerszerű 
szemléletet érvényesít, és egységes, kö
vetkezetes magyar nyelvű nyelvészeti 
terminológiát használ; a mű megszületé
se visz. nem független az 1787-ben meg
hirdetett széles körű szabadkőműves mű
velődési programtól.

Az 1799-ben Göttingenben kiadott 
Affinitás lingua [...] demonstratában 
—»Sajnovics János nyomdokain a magyar 
és a finn nyelv rokonságát bizonyítja. Pél
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daanyaga gazdagabb Sajnovicsénál, és 
vizsgálódásait kiterjeszti (az osztják ki
vételével) az összes finnugor nyelvre. 
Elsőként alkalmaz feltett, rekonstruált 
nyelvtani alakokat és paradigmát, művé
vel megalapozza a finnugor összehason
lító nyelvtudományt. Az Affinitásról a 
megjelenés évében recenziót közölt a 
Jenauer Literatur-Zeitung.

1816-ban Bécsben a magyar nyelv jö
vevényszavait tárgyaló etimológiai szó
tárkísérletet jelentetett meg (Vocabula- 
rium [...]. Szótár, melyben sok magyar 
szókhoz hasonló hangú idegen nyelvbeli 
szókat rendbe szedett Gyarmathi Sámu
el). Szívesen űzött nyelvi játékokat (pl. 
csak e magánhangzó használata -  két 
ilyen levele meg is jelent a Hazai és Kül
földi Tudósításokban 1819-ben és Tudo
mányos Gyűjtemény X. számában).

Kapcsolatot tartott a színházi élettel is, 
lefordította Ziegler Repressalia vagy a 
tromfot tromffal c. darabját (az 1810-es 
évek elején Pesten többször is előadták); 
nyelvi szempontból átnézte Döbrentei 
Gábor Macbeth-fordítását. Természettu
dományos érdeklődése egész életén át 
végigkísérte. 1784. máj. 11-én, alig fél 
évvel a Montgolfier fivérek léggömbkí
sérlete után Pozsonyban léggömböt ké
szített és bocsátott útjára. Sikeres kísérle
tét hamarosan megismételte, a Magyar 
Hírmondó is beszámolt róla. Érdeklődött 
a bányászat iránt is. Tervezte Körösi 
György latin nyelvű Magyar- és Erdély- 
ország históriájának magyar nyelvű ki
adását. Erdélyben meghonosított két jobb 
minőségű burgonyafajtát is, amiért Zilah 
m.-ben „Professzor Krumplidnak becéz
ték. Támogatta ifj. —»Pataki Sámuel ko
lozsvári orvosnak a parafa meghonosítá
sát célzó terveit. A nagyenyedi főiskola 
számára 1797-ben 425 darabból álló ás
ványgyűjteményt vásárolt, amelynek a 
jegyzékét is elkészítette. Körösi Csorna 
Sándorról tudósítást küldött a Tudomá
nyos Gyűjteménybe, (1820), koppenhágai 
útleírását közölte a Nemzeti Társalkodó 
(1832, I, 13. sz.). Németo.-i útjának ta
pasztalatairól, az ott látott gépekről rész
letes leírást küldött Aranka Györgynek. 
Naplójegyzetei kéziratban maradtak.

Művei és kiad.: Continuatio praelectio
num..., Bées, 1782; Új próba a magyar írás 
módjában, Kolozsvár, 1794; Levele Engelhez 
1798. febr. 18., AkÉrt, 1855; Affinitas [1799], 
ford. Constantinovitsné V ladár Zsuzsa, 
Koszorús István, szerk. Szíj Enikő, Bp., 
1999; Új szók, TudGyűjt, XI, 1820.

Írod.: Pápay József, Nyelvünk finnugor 
eredetének kérdése Sajnovics és Gyarmathi 
felléptéig, h. é. n., Debreceni Református 
Főiskola Évkönyve 1909/10; Váró Gedeon, 
Két Robinson-fordításról, MNyr, 1913; N agy 
Ottó, Gyarmathy Sámuel élete és munkássá
ga, Kolozsvár, 1944; Zsirai Miklós, A mo
dern nyelvtudomány magyar úttörői. 1, Sajno
vics és Gyarmatin, Bp., 1952; G áldi László, 
A magyar szótárirodalom a felvilágosodás ko
rában és a reformkorban, Bp., 1957; Jancsó 
Elemér, Gyarmathy Sámuel és a felvilágoso
dás, Bp., 1959; Fodor István, Orvostörténeti 
levelek, OtK, 1965; Lieselotte Schiefer, Lon
doni közlés Sajnovicsról és Gyarmathiról 
1854-ből, MNyr, 1971; Spielmann József, A 
közjó szolgálatában, Bukarest, 1976; Gulya 
János, Gyarmathy Sámuel, Bp., 1978; Magyar 
tudóslexikon, 1997.

Nádor Zsófia

Gyarmati Imre (16. sz. vége-17. sz. 
eleje)

Ref. versszerző. 1593-ban Kisvárdán 
rektor, majd prédikátor Kölesén ( 1596— 
01), Benén (1607-12), Salánkon (1613— 
14). Egyházában tekintélyes férfiú, 
1613-ban Szentgyörgyi Nagy Bálint 
heidelbergi peregrinus neki ajánlja tézi
seit. Görögül is értett. Kisvárdai rektor- 
sága idején a még Várday Mihály alapí
totta iskola szegénységéről latin költe
ményt írt (Tristis Querela Scolae kűs 
Vardinae), amelyet elküldött a lehetséges 
adakozóknak (a Várdayaknak, Szokoly- 
aknak, Telegdieknek stb.), nevüket a vers
be is beleszőve. Művének ránk maradt 
példánya a költőnő -»Telegdy Kata só
gornőjéé, Várday Katáé volt, aki ezek 
szerint jól tudott latinul. „Gyászba öltö
zék szegény Magyarország...” kezdetű, 
kolofonja alapján 1596-ban szerzett jere- 
miádját a —»Lipcsei kódex őrizte meg.

Kiad. és Írod.: DÉzsi Lajos, Régi magyar 
verseskönyvek ismertetése. VI, ItK, 1916,
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325-326; Eckhardt Sándor, Balassi Bálint 
kortársai. I. Kisvárda siralma, ItK, 1943; 
RMKT XVII/1, 1959, 15. sz.

Kiss Anna

Gyarmati Bíró Miklós (Gyarmati Mik
lós; Nagysáros, ?-Királyhelmec, 1600 
vagy 1601)

Ref. egyházi író. Sárospataki tanulmá
nyai után 1568-tól a wittenbergi egye
temre járt, 1572-től Sátoraljaújhelyen 
rektor. 1583-tól Királyhelmecen, 1586- 
tól Váriban lelkész, itt 1593-tól beregi 
esperes. 1595-ben ismét Királyhelmecen 
élt, zempléni esperes. 1577-78-ban jelent 
meg Bártfán latin kommentárjával egy 
Platónnak tulajdonított dialógus (Axio- 
chus divini Platonis, seu de contemnenda 
morte dialogus commentariis explicatus). 
1598-ban Debrecenben kiadott vitairatá
ban (Keresztyéni felelet...) a kát. —»Mo- 
noszlói Andrásnak a szenttiszteletről szó
ló könyvére felelt; a viszontválaszt —»Páz
mány Péter írta meg (1607).

írod.: Szabó András, Gyarmati Biró Már
ton és fia  Sátoraljaújhelyen, Széphalom, 
1989.

Szabó András

gyász
A halál beálltával kezdődő, a rokonok 

által követett, külsőségekben is megnyil
vánuló magatartásfonna. Időtartama füg
gött az elhunyttal való rokonság fokától, 
de helyi és felekezeti szokásoktól is. A 
Mo.-on a 17. sz. végére kialakult -rend
szer szerint közeli családtag halála esetén 
nagy~t tartottak, melynek első szakasza a 
mély-, második szakasza a fél- volt. Tá
volabbi rokont, ismerőst kis— illetett meg.

A 14. sz. elejétől a —»csuklya volt a -  
kifejezője. A század végétől az állken- 
dők, homlokkendők, fátylak (—»fejvise
let), a vállat is betakaró leplek szolgáltak 
a nők, a csuklyás köpeny a férfiak -öltö
zeteként. A 17. sz.-i Erdélyben a fejet, 
testet beburkoló fekete fátylat hordtak az 
asszonyok. A -  kifejezője volt a minél 
durvább —»textilből készült öltözet. 
—»Apor Péter szerint a nők Erdélyben pa
tyolat fejrevaló helyett hamuszínűre fes
tett kendervásznat öltöttek, a férfiak dur

va fekete posztóba öltöztek -  vagyis a 
-ruhát megkülönböztették az ünneplő
ként is viselt feketétől. Főurak elhunyta- 
kor egész udvartartásuk a mindennapi öl
tözék egyszerűbb agyagból készült, díszí- 
tetlen, fekete változatát viselte. A felsőbb 
osztályba tartozók a mintás selymek he
lyett szederjes (azaz lila) vagy fekete 
posztót hordtak, ékköves gombok, kap
csok helyett selyemből kötött gombok
kal. A 18. sz. első felében Ausztriában 
megjelent -rendelet nyomán nálunk is 
pontosan szabályozták a rokonság foka 
szerint a -időt és az ilyenkor használható 
öltözeteket és színeket.

A -  színe az ókorban és a középkorban 
a fehér volt, ami a lélek tisztaságára, ár
tatlanságára utalt. A kender- és lenvász
nak természetes sárgásfehér színe épp
úgy -színnek számított, mint fehérített 
változatuk. Egész Európában használták; 
legtovább a szláv népeknél maradt szo
kásban. Később nálunk a siratóasszo
nyok öltözetében tűnik fel újra: a 18. sz. 
közepén a nemesi temetéseknél jelent 
meg a két fehérbe öltözött siratóasszony 
a halotti kocsi jobb és bal oldalán. A Dél- 
és Nyugat-Dunántúl egyes részein és To- 
rockóban a 19-20. sz.-ig általános ma
radt, hogy a gyermekeket, hajadonokat 
és fiatalasszonyokat fehérben gyászol
ták. A fehér -  változata volt a sáfránnyal 
sárgított vászonöltözet.

A középkorban -ruhának is használták 
a barnás, sötétszürke, fekete színű testet
len gyapjúszövetet, amely egyébként a 
legszegényebb néprétegek ruháinak, ill. 
a —»szerzetesi öltözékeknek az alapanya
ga s mint ilyen a szegénység jelképe volt. 
A „szomorú szín”-nek nevezett szürkét a 
14. sz.-tól viselték -színként férfiak te
metésén.

A fekete a 16. sz. közepén divatszín 
lett Európában, így az elit -  nálunk is -  
temetések alkalmával szintén feketébe 
öltözött. A 15. sz.-tól a hazai nemesség a 
szakáll megnövesztésével gyászolt, a 16. 
sz. közepétől viszont a szakáll már in
kább a férfiember megállapodottságának 
kifejezője. A 17. sz.-ra vált a fekete ün
nepi színné és elfogadott -színné (baka- 
csin). A fekete szín elterjesztésében a 18.
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Csuklyába öltözött gyászolók a Weisskunig (Becs, 1775) metszetén

sz.-ban a prot. és német lakosság játszott 
fontos szerepet.

Fél~ban, ill. kis~ban a 16-17. sz.-tól a 
főrendűek és a módosabbak viseltek vörö
set, kéket, lilát és zöldet is. A vörös a vér
hez tapadó halál és a fiatalság jelképeként 
a hősi halált halt ifjak -színe: a -kíséret
ben a csuklyás keservesek, a földre hajtott 
zászló, az ifjak öltözéke, a —»halotti lepel 
mind vörös. Előfordulhatott azonban vö
rös kendő kisgyermekét gyászoló fiatal- 
asszony öltözeteként is. A kék többnyire a 
férfiak ünneplőjének és menyegzői ruhá
jának színe, s csak ritkán kifejezetten 
-szín. A zöldet mint -színt a 17. sz.-ban 
Erdélyben fiatal főnemesek temetésén vi
selték. A lila (violaszín, szederjes) a 17. 
sz.-tól kis-ban volt használatos.

Lásd még: —»temetési öltözet.
íro d .: A por [1736]; Radvánszky, I 

[1896], 21986, 77; Bátky Zsigmond, Adatok 
a fehér gyász viselethez, Ethn, 22(1911); Fló
rián Mária, Halóruha -  gyászruha, in Nép
rajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére, 
szerk. Novák László, II, Szentendre, 1994 
(Studia Comitatensia, 24); UŐ, Öltözködés, in 
Magyar Néprajz, IV, 1997, 760-767.

Tompos Lilla

gyémánt
A legértékesebb —»drágakő, a termé

szetben előforduló legkeményebb anyag, 
fénytörése és színszórása rendkívül nagy. 
A -  szó a német Diamant elmagyaroso- 
dott alakja. Régi magyar adamáskő elne
vezése ’legyőzhetetlen’ jelentésű görög
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adamasz és latin adamas nevén alapszik, 
melyet az ókorban különféle kemény kö
vekre (korund, mágnesvas) használtak. A 
18. sz.-ig (a braziliai bányák felfedezésé
ig) India volt a ~ egyedüli lelőhelye. A 
rosszabb minőségűnek tartott brazíliai 
~ot is sokáig indiai városokon keresztül 
szállították. Már az ókorban ismertek vol
tak kisebb méretű, csak csiszolásra, gem
mavésésre használt kövek, ékszerminősé
gű példányok azonban Európában csak a 
13. sz.-tól jelentek meg itáliai, ill. portugál 
kereskedők révén. A ~ kémiai tulajdonsá
gai miatt is kiemelkedő helyet foglal el a 
drágakövek közt: ez közöttük az egyetlen 
elem (tiszta szén). Leggyakrabban oktaé
der formában kristályosodik. Rendkívüli 
keménysége miatt csak saját magával 
(porával) csiszolható, ezért díszítőkőként 
hosszú ideig eredeti kristályalakjában 
vagy hasított darabokként (mert bár ke
mény, de lapjaival párhuzamosan nagyon 
jól hasad) használták. Megfelelő meg
munkálási módszerek hiányában előnyös 
optikai tulajdonságai a nyers ~ot borító 
„bőr” miatt kevéssé érvényesülhettek.

Elsősorban legendás keménységéért 
becsülték, melyhez számos hiedelem fű
ződött. Kecskeméti W. Péter (1660) az 
ókorra visszavezethető és a középkorban 
szívósan tovább élő hagyománynak meg
felelően állítja, hogy „az baknak vérével 
enyhíthetik meg erejét”. A középkorban 
többre értékelték a drágakövek nagy mé
retét és színét, mint szép fényét vagy tüzét 
(—»drágakő-megmunkálás). Az ízlés vál
tozásával, valamint a polírozási technika 
kifejlesztésével párhuzamosan a ~ a 14. 
sz.-tól mind gyakrabban fordul elő. A 
15-16. sz.-i ötvösműveken, —»ékszere
ken -  elsősorban —»gyűrűkön -  táblás 
vagy hegyesre csiszolt formában („csú
csos kő”) találkozunk vele. Az előbbi 
esetben a kristály csúcsa helyére felül na
gyobb (tábla), alul kisebb síklapot, kazet
tát csiszolnak. A másodikban a kristály
csúcsokat meghagyva csiszolják meg a 
felületet. Az utóbbi, gúla alak népszerűsé
gére utal, hogy gyakran szerepel korabeli 
leltárak bejegyzései közt. Az —»Esterhá- 
zy-kincstár egyik, a 15. sz. utolsó harma
dából való, feltehetően itáliai készítésű,

színes beágyazott —»zománccal díszített 
gyűrűjében tíz darab kisebb, táblacsiszo
lású ~ vesz körül egy nagyméretű, hegyes, 
gúla alakú ~ot. Korabeli leírások szerint 
hasonlót ajándékozott Aragóniái Beatrix 
Mátyás királynak első találkozásukkor 
Székesfehérvárott, ilyen gyűrűt küld Ba
lassi Bálint Harmadik versében kedvesé
nek („burítva vagy fekete zománcban”, 
„ékes vagy szép drága gyémánttal”).

A ~ formaadó megmunkálása, mely
nek központja Velence, Párizs, majd Ant
werpen volt, a 15. sz. végén kifejlesztett 
csiszolókorong alkalmazásával tökélete
sedhetett tovább. A táblás kövekre körkö
rösen, nagyobb anyagveszteség árán is, 
inkább a szebb fényhatásra törekedve, 
egyre több fazettát csiszoltak. A csiszolá- 
si típusok közül a 17. sz.-ra fejlődött ki a 
~ optikai tulajdonságait legelőnyösebben 
kihasználó, ma is használatos briliánscsi
szolást fazettaszámában és arányaiban 
legjobban megközelítő ún. Peruzzi-féle 
csiszolás. A lapos köveken, mint koráb
ban, inkább az ugyancsak kerek, de alul 
sík lappal határolt, felül csúcsos ún. ró
zsacsiszolást alkalmaztak, általában más, 
színes drágakövekkel kombinálva. A 17. 
sz.-ban a kísérőkövek nélküli, szép csi
szolású és csillogású ~ került az ékszer
művészet középpontjába. Alkalmazták ru
hadíszekben, -»■forgókon, gombokon is. 
Az Esterházy-kincstár egyik aranygyap
jas rendjelét, melyet visz. -»Esterházy 
(I.) Pál nádor kapott 1681-ben a lovagi 
cím megszerzésekor, mindkét oldalán 
összesen 92 db különféle méretű, rózsa
csiszolású ~ borítja. A hegyikristály egyik 
jellegzetes megjelenési formáját, az apró, 
két piramisban végződő kerekded kristá
lyokat oktaéder formára emlékeztető alak
juk miatt és lelőhelyük után máramarosi, 
ill. cseh vagy késmárki ~nak nevezték.

Keménysége, romolhatatlansága miatt 
az állhatatosság (főpapi mellkereszteken), 
a hűség (jegygyűrűkön), a legyőzhetetlen
ség (koronákon), Balassi versében (Har
madik) a szépség, az állhatatosság és a hű
ség együttes szimbóluma.

írod .: Ballagi Aladár, Kecskeméti W. Pé
ter ötvöskönyve, AÉ, ú. f. 3(1883); Balogh Jo
lán, A művészet Mátyás király udvarában, I—II,
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Kis gyémántos függő, 1625 k. MNM

Bp., 1966; Een eeuw van schittering. Diamant
juwelen mit de 17de eeuw. A Sparkling Age. 
17th century diamond jewellery, ed. Jan Wal- 
grave, Diamantmuseum, Antwerpen, 1993.

Pandur Ildikó

gyepű (lat. indago)
A nomád ncpek szállásterületeit elvá

lasztó, a —»határvédelmet szolgáló, lakat
lan, műveletlen terület. A 11-12. sz.-i ma
gyar határvédelemben is fontos szerepet 
játszott, bár nem bizonyos, hogy a -vonal 
az egész —»Kárpát-medencét körbefogó, 
önmagába visszatérő vonalat alkotott. A

határvidéken lakatlanul hagyott, nagy ki
terjedésű -kön átvezető utakat ellenséges 
támadás esetén elárasztással, földmun
kákkal, torlaszokkal és egyéb akadályok
kal stb. könnyen járhatatlanná tudták ten
ni. A magyar Gyepű, a német Hág, a szláv 
Preszeka helynevek segíthetnek az egy
kori -vonal rekonstruálásában. Keleten a 
népesség gyarapodásával egyre kijjebb, a 
Kárpátok felé tolódott ki a -határ, míg 
nyugaton a német határ egyre közelebb 
került az ország szívéhez: az 1043-as ve
reséget követően hosszú időre a Lajta és a 
Lapines határán állapodott meg.
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A -elve a ~n kívüli lakatlan területsá- 
vot jelentette, ennek 13. sz.-i megszállá
sával, betelepítésével alakultak ki a kö
zépkori Mo. határai.

írod.: Fodor Ferenc, Adatok  a magyar 
gyepűk  földrajzához . HK. 37(1936); Kristó 
Gyula, Makk Ferenc, Szegfű Gyula, Szem 

pontok  és adatok  a  korai magyar  határvéde 

lem  kérdéséhez , HK, 20(1973); Kristó Gyu
la, Az  Arpád-kor  háborúi, Bp., 1986, 2Sze- 
ged, 2003.

Veszprémy László

gvepűelve —»gyepű

gyermek
A -re  vonatkozóan leginkább csak ne

mesi környezetből és a kora újkortól van
nak részletesebb adataink. A-— »születé
sét gondos előkészületek előzték meg. 
Még a terhesség alatt megvarrták és kihí
mezték a babakelengyét. A —»bölcső régi 
családi darab volt, vagy kifejezetten az új 
családtag tiszteletére készíttették, s szü
letése után a monogramját is rávésették. 
A terhesség folyamán és a szülésnél ta
pasztalt női családtagok, ill. dajkák és 
—»bába segédkeztek, a 18. sz.-ig —»orvos 
jelenléte viszonylag ritka volt, inkább 
csak a problémás terhességek esetén 
vagy utólagos komplikációk miatt vették 
igénybe szaktudását. Az apa jelenlétére, 
esetleg aktív részvételére is van adat. Már 
a terhesség alatt előkészültek a —»keresz
telőre, felkérték a gondosan kiválasztott 
keresztszülőket, értesítették a rokonokat, 
meghívottakat a várható időpontról. Ha a 
szülés nem torkollott tragédiába, a keresz
telőt a születés utáni napokban vagy héten 
tartották meg; az egyházi szertartást lako
ma, köszöntő, ajándékozás követte. Ha a 
-  túl gyengének, betegnek látszott, nem 
szopott, vagy járványos időket éltek, a 
szülés után azonnal megkeresztelték, ne
hogy a kicsi „pogányként” haljon meg 
(—»szükségkeresztség).

A keresztnév kiválasztását a családi 
hagyományok, vallási szokások, politi
kai szándék (második keresztnévként az 
uralkodó nevét választják) és a divat ha
tározta meg. A -eket az első pillanattól 
becézik: Imricskó, Palkó, Ferkó, Ferkő,

Istókocska, Gábriskó, Annók, Betkó, 
Borissenka, Orsicska.

A ~ek életének első hat évében, ne
müktől függetlenül, az anya volt a meg
határozó személy, az ő környezetében és 
irányítása alatt nevelkedtek. Az anyát se
gítők népes csapata vette körül, élén az 
ún. vénasszonnyal, aki korát tekintve 
nem feltétlenül volt öreg, csak tapasztalt- 
sága, képzettsége miatt nevezték így. Az 
anya mellett ő volt a női udvartartás fő 
irányítója. Rajta kívül a legfontosabb fel
adat a szoptatós dajkára hárult, aki leg
alább egy évig szoptatta az anya helyett a 
-et. A dajkánál a bőséges tejadás mellett 
nagyon fontos volt, hogy jó kapcsolatot 
tudjon kialakítani a csecsemővel, és gon
dosan betartsa a számára előírt diétás 
szabályokat. A már elválasztott ~ek gon
dozása a szárazdajkára hárult. A nagyobb 
udvartartásokban külön szolgálólányok 
segítettek a pelenkázásban, pólyázásban, 
öltöztetésben, sétáltatásban, a kinti játé
kok alatti felügyeletben. A négy-öt éves 
fiúk mellett már megjelent a fiú gondo
zó, majd a férfi nevelő is. A sok segitő el
lenére az anya szorosan kapcsolódott ~ei- 
hez, családi feljegyzések tanúsága szerint 
már a szülés után néhány órával a na
gyobb gyerekek ott játszottak körülötte. 
Az is gyakori volt, hogy a nagy, baldachi- 
nos ágyban az anya együtt aludt kisebb 
-eivel.

Természetesen az apának is megvolt a 
maga feladata a hat év alatti ~ek gondo
zásában. Többnyire szervezett; ő kerített 
dajkát, orvost, ő szerezte be az orvossá
gokat, ő vásárolta a ruhaanyagot, a kert
ben nem termő gyümölcsöket (narancsot, 
citromot, gránátalmát) és a könyveket, 
játékokat. Az apa -  főnemesi körökben -  
gyakran volt távol. Ilyenkor a feleségé
vel folytatott levelezés a ~ek körül for
gott: mit csinálnak, mit mondanak, hogy 
vannak? Tanácsokkal, receptekkel látta 
el az anyát. A hazatérő apát mindig meg
rohanták ~ei, hogy milyen ajándékokat 
hozott. A játékon, lányoknak való csecse
becséken kívül a kis állatok (kölyökku
tya, kis madár), a különleges gyümölcs 
vagy az új ruhadarab (prémmel bélelt sü- 
vegecske, hímzett kötényke, kis csizma)
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is nagy örömet okozhatott. Nádasdy Ta
más nádornak pl. nem volt mindig ideje 
ajándékok után járni, ezért ládányi játé
kot vitt haza egyik bécsi útjáról, és meg
hagyta feleségének, hogy ha hazajön, 
mindig abból nyomjon gyorsan valamit a 
kezébe, amit aztán ő odaadhat a fiának.

A nagyszülők, ha voltak, szintén aktí
van kivették részüket a ~ek neveléséből. 
Ha a szülők együtt elutaztak (esküvőre, 
temetésre, fürdőbe, országgyűlésre stb.), 
ők viselték gondját a -éknek, de akár hó
napokon keresztül is náluk lehettek a ki
csinyek.

Mivel a nemesasszonyok meglehető
sen korán, 15-16 évesen férjhez mentek, 
és ha egészségük engedte, akár 38-41 
éves korukig szültek, gyakran megtör
tént, hogy ~eik és unokáik egy része kö
zel azonos korú volt és így együtt is ne
velkedett.

A szülőknek számolniuk kellett a ~ ha
lálával. Különösen az első életév volt 
kritikus. De pestis, himlő, láz, baleset ké
sőbb is gyakran okozta a gyerek halálát. 
A halál okát sajnos ritkán jegyezték fel. 
A gyászjelentések rendszerint az „Isten 
adta vót, ismég Isten magának elvette, di
csértessék érte az ő neve” toposzra épül
tek. A korábbi szakirodalom ennek alap
ján úgy vélekedett, hogy a szülők nem 
fektettek sok érzelmi energiát -eikbe, és 
elvesztésüket is szinte közömbösen vet
ték tudomásul. Igaz, erre is volt példa 
(elsősorban ortodox és ref. körökben), 
ám a többség tragédiaként élte meg kicsi
nye halálát, s emlékét sokáig őrizte, meg-

Kerekes járóka egy 16. sz. eleji táblaképen, részlet

festette ravatalképét, gyászverseket íra
tott és síremléket állíttatott.

A nagy -halandóság miatt a sok~es 
családmodell volt a népszerűbb, de ez 
nem jelentette szükségszerűen sok testvér 
együttélését. A testvérek közt sokszor 
nagy volt a korkülönbség, a fiúk hamar is
kolába kerültek, a lányok férjhez mentek, 
így normálisan egy időben két-három 
gyereknél több ritkán nevelkedett a szülői 
házban. Törekedtek viszont arra, hogy 
együtt nevelkedő -társaságot hozzanak 
létre. így a rangosabbak rokon -eket vagy 
udvari embereik csemetéit fogadták be sa
ját gyerekeik mellé játszótársnak.

A ~et, társadalmi hovatartozásától 
függetlenül, születésétől fogva -»játékok 
vették körül. A két év alatti ~ek először 
hangkeltő, figyelmet lekötő játékokat 
kaptak, bölcsőjükre, ruhájukra, járókájuk
ra csengőket, kis harangokat akasztottak, 
csörgőként szolgált a cserépalma vagy 
felfújt, megszárított nyúlhólyag, amelybe 
borsót, csontdarabkákat, apró kavicsokat 
tettek. Elhagyhatatlan volt a kereplő, 
amelynek használata ősi hagyományra, a 
rossz szellemek elkergetésének hiedelmé
re vezethető vissza. Dúdolok, mondókák, 
majd mesék és egyszerűbb kommunikáci
ósjátékok segítették a beszédfejlődést. Ha 
már beszélt a - ,  az első imát is hamarosan 
megtanították neki. Ha már képes volt 
lábra állni, kerekes fatámaszt, keretet ké
szítettek a —nek, ezt maga előtt tolva és rá 
támaszkodva biztonságban tehette meg 
első lépéseit. A -  magasságának megfele
lő asztalt és székeket készíttettek, ez utób
biakat úgy, hogy a kiesést megakadályoz
zák. A szeretet mellett szigorúsággal is ta
lálkozunk: az engedetlen, szófogadatlan -  
nevelésénél a szülők magától értetődően 
nyúlnak a testi fenyítés és az elzárás esz
közéhez.

A két-három éves -ékről számos fest
mény maradt fent, többnyire —»portrék, 
amelyek a kicsiket természetes környe
zetükben, játékokkal ábrázolták. Ennek a 
korosztálynak a leggyakoribb játékai a 
babák, kockák, fapálcikák, pörgőcsigák, 
falovak és vesszőparipák, golyók, kő épí
tőkockák voltak. A csörgőt, kereplőt fel
váltotta a csengő, a dob és a síp.
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Mária Kleofás 
gyermekeivel a 
kisszebeni Szt. 
Anna-oltáron, 
1510-15 , 
részlet. MNG
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Gr. Kendeffy Adóm gyermekkori arcképe, J. M. Stock müve, 1795. MNG
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Népszerű volt a szappanbuborék-fú- 
jás, a buborékokat kispárnákkal próbál
ták elfogni. Szívesen játszottak kis szél
forgókkal, malmocskákkal. Apafi Mihály 
kisfia a Habsburg-uralkodótól tükörvárat 
kapott, XIV. Lajostól pedig képes kira
kós kockát. A szabadtéri játékok egyre 
nagyobb teret kaptak a kis~ek életében; 
az öt év alatti korosztály a bújócskázást, 
fogócskázást, szembekötősdit, libikóká- 
zást, hintázást, labdázást kedvelte.

Négy-öt éves kortól még több játékot 
ismerünk, részben festmények, metsze
tek (Brueghel, Marten van Cleve, Stella 
Comenius), részben visszaemlékezések, 
levelek alapján. A leggyakoribb szabad
téri és ügyességi játékok a golyózás, gólya 
viszi a fiát, csigaostorozás, falovazás, ka- 
rikázás, labdázás, teke, korcsolya, faku
tyázás, szánkózás, maskarázás, köcsögtö
rés, a „ne nézz hátra, jön a farkas!”, ugró
iskolák országonként más-más formákkal, 
a hidas-, kapus-, labirintusjátékok, várost
rom, bigézés, gólyaláb, farkas-bárány já
tékok voltak. A ~ek rendszerességre való 
nevelésében fontos szerep jutott az állat
kölyköknek: általában négy-öt éves kor
ban kapták az első kiskutyát, kisbárányt, 
gidát, madarat.

Szintén ennél a korosztálynál jelentek 
meg, majd a kiskamaszkorban kerültek 
túlsúlyba a felnőttek tevékenységét után
zó játékok, a fiúknál természetesen a 
harc, vadászat, ennek minden kellékével, 
kis termetű lovakkal, játékíjjal, karddal, 
kis várakkal, játékágyúkkal. A tízeszten
dős 11. Lajos magyar királynak augsburgi 
német sisakgyártónál csináltattak lovagi- 
toma-játékot; mechanikus szerkezet moz
gatta a lovakat és a vitézek karját. Már a
12. sz.-ból ismert vékony kötéllel moz
gatható gyalog katonák lovagi játéka. 
Egy szász választófejedelem fiacskája a 
16. sz.-ban vadászfigurás készletet kapott, 
amely 6 gyalogvadászból, lovakból. 24 
kutyából, rókából, vaddisznókból, farka
sokból, őzekből, szarvasbikákból, nyulak- 
ból állt. A nemesifjak kiskoruktól sakkoz
ni tanultak, hogy jó csatavezető váljék be
lőlük. Emellett hódított a többi táblás 
társasjáték is: az ostábla, a tavola és a li
bajáték.

A lányok továbbra is főként babáztak. 
A 16. sz.-ból már számos tökéletesen 
megkomponált babaház ismert, gyönyö
rűen kimunkált bútorokkal, kis edények
kel, képekkel, minden hozzávalóval. 
Fiúk, lányok nagyon korán megismer
kedtek a kertészkedés legfontosabb alap
elemeivel. A nagy kertben elkülönítve 
kaptak egy sarkot vagy parcellát, ahol vi
rágokat, gyógynövényeket, gyümölcsfá
kat neveltek, sőt melegágyat készítettek.

Mind a nemes-, mind a polgár-eket ko
rán elkezdték zenére tanítani, több hang
szerrel is megismerkedtek: a virginál, a 
síp, a lant, a trombita volt a leggyakoribb 
(—»műkedvelő zenejáték). A szórakozás 
igénye mellett a humanisták felfogása ér
vényesült: hitték, hogy a zene vidámmá 
tesz, elűzi a fejfájást és a rosszkedvet. Ez
zel párhuzamosan belépett életükbe a 
tánctanulás. Tudásukat sokszor be is mu
tatták a felnőtteknek: —»Esterházy (I.) Pál 
12 évesen az uralkodói udvar előtt két 
karddal a kezében járta el a kora újkor leg
népszerűbb férfi táncát, a —»hajdútáncot.

Hétéves kor felett általában szétvált a 
fiúk és a lányok nevelése, és életük egy
re inkább a felnőtt világ követelményei
hez alkalmazkodott. A játék és a szórako
zás továbbra is fontos volt, de emellett el 
kellett sajátítaniuk az illemszabályokat, a 
felnőttekkel való társalgás és az udvari
asság alapkövetelményeit, az asztali eti
kettet. A fiúk férfikömyezetbe kerültek, 
házitanítót, nevelőt kaptak, írni, olvasni 
tanultak, és elsajátították a számtan és a 
latin nyelv alapelemeit. Tíz év körül álta
lában a szülői otthonból is elkerültek, 
életük az iskola falai között folytatódott. 
A lányokat 10-12 éves korukig anyjuk 
maga mellett tartotta, utána többnyire 
más, esetleg rangosabb nemesasszony 
udvarába kerültek, ahol a szükséges női 
műveltséget megszerezhették, és ahol az
tán férjre is találtak.

írod.: Endrei Walter, Zolnay László, Tár
sasjáték és szórakozás a régi Európában, 
Bp., 1986; Gyermek a kora újkori Magyaror
szágon, szerk. Péter Katalin, Bp., 1996; R. 
Várkonyi Ágnes, A fejedelem gyermekkora 
(1676-1688), Bp., 22002.

Horn Ildikó
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gyermekek és fiatalok öltözködése
Az 1600-as évektől, az Európa-szerte 

ismert gyakorlat szerint, már a 2-3 éves 
gyermekek ruházatában megmutatkozott 
a két nem közötti különbség. Az 5-6 éves 
kislány öltözetét egyre több felnőttes ru
hadarab egészítette ki, a melles szoknya 
helyett pruszlikot és ráncolt aljat, kö
ténykét, vállkendőt, a fiúgyermek —»in
get, —»nadrágot kapott.

A 16-18. sz.-ban az elit körében a 10 év 
körüli gyermekek öltözete már teljesség
gel megegyezett a felnőttekével, a német 
-»szabóknál 6-12 esztendős leánykáknak 
halcsontos fűzőt, réklit is rendelhettek. A 
mesteremberek az apró gyermekek szá
mára is készítettek lajbit, ködmönt, csiz
mát, kalapot vagy báránybőr sipkát, a vá
sári szabók a közrendű „kisebb gyerme
keknek” is kék nadrágot varrtak. A 12 
éves forma „gyerkőcnek” és a 16 éves 
„inasnak” dolmányszűr, ködmön, fürtös 
—»guba, fekete bodorsüveg készült. A 
18-19. sz. fordulóján a városi fiúgyerme
kek számára már egyenruhát, mégpedig 
„tengeri hajósok forma”, vagyis matróz
ruhát is varrtak.

Amikor a fiúgyermek legénysorba, a 
leány eladósorba került, öltözetével is 
felkészítették a bérmálásra vagy a konfir
mációra. Ez az ünnepi öltözet már a fel
nőtté válás minden külső jelével rendel
kezett, a nagylányok pl. ekkor kapták 
meg a pártát (—»fejviselet). Az eladó lá
nyok számára eljött a kelengye össze
gyűjtésének ideje, felkészülés arra, hogy 
a leány ruhatára idővel alkalmas legyen a 
közösségi és a személyes életében várha
tó eseményeken való megjelenésre. Eb
ben a felkészülésben a nemesi rendből 
való ifjak lehetőségei természetszerűleg 
szélesebbek voltak. Ezt az életszakaszt a 
menyegző zárta le. Az —»esküvői öltözet 
az egykorú közkeletű öltözködéshez al
kalmazkodott. A leány ruhatárának legér
tékesebb része volt az a gyakorta egyet
len nagyünnepi öltözet, amelyik az élet 
legfényesebb mozzanataira, így az eskü
vőre is megfelelő volt.

írod.: A por [1736], 21972, 58; R a d v á n s z - 
k y , I III [1879-96], 21986; Ta k á t s  Sándor, A 
magyar felimeg, in UŐ, Művelődéstörténeti ta-

Két-három éves fiúgyermek öltözéke. Részlet Dob- 
ner Sebestyén feleségének és kisfiúnak diptichon- 
portréjáról. Ismeretlen bécsi vagy prágai festő mű
ve, 1607. Sopron, Városi Múzeum (a soproni Evan
gélikus Egyházközség létété)

nulmányok a 16-17. századból, Bp., 1961, 
322-323; Ingeborg Weber-Kellermann, Die 
Kindheit. Kleidung und Wohnen, Arbeit und 
Spiel. Eine Kulturgeschichte. Frankfurt am 
Main, 21979; Jürgen Schlumbohm, Kinder
stuben. Wie Kinder zu Bauern, Bürgern, Aris
tokraten wurden 1700-1850, München, 1983; 
Gyermek a kora újkori Magyarországon, 
szerk. Péter Katalin, Bp., 1996 (Társadalom- 
és Művelődéstörténeti Tanulmányok, 19).

Flórián Mária

gyertya
A keresztény szimbolikában János 

evangéliumának szavai alapján a Krisz
tus által az emberek közé elhozott fényt 
jelképezi: „Az Ige az igazi világosság, 
amely minden embert megvilágosít. [...] 
S az Ige testté lett, és közöttünk élt.” (Jn 
1,9 és 1,14) így látható pl. a süvetei kör
templom 14. sz.-i freskóján, ahol Krisztus 
mellett két angyal tartja a ~t. Ugyanebben 
az értelemben szerepel az Angyali üdvöz
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let-, a Jézus születése-, a Jézus bemutatá
sa a templomban-ábrázolásokon. Szt. 
Ágoston értelmezésében a fény, amely el
űzi a sötétséget, a keresztény hit, ennek 
megfelelően tarthat kezében ~t a kát. hit 
erényalakja, az elme hitből való megvilá
gosodásának jelképeként. Ahhoz, hogy 
fényt adjon, a ~ elemészti önmagát, amint 
Krisztus is feláldozta magát az emberisé
gért, ezért az emblémáskönyvekben gyak
ran fordul elő a ~ az önfeláldozás szimbó
lumaként is. Ritkábban — a ~ lángjának 
melegségére való utalásként -  a szeretetet 
is jelképezheti. Mivel a ~ nem világít 
örökké, utalhat az élet múlandóságára, 
ezért gyakran látható ~ vanitas- 
csendéleteken, —»ravatalképeken. Janko- 
vich Antalné Kiss Katalin ravatalképén 
(1792) —»Dorffmaister István a halott nő 
alakját több sor ~val vette körül. A Mária 
halála-, Mária mennybemenetele- (pl. 
Anton Schmidt: Mária mennybemenete
le, körmöcbányai ferences templom ol
tárképe, 1760) jelenetek ábrázolásaiból 
kiindulva -  legtöbbször kereszttel páro
sítva -jelenik  meg a Jó halál allegorikus 
ábrázolásain, így pl. Johann Georg 
Heinschnek a kanizsai várkapitány meg
rendelésére készített A keresztény ember 
halála (1695, MNG) c. festményén. A li
turgia ábrázolásain az oltáron égő ~k 
száma is fontos lehet, hat ~ az ima foly
tonosságára, három ~ a Szentháromság
ra, hét ~ a hét szentségre utal. Szt. Ágo
ta, Szt. Balázs, Szt. Genovéva, Szt. Luca 
és a svéd Szt. Brigitta, ill. a jó halál vé
dőszentjeként -  mint pl. a Selmecbányái 
Szt. Katalin-templomban -  Szt. Borbála 
attribútuma is lehet.

A -szentelés szokása középkori előz
ményekre nyúlik vissza; a szentelt — a 
születéstől a halálig az emberi élet min
den fontos állomásánál szerepet kapott. 
A ~k megszentelésének napja febr. 2., 
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe 
(—»az Úr ünnepei).

Lásd még: —̂világítás.
Bubryák Orsolya

gyertyakészítés
A viaszból, faggyúból, paraffinból tör

ténő -  hagyományos módja volt a gyer

tyamártás. Fejlettebb módszer a gyertya
öntés. A legősibb eljárás a kézzel való 
megformálás: a meleg vízben meglágyí
tott viaszt a bél köré nyomkodták, majd 
mángorlóval egyengették.

A gyertyamártót fazekasok készítették 
cserépből. Ebbe öntötték a felmelegített 
alapanyagot, majd a gyertyabelet bele
mártogatták, azután kiemelték, s meg
várták, hogy a rátapadt réteg megmere
vedjen. Ezt a folyamatot addig ismétel
ték, míg a gyertya el nem érte a kívánt 
vastagságot. Gyertyaöntésnél a kúposán 
összeszűkülő formában először középre 
erősítették a belet, és utána öntötték bele a 
felmelegített alapanyagot. Kihűlés után a 
gyertyát kihúzták a formából. A -hez ké
sőbb gyertyamártó készüléket szerkesz
tettek, és így egyszerre több gyertyát önt
hettek. Más eljárással készültek a hosszú 
pince- és templomi gyertyák. A gyertya 
belét adó hosszú fonalat két forgatható 
dob között a felmelegített viaszosedé
nyen húzták át (cúghúzás), majd méretre 
vágták. Háborús években öntöttek gyer
tyát napraforgó szárába, belétől megtisz
tított bodzába is.

A -  jobbára a szappanfőzők mellékte
vékenysége volt, de mézeskalácsosok is 
készítettek gyertyát a méz melléktermé
kéből, a viaszból. Faluhelyen az asszo
nyok maguk végezték a ~t, alapanyag
ként kiolvasztott és átszűrt birka-, ill. 
marhafaggyút használtak.

írod.: Balázs Lóránt, A kémia története, 
Bp., 1974; Römpp vegyészeti lexikon, szerk. 
Otto-Albrecht N eumüller, II, Bp., 1982; 
MNL, II, 1979.

Kovács Gy. István

gyertyamártó —»gyertyakészítés

gvertvástánc
Ereszkedő kvintváltó szerkezetű, dúr 

hangsorú, nyugati eredetű táncdallam. 
1650-1750 között számos kottás (—>Vie- 
toris-tabulatúráskönyv: „Chorea Spon
sae”; -»Zayugróci kézirat: „Praeambu- 
lum gyertya, Parta moga, Ukladany”) és 
szöveges forrás (—»Apor Péter, Metamor
phosis Transylvaniae) utal széles körű ha
zai elterjedtségére. Többnyire lakodalmi
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Vitéz János síremléke az esztergomi Főszékesegyház kriptájában, részlet

szertartásos funkciójú. Főúri közvetítéssel 
került a magyar paraszti gyakorlatba, ahol 
azonos funkcióban máig él. A népzenei 
adatok a 17-18. sz.-i zenei forrásokban 
rögzített proporciós gyakorlat (azonos 
zenei anyag páros és páratlan ütemű egy
másutánjából kialakított táncpár) fenn
maradására szolgáltatnak ritka példát.

írod.: Bónis Ferenc, Az Apponyi kézirat 
magyar táncai, MZ, 5(1964); Borsai Ilona, A 
palóc menyasszonyfektető dallamának nyu
gati és keleti kapcsolatai, ZtDolg, 1978.

Domokos Mária

Gyertyaszentelő Boldogasszony —»az
Úr ünnepei

gyertyatartó —»világítás 

gyík
Allatszimbólumként a lustaság jelképe, 

mivel szeret a napon sütkérezni, a fény 
iránti vágya ugyanakkor szemlélődésre 
utal. A Physiologus szerint öregségére 
megvakul, de a Napba nézve visszanyeri 
látását; Krisztusra nézve így kell az em
bernek is levetkőznie szellemi vakságát.

A középkorban a ~ a világítóeszközök 
gyakori díszítőeleme. Jelentése negatív, a 
—»kígyóéval rokon. Ilyen szerepben for
dul elő a -»pannonhalmi bencés apátság 
templomának egyik oszloplábazatán (13. 
sz. első fele) és —»Márton és György ko
lozsvári szobrászok Szt. György-szobrá- 
nak talapzatán (1373, Prága, Szt. György- 
kolostor). —»Vitéz János (^ 1472) sírkövén 
az érsek címerét tartó -pár (Esztergom, 
Főszékesegyház kriptája) visz. a ~ szem
lélődő vonására utal. Selmecbánya címe
rében arany és ezüst gyík van.

Lásd még; -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde

gvilokjáró (párkány, sétáló; ném. 
Mordgang)

A várfal tetején kialakított, lőrésekkel, 
mellvéddel ellátott védőfolyosó. A kö
zépkori -»várak tetőzettel ellátott ~it 
még többnyire fából építették, olykor a 
falsíkból kinyúlóan, hogy az alján kőle
dobó nyílásokat vághassanak. A tüzérség 
megjelenése után a mellvéd inkább kőből 
készült, ezt később a földtöltésekkel meg
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támasztott falak tetején kialakított, vastag, 
magas, kifelé rézsűs földmellvéd váltotta 
fel.

Domokos György

Gyimóti István (Gyimót, 1650— 
1730?)

Ref. verszerző, önéletrajzíró. Pápán, 
majd Győrött a jezsuitáknál, 1666-tól pe
dig Sárospatakon tanult. Vízaknán rektor, 
majd Kolozsvárott és Debrecenben foly
tatta tovább tanulmányait. 1672-től Má
don, Miskolcon, Gyöngyösön, Halason 
működik, a zavaros hadi helyzet miatt a 
legtöbb helyről menekülnie kell. 1673-tól 
Baranyában prédikátor, de onnan is 
távozni kényszerül, Halason, Kecskemé
ten, Debrecenben, Cégén, Váriban tölt 
hosszabb-rövidebb időt. Csaknem másfél 
évtized múltán tér vissza a Dunántúlra, 
Kopács, Rétfalu, majd Veresmart lelké
sze; 1699-1705 között a baranyai egy
házkerület püspöke. Újjászervezi Baranya 
egyházi-kulturális életét. Az ellenrefor
máció üldözi, rác katonák félholtra verik, 
1705 februárjában hűtlenség vádjával be- 
börtönzik. Fél év után sikerül megszök
nie, Felsőörs prédikátora lesz, 1708-tól 
Pápán, 1711-től Csöglén lelkész. 1711-től 
haláláig a pápai egyházmegye esperese. 
Latin és magyar versei meglehetősen ne
hézkesek, ám önéletírása (Cursus vitae 
temporalis, ms., OSZK) érdekes, hű tükre 
hányatott életének, lefesti benne azokat a 
szenvedéseket, amelyeket a köznépnek, 
saját magának és családjának kellett el
szenvednie hol a töröktől, hol a némettől, 
hol a hajdúktól.

Kiad.: RMKT XVII/10, 1981.
írod.: Esze Tamás, Kolozsvári könyvek Ba

ranyában, AHistLittHung, 1971.
Munitori Ottó

Gyirwa Vencel (17. sz. közepe)
Visz. Szatmárból származó fordító. 

Németből fordított műveivel (Az Sybillá- 
nak [!] jövendöléséről és Salamon ki
rálynak bölcsességéről, Lőcse, 1649; 
Krisztus urunknak Szent Péterrel való 
beszélgetése, Lőcse, 1649) fölújította a 
dialógus műfaját. Azonosítása —»Tesseni 
Vencellel alaptalan.

Kiad.: Egy középkori Sibylla-vers régi 
magyar irodalmunkban, kiad., bev. György 
Lajos, Pécs, 1929; Két dialógus régi magyar 
irodalmunkban, kiad., bev. Uő, Erdélyi Iro
dalmi Szemle, 1928.

írod.: Thienemann Tivadar, 16. és 17. szá
zadi irodalmunk német eredetű müvei, ItK, 
1923; Turóczi-T rostler József, Gyirwa 
Vencel Dialógusához, EPhK, 1948.

S. Sárdi Margit

gyógybor
1. Borral készített gyógynövényfőzet 

vagy áztatással nyert kivonat. A közép
kortól széles körben ismert.

2. Adalékanyagok nélküli, természetes 
gyógyhatású (vagy annak tartott) bor. 
Főként a 17-18. sz.-ban különös gyógy- 
hatást tulajdonítottak a magyar borok
nak, külföldön elsősorban a tokajinak. 
Főként vérszegénységre, gyomor- és bél- 
bántalmakra, hideglelésre tartották hatá
sosnak, járványok idején pedig gyógy
szerként és védőitalként egyaránt éltek 
vele. Korabeli doktorok számos tanul
mányt készítettek arról, hogy melyik vi
dék bora milyen betegséget gyógyít, pl. 
—»Pápai Páriz Ferenc, Pax corporis, Ko
lozsvár, 1690; Komáromi János Péter, 
Dissertatio physico-medica inauguralis 
de vino hungarico semproniensi, Bázel, 
1715; Matolay János, Disquisitio physi
co-medica de vini Tokaiensis, Nürnberg, 
1744.

Lásd még; —»ürmösbor.
írod.: Bél Mátyás, Magyarország népé

nek élete 1730 táján, kiad. Wellmann Imre, 
Bp„ 1984.

Égető Melinda

gyógyfürdő —»fürdő

gyógyítás
A honfoglalás korabeli magyar ~ra 

nyelvi, összehasonlító néprajzi, ill. pa- 
leopatológiai adatokból következtethe
tünk. A korabeli gyógyítók, akiknek 
—»sámánokkal való azonosítása vitatott, 
—»gyógynövényeket és sebészeti beavat
kozásokat (koponyalékelés, sérvlekötés, 
foghúzás stb.) éppúgy alkalmaztak, mint 
mágikus gyógymódokat. Nyelvünk finn-
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Szt. Erzsébet beteget ápol a kassai dóm főoltárán

ugor és bolgár-török eredetű szókin
csében a testrészeket, életfunkciókat je
lölő szavak mellett több —»betegség nevét 
is megtaláljuk {dög, fene, hagymáz, cso
mó, íz, köszvény, süly, fos  stb.). Az -^or
vos szó szintén korai: vagy finnugor ere
detű, vagy a török arba ’varázsló’ szóból 
eredeztethető.

Az Árpádok korában is nyilván nagy 
számban működő népi gyógyítók mellett 
a betegek ellátásáról a szerzetes-, ill. lo
vagrendek gondoskodtak. A rendházak, 
kolostorok többségében volt a beteg szer
zetesek számára infírmarium, valetudina
rium, ill. a világiak ellátására fenntartott 
hospitale (ispotály) vagy xenodochium, 
sőt egyes helyeken már a 13. sz.-tól van 
adat —»gyógyszertárra (Pannonhalma), 
—»fürdőre (Pöstyén), gyógynövénykertre 
(Pécsvárad) és orvosi könyvgyűjtemény
re (Felsőelefánt) is. A legkorábbi gyógyí
tó intézményeket a később megszűnt 
-»bizánci rítusú szerzetesrendeknél, ill. 
az 1. István által betelepített —»bencések 
rendházaiban, a 13. sz.-tól pedig az ún. 
ispotályos rendeknél (antoniták, Szt. Lé- 
lek-rend stb.) találhatjuk. A lovagrendek

közül ~sal hazánkban —»templomosok, 
—»johanniták, stefaniták és —»lazariták 
foglalkoztak. A bencés orvosok ismeretei
re a —»Pray-kódex egészségügyi tanács
adó szövegéből következtethetünk.

A pap, ill. szerzetes orvosok a 12-13. 
sz.-ban jelentek meg a kolostori ispotá
lyokban és a királyi udvarban. Az Anjou 
uralkodók idején Budán és Pozsonyban 
világi orvosok is letelepedtek. Néhá- 
nyuknak a neve is fönnmaradt, pl. a vára- 
di Paulus physicusé (1325), Ladislausé 
( 1325) Petrusé (1332). Nagyobb városa
inkban a 15. sz.-tól vannak adatok zsidó 
orvosokra is. A tanult, egyetemet végzett 
orvosok száma Mo.-on azonban egészen 
a 19. sz.-ig igen alacsony maradt.

A -ban az orvosok, ill. a népi gyógyí
tók mellett -  főként a 15. sz.-tól -  részt 
vettek sebészi tevékenységet végző bor
bély—»sebészek (chirurgi), patikusok 
(aromatarii, speciarii, apothecarii), ill. a 
hagyományra és tapasztalatra támaszko
dó -»bábák (obstetrices) és fürdősök 
(balneatores) is, társadalmi szervezettsé
gük, számuk, tudásuk azonban sosem ér
te el a nyugat-európai szintet. Szervezett



391 gyógyítás

Paracelsus arcképe Zsámboky János könyvében (Icones, Antwerpen, 1574)

egészségügyről -  néhány bányaváros ki
vételével -  csak a 18. sz. második harma
dától beszélhetünk.

A Jagellók, majd még inkább Mátyás 
uralkodása idején megnövekedett az -  el
sősorban olasz -  orvosok száma. Po
zsonyban (Academia Istropolitana), ill. 
Óbudán —»orvosképzést is nyújtó egyete
mek, studium generalék létesültek. Má
tyás, majd utódai, II. Ulászló, II. Lajos és 
Mária királyné neves orvosokkal álltak 
kapcsolatban: köztük Marsilio Ficinóval, 
Miliusszal, a nagyszebeni Melchior Mik
lóssal, Giovanni —»Manardóval, Georgi
us Wirthtel. Egy ízben Paracelsus is hosz- 
szabb időt töltött nyugati bányavárosa
inkban. A magyar főnemesek, főpapok 
nagy része is külföldön tanult tudós orvo
sokat alkalmazott. A 15. sz.-ban nemzet
közi hírnévre tett szert Georgius Venetus 
vagy más néven Hungarus, a fiziognómia 
tudományának egyik újkori megalapozó
ja, és Nicolaus Hungaricus domonkos or
vos, aki Libri anaglyphorum c. (nem or
vosi tárgyú) munkájával aratott sikert. Az 
ország egészségügyi helyzetét mindez 
azonban alig érintette.

A könyvnyomtatás, a reformáció elter
jedése, majd a török hódítás az orvoslás 
terén is jelentős változásokat hozott. 
Megnövekedett a külföldön peregrinálók 
s ott orvosi képesítést szerzők száma. 
Megjelentek az első mo.-i vagy hazai 
szerzőtől származó, főként német hatást 
mutató —»orvosi könyvek, pl. —»Antonius 
Cassoviensis: De tuenda bona valetudine 
(1535), Kyr Pál: Sanitatis studium 
(1551), —»Pauschner Sebestyén: De peste 
eiusque curatione (1550). A 16. sz. máso
dik felétől akadtak ezek közt magyar 
nyelvűek is, mint pl. —»Melius Juhász Pé
ter Herbáriuma. (1578), —»Frankovith 
Gergely Hasznos és felette szükséges 
könyve (1582-85 között és 1588), —»Len
csés György Ars medica c. ismert, 16. 
sz.-i orvosi kézirata és —»Beythe András 
Fives könüve (1595). Néhány mo.-i szer
zőtől származó orvosi tárgyú munka nem
zetközi elismerést is aratott, pl. —»Dudith 
András: Epistolae medicinales (1598), 
De cometarum significatione (1579) c. 
munkái (utóbbi az üstökösökről szól 
ugyan, de orvosi vonatkozása is vannak), 
Johann —»Hunter Cosmographiájának
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Humani corporis membra címen több
ször kiadott fejezete (1572), —»Jordán 
Tamás Bruno-Gallicus, sen luis novae in 
Moraviae exortae descriptio (1577), De 
aquis medicatis Moraviae commentario- 
lus (1586) és Pestis phaenomena (1567) 
c. munkái, Scalichius Pál Miscellanea de 
rerum causis (1570) és Occulta occulto
rum occulta (1556) c. könyve, —»Laskai 
Csókás Péter De homine magno (1585), 
—»Spilenberger Sámuel Theses de morbo 
Hungarico (1597) c. műve, ill. Georgius 
—»Wemhcr De admirandis Hungáriáé 
aquis (1549) c. balneológiái munkája. A 
nemzetközileg is számon tartott huma
nisták közé tartozott a Bécsben működő 
—»Zsámboky János és a bártfai, ám Bá
zelban és Augsburgban működő Georg 
Henisch, aki Aretaiosz-kiadása (1603), 
Enchiridion medicinae (1573) c. kézi
könyve és népszerű Schreibkalendere 
(1588) révén vált hírnevessé.

Mo.-on -  egyes kutatók szerint -  a 16. 
sz. közepén sajátos orvosi iskola is létre
jött —»Nádasdy Tamás sárvári udvarában. 
Egyéb kiváló értelmiségieken kívül Me
lius, —»Szegedi Kőrös Gáspár, —»Purkir- 
cher György, —»Beythe István orvosi vo
natkozású munkássága is e körből ere
deztethető.

A tizenöt éves háborút követő általá
nos válság eredményeképpen az orvostu
domány országszerte hanyatlásnak in
dult, csupán a királyi Mo.-on és -  rövid 
időszakokban -  Erdélyben működtek ne
vesebb, főként német és olasz orvosok. 
Az orvosképzésben részt vevő magyar if
jak többnyire német és holland egyete
meken írták tudományos szempontból 
nem túl jelentős disszertációikat, ame
lyek közül talán egyedül —»Csanaki Má
té Nobile Scabiei encomium (A rüh ne
mes dicsérete) c., két kiadást is (1626, 
1627) megért tréfás írása emelkedik ki. A 
tragikus sorsú, magyar nemességet szer
zett —»Jeszenszky János Prágában alkotta 
meg nagyszerű életművét, Karcag-Ujszál
lási Márton, De le Boe Sylvius munkatár
sa, ill. a neves alkimista, —»Bánfihunyadi 
János pedig szintén csak külföldön tevé
kenykedett. Csupán a század végén, első
sorban a felvidéki német orvosok játszot

tak szerepet a nemzetközi tudományos 
életben, főként az Ephemerides Naturae 
Curiosorum és az Acta Vratislaviensia 
hasábjain publikálva értékes munkáikat 
(Loew András, —»Möller Károly Ottó, 
Möller Dániel Vilmos, Rayger Károly, 
Spillenberger Dávid, —»Fluszti Szabó Ist
ván). Itthon legföljebb a —»kalendáriu
mokban találkozunk orvosi vonatkozá
sokkal, pl. David -»Frölichnek a század 
30-as éveitől közölt —»csízióiban. A szá
zad mo.-i orvosi irodalmából mindössze 
—»Apácai Csere János enciklopédiájának 
orvosi vonatkozású fejezetei és a szótár
író —»Pápai Páriz Ferenc egyedülállóan 
értékes, magyar nyelvű ismeretterjesztő 
munkája, a Pax corporis (1690) tekinthe
tő valóban színvonalasnak.

A nyomtatott orvosi irodalmat azon
ban már ekkoriban számos receptgyűjte
mény, kéziratos orvosló könyv, ill. bota
nikai szakmunka, herbárium egészítette 
ki, pl. a már említett Lencsés György, ill. 
Pettyéni Borbély Márton kéziratos or
vosló könyvei (1609 k.) vagy Nadányi 
János, ill. —»Lippay János orvosi szem
pontból is értékes botanikai művei. A 
műveltebb rétegek bizonyára ezekből, a 
-»népi gyógyászati, a klasszikus hagyo
mányt és a korabeli orvosi nézeteket sa
játosan ötvöző munkákból merítették 
gyógyászati ismereteiket. Gyakran, több
nyire a nemesi udvarházakban, az asszo
nyok gondoskodtak a család és a jobbá
gyok egészségéről. A hódoltsági területen 
a nyugatinál ekkoriban fejlettebb fürdő
kultúrán kívül egyéb pozitívum nem em
líthető, de a királyi Mo.-on és Erdélyben 
is legföljebb a középkori ispotály-patika 
struktúra s emellett nyilván a népi gyó
gyítók tömege állott az átlagember ren
delkezésére.

A 18. sz elejétől a nyugodtabb viszo
nyok lehetővé tették a korszerű egészség- 
ügyi hálózat kiépítését. Ennek első lépése 
a megyei főorvosi hálózat megteremtése 
volt, amely -  elvben -  már a század 50-es 
éveire befejeződött. -»Torkos Justus Já
nos kormányzati megbízás alapján 1745- 
ben megalkotta az első hazai gyógysze
részi árszabást (Taxa pharmaceutica Po- 
soniensis), amely pontosan meghatározta
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a gyógyszerészek, orvosok és egyéb 
gyógyítók tevékenységének szabályait. 
1742-ben megszületett az első magyar 
nyelvű sebészeti tankönyv (Miskoltzy 
Ferenc: Manuale chirurgicum), amely a 
szervezett hazai sebészképzést volt hiva
tott előkészíteni. A gyógyszertárak szá
ma a század közepére kb. 50-re, a század 
végére pedig már 160 fölé emelkedett.

Az 1770-es évektől a városi kézben levő 
—»•kórházakról is igyekeztek levenni a 
szegénygondozás, idősellátás gondjait. A 
kórházak nagy része továbbra is rendi 
irányítás alatt állt, főként az —»irgalma- 
sok tartottak fönn ispotályokat (Nagyvá
rad, Vác, Pécs, Pápa, Eger stb.). A 40-es 
évektől sorra alakultak a városi kórházak 
is (Pesten, Budán, Szombathelyen, Nagy
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szombatban, Sopronban, Pozsonyban, 
Győrött); ezekben többnyire főállású or
vost is alkalmaztak. 1770-77 között, Má
ria Terézia főorvosának, Gerhard Van 
Swietennek köszönhetően, Sgollanits Jó
zsef megyei fizikus munkája nyomán 
megszületett az első általános közegész
ségügyi rendelet (—»egészségügyi rende
letek), a Generale Normativum in Re Sa
nitatis, amely diplomához kötötte az or
vosi tevékenységet, s az egészségüggyel 
kapcsolatos minden kérdést a kor színvo
nalán igyekezett rendezni. Az egészség
ügyet hazánkban ettől fogva (végső sza
bályozás: 1786) a -^helytartótanácsnak 
felelős országos protomedicus alá ren
delt megyei fizikusok, azaz főorvosok 
irányították, ők ellenőrizték a sebészek, 
bábák, patikák és kórházak működését, 
ill. az egészségügyi személyzet képzését 
is. A nagyszombati orvoskar (—»nagy- 
szombati jezsuita egyetem) 1769-i létre
hozásával megoldódott a hazai orvoskép
zés kérdése. Kétségtelenül a felvilágosult 
közegészségügyi rendszer kialakulásának 
eredménye a 18. sz. második felének gaz
dag hazai orvosi irodalma is.

E hatalmas fejlődés, törvények, intéz
mények, könyvek sora ellenére azonban 
az ország lakossága egészségügyi szem
pontból nagyrészt még mindig középko
ri viszonyok közt élt. Ezt nem csupán a 
babonaságok ellen, járványok, hügiéné, 
egészségügyi rendtartás ügyében kiadott 
számtalan helytartótanácsi rendelet bizo
nyítja, hanem többek közt az 1725-ben, 
ill. 1732-ben -  szerb nemzetiségi terüle
ten -  kirobbant, nemzetközi vitát kavaró 
vámpírbotrány is, amely még 1752-ben is 
hivatalos vizsgálatokat tett szükségessé 
Dél-Erdélyben és a Bánátban (—»vámpír). 
A vidéki lakosság még a 19. sz. harmin
cas éveiben is tájékozatlanságból fakadó 
agresszivitással reagált a kolerajárvá
nyokra, s nem csupán az elemi hügiéné- 
nek, hanem sok helyütt az alapvető lét
feltételeknek (lakás, ennivaló, ruha) is 
híjával volt. Jóllehet az egészségügyi 
szervezeti és oktatási, népművelési mun
ka, amely a 18. sz. második felében oly 
nagy hévvel indult meg, nem maradt 
eredmény nélkül, a hazai egészségügyi

viszonyok és kultúra látható javulására 
az ország gazdasági és társadalmi elma
radottsága miatt még legalább száz évig 
kellett várni.

Források és írod.: B alázs Péter, Genera
le Normativum in Re Sanitatis 1770. Szerve
zett egészségügyünk 1770-es alaprendelete, 
Piliscsaba-Bp., 2004 (fordítás és kommen
tár); Demkó Kálmán, A magyar orvosi rend 
története, Bp., 1894; B ékefi Rémig, Orvosok, 
betegségek és gyógyítás Magyarországon az 
Árpádok korában, Bp., 1912; Magyary-Kos- 
SA Gyula, Magyar orvosi emlékek, I-IV, Bp., 
1929-40 (reprint: 1995); 16. századi magyar 
orvosi könyv, szerk. Varjas Béla, Kolozsvár, 
1943; Gortvay György, Az újabbkori magyar 
orvosi művelődés és egészségügy története, I, 
Bp., 1953; Szlatky Mária, Magyar orvosi 
könyvek, 16-17. sz., dissz., Debrecen, 1978; 
Grynaeus Tamás, Isa por. A honfoglalás és 
Árpád-kori magyarság betegségei és gyógyítá
suk, Bp., 1996; Schultheisz Emil, Traditio 
renovata, OtK. Suppl., 21(1997); Grynaeus 
Tamás, Szent Antal tüze, Bp., 2002.

M agyar László András

gyógynövény
1 .gyógynövények
A korai kereszténység idején a gazda

sági és kulturális élet központjai a kolos
torok voltak. A hozzájuk szervesen kap
csolódó kolostorkertekben nemcsak -ter
mesztés, hanem —»zöldségtermesztés és 
—»gyümölcstermesztés is folyt. A -kert 
klasszikus példája a 9. sz.-i, Sankt Gal- 
len-i kolostortervrajz részlete, melyen 
gyümölcsfákkal beültetett temető és egy 
18 ágyásra osztott füveskert látható. A 
terv a következő növényeket ajánlja: ce
pas (hagyma), porros (póréhagyma), api
um (zeller), coliandrum (koriander), ane- 
tum (kapor), papaver (mák), radices (re
tek), magones (mákféle), betas (répa), 
alias (fokhagyma), ascolonias (mogyoró
hagyma), petrosilium (petrezselyem), ce- 
refolium (turbolya), lactuca (saláta), 
sataregia (borsfű), pastinachus (paszti- 
nák), caulas (karalábé), gitto (kandilla). 
A kolostori birtokok mintagazdaságként 
működtek, és a nyugatról jött szerzetesek 
révén jelentős hatást gyakoroltak a mo.-i 
kertkultúra fejlődésére is. A bencés hasz
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nálatra készült -^Pray-kódexben egész
ségügyi szabályok is olvashatók, ezek 27 
növényfajt javasolnak gyógyszerként: 
gingiber (gyömbér), reuponticum (rebar
bara), agrimonia (apró bojtorján), radix 
(retek), ruta (ruta), levesticum (lestyán), 
vetonica (betonika), bibinella (földi töm
jén), absincium (fehér üröm), funiculum 
(édeskömény), lactuca (saláta), sinape 
(mustár), salvia (zsálya), savina (nehéz- 
szagú boróka), apium (zeller), uve (sző
lő), caulis (káposzta), malva (mályva), 
pulegium (csombormenta), dara (skarlát 
zsálya), costum (Boldog Anya mentája), 
mastix (mastix), piper (bors), gariofilum 
(szegfűszeg), cinnamomum (fahéj), yso- 
pus (izsóp), satureia (csombor).

A 16. sz.-i családi levelezésekben sok 
adat tanúskodik arról, hogy Mo.-on ek
kor még nagy szerepük volt a gyógyítás
ban az ún. füves doktoroknak, akik kizá
rólag növényekkel kezelték a betegeket. 
Az orvosságul szolgáló füveket, azaz 
-eket kertjükben termesztették. —»Szege
di Kőrös Gáspár (Caspar Fraxinus Zege- 
dinus), —»Nádasdy Tamás híres magyar 
orvosa nemcsak ültette a gyógyító növé
nyeket, de le is festette. Enyingi Török 
Bálintné csurgói kertjében egy 1552-es 
összeírás 200 bokor tárkonyt, 16 bokor 
izsópot, 50 bokor szemet világító rutafüt, 
45 bokor abrutát, 15 bokor kalászvirágú 
nárdust (levendulát), 47 bokor zsályát, 
400 bokor fehérliliomot tüntet föl. Erdő- 
dy Péterné (Thaly Margit) és Nádasdy 
Tamásné 1554. évi levélváltásából kide
rül, hogy a -ékből készített ún. virágvi
zek és illóolajok is igen fontos szerepet 
töltöttek be a gyógyításban. „Továbbá ha 
N[agyságod]nak több ispikinardolaja vol
na, N[agyságod] küldene, mert azkit hoz
tak, mind fölkenték. Énneköm Egervárait 
elég vagyon. Oztán mind üegestül fölho
zom Nagyságodnak; de most ilyen go
nosz időbe nem mehetnék érötte.” 1568- 
ban gyomorrontás és hőség ellen rózsavi
zet, cikóriavizet és spikinardvizet kértek 
Nádasdynétól. A felvidéki Makovica és 
Zboró 1671. évi összeírása szerint a le
ányasszonyok házában lévő víztartó al- 
máriomban 80 üveg különféle virágvíz 
volt. A -ek ismeretét és felhasználását

szélesítették a nagy földrajzi felfedezé
sek is (Marco Polo, Vasco de Gama). 
Ezek révén könnyebben jutott el hozzánk 
is több, kezdetben gyógyszerként hasz
nált egzotikus fűszer, pl. a gyömbér, a 
vanília, a bors, a fahéj, a szerecsendió, a 
szegfűszeg. A szárított drogok, térjékek, 
különböző gyógyszerek legismertebb ter
jesztői hosszú ideig a tót olejkárok voltak, 
1786-ban azonban rendelet vetett véget 
működésüknek.

A -eknek nemcsak konkrét gyógyító, 
hanem spirituális erőt is tulajdonítottak, 
ezzel függ össze felhasználásuk az embe
ri élet fordulópontjaihoz kapcsoló rítusok
ban: tisztulási, esküvői, temetési szertartá
sokban, fogamzás-szülés megkönnyítésé
re. Fontos szerepük van a keresztény 
szimbolikában mint Krisztus- és mint 
Mária-szimbólumoknak egyaránt. Pécsi 
Lukács Az keresztyén szüzeknek tisztes
séges koszorója (Nagyszombat, 1591) c. 
könyvében húsz ~t ír le egy-egy kívána
tos erkölcsi tulajdonság szimbóluma
ként. A középkori festészetben gyakran 
szimbolikus értelemben ábrázolt -ek  a 
keresztény tanításra mint az egyetlen 
igaz orvosságra utalnak.

2. népi gyógynövényismeret
Egy-egy növény gyógyhatásának felis

merése a hagyományos társadalmakban 
vélhetően évezredekben mérhető folya
mat volt. Jó példa erre a bőrlevél (Berge
nia sp.) vagy a Teleki-virág (Telekia spe
ciosa) esete. Az előbbi mintegy 250 éve 
Belső-Azsiából, az Altajból került hoz
zánk, az utóbbi vélhetőleg az oszmán-tö
rök inváziók során, mintegy félezer esz
tendeje jelent meg a Kárpát-medencében. 
A bőrlevél önszáradó leveleiből porlasz
tóit teafüvet az altaji pásztorok jóízű, ser
kentő hatású teaként fogyasztják: erre az 
alkalmazásra a Kárpát-medencében az 
elmúlt negyed évezred alatt még nem jöt
tek rá az itt lakó emberek. A Teleki-virág 
bioaktív illatanyagainak népi gyógyásza
ti felhasználására, de még magyar népi 
nevének kialakulására sem volt elegendő 
fél évezred, és a román népi -ismereti 
adatok is bizonytalanok.

Vannak ellenkező előjelű példák is. A 
Csaba írét (ez vélhetőleg a Sanguisorba
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officinalis volt) ma csak hagyománytisz
teletből említik a ~ek között -  gyakorla
tilag teljesen jelentéktelen. Olyannyira, 
hogy a magyar szakirodalom az elneve
zésével kapcsolatos hun-magyar (székely) 
hagyomány hitelességét is megkérdőjele
zi, másodlagosnak, könyvekből átszár- 
maztatottnak tartja. Ezzel szemben áll a 
németújvári prédikátor —»Beythe István 
és Carolus —»Clusius adata, akik már 
1583-ban feljegyezték a „Csaba íré” nevű 
növénnyel kapcsolatos gyógyítás hagyo
mányát.

A népi növénynevek a hagyományos 
magyar -ismeret gazdag tárházát jelen
tik. Részben Szabó László Gyula (1995) 
összeállítását követve álljon itt erről egy 
felsorolás, melyben az első a népi gyó
gyászati felhasználásra utaló név, a má
sodik a mai magyar hivatalos név, a har
madik a faj tudományos neve.

ádáz, bürög -  ádáz -  Aethusa cynapium 
álomhozófű, bolondfű, bolondbingó, 

farkascseresznye, ördögszőlő -  nadragu
lya — Atropa belladonna

báránypirosító -  homoki pirosító -  Al
kalma tinctoria

bolhafű, tetűfű -  kenyérbél cickafark -  
Achillea ptarmica

bolondfű, bolondbingó lásd álomho
zófű

bolondítófű, boszorkányfiű -  beléndek -
Hyosciamus niger

boszorkány fű -  nagy ezerjófű- Dic
tamnus albus

boszorkányfű lásd bolondítófű 
boszorkányfű lásd sárga festőfű 
boszorkánykerék, ördögrokolya -  me

zei iringó -  Eryngium campestre 
bürög lásd ádáz
bürök, méregbürök, gyilkos csomori- 

ka -  csomorika -  Cicuta virosa
ebfojtófű -  méreggyilok -  Vincetoxi- 

cum hirundinaria
ebgyógyítófű -  tarackbúza -  Agropy- 

ron s. 1.
édesfa -  igazi édesgyökér -  Glycyrrhi- 

za glabra
epefű, hidegiclősfű kis ezerjófű -  

Centaurium minus
epetök, purgáló tök, sár- (vagy szar-) 

tök -  sártök -  Citrullus colocynthis

farkascsengőfű -  salamonpecsét -  Po- 
lygonatum sp. (P. officinale)

farkascseresznye lásd álomhozóid 
farkasfű -  mezei szarkaláb -  Conso

lida regalis
farkasfű, farkasgyökér, tetűfű -  Aconi

tum napellus
farkashá(r)s, tetűfa -  farkasboroszlán -  

Daphne mezereum
farkas hézaggyökér, farkasfű -  farkas

alma -  Aristolochia clematitis 
fekélyfű lásd kelésfű 
féregfű -  pásztortáska -  Capsella bur- 

sa-pastoris
festőkökény, hajtisztító kökény -  var

jútövis benge -  Rhamnus tinctoria 
festőmályva -  mályvarózsa — A Ithea sp. 
forrasztófű -  aranyvessző -  Solidago 

virga-aurea
forrasztófű -  nehézszagú gólyaorr -  

Geranium robertianum 
ftil(becsavaró)fű -  Sempervivum tec

torum
gelesztafű -  harangláb -  Aquilegia 

vulgaris
gilisztaűző, ördögborda -  erdei pajzsi- 

ka -  Dryopteris filix-mas
gilisztavirág -  gilisztaűző varádics -  

Tanacetum vulgare 
gyilkos csomorika lásd bürök 
haj tisztító kökény lásd festőkökény 
hideglelősfű lásd epefű 
innyújtófű -  csikorka -  Gratiola offi

cinalis
innyújtófű -  pénzlevelű lizinka -  Lysi

machia vulgaris
kelésfű, vargyógyítófű, koszfű, rühfű, 

fekélyfű -  varfű -  Knautia sp. 
koszfű lásd kelésfű 
köszvényfű -  tavaszi kankalin -  Pri

mula officinalis (P. veris)
köszvénymenta -  csombormenta -  

Mentha pulegium
kutyadöglesztőfű -  őszi kikerics -  

Colchicum autumnale
libadöglesztő, sebesítőfű -  torzsika- 

boglárka -  Ranunculus scelleratus 
lidércövőfu -  kék iringó -  Eryngium 

planum
májgyógyítófű -  sédkender -  Eupato- 

rium cannabinum
méregbürök lásd bürök
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molyfíí -  orvosi somkóró -  Melilotus 
officinalis

ördögborda lásd gilisztaűző 
ördögrokolya lásd boszorkánykerék 
ördögszőlő lásd álomhozófű 
párlófű -  párlófü -  Agrimonia sp. 
pestisölőfű -  kecskeruta -  Galega offi

cinalis
podagrafű (köszvényfű) -  podagrafü -  

Aegopodium podagraria 
purgáló tök lásd epetök 
rontófű -  aggófű -  Senecio (vulgaris) 
rühfű lásd kelésfű
sárga festőfű, boszorkányfű -  festő re

zeda — Reseda luteola
sár- (szar-) tök lásd epetök 
sebesítőfű lásd libadöglesztő 
sebfű -  orvosi tisztesfű -  Betonica of

ficinalis
sebhere -  nyúlszapuka -  Anthyllis vul

neraria
szakadást gyógyító fű -  kopasz porci- 

ka -  Herniaria glabra
szemvigasztalófű -  szemvidítófű -  

Euphrasia sp.
szívfű, szíverősítőfű, torokgyíkfű -  

gyöngyajak -  Leonurus sp. (L. cardiaca) 
tályoggyökér -  hunyor-fajok -  Helle

borus sp.
tetűfa lásd farkashá(r)s
tetűfű lásd bolhafű
tetűfű lásd farkasfű
tetűvirág -  borágó -  Borago officinalis
torokgyíkfű lásd szívfű, szíverősítőfű

toroköröme -  közönséges (torok)gyík- 
fű -  Prunella vulgaris 

tyúkbolondító — fehér zászpa -  Vera
trum album

vargyógyítófű lásd kelésfű 
vérállítófű -  csabaíre -  Sanguisorba 

(officinalis, minor)
vérhasgyökér -  vérontófű -  Potentilla 

erecta
A felsorolt növények csak kiragadott 

példák annak érzékeltetésére, hogy mi
lyen széles felhasználási területe volt az 
évszázadok, évezredek során a növényi 
anyagoknak a sebgyógyítástól kezdve a 
féregűzésen és fertőtlenítésen át a szépít
kezésen keresztül egészen az állatgyó
gyászatig, festésig és mérgezésig. Az 
azonban jól látszik ebből a felsorolásból 
is, hogy a hagyományos népi növényis
meretben mennyire bizonytalan a népi 
nevek alapján történő fajazonosítás. En
nek a rendszernek ugyanis egészen más a 
belső rendje, logikája, ismeretmegőrző 
készsége, és mások a névadási szokásai 
is: hallomásból tanul, a gyakorlatban el
lenőriz és ennek alapján rögzít, nem a 
növényrendszertani besorolásra, hanem 
hasonló tulajdonságú és hasznú növény- 
csoportokra figyel (azonos vagy hasonló 
népi nevek különböző botanikai taxo- 
nokba is tartozhatnak).

A hagyományos magyar -ismeretben 
helyet kaptak a pogány nagyállattartó és 
földművelő, az egyházi, a reneszánsz ko-
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ri világi, a herbáriumok korának, a könyv- 
nyomtatás hőskorának irodalmi, vala
mint a tudományos botanikának külön
böző elemei.

A -ismeret és -használat urál-altaji 
gyökereiről, finnugor kori, török kori em
lékeiről keveset tudunk, vélhetőleg ebbe 
a rétegbe tartozik pl. a torma és a már em
lített csabaíre is. De ide tartozhatott a szé- 
kelységben még máig is őrzött fenyő 
(Pinus), tölgy (Quercus), nyír (Betula) 
vagy az alma- (Malus) és körte- (Pyrus) 
fajok használatával kapcsolatos általáno
san tapasztalható tudás egy része is.

Különlegesen érdekes a pogány és a 
keresztény hitvilág ötvöződése a rontó, 
mágikus növények, a lidércek, boszorká
nyok, a bűvölés és bájolás, étetés stb. ko
rai magyar népi növényismeretében. Erre 
vonatkozólag történeti forrásaink (vagy 
ezek feldolgozásai, pl. az Erdélyi Magyar 
Szótörténeti Tár) szolgálnak beszédes bi
zonyítékokkal.

A kereszténység felvétele után gazda
godó, egyházi gyökerű -ismeret emlékei 
-  mint a következő (már említett forrásra 
támaszkodó) összeállításból látható -  
ugyancsak jól nyomon követhetők a népi 
növénynevekben. (A népies növényne
vek írását igyekeztünk következetessé 
tenni pl. a szentnevek népies írásával, a 
-fű, -füve, -fa, -fája, -virág, -virága stb. 
összetételek kötőjeles írásával a két szó
nál hosszabb összetételekben stb., ezért 
megoldásaink némileg eltérnek a helyes
írási szabályzatban előírtaktól.)

áldottfíí, pápafíí -  benedekfű -  Cnicus 
benedictus

angyalgyökér, szentlélek-gyökere - 
angyalgyökér -  Angelica sylvestris

boldogasszony-csipkéje -  málna -  Ru
bus idaeus

boldogasszony-palástja -  palástfű - 
Alchemilla sp.

boldogasszony-tenyere -  boldogasz- 
szony-menta -  Chrysanthemum balsamita

boldogasszony-tövise -  máriatövis -  
Silybum marianum

istenfája -  istenfa -  Artemisia abrota- 
num

istengyümölcse -  galagonya fajok -  
Crataegus sp.

istenkapalja -  harangláb -  Aquilegia sp. 
istenszakálla -  kontyvirág -  Arum 

maculatum
istentáskája, paptarsoly, pásztortáska-  

pásztortáska -  Capsella bursa-pastoris 
jezusitea -  mirhafű -  Chenopodium 

ambrosides
krisztuskeze -  ricinus -  Ricinus com

munis
mennyországkulcsa -  száratlan kanka

lin -  Primula vulgaris 
pápafű lásd áldottfű 
papsajt -  mályva fajok -  Malva sp. 
papsapka, püspöksüveg, pilátusfa -  

kecskerágó fajok -  Euonymus sp. 
paptarsoly lásd istentáskája 
papvirág, szentjános-virág -  réti mar

garéta -  Leucanthemum vulgare 
pásztortáska lásd istentáskája 
pilátusfa lásd papsapka 
püspöksüveg lásd papsapka 
szentantal-virága, szentiván-virága -  

tejoltó galaj -  Gallium verum
szentbenedek-füve -  erdei gyömbér

gyökér -  Geum urbanum
szentborbála-füve -  borbálafű -  Bar

baren vulgaris
szentgyörgyike -  tavaszi kankalin -  

Primula officinalis (P. veris)
szentgyörgy-virág -  (odvas) keltike -  

Corydalis (cava)
szentgyörgy-virága -  májusi gyöngy

virág -  Convallaria majalis
szentilona-lapu -  ebszőlőcsucsor -  So

lanum dulcamara
szentiván-virága lásd szentantal-virága 
szentjakab-füve -  jakabnapi aggófiű -  

Senecio jacobea
szentjános-füve -  gyermekláncfű -  Ta

raxacum officináié
szentjános-füve -  igazi édesgyökér -  

Glycirrhyza glabra
szentjános-virág lásd papvirág 
szentlászlókirály-füve -  Szent László- 

támics -  Gentiana cruciata
szentlélek-gyökere lásd angyalgyökér 
szentlőrinc-füve -  méreggyilok -  Vin- 

cetoxicum hirundinaria
szentmagdolna-füve -  macskagyökér -  

Valeriana officinalis 
szentróbert-füve -  nehézszagú gólya

orr -  Geranium robertianum
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Izsóp. Az első mo.-i nyomtatott botanikai ábrázo
lások egyike Pécsi Lukács Az keresztyén szívek
nek [...] koszorója (Nagyszombat, 1591) c. 
könyvében)

Ezek a példák jól mutatják, hogy 
ugyanazokhoz a fajokhoz a különböző 
korokban és műveltségi körökben meny
nyire különböző népi nevek tartoztak, ill. 
ugyanazok a népi nevek mennyire külön
böző fajokra vonatkozhattak. Ez is indo
kolja az óvatosságot a hagyományos 
-ismeret és -használat értékelésekor.

A magyar gyógy- és dísznövényisme
ret fejlődésének következő szakasza a re
neszánsz időszaka, vagyis a nyomtatott 
füveskönyvek elterjedésének, a herbári
um-irodalom kialakulásának kora. Ebben 
az időszakban alakult ki és rögzült (a 
könyvnyomtatás elterjedésével) a ma
gyar -ismeret. A korszak első szerény, de 
hatásaiban annál fontosabb botanikai 
emléke az első Mo.-on nyomtatott tan
könyv (—»Sylvester János: Grammatica 
Hungarolatina, Sárvár-Új sziget, 1539) 
latin-magyar botanikai leckéje. Sylvester
-  bibliafordító munkájával párhuzamosan
-  a magyar növényismeretnek az európai 
kultúrkörhöz való felzárkóztatását tűzte 
célul a könyvecskét használó magyar diá
kok elé. E célkitűzést magyar nyelven az 
elsők között a sárvári iskolával kapcso
latba került humanisták -  elsősorban 
—»Melius Juhász Péter, Beythe István és 
fia, —»Beythe András, valamint a vélhető-

leg ugyancsak részben sárvári indíttatású 
—»Lencsés György -  váltották valóra. A 
hazai növényekre és gombákra vonatkozó 
tudás integrálása az európai tudományos
ságba a nyugat-mo.-i gyűjtőútjain Beythe 
Istvánt munkatársává fogadó németalföldi 
C. Clusius érdeme.

Az egyik legrégebbi folyamatosan 
működő magyar -kert alighanem a Be- 
nedek-rendiek kolozsmonostori kertje II. 
András korából. Ugyanitt, Kolozsvárt 
nyomtatták ki 1578-ban a sárvári iskolá
ból induló Melius Juhász Péter -ismereti 
könyvét, az első magyar nyelvű termé
szettudományi kézikönyvet (Herbárium. 
Az fáknak, füveknek nevekről, természe
tekről és hasznairól), s Heltai Gáspámé 
kolozsvári műhelyében kötötték be Len
csés Györgynek azt a hatkötetes, magyar 
nyelvű, kéziratos természettudományos 
monográfiáját (Egész orvosságról való 
könyv, azaz Ars medica, Marosvásárhely, 
Teleki-Bolyai Könyvtár), mely az 1500- 
as évek magyar műveltségének leggazda
gabb -használati anyagát őrizte meg szá
munkra. A debreceni Melius munkáját 
—»Csapó József, —»Diószegi Sámuel és 
—»Fazekas Mihály folytatta (—»dísznövé
nyek), s Melius nyomán indult később 
—»Pápai Páriz Ferenc, —»Benkő József, 
-»Mátyus István is.

írod .: Takáts Sándor, A kertek termésé
nek feldolgozása a 16. és 17. században, Bu
dapesti Szemle, 1915; Magyary-Kossa Gyu
la, A hazai gyógynövények hatása és orvosi 
használata, Bp., 1926; Rapaics Rajmund, A 
magyarság virágai, Bp., 1932; Szabó T. Atti
la, Péntek János, Ezerjófö. Etnobotanikai út
mutató, Bukarest, 1976, 2Bp., 1996; Szabó 
(T.) Attila, Melius Péter Herbárium az fák
nak, füveknek nevekről, természetekről és 
hasznairól, kiad. UŐ, Bukarest, 1978, 21979; 
Wohlné N agy Ágota, A levendula magyar- 
országi elterjedése és gyógynövényként való 
felhasználása, A Magyar Mezőgazdasági Mú
zeum Közleményei, 1984—85; RÁcz Gábor, 
Rácz-Kotilla Erzsébet, Szabó László Gyu
la, Gyógynövényismeret -  a fitoterápia alap

jai, Bp., 1992; A természetgyógyászat tan
könyve, szerk. Klaus-Christof Schimmel, Bp., 
1992,1—II; Priszter Szaniszló, A magyar kul
túrnövények eredete, in Pannon enciklopédia,
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III, 1995; Rab János, Növényneveink történe
te, in Pannon enciklopédia, III, 1995; Szabó 
L. Gyula, Gyógyító növények, in Pannon en
ciklopédia, III, 1995; Dános Béla, Farmako- 
botanika. A gyógynövénytan alapjai, Bp., 
1997; Szabó István, Grynaeus Tamás, Sza
bó L. Gyula, Az etnobotanika szerepe az ag- 
robiodiverzitás feltárásában, in Az agrobiodi- 
verzitás megőrzése és hasznosítása, szerk. 
Gyulai Ferenc, Tápiószele, 2000.

Szabó T. Attila (2.)- 
Wohlné Nagy Ágota (1.)

gyógyszerészet
Honfoglalás kori orvosságainkra né

hány szón kívül (pl. ír, méreg) szinte sem
mi adatunk nincs. Az Árpád-kortól folya
matosan létesülő kolostorok nagy részé
ben visz. volt a —»kórház, ispotály mellett 
gyógynövénykert, gyógynövényraktár, 
sőt később néhol nyilvános —»gyógyszer- 
tár is, amelyben e munkára kiképzett szer
zetesek dolgoztak. Világi gyógyszeré
szekre első adataink a 14. sz.-ból szár
maznak: 1303-ban egy oklevél említi 
Petrus budai gyógyszerészt, 1346-ból, ill. 
1352-ből pedig két királyi gyógyszerész
re, Gekminusra és Zerechenre van ada
tunk. A gyógyszerészek (apothecarii, 
confectores medicinarum, aromatarii, 
speciarii, specialistáé, materialistae, se- 
plasarii, unguentarii, confectionarii, phar
macopolae stb.) hazánkban is megbecsü
lésnek örvendtek: a ~ ars libera (szabad 
emberhez méltó foglalkozás) volt, gya
korlásához a városi magisztrátusok adtak 
engedélyt, ők gondoskodtak a gyógysze
rész ellenőrzéséről, vizsgáztatásáról, sőt -  
pl. a felvidéki bányavárosokban -  fizeté
séről is.

A középkori gyógyszerészek nemcsak 
orvosságok, hanem fűszerek (a speciarius 
név, sőt talán a magyar Borsos családnév 
is erre utal), szeszes italok, édességek, dé
ligyümölcsök, befőttek (vö. aromatarius, 
confectionarius), sőt kozmetikumok (vö. 
unguentarius, seplasarius) és papíráruk 
árusításával is foglalkoztak, sőt a 18. sz.- 
ig kisebb orvosi-sebészi beavatkozásokat, 
műtéteket is elvégeztek. A török háborúk 
idején tábori patika is működött a császá
ri seregeknél. A ~ népi képviselőinek, a

füves-, javasasszonyoknak, vándorku- 
ruzslóknak, olejkároknak stb. tevékenysé
gére a 18. sz.-tól elszaporodó tiltó rende
letek szolgáltatnak bizonyítékot.

A gyógyszertárak ellenőrzését csak a 
16. sz.-tól szabályozták —»egészségügyi 
rendeletek. A királyi Mo.-on a Habsburg 
Birodalom országaiban érvényes 1564., 
1644., majd 1676. évi rendeletek voltak 
érvényben: az ellenőrzést a városi tanács 
által megbízott bizottság vagy a városi fi
zikus végezte. A -»helytartótanács meg
alakulása (1723), majd a helytartótanács 
Egészségügyi Bizottságának létrehozása 
(1739) után a gyógyszertárak felügyelete 
a megyei fizikusok (főorvosok) föladata 
lett. 1727-től ők végezték a gyógyszeré
szek vizsgáztatását is, majd ezt a felada
tot az egyetem vette át (—»orvosképzés). 
A vizsga után a gyógyszerészjelölt se
gédlevelet kapott, amelynek birtokában 
peregrinációra indult: hazatérve nyerhe
tett patikanyitási jogot. (Ez a rendszer 
azonban nálunk a gyakorlatban lazább
nak bizonyult.) A kötelező gyógyszerészi 
esküt csak az 1770-es Generale Norma- 
tivum rendelte el. A magister pharmaciae 
képesítést 1771-ben két, 1786-ban már 
27 gyógyszerész szerezte meg. Gyógy
szerészi doktorátust (doctor chemiae) 
csak a 19. sz.-tól lehetett szerezni.

Az egyetemi gyógyszerészképzés Mo.- 
on az 1770-es évektől indult meg. A nagy- 
szombati egyetemen elsőként Novák 
József szerzett gyógyszerészdiplomát 
(1771). A képzés időtartama egy év volt, 
a gyógyszertan (materia medica, phar- 
macologia) mellett kémiát, botanikát is 
oktattak a hallgatóknak, külföldi szerzők 
(Herman Boerhaave, Macquer, Spel- 
mann stb.) munkái alapján.

Viszonylag pontos képünk van a 
—»jezsuiták 18. sz.-i hazai rendi gyógy
szerészképzéséről. A domus probationis- 
ban eltöltött két év előkészítő tanfolyam 
után a tanuló egy rendházba került, ahol 
idősebb kolléga mellett végzett kisegítő 
munkát. Négy-öt év segédkedés után vál
hatott önálló gyógyszerésszé. A Mo.-ra 
gyógyszerészeket küldő bécsi és trencsé- 
ni domus probationis évente egy-két pa
tikust képzett ki.
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A gyógyszerkészítés és -árszabás te
kintetében sokáig semmilyen szabályo
zás nem létezett: a 17. sz. elejétől német 
(augsburgi, nürnbergi) gyógyszerköny
vek, dispensatoriumok voltak hivatalosan 
is irányadók. Az első magyar gyógysze
reskönyvet (Pharmacopoea nova) Ruland 
János Dávid pozsonyi városi fizikus adta 
ki 1644-ben, használata azonban nem 
vált kötelezővé. Az első hivatalos osztrák 
gyógyszerkönyv, az 1729-ben -  majd 
1737-ben és 1751-ben is -  kiadott Dis

pensatorium Viennense érvénye az egész 
Habsburg Birodalomra, így hazánkra is 
kiterjedt. A helytartótanács megbízásából 
-»Torkos Justus János alkotta meg 1745- 
ben az első hazai gyógyszerészi ársza
bást (Taxa pharmaceutica Posoniensis), 
amely pontosan szabályozta a gyógysze
részek, —»orvosok, —»bábák, fürdősök 
(—»fürdő) tevékenységét és díjszabását. 
A bécsi dispensatoriumot a század végé
ig 10 latin kiadásban megjelent Pharma
copoea Austriaco-provincialis (1774) 
váltotta föl, mely taxát, azaz árszabást is 
tartalmazott.

A hivatalos ~ mellett a nemesség és 
polgárság szívesen folyamodott házi or
vosságokhoz is. A tanultabb nemesasz- 
szonyok (Kanizsai Orsolya, —»Bethlen 
Kata, Zay Anna stb.) előszeretettel gyó
gyították családjukat, jobbágyaikat, és 
gyűjtötték a klasszikus, kortárs orvosi 
szerzőktől vagy —»népi gyógyászati ha
gyományból származó recepteket (—»Zay

Anna orvosságoskönyve). A 15. sz.-tól 
kezdve dokumentálhatók házi használatra 
szánt receptgyűjtemények. A —»Lencsés 
György-, —»Frankovith Gergely- vagy 
Pettyéni Borbély Márton-féle —»orvosi 
könyvek többnyire házilag is elkészíthető 
orvosságok leírásait is tartalmazták. A 
későbbiekben azonban nem az orvosi 
könyvet egészítették ki a receptek, ha
nem fordítva: a receptgyűjteményt eset
leg orvosi, mezőgazdasági, dietetikai ta
nácsok tarkították. Az efféle munkák 
igen gyakoriak voltak a 16-18. sz.-ban 
(Máriássy János, Török János, Újhelyi 
István stb.). A magyar, latin vagy német 
nyelvű kéziratos orvossággyűjtemények 
közt nyomtatásban már megjelent munka 
kézzel írott másolata is előfordul. Az 
ilyenek az igazán olcsó könyv megjele
néséig (19. sz. közepe) nem mentek ki a 
divatból.

írod.: Magyary-Kossa Gyula, Magyar 
orvosi emlékek, Bp., 1929, II, 72-102 skk. 
(reprint: 1995); Baradlai János, Bársony 
Elemér, A magyarországi gyógyszerészet tör
ténete, I—II, Bp., 1930; Zay Anna, Herbárium 
1718, bev. Fazekas Árpád, Nyíregyháza, 
1979 (Folia Rákócziana, 2); Rádóczy Gyula, 
A Magyarországon hivatalos gyógyszernor- 
matívumok, OtK, 93-96(1981); Uö, A ma
gyarországi gyógyszerészképzés fejlődése, 
OtK, 117-120(1987); Medicusi és borbélyi 
mesterség (Radvánszky Béla gyűjtéséből), 
szerk. Hoffmann Gizella, Bp., 1989.

Magyar László András

Vegykonyha Hieronymus Braunschweig Distilierbuch/á«üL (1552) címlapján
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gyógyszertár (patika; gör. apothéké 
’raktár’, ’lerakat’)

Növényi, állati vagy ásványi eredetű 
gyógyanyagokat tartalmazó raktárakat 
már a 13. sz.-tól találunk a mo.-i kolosto
rok, főként a -»bencések rendházai mel
lett (pl. Pannonhalmán). A világi gyógy
szerész által irányított, városi tulajdonú ~ 
a 14. sz. elején jelenik meg, az első név 
szerint ismert hazai patikusunk, egy bizo
nyos Petrus, 1303-ban Budán működött. 
A -ban a 19. sz. végéig gyógyanyagok 
mellett fűszereket, alkoholt, édességeket, 
sőt néhol egyéb élelmiszert is árusítottak. 
A klasszikus középkori és újkori -  általá
ban két helyiségből állt, hátul a raktár és 
a műhely (repositorium, laboratórium), 
elöl pedig a táraasztallal, polcokkal ellá
tott árusítótér (officina) volt található.

A 17. sz. végéig a -nyitás joga a ki
rályt, a szerzetesrendet vagy a várost il
lette meg, csupán I. Lipót idejétől kapha
tott magánszemély is patikanyitási jogot. 
(Ilyen magán-ként nyitotta meg Franz 
Bösinger pl. a városi ~at, a mai Arany 
Sas Patikamúzeum elődjét a budai Vár
ban, 1688-ban.)

Részlet a kőszegi jezsuita patika berendezéséből

Középkori és reneszánsz patikáink kö
zül egy sem maradt fönn, engedélyszö
vegeken kívül működésükre vonatkozó
an sincsenek adataink. (Egyedül a 15. 
sz.-i budai statútumok említik, hogy a 
~ak ünnepnapokon is nyitva tarthatnak.) 
A 16. sz. első felének városi ~ai közül 
csupán a kassainak (Czottmann György), 
a nagyszebeninek (Georg Weselin), a 
brassóinak (Wolfgang és Hieronymus), 
ill. a Selmecbányáinak (Daniel Burck- 
hardt) ismerjük név szerint a gyógyszeré
szét. A török háborúk idején csupán a 
királyi Mo. nagyobb városaiban (Nagy
szombat, Pozsony, szepességi szász vá
rosok, Kassa), ill. Erdélyben (Kolozsvár, 
Gyulafehérvár, Nagyvárad, Brassó) mű
ködtek városi, fejedelmi vagy rendi pati
kák. 1650-ből fennmaradt II. Rákóczi 
György fejedelem gyulafehérvári -ának 
teljes leltára, mely egyedülálló doku
mentuma a korabeli hazai patikatörténet
nek. E leltárból megtudható, hogy a gyu
lafehérvári patika állománya 26 rendbe 
sorolt kb. 800 tégelyből állott (ezeknek 
kb. egyharmada üres volt), a tégelyek el
sősorban gyógynövényeket tartalmaztak. 
A tégelyeken kívül egy 15 fiókos almári
um, „néhány könyv”, 26 edény, egy asz
tal, egy fiókos láda és kb. 80, a gyógy
szerkészítéshez használatos eszköz al
kotta a felszerelést.

A ~ak hazai történetében fontos szere
pet játszottak az ún. mozgó, tábori pati
kák. Efféléket elsősorban az —»irgalma- 
sok tartottak fönn a 17. sz.-ban. Állandó 
tábori patikát Budán ismerünk (Feld- 
Apotheke 1686-tól), ebből alakult ki 
utóbb a Fekete Sas - ,  Az 1630-1750 
közti időszak hazai -ainak mintegy felét 
a —»jezsuiták, ill. az irgalmasok és a 
—»piaristák működtették. Jezsuita patikák 
működtek többek közt Egerben, Székesfe
hérvárott, Kassán, Kolozsvárt, Eperjesen, 
Kőszegen (1630-tól), Győrött, Nagyvára
don, Sopronban, Nagyszombatban (1635- 
től), Trencsénben. Az irgalmas rend egye
bek közt Egerben, Temesvárott, Pápán, 
Nagyváradon, Vácott nyitott ~akat, első
sorban a 18. sz. második felében.

A ~ak számának ugrásszerű növekedé
se a Rákóczi-szabadságharc után, főképp
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pedig Mária Teréziának a településeket 
patikanyitásra kötelező rendeletét követő
en, az 1750-es évektől tapasztalható. 
1746-90 között kb. száz új, túlnyomórészt 
magántulajdonú ~ keletkezett, vagyis a 
század végére a ~ak száma meghaladta 
hazánkban a százhatvanat.

A ~ak ellenőrzését a Habsburg-uralom 
alatt álló területeken a 16. sz.-tól a váro
si tanács vagy a városi fizikus (főorvos) 
végezte. Az ellenőrzés fő szempontjai az 
áru frissessége, szakszerű elkészítése, 
árazása, ill. a gyógyszerész és segédei 
szakképzettsége voltak. 1727-ben orszá
gos helytartótanácsi rendelet tette kötele
zővé a ~ak „visitatió”-ját, vagyis —»orvo
sok által végzendő vizsgálatát. 1731-től 
hasonló rendelet vonatkozott a jezsuita, 
ill. a kegyes rendi patikákra is. 1736-ban 
újra elrendelték az évenkénti vizsgálatot, 
amelyet városi és tisztiorvosoknak kellett 
megtartaniok. A vizsgálatokról jegyző
könyv készült, amelyet a helytartótanács
nak kellett benyújtani. A jegyzőkönyvek 
hitele azonban -  a gyakori összefonódá
sok, megvesztegetések miatt -  sokszor 
kétségbe vonható, mint arra egy 1767-es 
rendelet is fölhívja a figyelmet.

A hazai —elnevezések -  patikusaink 
szinte kizárólag németek lévén -  a német 
hagyományokat követték, általában né
met nyelvűek voltak, s a cégéren jól 
megjeleníthető figurára utaltak: Züm 
güldenen Einhorn (Az Arany Egyszarvú
hoz), Zum goldenen Adler (Arany Sas), 
Mohrenapotheke (Szerecsen), Arany 
Oroszlán, Kígyó stb. A jezsuita ~ak, ha 
volt nevük, inkább ájtatosabb tartalmú, 
latin elnevezést kaptak, pl. Ad oculum 
Dei (Isten Szeméhez), Ad Trinitatem (A 
Szentháromsághoz). A 18. sz. végétől a 
magán~akat már gyakran tulajdonosuk
ról nevezték el.

Lásd még: —»gyógyszerészet; —»gyógy
szertári berendezés.

írod.: Magyary-Kossa Gyula, Magyar 
orvosi emlékek, II, Bp., 1929, különösen 72- 
102 (reprint: 1995); Baradlai János, Bár
sony Elemér, A magyarországi gyógyszeré
szet története, Bp., 1930, I—II; CZAGÁNY Ist
ván, Magyarország barokk patikái, OtK. 
Suppl., 9-10(1977); Grabarits István, Gra-

baritsné J. Zsuzsanna, Az osztrák jezsuita 
rendtartomány patikái és patikusai 1716- 
1773, OtK, 107-108(1987); Vma Mária, Pa- 
tikamúzeumok-müemlékpatikák Magyaror
szágon, Bp., 1996.

Magyar László András

gyógyszertári berendezés
A ~ kánonja már a középkorban kiala

kult. A falak mentén körbefűtó, gyógysze
rek tárolására szolgáló polcos szekrények, 
a „méregkeveréshez” s a vevők kiszolgá
lásához kialakított, mérleggel ellátott tá
raasztal a közelmúltig a gyógyszertárak 
alapberendezése volt. Az 1486-ban Hans 
Schönsbergnél nyomtatott Hortus sanita
tis egyik metszetén bebútorozott patika 
látható, amelynek szekrényein a polcok 
peremét festett vagy faragott gótikus ékít
mények díszítik. Körben patikaedények 
sorakoznak, rajtuk pajzsba foglalt emblé
mák. A táraasztalnál a patikus mozsárban 
drogot tör. Egykorú leírásokból tudjuk, 
hogy a gyógyszertár ekkor még csak egy 
helyiségből állt. 1500 k. kezdtek külön la
boratóriumot kialakítani, ami lehetővé tet
te, hogy az eladótér, az officina bútorzatát 
művészi módon alakítsák ki.

Mind a gyógyszertárak fejlődésében, 
mind pedig az európai stílusáramlatok 
terjesztésében alapvető szerepük volt a 
nemzetközi zarándokutak állomáshelye
in működő, továbbá a nemzetközi szer
vezetet alkotó —»szerzetesrendeknek. A 
magyar műkincsállomány legszebb em
lékei közé tartoznak a 18. sz.-i jezsuita 
templomok és rendházak —»sekrestye
szekrényei, refektórium-, könyvtár- és 
nem utolsósorban ~ei (—»barokk és roko
kó bútorművészet). Korábbról csak szór
ványosan maradtak fenn gyógyszertári 
emlékek.

Az itáliai jezsuita barokk művészet ki
magasló egyénisége volt Andrea Pozzo 
(1642-1709) építész, festő, oltárépítő 
szerzetes. Rendtársa és tanítványa, Chris
toph Tausch (1673-1731) Ausztriában, 
Németo.-ban és Mo.-on is dolgozott, 
1712-15 között a trencséni jezsuita rend
ház építkezéseinek és új berendezéseinek 
tervezője és a kivitelezés vezetője volt. 
Az itt működő asztalos- és faragóműhely
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mesterei lettek az Ausztrián keresztül 
érkező itáliai barokk bútorművesség ta
lán legfontosabb mo.-i terjesztői. Olyan 
remek munkákat hagytak hátra, mint a 
trencséni refektórium (most a Nagytété
nyi Kastélymúzeumban), a nagyszomba
ti könyvtár vagy a kőszegi és a székesfe
hérvári jezsuita patika bútorzata.

A műhelyek harmonikus együttműkö
dését a szigorú szerzetesi regula biztosí
totta. A munka lényegében a funkciónak 
legmegfelelőbb tér kijelölésével kezdő
dött. A gyógyszertári bútorzat, a falakkal 
határolt tér kiegészítőjeként, az architek
túrához igazodik. A mennyezet a barokk 
korban gazdag festett vagy plasztikai dí
szítésével nemcsak betetőzi az enteriőr 
összhatását, hanem az illuzionista festé
szet segítségével megnyitja a teret a 
menny felé. A falakat szekrények takar
ják, a leggazdagabb architektonikus dísz 
tehát a plafonra kerül. A legpompásabb 
mo.-i barokk gyógyszertármennyezet a 
győri volt jezsuita gyógyszertáré. A bolt
íveket borító alakos, gyümölcsfüzéres,

17. sz. végi stukkódísz négykarélyos ke
retű középmezejébe felhőkön trónoló 
Mária-alakot, kisebb, angyalfejes keretű 
rondóiba gyógynövényábrákat festettek.

A 18. sz. egyik legszebb, legegysége
sebb ~e 1736-44 között készült a kősze
gi jezsuita rendház számára. Az officina 
hátsó és két oldalsó fala elé két szintre ta
golt szekrényeket építettek. A korpuszok 
alsó részének alapját körbefutó padozat 
képezi, amelynek rekeszeiben gyógy
szertári eszközöket, füveket tároltak, mi
közben a várakozó kliensek számára 
ülőhelyül szolgált. A felépítmény függő
legesen S vonalban tagolt alsó részében 
három fióksor helyezkedik el. A bolto
zathoz igazodó, lendületes ívű párkány- 
zattal koronázott felső rész nyitott polca
in a festői összkép kialakításában szere
pet játszó patikaedények sorakoznak. Az 
üvegezett ajtókkal zárható két sarokrész 
mérgek tárolására szolgál. A laboratóri
umba vezető bejárat két oldalára helye
zett szerecsenfigura képviseli a szobrá- 
szatot az enteriőrben. A két oldalbejárat
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felett faragott, aranyozott keretben a 
Szűzanyát, a másik oldalon Szt. Kozmát 
és Szt. Damjánt, a patikusok védőszentjeit 
ábrázoló festmény egészíti ki a berende
zést, a középső, Szt. István királyt ábrázo
ló kép későbbi (1842). A berendezés ké
szítésekor a helyi asztalosműhelyben dol
gozó Josephus Untersinger (1736-tól), 
Josephus Steidner (1742-től), Josephus 
Codelli ( 1744-től) asztalos laikus fráterek 
nevét jegyezték fel, akik Ausztriában és 
Mo.-on más rendházakban is dolgoztak.

1773-ban IV. Kelemen pápa feloszlatta 
a jezsuita rendet, s a következő évben a 
patika polgári tulajdonba került. 1823-ban 
az Arany Egyszarvú elnevezést kapta, ezt 
új tulajdonosa 1842-ben Magyar Királyra 
változtatta. 1910-ben az 1M megvásárolta 
a patika berendezését, mely 1981-ben a 
múzeum letétjeként ismét visszakerült 
eredeti helyére, Kőszegre.

A székesfehérvári patikát 1688-ban 
alapították. Az eredetileg világi tulajdon
ban lévő patikát 1745-ben a jezsuiták 
szerezték meg. Ekkor küldték Kőszegről 
a székesfehérvári rendházba Josephus 
Codellit, aki annak a márványos festésű, 
puhafa berendezésnek a készítője lehet, 
melynek fennmaradt részletei a kőszegi 
patikával mutatnak rokonságot. 1749- 
ben Székesfehérvárra helyezték Baum
gartner Bemátot, aki a korszakban a leg
kiválóbb asztalos-faragó laikus fráter 
volt. Az 1760-ig vezetése alatt álló szé
kesfehérvári műhelyben 1758-ban ké
szült el a gyógyszertári officina újabb 
tölgyfa bútorzata. A vízszintesen két 
részre tagolt korpusz itt is körbefutó pa- 
dozatos kialakítású bázison nyugszik. A 
kisebb mélységű fülkékkel tagolt felső 
rész polcos kialakítású. A gazdagon 
profilált zárópárkány hullámvonalban ta
golt. ívelt táraasztala késő empire-kora 
biedermeier stíluselemeket mutat. A rend 
feloszlatása után ez a gyógyszertár is ka
lapács alá került, s új tulajdonosa a pati
kát Fekete Sasnak nevezte el.

1750 k. az egri jezsuiták is nyitottak 
gyógyszertárat, melynek berendezése az 
előbbi két ismertetett munkához hasonló. 
Az eredeti környezetéből kiemelt búto
rok századunk derekáig, megcsonkítva

ugyan, de funkcionáltak. Jelenleg a helyi 
múzeum gondoskodik raktározásukról. A 
napjainkban is működő gyógyszertárak 
berendezéseinek nagy része a 19-20. szá
zadban készült.

írod.: B atári Ferenc, Régi magyar pati
kák, Magyar Iparművészet, 1994/2.

Batári Ferenc

gyolcs —»textil 2. 

gyöngy
1. Az ótörök (kínaiból átvett) yincü 

szó magyarosított alakja az állati eredetű 
szerves —»drágakő jelölésére. Latin neve 
után margarita-kőnek is nevezték. Állati 
eredetű: különféle tengeri és édesvízi pu
hatestűek (csigák, kagylók), ha idegen 
anyag hatol kötőszövetükbe, sajátos 
szerkezetű gyöngyházdarabkát termel
nek ki védekezésképpen. Nagyon sokfe
lé megtalálható, változatos méret, szín, 
alak jellemzi. A sárgás, rózsaszínes, kékes 
árnyalat mellett fekete is előfordul. A sza
bálytalan formájút barokk~nek, a laposat 
bouton~nek vagy kártya-nek hívják. Na
gyon puha, savakra érzékeny anyag. Már 
az ókorban is nagy divatja volt, és végig a 
középkoron át, kis keménysége ellenére, 
a legértékesebbnek tartott drágakövek 
közt tartották számon. Kecskeméti W. 
Péter is a „kövek” között sorolja föl öt
vöskönyvében (1660). Megbecsültségét 
jelzi, hogy a legbecsesebb műtárgyakat 
díszítették vele. A —»Szent Koronát 200- 
nál több különböző méretű, drótra fűzött, 
sietve befoglalt ~ díszíti. A Margit-szige- 
ti domonkos kolostor templomából 1838- 
ban előkerült, az MNM-ben őrzött 13. 
sz.-i abroncskoronán csiszolatlan drága
kövek (zafír, ametiszt, almandin, türkiz) 
mellett ~ök is találhatók. —»Bornemissza 
Pál veszprémi püspöknek a győri székes- 
egyház kincstárában őrzött, 1350-70 tá
járól való mitráját -hímzés borítja. A~öt 
eredeti alakjában, átfúrva, láncnak fűzve 
ruhára, főkötőre varrva, hajba fűzve 
használták föl. Antonio —»Bonfini emlí
tést tesz Hunyadi Mátyás király -ökkel 
kirakott koszorújáról. Az —»ékszereken, 
díszes ötvösműveken más drágakövek 
köré rakták, és a 16-17. sz.-i nyakbava-
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Derékon viselt többsoros gyöngy Esterházy Ferencné Thököly Kata portréján, 1692. MNM TKcs
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G yöngyökkel d íszíte tt pa lástkapocs, 15. sz. M N M

lók, —»násfák alsó részére egy vagy több, 
szimmetrikusan elhelyezett, átfúrt, moz
gó, ún. „libbentő(s)” ~öt függesztettek. 
Három függő (két szabályos gömb közt 
egy szabálytalan barokk-) csüng le az 
-»Esterházy-kincstár Amor hajóját ábrá
zoló, a 17. sz. elejéről származó násfájá- 
nak gyöngyház hajótestéről. A 17. sz. nép
szerű ékszere volt a nyakban és karperec
ként vagy derékon viselt, csak -ökből 
fűzött, egy- vagy többsoros lánc, mely 
gyakran föltűnik korabeli ábrázolásokon. 
Ilyet visel pl. gr. Esterházy Ferencné 
Thököly Kata az MNM-ben található, 
1692-ből származó képmásán. A szokat
lan formájú, nagyméretű barokk-öt, 
alakját kihasználva, figurális (származá
sára utalva gyakran tengeri lényeket áb
rázoló) díszítőelemként is alkalmazták. 
Az Esterházy-kincstár egyik, smaragd- 
és gyémántköves arany gyapjas rendje
lén, mely feltehetően —»Esterházy Miklós 
nádoré volt, a kos barokk-bői képzett tes
tét aranyozott ezüstből készült fejjel és 
végtagokkal egészítették ki. Az augsburgi 
Johann David Schoapnak az MNM-ben 
található, a 18. sz. második évtizedéből 
való, ametisztekkel, topázokkal, zafírok
kal és -ökkel ékes házioltára baldachinja 
alatt középen a gyermek Jézust ölében tar
tó Mária félalakjára emlékeztető barokk
látható.

2. -nek nevezzük tágabb értelemben 
az általában gömbölyded alakú, átfúrt 
szemeket, ill. a belőlük készült láncot.

Bármely anyagból készülhet (pl. —»ko
rall), de leggyakoribb az üveg-, melyet 
nemesebb anyagok pótlására olcsósága 
és jó megmunkálhatósága miatt a leg
ősibb időktől alkalmaztak. Velencének 
már 1000 táján fontos árucikke volt az 
üvegből készült - ,  gomb stb. Velencei 
üvegnek hívták pl. a színes üvegcsövecs
kék felvagdalásával kapott apró -szeme
ket. A-utánzatok számos országban nép
szerűvé váló fajtáját 1656-ban a párizsi 
Jacquin olvasógyártó állította elő, aki fü- 
vott üveg- üregébe halpikkelyből kivont 
fémfényű anyagot töltve, az igazihoz na
gyon hasonló -ö t nyert. A 18. sz.-ban a 
préselt, csiszolt üveg-jött divatba, ennek 
gyártási központjává a cseho.-i Gablonz 
vált.

írod.: C serjés Károly, Az ötvösművészet. 
II. rész: Drágakövek, Bp., 1913; H. Kolba 
Judit, T. N émeth Annamária, Ötvösművek, 
Bp., 1973; Héjjné Détári Angéla, A fraknói 
Esterházy-kincstár a történeti források tükré
ben, in Magyarországi reneszánsz és barokk, 
szerk. Galavics Géza, Bp., 1975; Tompos 
Lilla, A gyöngy és a divat, katalógus, Bp., 
1979; Szilágyi András, Az Esterházy-kincs
tár, Bp., 1994.

Pandur Ildikó

G yöngyösi Gergely (Gregorius Gyen- 
gyesinus; Gyöngyös, 1472-?, legkésőbb 
1532)

Pálos szerzetes, rendtörténetíró, 1520- 
22 között általános perjel. 1493-95-ben a
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krakkói egyetemen lett baccalaureus in 
artibus, nem kizárt, hogy csak ezután lé
pett be a rendbe. Mivel Szombathelyi Ta
más (volt általános perjel) tanítványának 
vallotta magát, bizonyosra vehető, hogy 
Budaszentlőrincen, a —»pálosok köz
pontjában töltötte novíciuséveit. Több 
kolostorban, így 1501-04 között Buda
szentlőrincen a rendi hitszónok (praedi
cator ordinis) tisztét látta el. Ezzel rész
ben párhuzamosan, részben a következő 
években az általános perjel titkára (soci
us) is volt. Tehetsége révén 1513-20 kö
zött a római Sto Stefano Rotondo pálos 
kolostor perjele volt, ahol jelentős rendi 
irodalmi tevékenységet fejtett ki. Hazatér
te után, 1520-ban rögtön általános perjel 
(prior generalis) lett, hivataláról azonban 
súlyosbodó köszvénye miatt 1522-ben le
köszönt. Generalátusa idején elkezdett 
rendtörténeti kutatásait folytatta elődei 
anyagának rendszerezésével.

~ művei többnyire Antonio Blado 
Asulano kiadásában jelentek meg Rómá
ban, ahol a nyomdász 1516-ban kezdte 
meg tevékenységét. Epitoma seu brevilo- 
gia (Róma, é. n.) c. munkáját, amelyben 
a rend vezetőinek, az általános perjelnek 
a teendőit írja le, Lórándházi Istvánnak 
ajánlotta, akinek 1512-ben másodszorra 
elnyert hivatalát említi. A mű feltehetően 
1514-ben jelent meg, mivel István halá
lát ( 1514 március) ~ nem emliti. Directo
rium singulorum fratrum officialium 
(Róma, é. n.) c. munkája a rendi tisztség- 
viselők feladatait tartalmazza. A tíz be
szédet tartalmazó Decalogus (Róma, 
1516; második kiadása már ~ halála 
után: Krakkó, 1532) Remete Szt. Pál éle
tének és példájának a segítségével ismer
tette meg a római közönséggel a mo.-i 
eredetű szerzetesrendet. Kiemelten tár
gyalja a remeteszent relikviáinak 1381- 
ben történt átszállítását (translatio) Buda- 
szentlőrincre, és hangsúlyozza a rend 
tekintélyének növekedését a Szt. Pál köz
benjárására végbement csodás gyógyulá
sok következtében. Utolsó római munká
ja, a Declarationes constitutionum (Ró
ma, 1520 k.) ~ saját magyarázataival 
ellátva közreadott rendi alkotmány.

~ forráskutatásainak emléke az Inven

tarium c. kéziratos regesztagyűjtemény 
(EK, Cod. Lat. 115), amelyben mo.-i, va
lamint öt szlavóniai és két osztrák kolos
tor oklevéltárából irta össze a fontos ada
tokat a készülő rendtörténet számára.

A Vitae fratrum eremitarum ordinis 
sancti Pauli primi eremitae c. mű a rend 
történetét mutatja be a remeteélet mo.-i 
kezdeteitől ~ saját koráig. Az adatok gyűj
tését már ~ elődei megkezdték, őhozzá 
kötődik azonban a mű egységes szempont 
szerinti szerkesztése és megfogalmazása. 
A mű elé írott tudós prológusa irodalmilag 
művelt, jó tollú írót állít elénk. A rendtör
ténet kiemelkedő eseményei mellett ~ be
tekintést enged a 15-16. sz. fordulójának 
pálos szellemi életébe, és sok (azóta elve
szett) latin és magyar nyelvű műről tesz 
említést. Halála miatt csak 1496-ig sike
rült feldolgoznia a rendtörténetet. Munká
ját -  többek között---- »Hadnagy Bálint
folytatta; Gyöngyösi generalátusának is
mertetése a mű egy ismeretlen folytatójá
nak köszönhető.

Kiad.: Gregorius Gyöngyösi, Vitae fra 
trum eremitarum ordinis sancti Pauli primi 
eremitae, ed. Franciscus L. Hervay, Bp., 
1988 (BSMRAe, Series nova, 11).

írod.: Mályusz Elemér, A Pálosrend a kö
zépkor végén, Egyháztörténet, 3(1945); Tár
nái Andor, „A magyar nyelvet írni kezdik”. 
Irodalmi gondolkodás a középkori Magyaror
szágon, Bp., 1984; Gyöngyösi Gergely, Ar
cok a magyar középkorból, bev. V. Kovács 
Sándor, Bp., 1983 (Ritkaságok) (a Vitae fra 
trum fordítása); Sarbak Gábor, A pálos Liber 
viridis [Bp., EK, Cod. lat. 115], in Tanulmá
nyok a középkori magyarországi könyvkultú
ráról, szerk. Szelestei N. László, Bp., 1989 
(Az Országos Széchényi Könyvtár kiadvá
nyai. Új sorozat, 3); UŐ, Gyöngyösi Gergely 
prológusai, in A neolatin irodalom Európá
ban és Magyarországon, szerk. Jankovits 
László, Kecskeméti Gábor, Pécs, 1996; Lo
renz W einrich, Das ungarische Pauliner- 
kloster Santo Stefano Rotondo in Rom (1404— 
1579), Berlin, 1998 (Berliner Historische 
Studien, 30. Ordensstudien, XII); Hungarici 
monasterii ordinis sancti Pauli primi heremi- 
tae de Urbe Roma instrumenta et priorum 
registra. Roma, ed. Lorenz W einrich, Bp., 
1999 (Bibliotheca Academiae Hungáriáé in
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Roma. Fontes, 2 ) ;  S a r b a k  Gábor, Megjegy
zések Gyöngyösi Gergely Decalogusának 
klasszikus citátumaihoz, in  Boltok János Em
lékkönyv, B p ., 2 0 0 4 .

Sarbak Gábor

Gyöngyösi István (Ungvár?, 1629— 
Rozsnyó, 1704. jól. 24.)

Költő. A 17. sz.-i familiáris udvari köl
tő tipikus pályaívét futotta be: ref. közne
mesi családba született, —»Comenius ke
ze alatt tanult Sárospatakon, majd füleki 
seregbíró, 1663-tól —»Wesselényi Ferenc 
nádor belső bizalmi embere, titkára. Ura 
halála és az összeesküvés kitudódása 
után rövid időre úrnőjével együtt maga is 
házi őrizetbe került. Wesselényi özve
gye, Széchy Mária számára továbbra is 
támaszt nyújtott ügyvédi szolgálataival, 
de katalizálván megvált a családtól, s a 
Gömör m.-i adminisztrációban kamatoz
tatta kiváló jogászi képességeit és ismere
teit. Többször is betöltötte az alispáni 
tisztet, országgyűlési követ is volt; II. Rá
kóczi Ferenc utasításainak végrehajtása 
közben érte a halál.

A magyar barokk költészetnek —»Zrí
nyi Miklós mellett a másik legjelentő
sebb alkotója, ennek ellenére befogadás
története igen ellentmondásos. A 17-18. 
sz. legtöbbet olvasott, legismertebb s leg
nagyobb hatású szerzője volt, óriási nim
busza —»Kazinczyék fellépésével csök
kent, s —»Dugonics András 1796-os össz
kiadását követően majd Toldy Ferenc és 
főleg Arany János elismerő értékelése 
emeli vissza a költészeti kánonba. Iroda
lomtörténeti helyének és értékeinek reá
lis kijelölése csak Badics Ferenc kritikai 
igényű teljes szövegkiadásaival történhe
tett meg a 20. sz. első négy évtizedében.

Bő alkotói vénára valló, változatos 
műfajú életművében a klasszikus görög
latin tematikai-poétikai hagyományok 
(Ovidius, Vergilius, Claudianus) és a ma
gyar költészeti előzmények (—»Tinódi 
Sebestyén, —»Balasssi Bálint, —»Rimay 
János, —»Czobor Mihály) ötvözésére tö
rekszik. Verseiben különösen fontos a 
Zrínyi-imitáció szellemes és sikeres 
megvalósulása. Műveihez írt előszavai- 
ajánlásai a magyar poétikatörténet legje-

G yöngyösi István. F ra n z  A ssn er  rézm etszete

lentősebb megnyilatkozásai, dokumentu
mai: igen tudatos poétikai, retorikai és 
nyelvi programról ad bennük számot, 
egyrészt a magyar versszerző hagyo
mányról mond ítéletet, másrészt megin
dokolja saját korszerű költői eljárásának 
jogosságát. A Tinódi-féle egyszerű, való
sághű, lineáris történeti elbeszéléssel 
szemben az eposzi kellékekkel, mitológi
ai apparátussal, a „poesist is követvén”, a 
versek „nagyobb ékességére és kedve
sebb voltára” nézve, fabulák, hasonlatok 
és „másféle leleményes toldalékoknak” 
közbeiktatásával a fikciós, a képekben és 
alakzatokban gazdag, gyönyörködtető
szórakoztató olvasmányt tette ideállá.

E tudatos költői erényei főként három 
terjedelmes epikus alkotásában, a kortár-
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si magyar történelem három kiemelkedő 
szereplője -  Wesselényi Ferenc, Kemény 
János, Thököly Imre -  házassága alkal
mából írt költeményében figyelhetők 
meg. A Márssal társolkodó Murányi Vé
nus (1664), a Porábúl megéledett Főnix 
(1670 k., megj. 1693), a Thököly Imre és 
Zrínyi Ilona házassága (1683) a házas
ság tényén és ünneplésén -  a barokk rep
rezentáció megkívánta heroizáláson -  túl 
politikai állásfoglalást is tükröz. Elsődle
gesen patrónusa vagy hőse nézeteinek 
szócsöve -  követve a lojális Habsburg- 
hűségtől való elmozdulás, a megingás és 
a nyílt ellenszegülés fokozatait és folya
matát - , de burkoltan hangot ad saját kö
zépnemesi rendi törekvéseinek is. Pártál
lás-változtatásai nem elvtelenek: az ese
ményekre, a nagypolitika módosulásaira 
reagálnak. Az eddigi szakirodalommal 
szemben azonban fontos hangsúlyozni, 
hogy saját osztályhelyzetét és egyéni sor
sának alakulását meghatározó nemesi 
életszemlélete, világképe a nemzeti füg
getlenség fátumának rendelődik alá.

Befogadástörténete során ~ számos bí
rálatot kapott amiatt, hogy e hosszabb lé
legzetű elbeszélő költeményeiben a his- 
tóriás ének, a humanista házasének (epi
thalamium) és az eposz műfaji kellékeit 
elegyítette. A posztromantikus kritika e 
hosszú időre kiható tévedését napjaink 
irodalomtudománya próbálja kiigazítani, 
azokra a korabeli poétikákra támaszkod
ván, amelyeknek tanúsága szerint a ba
rokk költészet nemcsak megengedte, de 
meg is követelte a műfaji többrétegűsé- 
get. Ugyanez az átértékelés ment végbe a 
~ hosszas kitérőit, fölöslegesnek tartott 
mitológiai párhuzamait, szerkesztési 
ügyetlenségeit ért bírálatokat illetően is. 
A korabeli olvasók igényének, a felisme
rés kiváltotta esztétikai élménynek igye
kezett mindezzel megfelelni.

Az allegorikus forma és képi nyelv 
sem idegen tőle, az 1681-ben —»Esterhá
zy (I.) Pál nádorrá választása alkalmából 
írt Kesergő Nympha ezt a megoldást vá
lasztotta: a nyomorult és kilátástalan 
helyzete miatt kesergő Mo. síró női alak
ja (Nympha) az Esterházy család címeré
ben megörökitett kardos Griffhez esede

zik támogatásért. S amikor 1695-ben a 
költő újra aktuálisnak tartja a kérést, 
megismétli-felerősíti Palinódia címmel, 
mely ez esetben nem a visszavonást, visz- 
szaéneklést, hanem éppen ellenkezőleg, a 
segítségért való újabb, megismételt kö
nyörgést jelenti.

A vallási tematika háttérbe szorulását, 
ill. a felekezeti elfogultságtól való men
tességet már Arany János is megfigyelte 
Gyöngyösi költészetében. Egyetlen is
mert ilyen típusú nagy vállalkozása, iga
zi bravúrja, a —»Koháry Istvánnak aján
lott Rózsakoszorú (1690). E rózsafüzér, 
melynek forrásául egy német jezsuita 
Hymni quindecim super quindecim my
steria sacratissimi Rosarii c. művét 
használta, Jézus és Mária életének ese
ményeit dolgozza fel háromszor öt rózsa
csokorba kötvén az öröm, a keserűség és 
a dicsőség rózsáit. A kész koszorú a ba
rokk elragadtatott áhítat szellemiségének 
jegyében, misztikus-elmélkedő modor
ban, önálló stilisztikai leleményekkel, a 
komor gyász ünnepélyes, nyersen natu- 
ralisztikus leírásaival mutatja be a jézusi 
utat. Míg a koszorúkötéshez való készü
letének önálló fogai mazású közel két és 
félszáz strófájában szinte élvezettel so
rolja fel azt a pazar mitológiai témagaz
dagságot, amelyről a szent téma miatt le 
kellett mondania, a Csalárd Cupido 
(1695) c. művében a szerelem veszedel
mes csapdáit előszámlálván -  a „tiszta 
élet Geniusát” óva -  szinte tobzódik az 
erotikus részletekben.

Négy esztendővel halála előtt (1700) 
készült el az Új életre hozatott Chariclia 
c. hatalmas versátdolgozásával, mely 
tényre a cím is utal: Héliodórosz Aithio- 
pika c. szerelmi elbeszélésének a visz. 
Czobor Mihály által a 17. sz. elején elké
szített, töredékes fordítását írta át. Tette 
ezt anélkül, hogy akár az eredeti görög 
művet, akár a Czobor-fordítás alapjául 
szolgáló német nyelvű prózai szöveget 
ismerte volna. Saját fantáziájával kerekí
tette, egészítette ki a hiányos történetet. 
A Czobor-vers különleges szépségű, ma- 
nierista vonásait azonban lenyesegette, 
elszürkítette, az ötsoros versszakok időn
ként meghökkentő rímeit a négysorossá
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redukált strófák bokorrímébe szorította. 
Jelentős költői-szerkesztői teljesítménye 
azonban a mű közel négyezer sornyi be
fejező része, amely nem szűkölködik 
„gyöngyösis” megoldásokban.

Gyöngyösinek tulajdonít még a szak- 
irodalom néhány klasszikus témát feldol
gozó korai költeményt is (Heroida-íor- 
dítások, Proserpina elragadtatása, Cuma 
várasában építtetett Dédalus temploma), 
valamint sok érv szól amellett, hogy a 
Florentina-drámaként ismert Igaz barát
ságnak és szíves szeretetnek tüköré c. já
téknak is ő volt a szerzője.

Jóllehet főleg nagy terjedelmű epikus 
művek kerültek ki tolla alól, -  valójában 
a lírai betétek, részletekben gazdag leírá
sok, bravúros költői képek és nyelvi lele
mények avatott művésze. A szerkesztést 
és a jellemábrázolást tartották leggyen
gébb oldalának, a legújabb szakirodalom 
azonban erről is kimutatta, hogy ~ egy
részt rendkívül figyelmes szerkesztő 
volt, másrészt a korabeli befogadói vára
kozás nem az egyéniesített, hanem a tipi
kus alakokat kívánta meg a szerzőtől. 
Szellemes rímmegoldásai, találó hason
latai, remek természetleírásai, pontos rit
mikája, nyelvi szintetizáló képessége és 
bátor újításai a 20. sz.-ig hatással voltak 
költészetünkre.

Kiad.: Ének Thököly Imre és Zrínyi Ilona 
házasságáról, kiad. Háhn Adolf, Bp., 1884; A 
csalárd Cupidónak kegyetlenségét megismerő 
és annak mérges nyilait kerülő tiszta életnek 
Géniusa, kiad. Rupp Koméi, Bp., 1898; Porá
ból megéledett Phönix, kiad. és bev. Koltai 
Virgil, Bp., [1903]; Összes költeményei, 1—IV, 
kiad. Badics Ferenc, Bp., 1914—37; Márssal 
társolkodó Murányi Vénus, kiad. Jankovics 
József, N yerges Judit, utószó Jankovics Jó
zsef, Bp., 1998 (Régi Magyar Könyvtár. For
rások, 8); Porábúl megéledett Főnix avagy 
Kemény János emlékezete, kiad. Jankovics 
József, N yerges Judit, utószó Jankovics Jó
zsef, Bp., 1999 (Régi Magyar Könyvtár. For
rások, 10); Thököly Imre és Zrínyi Ilona há
zassága -  Palinódia (Kesergő Nimfa), kiad. 
Jankovics József, N yerges Judit, utószó 
Jankovics József, Bp., 2000 (Régi Magyar 
Könyvtár. Források, 11); Rózsakoszorú, kiad., 
utószó Jankovics József, Bp., 2002 (Régi

Magyar Könyvtár. Források, 12); Csalárd 
Cupido, kiad. Jankovics József, N yerges Ju
dit, utószó Jankovics József, Bp., 2003 (Ré
gi Magyar Könyvtár. Források, 13); Új életre 
hozatott Chariclia, kiad. Jankovics József, 
N yerges Judit, utószó Jankovics József, Bp., 
2005 (Régi Magyar Könyvtár. Források, 14).

írod.: Toldy Ferenc, Gyöngyösi István, in 
Uő, Irodalmi arcképek [1856], Bp., 1985; 
A rany János, Gyöngyösi István [1863], in 
A rany János Összes Müvei, IX, kiad. N é
meth G. Béla, Bp., 1968; Gyöngyösy Lász
ló, Gyöngyösi István élete és munkái, ItK, 
1904; Horváth János, Gyöngyösi és a barokk 
ízlés, in UŐ, A magyar irodalom jéjlődéstörté- 
nete [1922-23], Bp., 1976; Waldapfel Imre, 
Gyöngyösi-dolgozatok, Bp., 1932; Uő, Gyön
gyösi István, Magyarságtudomány, 1935; 
Badics Ferenc, Gyöngyösi István élete és köl
tészete, Bp., 1939; K osztolányi Dezső, 
Gyöngyösi István, in UŐ, Lenni vagy nem len
ni, Bp., 1940; V. W indisch Éva, Gyöngyösi és 
a „Porábul megéledett Phoenix", ItK, 1960; 
Bán Imre, Gyöngyösi István, Alföld, 1964; 
Agárdi Péter, Rendiség és esztétikum. Gyön
gyösi István költői világképe, Bp., 1972; 
K ibédi Varga Áron, Retorika, poétika, műfa
jok. Gyöngyösi István költői világa, It, 1983; 
Kovács Sándor Iván, Gyöngyösi Kemény
eposzának Zrínyi-imitációi, ItK, 1985; Pörögi 
András, Gyöngyösi Kemény-eposzának politi
kai koncepciójáról, It, 1986; R. Várkonyi 
Ágnes, A rejtőzködő Murányi Vénus, Bp., 
1987; Jankovics József, Gyöngyösi redivivus, 
avagy a porából megéledett főnix, in Márssal 
társolkodó Murányi Vénus, i. m.; UŐ, „ Gyön
gyösi drága gyöngy versei. ” A Kemény János- 
eposz forrásvidéke és szövegszerveződése, in 
Porábúl megéledett Főnix, i. m.; Latzkovits 
Miklós, A Florentina szerkezetéről és a közjá
tékozás 17-18. századi technikájáról, in A ma
gyar színház születése. Az 1997. évi egri kon
ferencia előadásai, szerk. D emeter Júlia, 
Miskolc, 2000 (A régi magyar színház, 1); 
Jankovics József, Gyöngyösi restitutus, in 
Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága, i. m.; 
Uő, Gyöngyösi christianus, in Rózsakoszorú, 
i. m.; UŐ, Gyöngyösi eroticus, in Csalárd Cu
pido, i. m.; Uő, Gyöngyösi István költészeté
nek poétikai-retorikai forrásvidéke, in Religió, 
retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, 
szerk. B itskey István, O láh Szabolcs, Debre
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cen, 2004; Uő, Gyöngyösi, a költő-filológus, 
in Új életre hozatott Chariclia, i. m.

Jankovics József

Gyöngyösi Krizosztom (Fazekas Já
nos; Gyöngyös, ?-Gyöngyös, 1675. júl. 
17.)

Ferences író. 1627-ben lépett a rendbe. 
1636-tól szendrői, 1660-tól kassai, 1663- 
tól kecskeméti gvárdián. Egyetlen ismert 
munkája a Vellus aureum beatificandae 
animae (Lőcse, 1665), amely Arany 
gyapjúbúi ékesített ruha (Lőcse, 1665) 
címen magyarul is megjelent. A két vál
tozat különböző befogadók számára ké
szült: a latin kifejezetten a papi hivatást 
választók számára, a magyar szélesebb ol
vasóközönségnek. Ez magyarázza, hogy a 
retorikai módszertanként is felfogható 
prédikációs útmutató csak a latin változat
ban található.

Kiad.: Gyöngyösi Krizosztom prédikációs 
útmutatója, 1665, kiad. Szelestei N agy 
László, in Retorikák a barokk korból, szerk. 
B itskey István, Debrecen, 2003 (Csokonai 
Könyvtár. Források).

írod.: Karácsonyi János, Szent Ferenc 
rendjének története Magyarországon 1711-ig, 
I-II, Bp„ 1922-24.

Magyar Árpád

Gyöngyösi László (életéről adatok; 
1651-1662)

Ref. egyházi író, —»Gyöngyösi István 
bátyja. 1651-től Sárospatakon, 1653-tól 
külföldön tanult, 1654 augusztusában az 
utrechti egyetemre iratkozott. Sokat be
tegeskedve töltött itt négy évet, hazatérte 
után lelkész, 1662-ben Ung m. szolgabí- 
rája, majd ungvári jegyző lett. Respon- 
densi tisztet viselt a Dániel Voetius pro
fesszor elnöklete alatt tartott Disputatio 
logica de definitone quam Divina spiran
te gratia c. vitán 1655-ben. A keresztyéni 
vallásnak fundamentomi (Utrecht, 1657) 
címmel angolból lefordította M. Virel 
eredetileg franciául írott művét.

írod.: Gyöngyösy László, Gyöngyösi 
László, ProtSz, 1913; Harsányi István, 
Gyöngyösi István és László sárospataki diák
sága, Sárospatak, 1921; Zoványi, 31977.

Nádor Zsófia

Gyöngyösi Pál (Gyöngyösi Árva Pál; 
Gyöngyös, 1668-Odera-Frankfúrt, 1743)

Ref. egyházi író, teológiai doktor és 
egyetemi tanár. Gyöngyösön, Sárospata
kon, majd 1690-96-ban Debrecenben ta
nult. 1697-től megfordult Oxfordban, 
Cambridge-ben, Londonban, Leidenben, 
Utrechtben, Göttingenben, Odcra-Frank- 
furtban, Lipcsében, Wittenbergben, Genf- 
ben, Halléban, de egyedül a franekeri 
egyetemen volt -  1697 augusztusától -  
beiratkozva. Ott szerezte meg 1700-ban a 
teológia doktora fokozatot, három érteke
zést adott ki ez alkalomból.

Hazatérte után 1701-től derecskéi lel
kész. A tiszántúli közzsinat azonban nem 
fogadta el az anglikán egyház kebelében 
történt felszentelését s maga elé rendelte, 
de ~ nem jelentkezett. Emiatt 1708-ban 
kitiltották az egyházkerületből. 1711-től 
tanító és lelkész Kassán, ahol nagy meg
becsülésnek örvendett. Küzdött a prot.-ok 
szabad vallásgyakorlásáért, az ügyben két 
királyi leiratot (1713, 1714) is kiharcolt. 
1715-ban az egyházmegye assessorai kö
zött szerepelt.

Már 1721-ben magára vonta a jezsui
ták haragját Altare pacis... (Nagyszom
bat, 1721 és Bázel, 1722) c. munkájának 
megjelentetésével, melyet -»Timon Sá
muel Opusculum theologicum c., Erdődy 
Gábor egri püspök támogatásával kiadott 
könyve ellen írt. Az 1723-ban fölszentelt 
kassai Mária-szoborra ragasztott gúny- 
verset, melyből a házkutatás során két 
példányt találtak lakásán, neki tulajdoní
tották, ezért 1724-ben letartóztatták. Fő
vesztésre ítélték, de —» Ráday Pál kijárta, 
hogy a király az ítéletet száműzetésre 
változtatta. Ráday és Dániel Ernst Jab- 
lonsky udvari lelkész közbenjárására I. 
Frigyes Vilmos porosz király 1727-ben 
kinevezte tanárnak az odera-frankfurti 
egyetem teológiai tanszékére. Nemegy 
munkája név nélkül vagy Dialithus álné
ven jelent meg.

Lánya —»Kármán József (1738-1795) 
dunántúli szuperintendenshez ment fele
ségül. —»Kármán József (1768-1795) 
nagyapja.

Művei: Kresmodia parabolico prophetica 
de infausto Fausti Socini, Oxford, 1699
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(Dialithus álnéven); Dissertatio scripturaria 
inauguratis de fatis Sexta N. T...., Franeker, 
1700; Dissertatio ethico scripturaria, in Mne- 
moneutikon moris Christi et Christianorum, 
Franeker, 1700; Sanctissimi Dei contra theo
logos zeli theatrum, Odera-Frankfiirt, 1727; 
Domus Jehovae ornatus decentiae sanctitas, 
Odera-Frankfurt, 1731; Dissertatio theologica 
de mora Dei, Odera-Frankfurt, 1733; Spe
culum..., Odera-Frankfiirt, 1734; Arcana sanc
titatis Dei.... Odera-Frankfurt, 1735; Tuba 
sanctuarii, Odera-Frankfiirt, 1735; Disputatio 
de lapidibus Samariae, Odera-Frankfurt, 
1736; Amoris & odii [...] oscula, Odera- 
Frankfurt, 1738; Amphitheatrum, Odera- 
Frankfurt, 1738; Aureum candelabrum tem
pli..., Odera-Frankfurt, 1738; De Sacramentis 
initiationis sub diversis..., Odera-Frankfurt, 
1738; Disputatio de glorificatione Christi, 
Odera-Frankfurt, 1738; Psalm. 93. etc. [...] 
Splendores domus Jehovae..., Odera-Frank
furt, 1739; Kripuyga Christi Domini pascha
le, Odera-Frankfurt, 1739; Dissertatio theolo
gica de transfiguratione Satanae..., Odera- 
Frankfurt, 1740; Panophia christianismi, 
Odera-Frankfurt, 1740; Concio Christi Domi
ni, Odera-Frankfurt, 1742; Psal, 52. 10. Fruc
tus pacis allegoricus, Odera-Frankfiirt, 1742; 
Crias chittaeus paradigma heroicum..., Ode
ra-Frankfurt, 1742; Dissertatio theologica de 
patrono electorum dei..., Odera-Frankfurt, 
1742; Mysterium pietatis et iniquitatis, Odera- 
Frankfurt, é. n.

írod.: Paikoss Endre, Néhány adat Gyön
gyösi Pál ev. ref. lelkész élettörténetéhez, Sá
rospataki Lapok, 1886 (a gúnyvers közlésé
vel); Révész Kálmán, Adatok Gyöngyösi Pál 
életéhez, Protestáns Egyházi és Iskolai La
pok, 1898; Uő, Gyöngyösi Pál családja, 
ProtSz, 1898; Uő, Gyöngyösi Pál, in Magyar 
protestáns egyháztörténeti monográfiák, I, 
Bp., 1898; Zoványi, 31977; Gömöri György, 
Gyöngyösi Árva Pál levelezése oxfordi tudó
sokkal, in Adattár XVI-XVIII/23, 1989; Szi
geti Jenő, Levelek egy álnéven megjelent ré
gi magyar könyvről, Egyháztörténeti Szemle, 
2000.

Nádor Zsófia

Gyöngyösi Kiséri András (?, 1585- 
90. k.-Kolozsvár, 1622. dec. 28.)

Ref. esperes, egyházi író. 1610-től

Debrecenben tanult, 1613-ban contrascri- 
ba, majd senior lett. 1614-től Bethlen Gá
bor alumnusa Heidelbergben. 1617-ben, 
hazatérésekor, társával együtt háromhor
dónyi könyvet hozott magával. Két évig 
talán Gyulafehérváron tanított. 1619-től 
Kolozsvárt lelkész, majd esperes haláláig. 
Sikertelenül próbálta megszerezni egyhá
za számára a főtéri templomot, és visz. tő
le származott az az 1622-bcn a kolozsvári 
országgyűlés elé tárt terv, amely az üresen 
álló jezsuita kolostorépületeket kívánta 
volna felhasználni akadémia céljára.

Fennmaradt Bethlen Gábomé Károlyi 
Zsuzsanna temetésén mondott három 
gyászbeszéde (1622. máj. 18., 23., 26.) 
az Exequiarum caeremonialium c. gyűj
teményben (Gyulafehérvár, 1624), latin 
teológiai disputációi és Váczi Péter diák
társához 1615-ben írt üdvözlő verse. 
Respondens volt a „De preaedestinatione 
divina” (1614), a „De sacra scriptura” 
(1615) és a „De uno vero Deo et S. S. Tri
nitate” (1615) tartott vitákon.

Művei: Positiones theologicae..., Heidel
berg, \b\5\Exequiaeprincipales..., Gyulafe
hérvár, 1624.

írod.: Herepei János, Gyöngyösi Kiséri 
András, in Adattár XVII/1, 1965, 174-189; 
Zoványi, 31977.

Nádor Zsófia

Gyöngyösi Kódex (MTAK, K 39)
135 levél terjedelmű, a 16. sz. első ne

gyedében összeállított, latin és magyar 
nyelvű imádságoskönyv. Bencés vagy 
premontrei eredete nem eldöntött. Az 
imádságok között olvasható Szent Brigit
ta tizenöt imája, mely másik hét imádsá- 
gos kódexünkben is megtalálható. Verses 
emlékek a Néhai való jó  Mátyás király és 
a -A-Szent László-ének. Néhány sor kottát 
is tartalmaz. A gyöngyösi ferencesek 
könyvtárában őrzött kódexet 1851-ben 
az MTA-nak ajándékozták.

Kiad.: Gyöngyösi Codex, kiad. V olf 
György, Bp., 1874 (Nyelvemléktár, 2); Gyön
gyösi-kódex, kiad. Dömötör Adrienne, Bp., 
2001 (Régi Magyar Kódexek, 27).

írod.: Bárdos Gy. József, Szent Brigitta ti
zenöt imádsága codexeinkben, Bp., 1903; Ge- 
RÉzdi Rábán, A magyar világi Ura kezdetei,
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Bp., 1962; Csapodi Csaba, A „Magyar Co- 
dexek’’ elnevezésű gyűjtemény, Bp., 1973, K 
39 (Az MTAK Kézirattárának katalógusai, 5).

Madas Edit

Gyöngyösi M. János (17. sz. második 
fele-18. sz. első fele)

Ref. pap Simontomyán, amely a Rá- 
kóczi-szabadságharc idején a Dél-Du- 
nántúl legnagyobb kuruc erőssége volt. 
Visz. ő írta a Várbéli népnek könyörgése 
c. kéziratos gyűjteményt. A kuruc siral
mas énekek frazeológiáját felhasználó 
három imádsága (1709. aug.) a császári 
túlerővel szembeni ellenállásra buzdítja 
a kurucokat. Egy hálaadó könyörgés em
lékezik meg a vár újbóli kuruc kézre ju
tásáról (1710. aug.).

Kiad.: Esze Tamás, Várbéli népnek kö
nyörgése a kuruc Simontomyán 1709-ben és 
1710-ben, Református Egyház, 1952.

Lux Etelka

Gyöngyösi szótártöredék (1560 k.; 
MTAK) '

Kézirattöredék, amely 39 levélen 4671 
A-C kezdetű latin szót tartalmaz latin ér
telmezéssel és magyar fordítással. Mivel 
sokszor az értelmezéseket is lefordítják, 
mintegy 10 400 magyar szó van benne. 
Johannes Balbus de Janua Catholicon c. 
művének 1487. évi kiadásához kötötték. 
A ~ másolat, öt kéz sietős munkája. Ere
detije korábbi szótárakból, Balbus, Ca- 
lepinus (—»Calepinus-szótár) és Papias 
munkáiból készült, talán egy pálos ko
lostorban. A 18. sz.-ban már a gyöngyösi 
ferencesek könyvtárában volt, 1836-ban 
Magócsy István ferences gvárdián aján
dékozta a fráterek nevében az MTA-nak. 
Állaga molyrágta, a bekötésnél megsé
rült. A magyar —>glosszák miatt művelő
déstörténeti értéke igen nagy: többek 
közt a korabeli tárgyi kultúráról, növény
nevekről, a társadalmi, kulturális szoká
sokról, retorikai fogalmakról tudósít.

Kiad. és Írod.: Gyöngyösi latin-magyar 
szótár-töredék, kiad. M elich János, Bp., 
1898; Uő, A magyar szótárirodalom, Bp., 
1907; Simonyi Zsigmond, Szótáraink történe
téhez, MNyr, 1909; Fokos Dávid, Szótáriro
dalmunk történetéhez, MNyr, 1924; Csapodi

Csaba, A „Magyar Codexek” elnevezésű gyűj
temény, Bp., 1973, K 76 (Az MTAK Kézirat
tárának katalógusai, 5).

Kiss Anna

Gyöngyösi toldalék (1628-35; Gyön
gyös, Ferences Könyvtár)

23 levélen 24, az átfedésekkel együtt 
26 -  zömmel kát. -  egyházi ének, Paratus 
Sermones de tempore et de sanctis 
(Strassburg, 1503) c. kiadványhoz hozzá
kötve. Az énekek, négy kivétellel, Dusi 
Kis Jakab (f 1640) mariánus ferences hit
szónok másolatában maradtak fönn.

Kiad. és Írod.: E rdélyi Pál, A gyöngyösi 
toldalék, MKsz, 1898; A lszeghy Zsolt, 
Gyöngyösi toldalék, Gyöngyös, 1914 (a teljes 
szöveg kiadásával); Szabó T. Attila, Kézira
tos énekeskönyveink és verses kézirataink a 
16-19. században, Zilah, 1934, I, 46. sz.; 
Stoll, 1963, 22002, 32004, 46. sz.; RMKT 
XVII/7, 1974, 81-89. sz.

Szelp Erika

Gyöngyössi Pál (Derecske, 1707. ápr. 
26,-Oroszo., 1770?)

Hollandiában, majd Oroszo.-ban élő 
orvostudós, hebraista, arabista, polihisz-

Gyöngyössi Pál, 1753. OSZK
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tor. Édesapja, id. Gy. Pál, miután ref. lel
készként 1724-ben örökös száműzetésre 
ítélték, családjával az Odera menti Frank
furtban telepedett le, ahol katedrát kapott 
az egyetem teológiai fakultásán. 1727- 
ban a családot követte a legidősebb fiú, a 
debreceni egyetem diákja, ~ is. 1727-30 
között Frankfurtban teológiai, majd 
1731-től a leideni egyetemen filológiai 
stúdiumokat folytatott, sémi filológiát, 
arabisztikát, keleti nyelveket tanult. 
1747-ben ugyanott orvosi tanulmányok
ba kezdett. Kicsapongó életvitele, botrá
nyai miatt azonban Leidenből eltanácsol
ták, így 1753-ban Hardewijkben védte 
meg és adta ki De empiricis remediis c., 
a kortársak által rendkívül elismert disz- 
szertációját, melynek második része a hi
gany orvosi felhasználását, a szifilisz és a 
pestis higannyal való gyógyításának mód
ját taglalja.

Disszertációjának híre is hozzájárult, 
hogy 1753-ban meghívták a szentpéter
vári Tengerészeti Kórház orvosának. 
1759-től Oroszo. egyik legelőkelőbb ok
tatási intézményének, a Nemesi Tengeré
szeti Kadétiskolának főorvosa volt, 1763- 
tól II. Katalin cámő udvari orvosa lett. Az 
udvari orvosi cím és a magas fizetés le
hetővé tette számára, hogy idejét a sémi 
filológia és a keleti nyelvek tanulmányo
zásának szentelje. Közeli barátságba ke
rült a szintén Pétervárott élő neves ara
bistával, August Ludwig Schlözerrel, aki 
elismeréssel nyilatkozott ~ orientaliszti
kai ismereteiről. A hatalmas munkabírá
sú, kalandor hajlamú, nagy tudású ~t a 
60-as évek közepétől egyre mélyebb 
depresszió kerítette hatalmába. Élete 
utolsó éveit teljes visszavonultságban 
töltötte Oroszo.-ban. Szentpétervári ér
telmiségi kapcsolatai még nincsenek kel
lőképp feltárva.

írod.: V. Molnár László, Kelet és Nyugat 
vonzásában. Utazók, orvosok, tanárok a felvi
lágosodás korában, Piliscsaba, 2003.

Bánki Éva

Gyöngyössy János (Kraszna, 1741. 
nov. 4.-Ujtorda, 1818. márc. 15.)

Ref. költő. 1749-től Kolozsváron ta
nult, 1766-ban praeceptor, majd senior

Gyöngyössy János. Czetter Sámuel rézmetszete

volt. 1767-70-ben a leideni egyetemet lá
togatta, a következő évben hazatért, s az 
alsórákosi lelkészséget foglalta el, de már 
az év végén Újtordán viselt előbb káplá- 
ni, majd 1774-től lelkészi hivatalt. Lehet
séges, hogy tanított előkelők házainál.

Bár első versei már 1765-ban megje
lentek, csak 1777-től írta leoninusait (rí
mes disztichonjait), amelyeknek ismertsé
gét és népszerűségét köszönhette. Főleg 
alkalmi verseket írt, amelyek kéziratok
ban terjedtek. —»Ráday Gedeon és —»Ka
zinczy elmarasztaló véleményének hatá
sára rímtelen időmértékes versekkel is 
próbálkozott (kiadatlanok), s élete vége 
felé már maga sem hitt a leoninusi vers
forma jövőjében. Foglalkozott fordítással 
is, átköltötte pl. Horatius második ódáját 
(„Jam satis terris nivis... ”). Önéletrajzot 
is írt.

Művei és kiad.: Amor juvenilis felici in 
conjugio juvenis Adonidis.... Kolozsvár, 
1766; Dissertatio physico-theologica in qua
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causam mortis proximam, Kolozsvár, 1767; 
Halhatatlan emlékezetű Débora..., Kolozsvár, 
1782; Keresztyén utazás a boldog örökkévaló
ságra..., Kolozsvár, 1782 (névtelenül; ford. J. 
Bunian angol munkájának német kiadásából); 
Menyegzői verseket, melyeket Sófalvi József 
uramnak..., Kolozsvár, 1784; Beteg szívet 
meggyógyító orvos szűz, Agnodice..., Kolozs
vár, 1786; Gyöngyösi Jánosnak magyar ver
sei, melyeket kiilömb-külömbféle alkalmatos
ságokra készített, Bécs, 1790, 2., jav. és bőv. 
kiadása Pest, 1802-03; Temetési tanítás, mely- 
lyel Alsócsernátoni Domokos Anna asszony
nak..., Kolozsvár, \19 \\Nyirő Rozália és Ag
nes, amaz öt eszes szüzekkel társalkodó két 
szüzek.... Kolozsvár, 1792; Elegia in summum 
honorem [...] Francisci Secundi dei gratia 
electi.... Kolozsvár, 1804; Szent tanítás a tisz
ta szívű keresztyénről és annak boldogságá
ról. Melyet néhai Borosjenői Korda Kata 
úrasszonynak..., Kolozsvár, 1813; Halhatat
lan és áldott emlékezete néhai mélt. Gróf 
Bethleni Bethlen Juliánná ifjú úrasszony
nak..., Kolozsvár, 1818; Levelei Benkő Jó
zsefhez. Újtorda, 1776. szeptember 9., 1781. 
május 23., 29. és június 26., Erdélyi Protes
táns Közlöny, 1873; Levele Édes Gergelyhez, 
Újtorda, 1790. május 7., Figyelő, 11(1881).

írod.: Lehr Vilmos, Gyöngyössy János, 
EPhK, 1892; Négyesy László, A mértékes 
magyar verselés története, Bp., 1892, 
134-141; Abafi Lajos, Gyöngyössy Jánosról, 
Figyelő, 11(1881); Zoványi, 31977; Bíró Fe
renc, A felvilágosodás korának magyar iro
dalma, Bp., 21998, 282-284.

Nádor Zsófia

gyöngyvirág
Növény szimbólumként az Ószövetsé

gen alapul. Az Énekek éneke (2,1) a 
szároni nárciszhoz és a völgyek —»lilio
mának nevezett -hoz hasonlítja a meny
asszonyt. A liliomot mint erős illatú fehér 
virágot a —»rózsával, haranglábbal, -gal 
együtt Mária tiszta szüzességének, szelíd 
jóságának szimbólumaként értelmezték. 
Ilyen jelentésben kapott helyet a —»csík- 
menasági oltár Angyali üdvözlet-táblá
ján, egy vázába helyezve (1543, MNG).

Lásd még: -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wchli Tünde

győri bútorművesség -»bútorkészítő 
központok 2.

győri jezsuita templom —»a katolikus
megújulás művészete

győri püspökség
Szt. István alapította 1009 e. Győr 

székhellyel. Kezdettől fogva a passaui 
püspökségnek a magyarlakta területek 
iránti missziós igényét volt hivatva sem
legesíteni. —»Székesegyháza és maga a 
püspökség Szűz Mária tiszteletére lett 
szentelve. Első biztosan ismert —»püs
pöke Hartvik (1088-1105), aki Kálmán 
király követe volt Szicíliában, és megírta 
Szt. István egyik legendáját. A ~ területe 
a Dunántúl északnyugati megyéit fedte: 
Sopron, Moson, Vas m.-ket teljesen; 
Győr, Veszprém, Komárom, Zala m.-ket 
részben. A Nagyboldogasszonyról neve
zett székeskáptalan mellett a püspöki 
székhelyen működött még a Szt. Adal
bert tiszteletét hirdető, valamint Vasvá- 
rott a Szt. Mihály arkangyalról nevezett, 
Pápocon pedig a Szt. Megváltóról neve
zett társaskáptalan (—»káptalan). Nyolc 
főesperességre oszlott: győri, mosoni, 
soproni, komáromi, locsmándi, rábaközi, 
pápai, muraszombati. Vas m. területének 
nagyobb részén a vasvári —»prépost 
főesperesi (—»esperes) jogkörrel rendel
kezett. Sajátos jelenség, hogy a közeli 
Szigetköz a középkorban is Esztergom 
alá tartozott. A magyar lakosság mellett 
főként a városokban jelentős számban 
leltek otthonra —»németek. —»Plébániái
nak számáról nincs megbízható adat. 
Számos szerzetesrend telepedett le hatá
rain belül: —»bencések (Pannonhalma, 
Lébény, Ják), —»ciszterciek, —»premontrei
ek, -^domonkosok, —»ferencesek, —»pá
losok, —»Agoston-rendi kanonokok és re
meték (—»ágostonosok). Az országhatár
hoz való közelsége miatt a ~ sokat 
szenvedett a német, osztrák, morva, cseh 
betörésektől. A mohácsi vész előtt két 
évvel Sopronban már hitújítók működ
tek. Szulejmán szultán 1529. és 1532. évi 
hadjáratai sok kárt okoztak az egyházme
gye területén, s ha huzamosabb időre 
nem került is török kézre, a végvári har



417 győri székesegyház

cok súlyosan érintették. A török elől me
nekülő —»horvátok ekkor települtek a 
nyugati részre. A püspökök a bizonytalan 
helyzetben nem sokat tartózkodtak Győ
rött, így a hitújítók könnyen a maguk ol
dalára állították a foldesurakat és rajtuk 
keresztül a jobbágyokat. A volt erdélyi 
püspök, Naprágyi Demeter 1607-től győ
ri püspökként ténykedett, s Gyulafehér
várról hozta magával Győrbe a 15. sz. 
elején készült —»Szent László-hermát. 
Dallos Miklós püspök (1623-30) idején 
kezdődött a megújulás, behívta a —»je
zsuitákat, 1629-ben papnevelő intézetet 
(-»papnevelés) alapított. Új rendek érkez
tek: —»karmeliták, kapucinusok, —»kamil- 
liánusok, —»irgalmasok, orsolyiták, pálo
sok, —»piaristák. A 17. sz.-ban átépítették 
a székesegyházat, felépült a régi szeminá
rium épülete. 1697. márc. 17-én, Szt. Pat
rik napján az 1655-ben Írországból Győr
be hozott Szűzanya képe vérrel könnye
zett, s a székesegyház egyik mellékoltárán 
álló —»kegykép attól kezdve —»zarándok
latok célpontja lett. A 18. sz.-ban főként a 
jezsuiták erősödtek meg és fejtettek ki 
széles körű missziós tevékenységet. A 
legjelentősebb püspök Zichy Ferenc 
(1748-83) volt, aki 1779-ben Sopronban 
társaskáptalant hozott létre. Az ő püspök
sége alatt került felállításra 1777-ben a 
—»szombathelyi püspökség. A ~ területé
nek középkori kiterjedése ekkor csök
kent, ugyanis egész Vas m. az új püspök
ségé lett, a pápai főesperesség pedig a 
—»veszprémi püspökség alá került.

írod.: Szolnok.y Erzsébet, Győri egyház
megye, in Magyar Katolikus Almanach, Bp., 
1984 (irodalommal).

Török József

győri székesegyház
A —»-győri püspökséget Szt. István ala

pította, biztosan 1009 e., mert ez évben 
már innen keltezte a —»pécsi székesegy
ház alapitólevelét. A ~ Nagyboldogasz- 
szony tiszteletére van szentelve, és a kez
detektől mai helyén, a Káptalandombon 
állt. Az első székesegyházi templom 
minden bizonnyal már a 11. sz. első felé
ben kiépült. Erről az épületről leginkább 
csak Szt. István életírója, -»Hartvik püs-

A győri püspökvár

pök Agenda Pontificaliskba foglalt meg
jegyzéseiből tudhatunk valamit. A 12. sz. 
közepén román stílusban építették át a 
templomot, az ekkor emelt épület egy-, 
esetleg háromhajós volt, három félköríves 
szentéllyel. Az északi mellékapszis mind
máig nagyrészt román kori formáját őrzi, 
boltozatán kevéssé ismert freskótörcdék- 
kel. A 13. sz.-ban a nyugati homlokzatot 
toronypárral látták el. Az épületet később 
legalább kétszer átépítették gótikus stílus
ban. Az első átépítés a 14. sz. közepére, 
Kálmán püspök, I. Károly törvénytelen fia 
idejére tehető (1338-75). Ekkor háromha
jós csamoktemplomot alakítottak ki. Az 
építkezés folytatásaként készült el Héder- 
vári János püspök (1386-1415) ma is álló 
temetőkápolnája a székesegyház déli ol
dalához csatolva (1404). A Mátyás-kor
ban újabb, immár késő gótikus átépítés 
következett, erről azonban csekélyek az 
információink. A késő gótikus boltozat 
maradványai a padlástérben ma is megfi
gyelhetők.

A török időkben, különösen a 15 éves 
háború alatt, az épületet súlyos károk ér
ték. Átépítésére a 17. sz. első harmadában 
került sor Giovanni Battista Rava tervei 
alapján. Az épület 1645-ben készült el. A 
18. sz. legjelentősebb püspöke, Zichy Fe
renc (1743-83) alatt az épület belsejét 
Melchior —»Flefele tervei alapján átalakí
tották. A ~ mai alakját az 1823-ban épített 
klasszicista homlokzat kialakításával 
nyerte el, nagyobb restaurálásaira 1912- 
14 között és 1968—72 között került sor. A 
székesegyház belső díszei közül kiemel
kednek a Flefele által tervezett oltárépít-
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Az 1655-ben 
Írországból 
Győrbe került 
Könnyező Szüzanya

mények és Franz Anton —»Maulbertsch 
freskói a boltozatokon. A gazdag kincstár 
legfontosabb kincse a —»Szent László- 
herma Nagyváradról, amely Naprágyi De
meter püspöksége idején, 1607-ben került 
Győrbe. Az északi mellékhajó oltárának 
Mária-kegyképe 1655-ben, Írországból 
jutott a székesegyházba (—»kegykép). Je
lentős még a kincstár gótikus kehelygyűj- 
teménye, valamint a Zichy Ferenc püspök 
idejéből való gazdag barokk felszerelés.

Lásd még: —»katolikus templomok 18. 
századi kottatárai.

írod.: Bedy Vince, A győri székesegyház 
története, Győr, 1936; Kozák Károly, Uzsoki 
András, A győri székesegyház feltárása, Arra- 
bona, 12(1970); Levárdy Ferenc,/! győri kö
zépkori székesegyház pusztulása és első ba
rokk átépítése, Arrabona, 12(1970); Kozák 
Károly, Levárdy Ferenc, Sedlmayr János, A

győri székesegyház Szentháromság-Hédervá- 
ry kápolnája, Arrabona, 14(1972); Kriszt 
György, Győr, székesegyház, in Magyar szé
kesegyházak, szerk. Éri István, Bp., 1989; Bo
ros Lajos, A győri székesegyház, Bp., 1995; 
H. Kolba Judit, Hapák József, A győri püspö
ki kincstár, Bp., 2001.

Jékely Zsombor

gyújtó- és robbanólövedék —»lövedék

gyújtóeszközök —»tüzes szerszámok

gyulafehérvári akadémia (Collegium 
Bethlenianum)

A harmincéves háború kezdetén Beth
len Gábor a prot. cseh rendekkel való 
szövetségben elfoglalta a Habsburgok 
kezén lévő Mo. legjelentősebb részét, sőt 
csapatai 1619 őszén Bécs elővárosát is
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ostromolták. A fejedelem a hadi esemé
nyek közepette is időt s figyelmet fordí
tott a felsőoktatásra, a hiányzó magyar 
—»egyetem pótlására. 1619 novemberé
ben úgy határozott, hogy Nagyszombat 
városában prot. akadémiát alapít, s az is
kolában 24 tanuló számára ösztöndíjat is 
adományoz. A csehek fehérhegyi veresé
ge után Bethlen a nikolsburgi békében 
(1621) a független Erdély elismerését, sőt 
megerősödését is elérte a fő erőit másutt 
lekötő Habsburg Birodalommal szemben. 
1622 januárjában a tervezett nagyszom
bati ref. egyetem székhelyét Kassára tet
ték át. Bethlen elképzelése az volt, hogy 
az intézet rektorának —»Szenei Molnár 
Albertet, a több nyugat-európai egyete
met megjárt tudós polihisztort hívja meg. 
Ezenkívül a herbomi egyetem tanárai 
közül is hívtak professzorokat a leendő 
mo.-i prot. egyetemre, de a terv megvaló
sításához nem voltak meg a feltételek.

Bethlen Gábor saját szűkebb ország
részében, Erdélyben is tervbe vette az 
akadémiai képzés intézményeinek kiépí
tését, és 1620. máj. 1-jén fejedelmi szék
helyén, Gyulafehérvárott —»kollégiumot, 
főiskolát alapított. Két év múlva, 1622- 
ben maga az erdélyi országgyűlés mond
ta ki, hogy az iskolát academicum colle- 
giummá, igazi egyetemmé kell fejleszte
ni, amelyhez a megfelelő javadalmakat a 
fejedelem biztosítja. Már abban az évben 
Martin —»Opitz, a jeles német filológus 
lett a ~ vezetője, bár ő csak rövid ideig 
maradt Erdélyben. Az 1620-30-as évek
ben felerősödött az erdélyi és mo.-i prot. 
-»peregrináció is, mivel a fejedelmek azt 
jelentős ösztöndíjakkal segítették, ettől 
remélve egy, a majdani akadémiákon is 
alkalmazható új, fiatal tudósnemzedék 
kiképzését. Már Bethlen Gábor halála 
után érkeztek Erdélybe egykori herbomi 
és heidelbergi professzorok. 1629-38 
között Johann Heinrich —»Alsted volt az 
akadémia vezetője, tőle Johann Heinrich 
—»Bisterfeld vette át ezt a tisztséget, ő 
1630-tól tanított Gyulafehérvárott. A har
madik híres vendégprofesszor Ludwig 
Philipp —»Piscator volt, aki szintén hosszú 
évekig tanított a Collegium Bethlenia- 
numban. Az 1658 e.-i években tehát Gyu

lafehérvárott működött a kor egyik olyan 
ref. akadémiája, amelynek minden lehe
tősége megvolt a teljes egyetemmé vá
lásra, ez azonban mégsem következett 
be. Bethlen utódja, I. Rákóczi György 
ugyanis egyszerre több ref. kollégium 
fejlesztésébe fogott, megosztva ezáltal a 
prot. felsőoktatás támogatására szolgáló 
eszközöket (—»erdélyi református kollé
giumok a 17. században).

írod.: Bán Imre, A magyarországi felső
oktatás a 16-17. században, Felsőoktatási 
Szemle, 1968; István Sinkovics, Die akade
mische Bildung in Ungarn im 17. Jahrhun
dert, Bp., 1970 (Studia historica Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 72); Szögi László, A 
nemzet kertjének nevelő oskolái, in Hat évszá
zad magyar egyetemei és fiiiskolái, szerk. 
Szögi László, Bp., 1994.

Szögi László

gyulafehérvári érseki nyomda —»Gyu
lafehérvár nyomdászata és könyvkiadása

gyulafehérvári fejedelmi nyomda
—»Gyulafehérvár nyomdászata és könyv
kiadása

gyulafehérvári Lázói-kápolna
A ~ (Lászai-kápolna) az ún. második 

—»gyulafehérvári székesegyház román 
kori északi portikuszának átalakításával 
épült 1512-ben, a gyulafehérvári huma
nista körhöz tartozó —»Lázói János meg
rendelésére, Hívő Lelkek titulussal. A tég
lalap alaprajzú épület homlokzatát a lába
zati párkányra támaszkodó vájatolt és az 
északi oldalon kagylós záródású szobor
fülkét is magukban foglaló sarokpilaszte- 
rek által tartott golyvázott párkány zárja, 
frízében elegáns kapitálisokból formált 
dedikációs felirattal. Főhomlokzatának 
középtengelyében félköríves záródású 
portálé nyílik, amely fölött a pilaszterek- 
kel határolt és címerekkel díszített külső 
keretet gazdagon tagolt, golyvázott pár
kány zárja le. Fölötte az apostolfejedel
mek mellképeivel díszített pilaszterek 
fognak közre egy kagylós záradékú, szé
les szoborfülkét. Nyugati homlokzatán aj
tó és körablak, a Várdai-féle Szt. Anna- 
kápolna által később félig takart keletin
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csak körablak látható. Belsejét három cí
meres zárókőben összefutó hálóboltozat 
és a székesegyház északi mellékhajójába 
vezető, gazdagon tagolt, monumentális 
portálé díszíti, párkánya fölött a Madon
na előtt hódoló donátor alakjával. Az 
északolasz quattrocento stílusában alakí
tott homlokzaton az építtető disztichonos 
feliratai világították meg annak idején az 
értő humanista számára a díszítés bonyo
lult programjának elemeit. Minthogy a 
homlokzat szobordíszének legfontosabb 
része elpusztult, s a 20. sz. eleji restaurá
láskor a koronázópárkány címersorát 
sem állították már helyre, a ~ ikonográfi
ái programját ma már aligha lehet meg

fejteni. A kápolna falait kívül és belül az 
alapító elhunyt és élő jótevőinek (Mátyás 
és II. Ulászló király, II. Gyula és X. Leó 
pápa, —»Bakócz Tamás esztergomi érsek, 
Geréb László, Bachkai Miklós, Perényi 
Ferenc erdélyi püspökök, Perényi Imre 
nádor, Szapolyai János erdélyi vajda, 
Barlabási Lénárd erdélyi alvajda), vala
mint humanista barátainak és rokonainak 
(Barlabási János kanonok, —»Wolphard 
Adorján, Budai Udalrik, Sánkfalvi Antal 
nyitrai püspök) címerei borították. Az 
igényes díszítést a klasszikus és bibliai 
mitológia hőseit, ill. a magyar királyokat 
ábrázoló domborművek teszik teljessé, 

írod.: Bunyitay Vincze, A gyulafehérvári
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székesegyház későbbi részei és egy magyar 
humanista, Bp., 1893, 11-26; Balogh Jolán, 
Az erdélyi renaissance, I, Kolozsvár, 1943, 
passim; Entz Géza, A gyulafehérvári székes- 
egyház, Bp., 1958, 117-118; Virgil Vâtàçia- 
nu, Istoria artei feudale in tarde románé, I, 
Bucuresti, 1959, 558-559, 743-744; Ga- 
lavics Géza, Marosi Ernő, M ikó Árpád, 
W ehli Tünde, Magyar művészet a kezdetektől 
1800-ig, h. é. n. [Bp., 2001], 263-264 (Egye
temi Könyvtár).

Kovács András

gyulafehérvári püspöki nyomda
—»Gyulafehérvár nyomdászata és könyv
kiadása

Gyulafehérvári Sorok
Időrendben harmadik legrégibb nyelv

emlékünket egy —»ferencesek használa
tára készült kódexbe Írták be 1310-20 
között, vízkereszt és Szt. Tamás apostol 
napjára, valamint Krisztus szenvedéséről 
emlékező latin nyelvű prédikációk mellé. 
Az egyik bejegyző, Johannes de Abha, 
megnevezte magát, visz. a Fejér megyei 
Aba községből származott, ahol ekkor fe
rences kolostor állt. Az 5+4+6 sornyi ma
gyar szövegek, melyekben rímeket lehet 
felfedezni, a beszédek előtti összefoglalá
sokat tolmácsolják feltehetőleg e témák
ról magyarul prédikáló szerzetesek részé
re. A nyelvemléket Varjú Elemér fedezte
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föl 1898-ban Gyulafehérváron; ~at tartal
mazó kódexet ma is ott őrzik (Biblioteca 
Batthyáneum, B.H. 1698).

K iad. és írod .: Szentiványi Róbert, 
Catalogus concinnus librorum manuscripto- 
rum Bibliothecae Batthyányanae, Szeged, 
41958; Benkő Loránd, Az Árpád-kor magyar 
nyelvű szövegemlékei, Bp., 1980; Molnár Jó
zsef, Simon Györgyi, Magyar nyelvemlékek, 
Bp., 31980 (bibliográfiával); Tárnái Andor, 
„A magyar nyelvet írni kezdik”, Bp., 1984; 
Madas Edit, A 13-14. századi ferences prédi- 
kációs irodalmunk forrásvidéke. (A Gyulafe
hérvári Sorok kódexe), ItK, 97( 1993); A. Mol
nár Ferenc, A Gyulafehérvári Sorok vizsgála
tához, Könyv és Könyvtár, 25(2003); Madas 
Edit, Középkori prédikációirodalmunk törté
netéből, Bp., 2004.

Vizkelety András

gyulafehérvári székesegyház
Az erdélyi Fehér m. és a középkori 

—»erdélyi püspökség székvárosa az ókori 
Apulum castrumának védőfalai között 
jött létre. A Szt. Mihálynak dedikált 
—»•székesegyház ásatásokból ismert ko
rábbi épülete háromhajós, apszisos bazi
lika volt, déli oldalához épített, kereszte
lőkápolna gyanánt használt rotundával és 
tőle nyugatra emelt -  ugyancsak ásatá
sokból ismert - , bizonytalan keltezésű és 
funkciójú, egyhajós templommal, amely 
egyes vélemények (Radu Heitel, Bóna 
István) szerint a 10-11. sz.-i legelső szé
kesegyház lehetett. A 13. sz. elején, Ka
locsához, Pannonhalmához és Eszter
gomhoz hasonlóan indult meg a lényegé
ben ma is álló, az első bazilikánál jóval 
nagyobb méretű, háromhajós, szentély-
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négyzettel bővített, félköríves záródású 
szentélyű és két mellékapszisos, kereszt
hajós, két nyugati és négyezeti tornyos, 
rangos második bazilika építése. A tatár 
betörés 1241-ben a kereszthajó és a 
hosszház nyugati boltszakaszainak épít
kezéseit szakította meg, a munkálatokat 
1254 táján ezekkel folytatták, a déli ke
reszthajót nyugat felé az ún. régi sekres
tye két boltszakaszával bővítették. 1277- 
ben a vízaknai szászok égették fel a szé
kesegyházat. A királyi támogatással zajló 
helyreállítás során kiépítették a meghosz- 
szabbított, sokszög záródású, kora góti
kus főszentélyt. 1287-ben az elzászi 
Johannes filius Tyno de Sancti Adeodati, 
1291-ben gyulafehérvár környéki szász 
mesteremberek szerződtek Monoszló 
nembeli Péter püspökkel a székesegyház

négyezeti tornyának, valamint déli gá
dorfalának kijavítására, ill. befedésére. 
Ekkor említik először a nyugati tornyok 
közé fogott, boltozott előcsarnokot és a 
székesegyháztól délre fekvő püspöki 
palatiumot is. A főhajó boltozata a 14. 
sz.-ban készült el, a délnyugati torony 
építkezését 1438 u. folytatták. 1512-ben 
az északi portikuszt —>Lázói János kano
nok reneszánsz kápolnává építtette át 
(—»Lázói-kápolna), amelyhez 1524 e. 
—»Várdai Ferenc püspök kelet felől hoz
záragasztotta a Szt. Anna-kápolnát, míg a 
hosszház délnyugati sarkában címeres re
neszánsz lépcsőt építtetett a püspöki pa
lotába vezető átjáróhoz. A 16. sz. elején 
készültek az északi mellékapszis szente
ket ábrázoló falfestményei. A templom 
1565-ben prot. kézbe került, 1594-1603
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között a kat.-oké, 1605-től, ill. 1614 u.-i 
helyreállításától 1716-ig a ref.-oké, azóta 
a helyreállított erdélyi kát. püspökség, je
lenleg a gyulafehérvári róm. kát. érsekség 
székesegyháza. Bethlen Gábor fejedelem 
a tornyokat restauráltatja (1614-17), luth, 
ikonográfíájú szószéket és orgonát építtet 
(1626-30), Apafi Mihály fejedelem ide
jében az 1658-as tatár pusztítás következ
ményeit számolják fel.

A korai bazilika faragványainak legje
lentősebbike, a 11-12. század fordulója 
táján keletkezett ún. I. Maiestas Domini- 
dombormű a 13. sz. elején emelt déli ka
pu ún. II. Maiestas Domini-ívmeződom- 
borművének hátlapján maradt fenn. A szé
kesegyház ásatásai és restaurálásai során 
előkerült kőemlékek a székesegyház 
csonkatornyában, a helyi és a bukaresti 
múzeumban, továbbá az ortodox székes- 
egyház kerengőjében találhatók. Közép
kori díszéhez tartoztak Goblinus segéd
püspök, Szécsi András ( f i 356) és Do
mokos)?, f  1368), Cudar Imre ( t 1389) és 
Statileo János ( f i 542) püspökök sírlapjai, 
a Hunyadiak, az ifjabb János ( f i 442 e.), 
János kormányzó (f 1456, síremléke 
1533-ból), valamint László tumbái. Feje
delemségkori fényét emelték János Zsig- 
mond és Izabella királyné 1570 k. készült 
tumbái, valamint Bethlen Gábor fejede
lem (f 1629) és felesége, Károlyi Zsuzsan
na ( f i 622), id. és ifj. Bethlen István 
( f i 648 és f i 632), I. Rákóczi György 
( 1 1648) és fia, Zsigmond (f 1652) hg. 
krakkói olasz műhelyekben készült —»sír
emlékei. Az első kettőt kivéve, megviselt 
töredékeiket Mártonffi József püspök a 
18. sz. elején ma is álló —»oltárokká ala
kíttatta. A rangos barokk —»stallumok 
1764-ben készültek, a főoltár 1764-89 
között, a szószék 1784-ben, az utóbbiak 
Hoffmayer Simon munkái.

Lásd még: —»katolikus templomok 18. 
századi kottatárai.

írod.: Bunyitay Vincze, A gyulafehérvári 
székesegyház későbbi részei és egy magyar 
humanista, Bp., 1893; Varjú Elemér, A Hu
nyadiak síremlékei a gyulafejérvári székes- 
egyházban, in Magyarország műemlékei, 
szerk. Forster Gyula, I, Bp., 1905; Posta 
Béla, A gyulafehérvári székesegyház sírlele

tei, Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum 
Erem- és Régiségtárából, 8(1917); Victor 
Roth, Die deutsche Kunst in Siebenbürgen, 
Hermannstadt-Sibiu, 1934; Balogh Jolán, Az 
erdélyi renaissance, I, Kolozsvár, 1943; Entz 
Géza, A gyulafehérvári székesegyház, Bp., 
1958; Virgil Vätä§ianu, Istoria artei feudale 
in tarde románé, I, Bucureçti, 1959; DÉtshy 
Mihály, A gyulafehérvári Rákóczi-síremlékek, 
MÉ, 15(1966); Tóth Sándor, A gyulafehérvá
ri fejedelmi kapu jelentősége, Építés-Épí- 
tészettudomány, 15(1983); Ernő M arosi, Die 
Anfänge der Gotik in Ungarn. Esztergom in 
der Kunst des 12.-13. Jahrhunderts, Bp., 
1984; Radu Heitel, Principalele rezultate aie 
cercetärilor arheologice din zona sud-vesticä 
a cetä(ii de la Alba Iulia (1968-1977), Studii §i 
Cercetäri de Istorie Veche §i Arheologie, 
36(1985); Entz Géza, Erdély építészete a l l -
13. században, Kolozsvár, 1994; Kovács And
rás, Gyulafehérvár. Szent Mihály székesegy
ház, Kolozsvár, 1996 (Erdélyi Műemlékek, 
26); Uő, „Simulált is szegény fejedelem az 
religio dolgában... Bethlen Gábor j'ejedelem 
gyulafehérvári szószék- és orgonarendelésé
ről, in La civiltá ungherese e il cristianesimo, 
Atti del IV° Congresso Intemazionale di Studi 
Ungheresi, Roma-Napoli, 9-14 settembre 
1996, a cura di István Monok, Péter Sárközy, 
vol. II, Bp.-Szeged, 1998; R itoókné Szalay 
Ágnes, Hunyadi János (fl456) gyulafehérvári 
síremlékének domborművei, in Történelem- 
kép, 2000; Bóna István, Erdély a magyar hon
foglalás és az államalapítás korában. Régésze
ti áttekintés, in Erdély a keresztény magyar ki
rályságban, Kolozsvár, 2001 (Erdélyi Tudo
mányos Füzetek, 231).

Kovács András

Gyulafehérvár nyomdászata és 
könyvkiadása

Gyulafehérvárott könyvnyomtatás elő
ször 1567-69 között folyt, amikor a Deb
recenben, majd Váradon nyomdát működ
tető Raphael —»Hoffhalter átmenetileg 
Gyulafehérvárra költözött. Az unit. hitre 
áttért tipográfus a fejedelmi székhelyen, 
az új vallással rokonszenvező János Zsig
mond udvarában magyar és latin hitvitázó 
munkákat adott ki, főként —»Dávid Ferenc 
műveit. Itt halt meg 1568-ban, de nyom
dája még egy évig tovább működött.
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Újabb nyomdaalapításra Bethlen Gá
bor fejedelem idejében került sor. Beth
len akadémiaalapítási koncepciójába il
leszkedett a fejedelmi nyomda létrehozá
sa 1623-ban. Felső-mo.-i hadjárata során 
megszerezte és Gyulafehérvárra szállít
tatta a pozsonyi érseki nyomda (—»Po
zsony nyomdászata és könyvkiadása) 
felszerelését. A tipográfiát folyamatosan 
bővítette, görög, héber, majd cirill betűk
kel is ellátta. A fejedelmi nyomdában az 
évenként legalább egyszer megjelenő 
magyar nyelvű országgyűlési törvény
cikkek mellett a ref. kollégium külföldről 
hívott tanárainak (Johann Heinrich —»Als- 
tednek, Johann Heinrich —»Bisterfeld- 
nek) tankönyvei és ref. prédikátorok ma
gyar nyelvű művei készültek a lignicei 
Jakob Effmurdt (1628-34) vezetésével. 
Legnagyobb teljesítménye a maga nemé
ben egyedülálló, kottákkal nyomtatott, 
ref. Öreg Graduál kiadása (1636) volt I. 
Rákóczi György fejedelem támogatásá
val. A műhely ma nyilvántartott 150 ter
mékének csaknem egyharmada tan
könyv. Az öt cirill betűs román nyomtat
vány közül kiemelkedik az 1648-ban 
elkészült Újszövetség-fordítás. A nyom
da épületét és felszerelésének egy részét 
a török-tatár hadak dúlták szét 1658. 
szept. 5-én, Brassai Major Márton nyom
davezető (1647-58) azonban a megma
radt felszerelést Szebenbe menekítette, s 
ott folytatta munkásságát mint fejedelmi 
nyomdász (1662-65). Innen került át a 
tipográfia maradványa Apafi Mihály fe
jedelem 1672. és 1673. évi utasítása nyo
mán Kolozsvárra, a kolozsvár-nagy- 
enyedi ref. kollégium tulajdonába, ahol 
az egykori váradi nyomda maradványai
val egyesítve a ref. egyház tipográfiájá
nak alapját képezte.

A fejedelmi székhely pusztulását kö
vető mintegy negyedszázadban Gyulafe- 
hérvárott nem működött nyomda, majd 
az ortodox román érsekség tipográfiája 
az 1683. évi szászsebesi kezdetek után 
1687-ban Gyulafehérvárra költözött. 
1696-99 között átmenetileg Szebenben 
működött, de kizárólag cirill betűkkel 
nyomtatott román nyelvű kiadványai 
többségükben a gyulafehérvári ortodox

Szentháromság-kolostorban készültek. A 
műhelyt 1685-től Josif, 1687-től Kiriak, 
1697-1702 között Mihail Içtvanovici ve
zette. 10 kiadványának szinte mindegyi
két Apafi Mihály fejedelem támogatásá
val nyomtatták ki. Itt készült a Ceaslove) 
(Hóráskönyv, 1696) és a Kiriakodromion 
c. prédikációskötet. Bár az unióról (a ro
mán egyháznak Rómával való egyesülé
séről) szóló határozat a gyulafehérvári 
zsinaton már 1698-ban megszületett, a 
nyomda egyetlen, az unió szellemében 
készült, gör. kát. kiadványt adott ki (Paí- 
nea pruncilor [Kisdedek kenyere], 1702), 
ez volt egyben a műhely utolsó nyomtat
ványa. Az 1730-as években Balázsfalvá- 
ra került tipográfia vetette meg az ottani 
gör. kát. nyomda alapjait.

Mintegy 130 évvel a török-tatár pusz
títás után létesült újra latin betűkkel 
nyomtató műhely Gyulafehérváron, a 
kát. —»erdélyi püspökség 18. sz.-ban új
jáéledő székhelyén. A püspöki nyomdát a 
bibliofil, könyvtáralapító és mecénás 
—»Batthyány Ignác erdélyi püspök létesí
tette. 1783. nov. 20-án megvásárolta a 
kolozsvári —»jezsuiták műhelyéből lett, 
Kollman bécsi nyomdász által bérelt álla
mi tipográfiát, s a felszerelés egy részét át
szállíttatta Gyulafehérvárra. Az 1785-ben 
megindult nyomda mintegy 30 ismert ki
adványa jobbára kisebb terjedelmű, főleg 
alkalmi és egyházkormányzással össze
függő munka (pl. Leges ecclesiasticae, 
1785), ám bizonyos jelek arra mutatnak, 
hogy a püspöknek a nyomdavásárlással 
nagyszabású tervei voltak: a teljes kát. 
bibliafordítást akarta újra kiadni. A Béla 
József nyomdai felügyelő által kibocsátott 
előfizetési felhívás 1787-ből erre a tervbe 
vett, de meg nem valósult munkára vonat
kozik. A tipográfia 13 évi működés után, a 
püspök 1798. nov. 17-i halálával meg
szűnt, később egyesítették a kolozsvári 
kát. nyomdával.

írod.: E c s e d y  Judit, A gyulafehérvári fe je
delmi nyomda eredete, MKsz, 1975; Uő, A 
gyulafehérvári fejedelmi nyomda első korsza
ka (1623-1536), OSZK Évk, 1974-75; Uő, A 
gyulafehérvári fejedelmi nyomda második 
korszaka (1637-1658) és utóélete, OSZK 
Évk, 1978; Uö, Újabb adatok a gyulafehérvá-
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ri fejedelmi nyomda történetéhez, MKsz, 
1991 ; Éva Marza, Tipográfia de la Álba lulia 
1577-1702, Nagyszeben, 1992; Jakó Zsig- 
mond, Batthyány Ignác, a tudós és tudomány
szervező, MKsz, 1996.

V. Ecsedy Judit

Gyulaffi Lestár (Eustachius Giulaffi; 
Csobánc, 1556. szept. 20.-Kolozsvár?, 
1606. jún. 10. u.)

Erdélyi kancelláriai titkár, diplomata, 
történeti följegyzések szerzője. Gyer
mekkorát a Dunántúlon töltötte. Apja ha
lála után nagybátyja, a híres végvári vi
téz, Gy. László gondoskodott róla. Az ő 
segítségével került a bécsi tartományi is
kolába (1571. okt. 18.-1574. szept. 18.), 
majd (1579. máj. 13. e.) az erdélyi feje
delmi udvarba. Itt Báthory Kristóf, majd 
Báthory Zsigmond, ill. Báthory András 
titkára. Bocskay fejedelemsége alatt fel
tehetően ismét szolgálatba állt. Legké
sőbbre datált, fennmaradt jegyzete 1606 
júniusára vonatkozik.

~ művelt, felkészült diplomata volt, 
akire kényes ügyeket is rá lehetett bízni 
(többször tárgyalt Bastával), leveleket, 
beszédeket fogalmazott, országos ügye
ket intézett, külföldön is képviselte az or
szágot. A korábbi véleményekkel ellen
tétben politikai döntéseket nem hozott, a 
tanácsurak és a fejedelem határozatainak 
végrehajtása volt a feladata. Belföldi 
megbízatások mellett 1582-től 1596-ig 
legalább tizenötször járt Lengyelo.-ban, 
ahol a lengyel trónra igényt tartó Bátho
ry Zsigmondot támogató pártot kellett 
szerveznie. Az erdélyi diplomácia orientá
ciójának megváltozását követően — visz- 
szavonultan élt Kolozsváron, s szinte nyo
morgóit (1603-05). Fennmaradt írásainak 
nagy része -  jelenlegi formájában -  éppen 
ezekre az évekre datálható. Jegyzetei 
-»Szamosközy István kéziratai között őr
ződtek meg. E Szamosközy számára ké
szült vagy legalábbis rendelkezésére bo
csátott kivonatokat, másolatokat —»Beth
len Farkas is fölhasználta történeti 
munkájában. ~ számos korabeli okleve
let, levelet és beszédet is besorolt saját 
följegyzései közé, ha tehette, eredetiben. 
Váltakozva, olykor egy nyelvtani szerke

zeten belül is keverten használta a ma
gyart és a latint. ~ fönnmaradt írásainak 
többsége az EK-ban található.

Történelmi hitelességű jegyzeteinek 
nagy része Erdély kül- és belpolitikájá
val foglalkozik, de megörökít természeti 
jelenségeket is. Kisepikái betétei (nagy
bátyja párviadala, bátyja halála, a bécsi 
földrengés stb.) jó elbeszélőre vallanak. 
Tárgyilagos szemléletére jellemző, hogy 
eddig felekezeti hovatartozását sem si
került megnyugtatóan tisztázni. írásai
ból egy objektivitásra törekvő humanis
ta alakja rajzolódik ki, akinek műveltsé
ge Hérodotosztól Bodinig ívelt. Két latin 
nyelvű költeménye és levelezésének tö
redéke csak kései másolatból ismert. 
Könyvtárából néhány kötet maradt fenn.

Kiad.: Gyulafi Lestár följegyzései, kiad. 
Szabó Károly, in Magyar történelmi évköny
vek és naplók, Bp„ MTA, 1881 (MHHS, 31); 
Gyulaffi Lestár történelmi maradványai, ki
ad. Szilágyi Sándor, in Magyar történelmi 
évkönyvek és naplók, Bp., MTA, 1894 
(MHHS, 33).

Bibor Máté János

Gyulai Ferenc, gr. (Tomanádaska, 
1674. aug. 11.-Mantova, 1728. okt. 18.)

Naplóíró, katonatiszt. Nagyenyeden ta
nult, 1703-tól alezredesként Itáliában 
szolgált Bagossy Pál hajdúezredében. 
Ivrea átadásakor, 1704. szept. 28-án fran
cia fogságba esett, 1706 végén szabadult, 
ekkor az Ebergényi-huszárezred ezredese 
és parancsnoka lett. 1707-ben kinevezik a 
Rákóczihoz pártolt Bagossy helyére, s hu
szárezredének ezredese és tulajdonosa 
lesz. Részt vett a franciák elleni piemonti 
hadjáratban, és kitüntette magát Torinó
ban 1706-ban, a Bormida folyó melletti 
harcban 1707-ben és Fenestrelle-nél 
1708-ban. 1716-tól vezérőrnagy, 1723-tól 
altábornagy. 1730-ban temették el Erzsé
betvárosban.
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1703. jún. 1-től 1704. dec. 12-ig veze
tett naplója fontos adalék a spanyol örö
kösödési háború történetéhez, de a hadi 
eseményeken kívül számos földrajzi, 
néprajzi stb. érdekességet is tartalmaz.

Kiad.: Gyulai Ferenc naplója. 1703- 
1704. kiad. Márki Sándor, Bp., 1928.

írod.: Torma Károly, Gróf Gyulai Ferenc 
tábornok emlékiratai, Hazánk, 1886; S. Gyu
lai Rikárd, A marosnémeti és nádaskai Gyu
lai család, Genealógiai Füzetek, 1911; Már
ki Sándor, Gyulai Ferenc naplója II. Rákóczi
ról, Déva, 1913.

Nádor Zsófia

Gyulai István (Gyula?, 16. sz.)
Prot. lelkész, énekszerző, bibliafordító. 

1531-ben Krakkóban, 1538-ban Bécsben 
járt egyetemre. 1551-től kolozsvári ma
gyar prédikátor. Kendi Ferencet szolgál
ja, majd az 1560-as években Désen pré
dikátor. —»Heltai Gáspárral, —»Ozorai 
Imrével és —»Vízaknai Gergellyel együtt 
szervezte a magyar Biblia kiadását, for
dította, lektorálta az ószövetségi könyve
ket, előszót írt az általa átnézett Jézus 
Sirák fia könyve fordításához. Egyetlen 
ismert verse, „Segélj meg minket, min
deneknek Atyja” kezdetű himnusza meg
jelent -»Huszár Gál énekeskönyvében 
(1574).

Kiad.: RMKT XVI/ 6, 1896.
írod.: Harsányi István, A magyar biblia, 

Bp„ 1927.
Munitori Ottó

Gyulai Márton (Gyulai Fjráter] Már
ton; életéről adatok: 1599-1603)

Ferences író, énekszerző. Epinicia c. 
mitologizáló, cikornyás stílusú győzelmi 
énekét az 1619-es debreceni kiadás cím
lapja szerint 1599-ben írta Győr előző 
évi visszafoglalásáról, kivált Pálffy Mik
lóst (továbbá Adolf Schwarzenberget) di
csőítve, a Habsburg-magyar összefogást 
éltetve. A vers néhány sorából arra lehet 
következtetni, hogy Pálffy gyermekeinek 
nevelője volt. 1600-ban Pozsonyban pro
vinciálissá választották, kormányzásával 
többen elégedetlenek voltak, -»Pécsi Lu
káccsal, aki ekkor a nagyszombati klarisz- 
szák birtokait is (~ szerint gondatlanul)

kezeli, viszonya kifejezetten ellenséges. 
Talán azonos azzal a Gyulai F(ráter) Már
tonnal, aki 1623-ben két éneket írt Pethő 
Gergely Magyar krónika c. művéhez. Va
lószínűsíti a két szerző azonosságát az a 
—»Czobor Mihály hagyatéki leltárából 
származó adat, mely szerint Gyulai F. 
Mártonnak létezett egy nyomtatásban 
megjelent, 1590-1616 között keletkezett 
műve, a Magyarország pusztulásáról. 
Visz. ő írta a „Mostoha anyátul pogány 
dajkaságra jutottál, Magyarország...” 
kezdetű, 1605-re datálható verset is. Min
den munkája egyértelmű Habsburg-párti- 
ságról tanúskodik.

Kiad.: RMKT XVII/1, 1959; RMKT 
XVI1/8, 1976.

írod.: Sárkány Oszkár, Két ismeretlen 
költő, It, 1941; Kőszeghy Péter, Gyulai F. 
Márton: Magyarország pusztulásáról, in 
Ritoók Zsigmondné Szalay Agnes 70. szüle
tésnapjára, Bp., 2001.

Lux Etelka

Gyulai Mihály (1610 e.-1683 u.)
Ref. lelkész, prédikációíró. Debrecen

ben tanult, 1622-ben lépett a felsőbb osz
tályokba; 1681-83-ban Tiszadobon volt 
pap. Két ránk maradt műve (Fertelmes- 
kedő s bujálkodó tánc jutalma, Debre
cen, 1681; Régen fundamentumban elké
szült és magas toronyban felvonattatott 
Világ Harangja, Debrecen, 1683) a szi
gorú ref. ortodoxia képviselőjének mu
tatja. Táncellenes írása hatott a 17. sz. 
utolsó negyedének számos táncot elítélő 
ref. prédikációjára, traktátusára.

Magyar Árpád

Gyulai Móré Fülöp —»Móré Fülöp

Gyulav Pál, abafáji (1550 k.-Abafája, 
1592. dec. 10.)

Unit. vallású humanista: író, történet
író, orvos, jogász, politikus, katona. Er
délyben született, alacsony sorból emel
kedett fel. Giorgio —»Blandrata és —»Dá
vid Ferenc 1567 táján kiválasztott három 
tehetséges diákot, akiket Békés Gáspár 
pénzén itáliai tanulmányútra küldtek, 
ezek egyike volt ~. Padovában tanult or
vos- és jogtudományt. Itt kötött életre szó
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ló barátságot —»Kovacsóczy Farkassal. 
1572-ben tért vissza Itáliából, és pártfogó
jának, Békés Gáspárnak lett a titkára és 
politikai elképzeléseinek eszköze. Mi
után János Zsigmond halála után az erdé
lyi rendek nem Békést, hanem Báthory 
Istvánt emelték a fejedelmi trónra, a 
Habsburgok Báthory ellenében Békést 
támogatták, aki a fejedelemségre tört. ~ 
Bekes fogarasi várát védte, de különö
sebb ellenállás nélkül átadta Báthory ha
dainak. Fogságba került, Kovacsóczy se
gítségével szabadult ki, s követte Békést 
a Felvidékre. 1575-től Bekessel Lengyel-
o.-ba bujdosott. Latin epigrammával kö
szöntötte —»Heltai Gáspár Bonfini-kiadá- 
sát. 1577-ben mind Bckes, mind ~ fel
ajánlotta szolgálatát az ekkor már lengyel 
király Báthorynak. ~ karrierje ekkortól 
meredeken emelkedett. A király titkára 
lett, részt vett Gdansk ostromában, ahol 
kitűnt vitézségével, Báthorytól lengyel 
nemességet kapott. 1578-tól az erdélyi 
kancellária helyettes vezetője. Ott volt az 
orosz hadjáratban is, erről emlékiratot írt 
(1580) és adott ki (Commentarius rerum 
a Stephano rege adversus..., Kolozsvár, 
1581). A mű a hadjárat hiteles története, 
fontos művelődéstörténeti vonatkozások
kal. Báthory szolgálatában számos bizal
mas feladatot kapott, orvosi és politikusi
tanácsadói tekintélye egyre növekedett, a 
krakkói királyi udvar egyik meghatározó 
és közkedvelt személyisége lett. Orvosi 
nézeteit 1590. dec. 19-én kelt, Marcello 
—»Squarcialupinak küldött leveléből is
merjük, ebben elismeréssel írt Paracel- 
susról. 1585-ben Sibrik György váradi 
főkapitány beiktatása alkalmából gondo
latait latin emlékiratban fejtette ki (kiad
va —»Csepregi Turkovics Mihály magyar 
fordításában: Tanácsi tükör, Szeben, 
1663). Baráti szálak fűzték—»Hunyadi 
Ferenchez is, Báthory István másik titká
rához, később Báthory Zsigmond erdélyi 
fejedelem orvosához. 1587-ben vissza
tért Erdélybe, ahol a még gyermek Bá
thory Zsigmond fejedelem nevelője és 
főkamarása lett, birtokokat szerzett. 
1590 k. Báthory Zsigmond és unokatest
vére, Báthory Boldizsár viszálya határoz
ta meg az erdélyi belpolitikát. ~ Erdély

békéjét a Báthory család tagjai közötti 
béke helyreállításával próbálta elérni. 
Minden családi titkuknak ismerője volt, 
halálát is ez okozhatta. 1592. dec. 10-én 
a Báthory Zsigmond elfogató parancsát 
végrehajtó katonák meggyilkolták. Ke
mény Zsigmond regényt írt tragikus sor
sáról (Gyulai Pál, 1847).

Kiad.: Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók 
Erdélyről, II, Sárkányfogak, 1572-1602, Bp., 
[1942]; Tóth István, Múzsák fellegvára, Bu
karest, 1977; Janus Pannonius -  Magyaror
szági humanisták, kiad. Klaniczay Tibor, 
Bp., 1982 (Magyar Remekírók).

írod.: Gárdonyi Albert, Abafáji Gyulay 
Pál, Sz, 1906; Szabó György, Abafáji Gyulay 
Pál, Bp., 1974; Kapronczay Károly, Gyulay 
Pál emlékezete, Lege Artis Medicinae, 
11(2001).

Lux Etelka

Gyűjteményes vetemény (1786 u.; Sá
rospataki Ref. Kollégium Nagykönyvtá
ra, 3405)

286 levél terjedelmű, többségében ve
gyes tárgyú, nagyrészt alkalmi verseket 
(búcsúztatók, lakodalmi és névnapi kö
szöntők, halotti vers), továbbá 5 Sárospa
takon és Losoncon játszott verses színjá
tékot tartalmazó kézirat. A végén későb
bi kezek másolta vegyes versek (többek 
közt Berzsenyitől) és prózák. Az elneve
zés a kötet gerincén olvasható.

Kiad.: RM DE XVIII/1, 1989.
írod.: Stoll, 1963, 22002, 32004, 371. sz.

Munitori Ottó

gyülekezeti ének —»strofikus egyházi 
ének

Gyümölcsoltó Boldogasszony —>Má- 
ria-ünnepek

gyümölcstermesztés
A Kárpát-medence őshonos gyümöl

csei az alma, a körte, a szilva és a mo
gyoró. A rómaiak honosították meg a di
ót és a meggyet. A 11-15. sz. közötti idő
szak a kezdetleges ~ kora Mo.-on. Az 
irtással növelt területeken egyre nagyobb 
teret kaptak a kertészeti növények is. A 
korszak oklevelei gyakran utalnak gyű-
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mölcskertekre (pomarium, hortus arbo
rum, fructiferum stb.), melyek többnyire 
a királyi, az egyházi és a világi nagybir
tokok gazdaságaihoz tartoztak. A népes
ség (szolgák, alávetett szabadok) az erdei 
gyümölcsökből, ártéri területről, mező
földeken vadon növő és határjelölő fák
ról szedte a gyümölcsöt. A gyümölcsök 
fontos középkori szerepét bizonyítja, 
hogy számos település a környékre jel
lemző gyümölcs nevét viselte, pl. Almás, 
Körtvélyes, Diós, Mogyorós, Gyümöl- 
csénes, Meggyes, Szilvás. A 14-15. sz.- 
ban a nemesi kertekben előfordult, hogy 
gyümölcsfákkal vegyesen ültetve ter
mesztették a zöldségféléket. Számos föl
desúr önálló gyümölcskerttel rendelke
zett. Ezek gyakran a kúriák és jobbágy
telkek mellett, azok sorában feküdtek. A
15. sz. földesúri számadásaiban már fel
tűnt a kertész is mint állandó alkalma
zott, aki elsősorban a díszkertet és a gyü
mölcsöst gondozta. A jobbágyok gyü
mölcsöskertjeiket általában a telek végén 
alakították ki, és kerítéssel védték. A ki
lencednek és a dézsmának is gyakran ké
pezte részét nyers vagy aszalt gyümölcs. 
Ebből az időszakból 16 gyümölcsfajta 
neve maradt ránk: pl. árpával érő körte, 
telelő alma, hideglelő szilva.

A 16. sz.-tól beszélünk a rendszeres 
magyar ~ koráról. Ekkor lett ismertté a 
besztercei szilva és a Kálmán körte. A 
16-18. sz.-ban a hódoltság területén a ~

jelentősége a termelés bizonytalansága 
ellenére megmaradt. A kertek elsősorban 
a katonai felvonulási területeken és a te
lepülésektől távolabbra eső helyeken 
pusztultak el. A megmaradt települése
ken, városokban a lakosság önállóan gaz
dálkodhatott, de terménye, ill. jövedelme 
után a töröknek adózott. Más adó mellett 
alma- és körtetizedet is fizettek. A moha
medán lakosság is művelt kertet, a Duna 
árterében külön kerített almáskertjeik 
voltak. Erdélyben a majorsági gazdálko
dás fellendülésével növekedett a várak, 
kastélyok, udvarházak mellett kialakított 
területeken, kertekben a ~. A növényeket 
vegyesen ültették, virág, gyümölcs és 
zöldség együttesen fordult elő bennük. A 
jobbágyság a táji adottságoknak megfe
lelően rendelkezett kertekkel, gyümöl
csösökkel. Elsősorban a termékeny fo
lyóvölgyekben (Körösök, Maros, Olt, 
Küküllő vidéke) alakultak ki zöldség- és 
gyümölcstermelő falvak. A fő piacköz
pont Marosvásárhely és Kolozsvár volt, 
ahol vékaszámra kínálták az aszalt szil
vát, és cseberrel mérték a szilvalekvárt. 
A népi ~ a gyűjtögetéssel párosult. A leg
jelentősebbek az ártéri erdők gyümölcsö
sei és az erdei irtáskertek voltak. Az erdei 
gyümölcsfákat többnyire nemesítették, és 
nevelésüknél arra törekedtek, hogy ritká- 
san elhelyezkedők, nagyra növök, bőven 
termők legyenek. Számos fajtával bizto
sították, hogy egész évben legyen fo
gyasztható gyümölcsük. A királyi Mo. te
rületén a földesúri majorsági gazdálko
dásban a ~ fontos szerepet kapott. Számos 
új faj és fajta került be az országba. Az al
mának és a körtének különösen sok vál
tozatát ismerték. Több fajta cseresznyét, 
meggyet, szilvát, gesztenyét, diót, berke
nyét, birset, kajszi- és őszibarackot ter
mesztettek. A ribiszkét, egrest szegélynö
vénynek alkalmazták. Az uradalmi kerté
szet jóval meghaladta a mezőgazdaság 
országos színvonalát. A gyümölcsöket 
aszalták, liktáriumot, ecetet és pálinkát 
készítettek belőlük. A korszak ~ét első
sorban —»Lippay János Pozsoni kert 
(Nagyszombat-Bécs, 1664-67) c. művé
ből ismerjük, amelyben több mint 100 
gyümölcsfajta részletes leírása is megta
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lálható. Mária Terézia úrbéri rendelete 
(1767) után a földesurak nagy része újra
szabályozta birtokait, új lehetőséget te
remtve ezzel a gyümölcsösök bővítésére 
is. Gyümölcsök kerültek az irtványföl- 
dekre, a szőlők végébe és a mezőváro
sokhoz kapcsolódó birtokközpontokba. 
Egyes alföldi mezővárosokban, pl. Kecs
keméten, Nagykőrösön, Cegléden jelen
tékeny kertművelést folytattak. A Duna- 
Tisza közén a 18. sz. végén elindult ta
nyarendszerű szőlő- és gyümölcstelepí
tések a kertkultúrás tanyásodás térhódí
tását segítették elő. Az áru— kezdete is 
ekkorra tehető. Megkezdték működésü
ket az első faiskolák, a pesti egyetemen 
pedig tananyag lett a

írod.: Lippay János, Pozsoni kert, I—III, 
Nagyszombat-Bécs, 1664-67 (hasonmás: 
Bp., 1966); Rapaics Rajmund, A magyar gyü
mölcs, Bp., 1940; Mohácsy Mátyás, A gyü
mölcstermesztés kézikönyve, Bp., 1946.

Wohlné Nagy Ágota

gyűrű
A legnagyobb számban fennmaradt 

ékszertípus; az összetartozás, az örökké
valóság, a folyamatosság szimbóluma.

Szt. K ata lin  m isztikus eljegyzése  Ném etújvárról, 
1490 k„ részlet. M N G

Nem csupán díszítő, hanem rangjelző, 
hitelesítő funkciója is volt. Heraldikai 
szerepben is előfordul: a Hunyadiak jel
vénye a csőrében ~t tartó holló. A ~k ki
képzése mindig követi az adott korszak 
ötvösségének kedvelt technikáit, kőfog
lalási eljárásait. Viselésének módja az 
idők során változott. Míg a középkorban 
gyakran viseltek ~ket a középső és az 
utolsó ujjpercen, a 15. sz. vége után ez a 
szokás eltűnt. Nemcsak a kézen, hanem 
zsinórra fűzve, kalapra, ruhára varrva is 
hordhatták a ~ket, ami visz. a ~ adott, de 
a tulajdonosnak nem mindig megfelelő 
mérete miatt volt gyakori.

Pecsét-. A l l .  sz.-tól igen gyakorivá 
válnak az elöl elkalapált, kiszélesedő 
vagy ráforrasztott korongfejes, többnyire 
bronzból készült —k. Ezeken gyakran vé
sett állatalakok láthatók körirattal vagy 
anélkül. Az ábrázolások a 13. sz.-ra fo
kozatosan heraldikai motívummá alakul
nak. Bár formájuk a —»pecsétekét követi, 
pecsétlésre a sekély vésés miatt sok pél
dány alkalmatlan volt. Elképzelhető, hogy 
a 11-13. sz.-ból nagy számban fennma
radt kettős keresztes ~k egyfajta —»zarán- 
dokjelvények voltak. Valódi pecsét-vei 
csak a 12. sz. második felétől találkozunk, 
a 17. sz.-tól nagyon nagy számban marad
tak fenn. Az ábrázolások alapján tudjuk, 
hogy többnyire a jobb kéz mutatóujján vi
selték, de Mátyás király pl. kisujján hord
ta pecsét~jét. Általánosan viselt -típus. A
16. sz.-tól egyre többször vésett —»drága
kő a -  feje.

Főpapi -, Az —»érsekek, —»püspökök, 
apostoli protonotáriusok előjoga, hogy ~t 
viseljenek. Eredetileg a bal, később a jobb 
kéz gyűrűsujján hordták. A 7. sz.-i milánói 
szinódus határozata alapján csak aranyból 
készült, vésetlen drágaköves — lehetett. A 
12. sz.-tól a püspöki liturgikus öltözék
nek is része (-»főpapi jelvények). Leg
többször zafír- (a szüzesség, a lelki tisz
taság szimbóluma) vagy ametisztkő dí
szítette, de a 17. sz. végétől egyre több a 
gyémántos főpapi ~. Sándor váradi püs
pök (1219-30) -jét nagy görög zafírgem
ma, Lodomér esztergomi érsekét (f 1298) 
kúpos, nyolcszögű zafír díszítette (egykor 
az Andrássy-gyűjteményben). A 13. sz.-
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tói az apátok is viselhettek ~t, de csak a 
késő középkorból maradtak fenn ilyen 
apáti ~k. A főpapi ~t általában nem temet
ték el viselőjével, sőt a középkori Angliá
ban és Franciao.-ban a tulajdonos halála 
után a kincstárra szállt.

Eljegyzési és jegy-. Az antik Rómából 
ered az eljegyzések -vei való megpecsét- 
lésének szokása. Plinius szerint vas~t 
használtak, de a késői császárkorban ezt 
aranykarika váltotta fel. A pogány szokás 
a keresztények körében is tovább élt: Szt. 
Ágnest és Alexandriai Szt. Katalint is 
-vei jegyzi el Jézus. Jézus misztikus je
gyesei a szerzetesnők is, akik beöltözé
sükkor kapják többnyire egyszerű kari- 
ka~jüket. Ugyancsak az antikvitás óta is
mert szokás szerint a jegy~t a bal kéz 
gyűrűsujjára, a középső ujjpercre húzták. 
Úgy hitték, innen ér vezet a szívhez. A
15. sz. táján kezdték a jegy~t a jobb kéz 
gyűrűsujján viselni. A késő középkorig 
csak a menyasszony kapott vőlegényétől 
~t. Mo.-on a kézfogót követően történt a 
-váltás: a vőlegény -jét a menyasszony 
egy díszes kendőre fűzött másikkal viszo
nozta. A jegy- általában nem személyes 
ékszer volt, gyakran öröklődött, akár több 
nemzedéken át. A 17. sz. előtt a jegy~k 
általában gyémántkövesek voltak: a 
—»gyémánt mint a legkeményebb kő a 
frigy tartósságát, megbonthatatlanságát 
szimbolizálta. Mátyás esküvőjén Beatrix 
koszorúra fűzött hatalmas gyémántos —t 
adományozott vőlegényének. Ugyancsak 
jegy- lehetett az a mesteri, zománcos, öt
kúpos gyémánttal díszített - , mely a ha
gyomány szerint Izabella, Szapolyai Já
nos felesége tulajdona volt (egykor az 
Andrássy-gyűjteményben). Mo.-on a gyé
mánt mellett kedvelték a rubint is mint a 
házassági ~k díszét. —»Balassi Bálint a 
-^Balassa-kódexben fennmaradt Második 
és Harmadik éneke tanúsága szerint egyik 
szeretőjétől rubinnal kirakott, középütt 
gyémánttal ékesített ~t kapott, míg a má
siknak fekete zománcos gyémánt~t kül
dött. Eszerint a 16. sz. vége felé férfi is, 
nő is küldhetett szerelme jeléül -  nem 
feltétlenül jegy-ként — t kedvesének. A
16. sz. különleges formájú jegy—je volt 
az ún. iker-: két, egymásba fonódó sín,

belső oldalukon Máté evangéliumából 
vett idézettel (19,6): „Amit Isten egybe
szerkesztett, ember el ne válassza.” Gya
kori díszítőelem a 16-17. sz.-i jegy-kön a 
két egymásba fonódó kéz is. A 17. sz. után 
terjed el a sima karika mint jegy-, belső 
oldalán többnyire bevésett emlékfelirattal, 
dátummal. Mindennapos viselete csak a
19. sz.-tól válik általánossá.

írod.: Andrássy Manó, Magyar érmék és 
pecsétgyűrűk, Archaeologiai Közlemények, 
2(1861); Radvánszky Béla, Régi magyar es
küvők, Sz, 1883; H latky Mária, A magyar 
gyűrű, Bp., 1938.

Kiss Erika

gyűrűtorna —»lovagi torna

H
Haas, Conrad —»Nagyszebeni Kódex

habán kerámia
1. klasszikus habán korszak
A Felvidéken és Nyugat-Mo.-on a 16. 

sz. derekától letelepedő -»habánok az 
1580-90-es években tértek át a fazekas
ságról a fajanszművességre, mely csak
nem két évszázadra fő tevékenységükké 
vált. Közép-Európában a 16. sz. utolsó 
harmadában egyedül ők ismerték a fehér
edény (—»fajansz) készítésének techniká
ját, amelyet Faenzában, az anabaptizmus 
egyik központjában megfordult hittest
véreik közvetítésével sajátítottak el. A 
legkorábbi, kis korongolt talpon álló, át
tört peremmel készült tálak a faenzai for
mák átvételéről tanúskodnak. A habánok 
többnyire az őket birtokaikra befogadó 
főurak udvartartásának szükségleteire 
dolgoztak. A Mo.-on ritka faenzai fehér 
módra (bianchi di Faenza) készült edé
nyek igen keresetté váltak az arisztokrá
cia körében. A megrendelők nevét, címe
rét, a készítés évét is gyakran megörökí
tő tálakat, kannákat, kupákat, korsókat a
17. sz.-i —»úrihímzésekkel rokon orna
mentika, itáliai reneszánsz és török-per
zsa eredetű növényi motívumok díszítik. 
A korai darabokon kizárólag növényi or-
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namentikát láthatunk, a habánok rendtar
tásai (1588, 1612) ugyanis szigorúan til
tották, hogy saját használatukra készített 
edényekre embert vagy állatot fessenek. 
Az 1645-ben 1. Rákóczi György által Sá
rospatakon letelepített habánok edénye
ken kívül fali-, padló- és kályhacsempéket 
is készítettek. Az éhínség miatt 1665-ben 
a felvidéki habánok segélykérő követeket 
küldtek hittestvéreikhez Németalföldre. 
Onnan hozták magukkal a holland fajan
szok (Delft, Rotterdam, Amszterdam, 
Gouda) jellegzetes, kínai porcelánokat 
utánzó, fehér alapon kobaltkékkel festett 
díszítményeit.

A 18. sz.-ban az európai keményporce
lán felfedezése, a porcelángyártás megin
dulása, majd a manufakturális fajanszok 
megjelenése megváltoztatta a habán edé
nyek vevőkörét. A főúri asztalokon a 
—»fajanszmanufaktúrák porcelánt utánzó 
étkészletei váltak divatossá; a habán fe
héredényeket a polgárság, a kisnemesség 
és a parasztság vásárolta. A habán meste
rek is —»céhekbe tömörültek, a 18. sz. ele
jén jelennek meg egyre nagyobb számban 
a céhkannák, —»céhedények. A stílusvál
tozás, az elnépiesedés utáni habán emlé
kek meghatározását segíti, hogy ettől az 
időtől kezdve az edények alján feltüntet
ték a készítő nevének kezdőbetűit vagy a 
helység betűjelét (—» fazekasjegy).

A 17. sz.-i korongolt habán edényfor
mák között a leggyakoribb a gömbhasú, 
széles, rövid nyakú, ívelt fülű, széles 
szájnyílású boroskanna, amelyet ujjtáma- 
szos, csuklós ónfedéllel zártak le. Gyako
ri a kupa forma is. A tálak széles peremű- 
ek, tükrük keskeny, mély; a fűszertartó 
edények négy- vagy hatszögletűek, csa
varos ónkupakkal záródnak. Az edények 
hasa, a talpas tálak pereme olykor gerez
deléssel tagolt. Ezek az alapformák a 17. 
sz.-ban kevéssé változtak; az emlékek 
között albarellók (patikaedények), hosz- 
szú nyakú török korsók, kacsa alakú kan
nák, víztartók is ismertek.

A habánok mintakincsükben is hagyo
mányőrzők voltak. A fehér ónmáz alapon 
zölddel, sárgával és kékkel festett díszít
ményeket barna, sötétlila vagy fekete (a 
mangán-oxid színei) kontúr kereteli. A

kannákon a füllel átellenes oldalon elhe
lyezett szegfus, tulipános, gránátalmás 
virágtövek, olasz korsós díszítmények 
vagy spirálisan csavarodó virágos indák 
mellett két-két számjegyre bontva a ké
szítés éve is szerepel, nemegyszer a meg
rendelők monogramja vagy névfelirata is. 
Az edények vállán vagy hasán frízszerű- 
en körbefutó virágos-indás motívum is 
gyakorta előfordul. A chinoiserie (kínai 
jellegű) delfti fajanszok ornamentikáját 
sajátosan adaptálta a habán művészet: a 
fehér alapon kobalttal festett díszítmény
ben a korábban is használt elemeket -  
szegfű, tulipán, gránátalma — vegyíti az 
újonnan átvett stilizált madarakkal, épüle
tekkel. A habán fajanszművészet különö
sen szép emlékei a kék vagy sárga alapszí
nű edények.

Erdélyben az ónmázas fajanszot bo- 
kály, bokályos jelzővel említik. —»Borne
misza Anna fejedelemasszony 1688-ban 
gazdasági naplójában újévi ajándékba 
kapott „bogally edényeket” -  csuprot, 
csészét, fehér és kék kancsót, kannát, po
harat, sótartót -  sorol fel. A 17. sz.-ban 
számos végrendelet is megemlékezik a 
megbecsült, míves habán tárgyakról („új
keresztény edények”, 1638; „újkeresztyén 
csészécske”, 1652).

2. poszthabán korszak
A ~ stílushatása a 18. sz.-ban érte el a 

népi kerámiát, miközben maga a ~ is át
alakult.

A habán közösségek felbomlása, a 
mesterek szétszóródása eredményeként a 
korabeli felvidéki fazekasközpontokban 
elterjedtek a habán díszítmények, külö
nösen a reneszánsz virágos elemek. Nem 
egy olyan településen, ahol nem marad
tak habánok, a helyi lakosság, köztük a 
—»szlovákok tanulták el és művelték to
vább a fajanszkészítést. Stomfa híres ter
méke volt a közeli búcsújáróhelyen áru
sított sassini Madonna. Fehéredényesek 
működtek Trencsénben és Modorban is. 
Az edények közül igen keresett volt a bo- 
kály és némely tányérforma. A Mo.-on és 
Erdélyben kedvelt, mázatlan és ólommá
zas kivitelű, bokály formájú edényt a ha
bánok a 17. sz.-ban nem készítették, de a
18. sz.-ban, nyilván a piac igényeihez
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Habán kézmosó edény, 1650. MNM

Habán fajanszpalack, 1665. MNM Poszthabán fajanszkorsó, 18. sz. vége. MNM
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igazodva, ez lett a leggyakoribb edény. A 
tálak formája is átalakult, keskenyebb pe
remmel, akasztófüllel készültek. Az 1743- 
ban alapított holicsi —»fajanszmanufaktú
rában számos habán mester dolgozott, mi
nek következtében a gyári mintakincs egy 
része kezdett átszivárogni a fehéredénye- 
sek stílusába. Győr fontos kereskedelmi 
szerepe miatt „győri bokály”-nak , „győri 
kancsó”-nak, „győri tányérának nevez
ték az Erdélybe is eljutott felvidéki poszt- 
habán ónmázas díszedényeket, amelyek 
különösen Kalotaszegen vagyontárgynak 
számítottak, s a „tiszta szoba" fő díszei
ként szolgáltak. Nem egy erdélyi fazekas
központ átvette a poszthabán kerámia, fő
ként a bokály díszítményszerkezetét és 
díszítő motívumait, kompozícióit. A Zilá
lton, Mezőtelegden, Székelyudvarhelyen, 
Tordán készített bokályokon a habán 
edényekhez hasonlóan igen kedvelt mo
tívum a nyúl, a szarvas, a kínai kéttetejű 
fa, bevonatuk azonban ólommázzal ké
szült. Hasonlóan jelentős a stílushatása a 
poszthabán kerámiának a Dél-Dunántú- 
lon, ahol az ún. sárközi kerámia színes 
stílusa mellett pl. Szekszárdon, ill. Szak
oson a Felvidékről elszármazott fehéredé - 
nyes fazekasok fehér alapon kék írókás és 
ecsetes technikával díszített bokályt, tálat 
és korsót is készítettek. Ismertek voltak 
még a Somogy és Baranya m.-i hasonló 
stílusú munkák is.

írod .: Szendrei János, A habánok történe
te Magyarországon és a habán majolika, Mű
vészi Ipar, 1889; Wartha Vince, Az agyag- 
művesség, in Az iparművészet könyve, szerk. 
Ráth György, II, Bp., 1905; D ivald Koméi, 
A magyar iparművészet története, Bp., 1929; 
BáráNYNÉ Oberschall Magda, Az iparművé
szet irányváltozása, in Magyar Művelődéstör
ténet, IV, [1941]; Herman Landsfeld, Ludové 
hrncírství a dzbankarstvi, Praha, 1950; Krisz
tinkovich Béla, „Nobilis amphorarius magi
ster", MÉ, 1958; Krisztinkovich Mária, Az 
újkeresztény keramika kezdetei és európai 
párhuzamai, in Művészettörténeti tanulmá
nyok. Művészettörténeti Dokumentációs Köz
pont évkönyve 1956-58, Bp., 1960; Alena 
Kudélková, Milena Zeminová, Habánská 
fajans, Praha, 1961; Béla Krisztinkovich, 
Habaner Fayencen, Bp., 1962; Katona Imre,

Szemelvények a Batthyány-levéltár anabap
tista emlékeiből, Vasi Szemle, 1969; Magda 
B unta, Habanii in Transsilvania, Acta Musei 
Napocensis, VII, Cluj, 1970; Szabó T. Attila. 
A ’győri bokály ’ és a 'győri kancsó ’ erdélyi el
terjedéséhez, Ethn, 82(1971); Bunta Magda, 
Az erdélyi habán kerámia, Bukarest, 1973; P. 
Brestyánszky Ilona, Ismerjük meg a kerá
miát. A kerámia és a porcelán története, Bp., 
21976; Katona Imre, A habán kerámia Ma
gyarországon, Bp., 1976; Jana Kybalová, 
Jarmila N ovotná, Habánská fajans 1590- 
1730, Praha, 1981-82; Katona Imre, Habán 
művészeti emlékek Magyarországon, Bp., é. 
n. [1983]; Kresz Mária, Fehéredényes mun
ka, in Magyar Néprajz, III, 1991.

Balla Gabriella

habánok
Többnyire a német etnikumhoz tartozó, 

anabaptista vallású, vagyonközösségben 
élő népcsoport, mely a 16. sz. derekától 
több mint kétszáz éven keresztül zárt kö
zösségeket alkotva élt Mo. különböző ré
szein (összesen több mint negyven hely
ségben). A habán későbbi elnevezésük, 
eredete nem tisztázott (a különböző véle
mények: a 17. sz.-ban keletkezett gúny
név a Hafen ’fazék’ szóból; az anabaptis
ták házközösségének, a Haushabennek 
rövidített változata; a fr. hauban szóból 
származik, s arra utal, hogy egy összeg
ben adóztak stb.). A Mo.-on letelepedett 
anabaptistákat a kortársak hutteritáknak 
vagy újkeresztényeknek nevezték.

A svájci kantonok területén 1524 k. 
jöttek létre a —»radikális reformáció egyik 
ágát képviselő anabaptisták (újrakeresz- 
telkedők) első közösségei. Az üldözteté
sek elől hamarosan menekülni kényszerü
lő csoportot morvao.-i prot. nemesek fo
gadták be; innen ered morva testvérek 
elnevezésük. A Nikolsburgban és Auster- 
litzben letelepedő anabaptisták vezetője a 
mérsékelt elveket valló, pacifizmust és 
teljes vagyonközösség irányába mutató 
elképzeléseket hirdető Jakob Hutter lett, 
követőit róla nevezték hutterita testvé
reknek. Amikor Németo.-ban 1535-ben 
véres kegyetlenséggel felszámolták a 
münsteri ún. anabaptista királyságot, a 
Morvao.-ba menekült irányzat híveinek
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helyzete is bizonytalanná vált. 1536-ban 
kísérelték meg először a Mo.-ra való átte- 
lepedést, de csak 1547-ben sikerült lete
lepedniük első csoportjaiknak Trencsén, 
Nyitra és Pozsony m.-ben. Egy másik cso
portot ugyanekkor Nyáry Ferenc fogadott 
be Oszombatba és Felsődiósdra. A követ
kező évben holicsi és sassini birtokaira 
Bakith Péter, a sárvári uradalomhoz tarto
zó településekre pedig —»Nádasdy Tamás 
fogadott be hutteritákat. Üldöztetésük ha
marosan Mo.-on is megkezdődött. Nagy- 
lévárdon csak 1609-ben, Oszombatban 
1613-ban sikerült végleg megtelepedniük. 
A fehérhegyi csata (1620) után újabb 
jelentős létszámú csoport menekült el 
Morvao.-ból. Közben a 16. sz. óta Észak- 
Itálián és Ausztrián át Németalföld felől is 
folyamatosan érkeztek anabaptisták, akik 
a már letelepedett hutteritához csatlakoz
tak. Bethlen Gábor 1621-23-ban Alvincra 
hozatott anabaptistákat, akik Gyulafehér
váron, Szamosújváron, Ebesfalván és 
Nagyváradon is alkottak telepeket. Ezzel 
egy időben újra feltűntek Nyugat-Mo.-on 
is, most már -»Batthyány (II.) Ferenc bir
tokain, halála után azonban fia, a kát. hit
re áttért —»Batthyány (I.) Ádám zaklatásai 
miatt visszaköltöztek a Felvidékre. 1645- 
ben I. Rákóczi György Sárospatakon te
lepített le anabaptistákat. Itt még rövi- 
debb ideig élhettek békességben, mert az 
1662-ben a városba behívott —»jezsuiták 
hozzákezdtek áttérítésükhöz, minek kö
vetkeztében vagy beolvadtak a helyi la
kosságba, vagy pedig elköltöztek. Visz. az 
utóbbiak alkották az 1660-70-es évek for
rásaiban említett egri, tehát török fennha

tóság alatt élő anabaptista közösség mag
ját. Az erdélyi anabaptisták térítése az 
1750-es években kezdődött. A zaklatások 
hatására egy részük visszaköltözött Nagy- 
lévárdra, másik részük pedig 1767-ben 
Havasalföldre szökött, onnan hamarosan 
Ukrajnába, majd 1842-ben Oroszo.-ba, a 
Krím félszigetre vándoroltak (1874-ben 
az egyesült államokbeli Dél-Dakotába, az 
I. világháború kitörése után pedig a kana
dai Alberta államba költöztek; közössége
ik máig léteznek). Az anabaptisták a 18. 
sz. közepéig a Felvidéken nagyjából bé
kében élhettek, akkor azonban a budai je
zsuiták hozzákezdtek áttérítésükhöz. Mi
után 1763-ban mo.-i elöljárójukat sike
rült katolizálásra bírni, sokan követték a 
példáját, s noha egy részük még ellenállt, 
végül mind áttértek a kát. hitre.

A Mo.-on letelepedett anabaptisták 
több mint harmincfajta mesterséget űztek, 
voltak köztük fazekasok (—»habán kerá
mia), kályhások, üvegművesek, építőmes
terek, tetőfedők, molnárok-malomácsok, 
kovácsok, késesek, takácsok, posztókészí
tők, kalaposok, bőrművesek, kertészek, 
szőlőművelők stb. Értettek a gyógyítás
hoz, a bábamesterséghez, a gyógyfürdő- 
készítéshez; az Esterházyaknak, az Er- 
dődyeknek, a Batthyányaknak is voltak 
anabaptista orvosaik. Ház-, vagyon- és 
munkaközösségekben, ún. habán udva
rokban éltek. Mind a nyersanyag beszer
zéséről, mind a termékek értékesítéséről 
szakmánként közösen gondoskodtak. Az 
általuk előállított termékek kitűntek jó 
minőségükkel. A müvességek nemzedék
ről nemzedékre hagyományozódtak, s
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gondot fordítottak az iparosok külföldi 
továbbképzésére is. Mesterségük titkait 
mindvégig őrizték, nyilván monopol
helyzetük megtartása érdekében. Bizo
nyára ez magyarázza, hogy bár nagy 
számban maradtak ránk fejlett íráskultú
rájukat és könyvművészetüket tükröző 
kódexeik -  melyekből krónikaszerű rész
letességgel értesülhetünk hányattatásaik
ról - ,  ezekben soha nem fordulnak elő a 
mesterségek fortélyaival kapcsolatos fel
jegyzések.

Mo.-i és erdélyi letelepítésükben a fő
urak gazdasági megfontolásai játszhattak 
szerepet. Bár a letelepítési akciók az ana
baptistákat kitiltó országgyűlési határo
zatok ellenére történtek, nem igazolható 
az a feltevés, hogy vallási rokonszenv 
állna a háttérben. Ahol nem üldözték 
őket, ott is a helyi lakosságtól elkülönül
ten kellett élniük, s hitüket nem terjeszt
hették. A felvidéki és a nyugat-mo.-i ~ a 
földesúri —»reprezentáció kielégítésére, 
az uradalom ellátására dolgoztak, s a föl
desúrral álltak szerződéses viszonyban. 
Alvincen és Sárospatakon ellenben azzal

a céllal telepítették le őket, hogy közvet
lenül a lakosság igényeit lássák el. Emi
att hamar szembekerültek a helyi iparo
sokkal.

A ~ házai méreteikben és célszerűsé
gükben szembeszökően különböztek kör
nyezetüktől. Az udvarokat kőfalakkal vet
ték körül. Az épületeket nem feltétlenül 
oromzatukkal az utcatengelyre merőlege
sen, hanem a telek sajátosságainak megfe
lelően építették. Hogy ne hordják be a 
sarat, a falak körül szilárdra döngölt 
anyagból járdát készítettek. A földszinten 
helyezték el a műhelyeket és a közös 
használatú, nagyobb helyiségeket. Lakó
szobáik alacsonyak és egyszerűek, díszí- 
tetlenek voltak. A földszintről csigalép
cső vezetett a tető alatt a ház két végében 
kialakított kis hálókamrákba, amelyek a 
homlokzatba vágott apró ablakokon át 
kaptak világítást. A tetőt több rétegben 
zsúppal fedték (—»tetőfedés). Az alsó ré
teg fölé vastagon agyagot tapasztottak, 
ami nagymértékben tűzbiztossá tette a 
könnyen gyulladó zsúpfedelet. A habán 
építkezés mára egyetlen emléke az 1602-

Habánok egy 17. sz.-i erdélyi viseletkódexben: „ Anabaptista, aki semmit sem tesz, 
csak cserépedényt csinál" -  ,, Anabaptista felesége”
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ben épült, helyreállított nagylévárdi Haus- 
haben.

Az egymás után katolizáló főurak 
mind kevésbé tartottak igényt az eretnek
nek számító ~ áruira. A megszűnő föl
desúri megrendelések helyett új piacot 
kellett találniuk. Az anabaptisták kát. hit
re térése élet- és vagyonközösségük fel
bomlásával járt. Még ha megmaradtak is 
közös lakóhelyükön, műhelyeiket egyéni
leg kellett fenntartaniuk. Hogy megélhe
tésüket biztosítsák, a 18. sz.-ban céhekbe 
tömörültek, ugyanakkor termékeik struk
túrájában, kivitelében, díszítőkincsében 
vevőkörük igényeihez kényszerültek al
kalmazkodni. Mindez a habán jellegzetes
ségek megszűnéséhez, stílusuk elnépie- 
sedéséhez vezetett.

írod.: Szendrei János, A habánok története 
Magyarországon és a habán majolika, Művé
szi Ipar, 1889; Román János, A habánok Sá
rospatakon, Sárospatak, 1959; Herepei János, 
Kik voltak az alvinczi újkeresztyének?, in Adat
tár XVII/1, 1965; Kiss Lajos, Az anabaptisták 
elnevezései a magyarban, MNy, 1967; Emil J. 
Waltner, BanishedJ'or Faith, Freemen S. Da
kota, 1968; Katona Imre, Szemelvények a Bat- 
thyány-levéltár anabaptista emlékeiből, Vasi 
Szemle, 1969; Bunta Magda, Az erdélyi ha
bán kerámia, Bukarest, 1973; Anabaptisták, in 
Zoványi, 31977; Frantisek Kalesnÿ, Habáni 
na Slovensku, Bratislava, 1981; Katona Imre, 
Habán művészeti emlékek Magyarországon, 
Bp., é. n. [1983]; Kresz Mária, Fehéredényes 
munka, in Magyar Néprajz, III, 1991.

Jánoska Amália

hacoka (hacuka)
Elsősorban férfiaknak készült, külön

böző hosszúságú, dús redőkben aláhulló, 
kétoldalt nyitott, bő felső öltözék, —»kön
tös. A német eredetű szó már 1211-től 
előfordul latin nyelvű okleveleinkben, ha- 
caga, hacoga, haszaka, haszuka stb. vál
tozatokban. Szemtanúk beszámolója sze
rint —»Zsigmond párizsi bevonulásakor 
(1416) fekete ~t viselt, mellén és hátán 
jelvényével, a hamuszín jelmondatos 
lángkereszttel. Az 1522. évi budai ársza
bás szerint a ~t négy vagy hat kapoccsal 
készítették. Az 1571. évi székelyvásárhe
lyi országgyűlés által kiadott árszabás

Hacoka szabásmintája a kassai szabók mintaköny
véből, 1760 (D o m o n k o s , 1997 nyomán)

szerint „öreg felső ruhától, ki hacokának 
hívatik, vegyenek 40 dénárt”. A 17-18. 
sz.-i szabásmintakönyvek tanúsága sze
rint hosszú ujjú, lefelé erőteljesen, elején 
hajtásokkal bővülő öltözék volt, a „polgár 
hacsoga” szabásához 7 sing sájára (—»tex
til) volt szükség.

írod.: Ki 3MÉNY Lajos, Buda város árszabá
sa II. Lajos korában. 1522, TT, 1889; Kassai 
szabásmintakönyv 1630/1717, IM; Domon
kos, 1997.

Tompos Lilla

hadbíró (lat. judex bellicus, ném. 
Kriegsrichter)

1. A -»végvidéki főkapitányok katonai 
ítélkező fórumainak, a hadiszékeknek ál
landó fizetésért szolgáló bírái. A tisztség a 
16. sz. végére alakult ki Mo.-on, midőn a 
végvári katonaság megszerezte magának 
az önálló bíráskodás jogát. A ~k elsősor
ban a végvidék várainak seregszékeiről a 
hadiszékre apellált peres ügyek elintézé
sével, valamint a végvidéki —»főkapitány
ság több várát vagy több őrségét, ill. fő
tisztjét érintő, komolyabb vitás kérdések 
megtárgyalásával foglalkoztak.

2. A 18. sz.-tól, az —»állandó hadsereg 
végleges kialakulásának időszakától ~n 
már az ezredek stábjához tartozó, -»kato
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nai igazságszolgáltatással foglalkozó bí
rákat értették. Elnevezésükre a magyar ~ 
kifejezés mellett azonban gyakran hasz
nálták az auditor tisztségnevet is, amely a 
17. sz. második felében német területen 
alakult ki a soltészbíróságok (—»soltész) 
rendszerének megreformálását követően.

írod.: P Á L F F Y  Géza, Katonai igazságszol
gáltatás a királyi Magyarországon a 16-17. 
században. Győr, 1995, 115-132.

Pálffy Géza

hadiadó —»jobbágy

hadi egészségügy
Az európai hadseregekben a tényleges 

gyógyító munka, azaz a modem hadior
voslás csak a harmincéves háborúban 
(1618—48) kezdődött, amikor megindult 
az állandó hadseregek és ellátó alakulata
ik kialakulása. A középkorban a lovagi 
hadakat még semmiféle gyógyító sze
mélyzet nem kísérte, az első —»zsoldos
hadseregekben is csak alkalmilag -  ha a 
katonák önként fizették őket -  jelentek 
meg sebészek, borbélyok, felcserek. A 
16-17. sz.-ban a katonákat gyakorta nem 
az ellenség, hanem a hosszú háborúsko
dások miatt a hadszínterek kimerülésé
ből fakadó éhínségek és törvényszerű kö
vetkezményeik: a különféle —»járványok 
(pestis, vérhas, malária, tífusz, hepatitis 
stb.) tizedelték. Bár e korszakban a na
gyobb törökellenes hadjáratokban Mo.- 
on az —»Udvari Haditanács már több tíz
ezer fős seregekkel operált, ellátásukra a 
17. sz. végéig nem rendelkezett megfele
lő utánpótlásszervező alakulatokkal. A 
német gyalogezredekben és a nagyobb 
végvárakban már szolgáltak felcserek 
(Feldscher), a császári seregben pedig kü
lön tábori -»orvosok (medicus castren
sis), patikusok (Feldapotheker) és —»sebé
szek (Chirurg) is, közülük azonban csak 
kevesen művelték magas szinten a —»gyó
gyítás mesterségét. A tizenöt éves háború 
(1591-1606) alatt néhány nagyobb mo.-i 
városi kórházban (pl. Sopron, Pozsony) 
már tábori gyógyhelyeket (Feldspital) ál
lítottak ugyan fel, de a táborok és a kór
házak egyaránt rossz higiéniai viszonyai 
közepette nem lehetett elejét venni a jár

ványok gyors terjedésének. A nyugati 
zsoldosok számára emellett a szélsőséges 
mo.-i időjárás, a nedves „pannon levegő”, 
a zsíros és nehezen emészthető ételek, a 
rossz minőségű ivóvizek mind-mind hoz
zájárultak ahhoz, hogy előbb vagy utóbb 
elragadja őket az ún. magyar betegség. A 
tífusz, a vérhas és a malária különleges 
keverékeként ismert morbus Hungaricus 
legyőzésére a rossz tábori körülmények és 
a ~ fejletlensége miatt kevés remény volt.

A 17. sz. végéig a mo.-i hadszíntéren 
még az egyes századokra hárult a felcse
rek, borbélyok félfogadása. Ezek Lazarus 
von —»Schwendi 16. sz.-i leírása szerint 
követték az ezredet, vérzéscsillapítást, kö- 
pölyözést, kötözést, érvágást végeztek, a 
súlyosabb betegeket az ezredek értelem
szerűen a hadműveleti terep mögött vol
tak kénytelenek hátrahagyni. A központi
lag irányított ~ gondolatának csírája a kor 
nagy külföldi hadigondolkodóinak hatá
sára felmerül -»Zrínyi Miklós Tábori kis 
tractájában is. Zrínyi kifejti: minden ez
red tartozik a betegápolók mellett négy 
sebészt tartani, s a katonák zsoldjának 
egynyolcadát a ~ céljaira kell fordítani. 
Hadikórházak létesítése, a ~ről való köz
ponti gondoskodás Mo.-on csak a Habs
burg Birodalom állandó hadseregének 
kialakulásával a 17. sz. végén, a felsza
badító háború idején valósult meg.

A 17. sz.-i Habsburg-ellenes mozgal
mak vezetői, mivel hadműveleteiket ha
zai területeken folytatták, még Thököly 
idejében is csak a sebesültek hátrahagyá
sát, az egyes városokban való „szétszórá
sát” szervezték meg. Ez, a kurucok gyors 
helyváltoztatásából, portyázó harcmodo
rából következően nem rótt nagy terhet 
egyetlen városra sem. Tábori borbélyok 
az erdélyi hadseregben is voltak, műkö
désükre kitér —»Bethlen Gábor 1627. évi 
hadiszabályzata is. Az 1619-26 közötti 
három nagy hadjárat idején a fejedelem 
úgy rendelkezett, hogy -  bár a seregben 
is alkalmaztak felcsereket -  az utánpótlá
si vonalakon és a hátországban fekvő 
városok bírái kötelesek a sebesültekről 
gondoskodni. Ugyanekkor a törököket, 
rendezettebb táboruknak, szigorúbb fe
gyelmüknek, valamint igen jól szervezett
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ellátó- és utánpótlási rendszerüknek kö
szönhetően, a keresztény hadaknál ke
vésbé tizedelték a járványok.

A harmincéves háborúban a Habsburg 
uralkodók hadseregét már többé-kevésbé 
szervezett gyógyító-ápoló személyzet és 
mozgó katonai gyógyszertár kísérte. Az 
állandó hadikórházakat a közrend és a 
polgári lakosság védelmének igénye hív
ta életre Franciao.-ban. A háborús rok
kantak és veteránok kéregetésükkel, 
útonállásukkal olyan mértékig zaklatták 
a polgári lakosságot, hogy Richelieu 
1630-ban egy rövid ideig fennálló kato
nakórházba záratta őket. Az első állandó 
katonakórház, az Hôtel Royal des Invali
des 1671-ben, a XIV. Lajos háborúiban 
megszaporodott rokkantak befogadására 
született meg.

Az 1684-ben Buda alá vonult császári 
seregnek a Margit-szigeten már saját tá
bori kórháza is volt, míg a délvidéki had
színtér sebesültjeit a Veresmarton működő 
tábori kórház látta el. 1685-ben Eszter
gomban Kollonich Lipót adományából 
működött ideiglenes katonakórház. A 
franciao.-i példákhoz hasonlóan Széché
nyi György esztergomi érsek 1692-ben a 
török háború rokkantjai részére tett alapít
ványt. Az első állandó mo.-i katonakór
ház, a pesti Invaliduspalota mégis csak 
1728-ban épült föl Anton Erhard Marti- 
nelli tervei szerint (ma: Városháza). A fel
szabadító háború során minden ezrednél 
megtalálható csapatkórház tkp. még csak 
segélyhely volt, ahol vérzéscsillapítást, 
kötözést, azonnali beavatkozásokat vé
geztek. Itt is gondot okozott a kuruzslók, a 
gyógyításhoz mit sem értő álsebészek 
ténykedése, kiszűrésük nehézsége.

II. Rákóczi Ferenc szabadságharca 
idején ugyancsak megpróbálkozott a ~ 
megszervezésével: 1705. ápr. 22.-i ren
delkezése értelmében a katonáktól egy 
dénár zsoldot vontak le ennek céljaira: 
gyógy- és kötszerekre, valamint a hadi
sebész fizetésére, aki ezredispotálynak 
nevezett szekéren, kötszeres-gyógysze- 
res ládájával követte a harcoló csapato
kat. A súlyosabb sebesülteket a kurucok 
is a hadszíntér mögötti városokban gyó- 
gyíttatták. Kórházszerűén működő be

teggyűjtő helyek, kötözőhelyek működ
tek Tokajban, Besztercebányán, Szat- 
márban, Mezőtúron, Sarkadon, sebesült 
katonákat (is) ellátó városi kórházak Ri
maszombatban, Kassán, Lőcsén, Léván, 
Újváron, Miskolcon, Eperjesen, Érsekúj
váron, Debrecenben, Kolozsváron, Nagy
bányán. Szakképzett orvos csak a na
gyobb városokban és kiemelt helyőrsé
geknél akadt. Az ezredeknél működő 
sebészeket, a helyőrségekben szolgáló 
orvosokat Rákóczi megpróbálta saját ud
vari orvosa, az egész hadsereg gyógyítá
si kérdéseivel foglalkozó —»Lang Jakab 
Ambrus ellenőrzése alá vonni. A proto- 
medicusnak nevezett Lang szervezte meg 
a kuruc haderő gyógyszerimportját is, és 
ő alakította át központi ellátó szervvé a 
Selmecbányái patikát. Az 1709-11. évi 
nagy pestisjárvány idején -  melyet visz. 
nemcsak a rácok, hanem egész Mo.-on 
maguk a portyázó kurucok is terjesztet
tek -  mind Rákóczi, mind Lang foglalko
zott közegészségügyi, járványügyi kér
désekkel. Állandó katonakórházak, sőt 
fürdőhelyek (Stubnyafiirdő, Mihályfa, a 
Selmecbánya közeli Vihnye) mellé tele
pítendő „curatoriumok”, katonai rehabili
tációs-utógondozó központok szervezésé
nek gondolata is fölmerült: Bercsényi ge
nerálisnak két rendelete (1708. máj. 13. és 
19.) is foglalkozott a lábadozóknak épí
tendő katonai „gyógyüdülőkkel”, azaz 
egyfajta utógondozó-hálózattal.

írod.: Győry Tibor, Adatok a morbus Hun- 
garicus történetéhez, Sz, 34(1900); Ágoston 
Gábor, A hódolt Magyarország, h. n., 1992, 
117-125; Takáts László, Hazai forrásadatok 
a katonakórházak 17-18. századi fejlődéséhez, 
Honvédorvos, 1975; Uő, A Rákóczi-szabad- 
ságharc egészségügye, Piliscsaba, 2003.

Bánki Éva-Pálffy Géza

Hadi és Más Nevezetes Történetek
—»sajtó

Hadik András, futaki, gr. (Csallóköz, 
1710. okt. 16.-Bécs, 1790. márc. 12).

Emlékíró, katona. 1720-tól a kőszegi, 
majd a kassai jezsuitáknál tanult, de apja 
tanácsára a katonai pályát választotta. 
1732-től zászlósként a Dessewfíy-ezred-
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ben szolgált. 1734-től kapitány, 1739-től 
főstrázsamester, 1742-től alezredes, 1744- 
től ezredes, 1747-től vezérőrnagy, 1756- 
tól altábornagy. 1757 októberében 3400 
katonával merészen betört Berlinbe és el
foglalta a várost, 300 000 birodalmi tal
lér hadisarcot vetett ki, hét zászlót zsák
mányolt és 425 porosz hadifoglyot ejtett. 
Jutalmul (az elsők egyikeként) megkapta 
a —»Katonai Mária Terézia-rend nagy
keresztjét. 1758-tól lovassági tábornok, 
1762-63-ban a birodalom legmagasabb 
rangú tisztjeként, tábornagyként az egész 
osztrák hadsereg parancsnoka. 1763-ban 
grófi rangot kapott és budai kormányzó 
lett, a következő évben udvari titkos ta
nácsossá nevezték ki. 1764-68-ban Er
dély katonai parancsnoka és a gubernium 
vezetője. 1769-70-ben a karlócai illír 
kongresszus teljhatalmú császári-kir. biz
tosa. 1772-ben, Lengyelo. első felosztá
sakor ő vette át a Habsburg Birodalom
nak ítélt lengyel területeket. 1772-től Ga
lícia és Lodoméria kormányzója és az ott 
állomásozó osztrák csapatok parancsno
ka. 1774-től tábornagy, haláláig az Udva
ri Haditanács elnöke, az ő nevéhez fűző
dik a bécsi katonai levéltár felállítása. 
1776-tól Bács m. főispánja. 1777-ben II. 
József birodalmi grófi rangra emeli. 1789- 
ben a török ellen felvonult sereg parancs
noka, de megbetegszik, s emiatt II. József 
fölmenti; ezt követően visszavonul fűtaki 
birtokára. A magyar származású katona
tisztek közül ő emelkedett a legmagasabb
ra a Habsburg Birodalomban.

Erdélyi kormányzósága idején római 
települések nyomait kutatta fel, érméket 
gyűjtött. Rendeztette a gubernium irattá
rát, összegyűjtette az erdélyi alkotmányt 
érintő régi törvényeket és rendeleteket, 
név szerint számba vette a nemeseket, sta
tisztikát készíttetett a vallásfelekezetekről, 
a birtokokról, várakról. Feltehetőleg neki 
tulajdonítható az az 1768-ban készült em
lékirat, amely Erdély gazdasági helyzeté
vel foglalkozik. Számos bukovinai szé
kely telepet hozott létre (Hadikfalva, Is
tensegíts, stb.). A Haditanács elnökeként 
bécsi lakásán zeneestélyeket tartott, 1786- 
tól ismeretségben volt Mozarttal is. II. Jó
zsef császár nevében a hadsereghez inté-

tí'iáíja ík 5 Círé'.r

1H A 1D X A  A Ï T D I B À A ,
Zj,f. /e. ut/ffirr • fo' ' /& /// ■ Zrt >((/ /<> Ó/n/'Á e

Smlftttt 1710, flrM. j6  mtif holt Mart ti*'"

Ax i j r k a s  c o m e s  h a d i k
de F ufak

Ch’/ifitZ/i ó . iM.. i •‘f'u/tr / e //irt í Z/ytjaj

Hadik András. Ehrenreich rézmetszete. OSZK

zett német nyelvű búcsúbeszéde megje
lent Bécsben 1790-ben. Máig kiadatlan 
hátrahagyott naplója, melyet századossá 
történt kineveztetésétől haláláig vezetett, 
s mely személyes feljegyzésein kívül had
tudományi fejtegetéseket is tartalmaz. Ha
lála után gazdag ásványkollekcióját II. Li- 
pót vásárolta meg a császári gyűjtemény 
számára.

~ alakja látható Bécsben a Fegyvertör
téneti Múzeum egyik mennyezetképén 
(Kari Blaas) és a Burg előtti Mária Teré- 
zia-emlékmű hátulsó reliefjén (Caspar 
Zumbusch). A budai Várban 1937-ben ál
lították fel ifj. Vastagh György által ké
szített szobrát. Alakja regényírókat is 
megihletett (Csűrös Emília, Hadik And
rás népe, Bp., é. n.; Gonda Anna, A ki
rálynő huszárja, Bp., é. n., Hegedűs Gé
za, A leghuszárabb huszár, Bp., 1969; 
Ordas István, Hadik András. A királynő
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tábornagya, Bp., 1987). Kéziratos hagya
tékát a bp.-i Hadtörténelmi Levéltár őrzi.

Művei: Journal (1759-61, ms„ 480 oldal, 
napló); Clypaeus Domini Exercituum Conte
rentis Bella... (1763 e., ms.); Synoptische 
Lebensbeschreibung (1774, ms., 309 oldal, 
napló); Tentamen, quod ex praelectionibus 
mathematicis tam publicis quam privatis su
bibit, Bées, 1779; Protocullum (1778-79, ms., 
106 oldal, az 1778-as porosz háború és az azt 
követő évek eseményeinek leírása); Meine 24- 
ste und letzte Campagne (Hadi levéltár); Der 
Feldzug gegen die Türken vom Jahre 1789 
(1789, ms., feljegyzések az 1789-i török elleni 
hadjáratról).

Kiad.: Katholikus Hetilap, 1882, 6. sz. 
(szemelvény naplójából); Levele özv. grófKor- 
nis Antalnéhoz, Nagyszeben, Sz, 1885; Hadik 
András az erdélyi mezőgazdaságról, kiad. 
Markai László, AtSz, 1957.

írod.: Szendrei János, Hadik András altá
bornagy, mint egyházi író, HK, 1918; Gya- 
lókay Jenő, Hadik András tábornagy, mint 
hadtörténetíró, HK, 1931; Rédvay István, II. 
József és Hadik András, Bp., 1943; Markó 
Árpád, Futaki gróf Hadik András tábornagy, 
Bp., 1944; Cennerné W ilhelmb Gizella, Ha
dik András ikonográfiája, Folia Historica, 
13(1987); Mária Terézia hadvezére. Válogatás 
Hadik András táborszernagy Hadtörténelmi 
Levéltárban őrzött irataiból, szerk. Farkas 
Gyöngyi, Bp., 2000.

Nádor Zsófia

Hadik János -»Hodik János

hadiszabályzat
Az önálló —»katonai igazságszolgálta

tás kialakulásában igen nagy szerepük 
volt azoknak a különféle rendtartásoknak, 
szabályzatoknak és hadi ediktumoknak, 
amelyek a zsoldos katonák tábori és harc
téri rendjéről, ill. fegyelméről, valamint a 
kihágásokat elkövető katonák elítélésének 
módjáról és a büntetések fajtáiról rendel
keztek. Az első ~ok ugyan még csak egy- 
egy hadjárat idejére szabályozták a sereg 
rendjét és fegyelmét, ez mégis óriási elő
relépést jelentett ahhoz képest, hogy ko
rábban az ország rendes törvényei ren
delkeztek a szabályok ellen vétő katonák 
megbüntetéséről.

A különféle, még ideiglenes jelleggel 
kiadott tábori és hadirendtartásokat (Feld- 
und Heeresordnung) követően az első 
kezdetleges szolgálati szabályzatok a 
—»zsoldoshadseregek európai elterjedésé
nek köszönhetően a 16. sz. elején jelentek 
meg. Minthogy artikulusokban rendel
keztek a katonaság fegyelméről és bünte
téseiről, az Artikelbrief elnevezést kap
ták. Az első „artikuluslevelekef ’ a katonai 
reformjairól nevezetes I. Miksa császár 
adta ki az általa újonnan megszervezett 
gyalogos zsoldosság, a Landsknecht-kato- 
naság számára. A zsoldosok e passzusok 
betartására félfogadásukat és —»must
rájukat követően külön esküvel tettek fo
gadalmat.

Az Artikelbriefek fejlődésében a Habs
burg Birodalom törökellenes mo.-i had
színterének is különleges szerepe volt, hi
szen a 16. sz.-ban az ide vezényelt német 
gyalogos, majd később lovas katonaság 
újabb és újabb, egyre tökéletesedő sza
bályzatokat kapott. Ennek a folyamatnak 
a betetőzéseként 1570-ben a német biro
dalmi rendek regensburgi gyűlése az 
egész birodalom területére érvényes, egy
séges ~ot fogadott el, külön a gyalogos és 
külön a lovas katonaság részére. A hama
rosan nyomtatásban is megjelent és ezért 
széles körben elterjedt, ill. használt két ~ 
kidolgozásában a kor európai viszonylat
ban egyik legjelentősebb katonai gondol
kodója és hadvezére, a mo.-i törökellenes 
védelmi harcot is meghatározó főkapi
tány, Lazarus Freiherr von —»Schwendi 
játszott kiemelkedő szerepet. A két rend
tartás kisebb módosításokkal több mint 
egy évszázadon keresztül a német gyalo
gos és lovas katonaság általános szolgá
lati szabályzataként funkcionált. 1673- 
ban I. Lipót hadügyi vezetése kísérletet 
tett egy, az egész császári —»állandó had
sereg számára egységes, 60 pontból álló 
~ (Kriegsartikel) kibocsátására. Ez azután 
a 18. sz. elejére valóban a császári állan
dó sereg bevett szabályzatává vált, az ab
ban szolgáló magyar ezredek számára 
1703 elején magyarra is lefordították.

Lazarus von Schwendi azonban nem
csak a birodalomban, hanem Mo.-on is 
megkísérelte egy, a magyar —»hajdúk és
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Schw endi  Lázár. D om inicus  Custos  m etszete  az  A tri
um heroicum /w / ( Augsburg , 1600—02)

—»huszárok, ill. a „vitézlő nép számára 
szolgáló egységes Artikelbrief megszer
kesztését. Erre még a birodalmi szabály
zat kidolgozását megelőzően, mintegy 
annak próbájaként, az 1560-as évek kö
zepén, Schwendi felső-mo.-i hadjáratai 
idején (1565-68), magyar kapitányok ta
nácsainak bevonásával került sor. Mint
hogy azonban, dacára az —»Udvari Hadi
tanács többszöri szorgalmazásának, ne
mesi kiváltságaik védelmében a magyar 
rendek sohasem cikkelyezték be a „vitéz
lő artikulusokat”, e rendtartás csak rész
ben válhatott a magyar és horvát-szlavón 
végeken állomásozó végváriak és a csá
szári seregben szolgáló magyar gyalogos 
és lovas katonaság hadi törvényköny
vévé. Ezzel magyarázható, hogy a 17. 
sz.-ban számos olyan tábori ediktumot és 
egyéb hadirendtartást adtak ki, főként az 
erdélyi fejedelmek, amelyek pusztán egy- 
egy speciális alkalomra és általában rövid 
időre szabályozták a katonai fegyelmet, 
vagy csak egy-egy véghely számára szol
gáltak szabályzatként.

II. Rákóczi Ferenc, bár nem volt kato
nai iskolázottsága, már a szabadságharc 
kezdetekor felismerte a császári állandó 
hadsereg fölényét, ezért maga is hasonló 
-  korabeli kifejezéssel: reguláris -  had
nak a megteremtésére törekedett. Ennek 
érdekében 1705. máj. 1-jén Egerben ki
bocsátotta a magyar nyelvű Hadi edic- 
tumot és a végvárakra vonatkozó Instruc

tion. Mindkettőt lefordíttatta latinra is, a 
következő évben pedig egybekötött, rö
vid változatukat adatta ki tábori haszná
latra Hadi regulák avagy articulusok 
címmel. A szolgálati szabályzatként és 
hadi törvénytárként felfogott művet kö
vette a hadsereg felállítására, beosztásá
ra, élelmezésére, fizetésére vonatkozó 
szervezési szabályzat, a Regulamentum 
universale, amelyet a jogász végzettségű 
Kajali Pál szenátor, a későbbi országos 
főhadbíró vezetésével egy bizottság állí
tott össze az 1707. évi országgyűlésre. 
Ez a X. törvénycikkben mindkettőt jóvá
hagyta, és elrendelte párhuzamos magyar 
és latin nyelvű kiadásukat. Ez meg is je
lent —»Ráday Pál szerkesztésében, a II. 
Rákóczi Ferenc által szorgalmazott, az 
erdélyi viszonyokra alkalmazott változat 
azonban már későn készült el, s azt nem 
sikerült közzétenni.

Az önálló magyar hadseregre vonatko
zó ~ok fontos előkészületek után szület
tek meg. Ezek közé tartozik I. Lipót em
lített, 1673. évi, latin nyelvű ~a, melyet 
Palocsay György huszárkapitány még a 
szabadságharcot megelőzően magyarra 
fordított. Már a küzdelmek idején készí
tette el Szent-Iványi János ezereskapi- 
tány Georg Andreas Böckler 1685-ben 
megjelent Schola militaris moderna c. 
kézikönyvének magyar fordítását. Maga 
Rákóczi „Hadakozó embernek tanító 
scholája” címmel fordítani kezdte a fran
cia François La Valiére 1652-ben megje
lent és utána többször kiadott, népszerű 
Pratique et maximes de la guerre c. mű
vét. A szabadságharc fejedelmi központ
jában kézen forgott egy Regulamentum 
militiae cesarae c. kézirat is. A magyar 
előzményekre való odafigyelést jelezte, 
hogy gr. —»Forgách Simon tábornok a fe
jedelem megbízásából 1705-ben kiadta 
—»Zrínyi Miklósnak addig csak kézirat
ban terjesztett Török áifiumki. Ennek 
alapján joggal feltételezhetjük, hogy is
mert volt a szabadságharc vezetése előtt 
a Tábori kis tracta és a Vitéz hadnagy c. 
Zrínyi-összeállítás is. A továbbiakban a 
magyarság szempontjából is fontosnak 
bizonyult, hogy a császári-királyi állandó 
hadsereg részére az 1740-es években új
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kiképzési és magatartási, valamint a tisz
ti, altiszti és legénységi követelményeket 
tartalmazó szabályzatot bocsátottak ki. 
Ezeket az 1760-as években új gyalog- és 
huszárszervezési, egységes ruházati és 
fegyvememenkénti harcászati szabályzat 
követte.

Lásd még: —»katonai nyelv.
Írod.: Wilhelm Erben, Ursprung und 

Entwicklung der deutschen Kriegsartikel, in 
Mitteilungen des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung, 6. Ergbd., 1901; UŐ, 
Kriegsartikel und Reglements als Quellen zur 
Geschichte der k. u. k. Armee, Mitteilungen 
des kaiserlichen und königlichen Heeresmu
seums im Artilleriearsenal in Wien, 1(1902); 
Czigány István, A magyar hadtudomány és 
hadtudományi gondolkodás a 18. században, 
in A magyar katonai gondolkodás története, 
szerk. Ács Tibor, Bp., 1995; Pálffy Géza, 
Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyar- 
országon a 16-17. században, Győr, 1995, 
23-33, 71-81.

Pálffy Géza-Zachar József

Hadnagy Bálint (Valentinus Had
nagy; 1460/1470?-utolsó adat: 1537)

Pálos író, 1532-36 között általános per
jel (prior generalis); a rendi történelem 
iránt érdeklődő, a forrásokat kritikusan ér
tékelő, irodalmilag is művelt szerzetes. 
1490-ben hitszónok (praedicator ordinis) 
volt Budaszentlőrincen, a —»pálosok köz
pontjában: ennek alapján tesszük születé
si idejét az 1460-as évek derekára. Folya
matosan Budaszentlőrincen tartózkodha
tott, 1507-ben ismét e tisztséget töltötte 
be. Ekkor bízta meg Lórándházi (V.) Ist
ván általános perjel (1504-08) Remete 
Szt. Pál hiteles, azaz a „másolói hibáktól 
mentes” életrajzának elkészítésével, hogy 
a renden belül a névadó szent életének 
ellenőrzött és azonos szövegű leírása ter
jedjen el. A Velencében, 1511-ben meg
jelent nyomtatvány kolofonja szerint a 
Vita divi Pauli kiadásának jogával kizá
rólag Matthias Milcher budai könyvke
reskedő rendelkezik, és az általa forga
lomba hozott Remete Szt. Pál-életrajz te
kintendő hivatalosnak. A kiadvány első 
fele már 1507-ben elkészült: ebből az év
ből példány ma nem ismeretes, Andreas

Eggerer (17. sz.) pálos rendi történetíró 
azonban mint Krakkóban megjelent 
könyvre hivatkozik rá. Lórándházi máso
dik generalátusa idején (1512-14) ~ volt 
az általános perjel titkára (socius). 1532- 
ben általános perjellé választják; 1533- 
ban Diósgyőrött és 1535-ben (talán 
Nosztrán) az ő jelenlétében ülésezett a 
generális káptalan. 1535-ben levelet kül
dött Rómába Benedeknek, a Sto Stefano 
Rotondo melletti pálos kolostor perjelé
nek. 1534. szept. 19-i, -hoz intézett leve
lében VII. Kelemen engedélyezte a pálo
soknak, hogy a pápának fenntartott kü
lönleges jogesetek kivételével mindenkit 
feloldozhatnak. Utolsó ismert adatunk 
szerint -  1537-ben —»Gyöngyösi Ger
gely művének, a Vitae fratrumnak folyta
tásán dolgozott, mert ekkor említi benne
III. János általános perjel (1522-24 és 
1528-32) halálát.

A Vita divi Pauli címen emlegetett ki
advány két részből áll: az elsőben pálos 
rendi szövegek (Remete Szt. Pál életrajza 
Szt. Jeromos tollából, a szent ereklyéinek 
translatiója Velencéből Budaszentlőrinc- 
re, a szentről szóló breviáriumi olvasmá
nyok, a közbenjárására végbement mirá- 
kulumok, azaz csodák jegyzéke, valamint 
Szt. Antal élete Athanasius tollából), a 
másodikban meditációra szolgáló elmél
kedések (Krisztus életének misztériumai
ról) és különféle imádságok (Szűz Máriá
hoz) kaptak helyet. A velencei kiadvány
ban az első füzetet követő, számozatlan 
betétlap rektóján látható a páncélos har
cost ábrázoló közismert kép a „Ne cor
rumpas laborem meum. Hadnagy Ba- 
linth” (Ne rontsd el munkámat. Hadnagy 
Bálint) felirattal, mely minden bizonnyal 
az előző oldalakon közölt Pál-életrajzra 
vonatkozik: annak szövegén változtatni 
nem szabad.

-  folytatta a nála valamivel fiatalabb 
Gyöngyösi Gergely rendtörténeti művét, 
a Vitae fratrumot. — szó szerint vette át 
Gyöngyösi Epitoma c., Rómában, az 
1510-es évek derekán megjelentetett mű
véből a 75. fejezetet, mely ugyanannak az 
István általános perelnek az életrajzát tar
talmazza, aki a Vita divi Pauli kiadását el
rendelte.
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míbípcccato:i:quifalfum monacbi notnen fero.H idi betyam z 5 0  
annem ín Deferto: z vere ín paradífo “flbauluni vídi. 2Lc fic ore com 
preífo:? manu verberans pectus a cellula pallium protulit. TRogan 
tíbufqj oifcípulís vt plenius quid naj effet reí ejcponeret:aír.Xépus 
loquendi z tempus racédí. Suncegreffus foras:? necmodicu quí> 
dem cibifumens:per viam qua venerat:regredíebat. 51IU5 ficíens íl 
lum videre oefiderans illű oculis ac mente cőplectensmmebat em'5 
qó euenítme fe abfente Debítű ypo fpíritű redderer. C a p . V H *

a H m  tam Dies illujtifiet alia átrium  
borapfpacío iter remaneret:vidit 
inter angelo:» cateruast? inter propbera' 
ruz apoffolo:ucbo:os:niueo ijh a u lu jc i 

do:e fulgentem in fublinie confcendere.fi-t 
ffatim in faciem procidens fabulum capiti 
fuo fupiacebat : plorans atqj eiulans.Cur 
me inquit Ifàaule Dimittis?' Cur ab is  ínfa 
lutatus?'S a m  tarde notus:ta cito recedis? 
TReferebatq5 poffea beat9JHntonius tanta 
fe velocitate quod relíquű erat vie cucurrif 
fe:vtad inftarauis peruoIaffer.TRecimme' 
riro.TRam introgrefius fpeluncant vidit ge 

nibus complicatis:erectaceruice:e]ctenftfq5 manibus in altum : cor' 
pus ejcanime:acprimum z tpfe viuere eum credens pariter orabat. 
Tíboffq? vero nulla vt folebat fufpiria pcantis audiuit in flebile ofeu 
Ium ruensuntelleyit q? etiam cadauer fancti viri Deum cui omnia vt' 
uunnofficio geffus precaretur. C a p . V I I L

Cuturobuoluto z prola'
to foras co:po:e:pfalmi$ 

quoqj eje jrpiana traditione cá' 
ratis:contriffabar antonfusqr 
farculű quo terra5 foderet non 
baberet. fluctuans vario men 
tie effu z fecil multa replicas: 
fi ad monafferiii rcuertar:qua' 
driduiiter eff:fi b manca nibil 

vitra pficiam.ilfeoriar ergo vt Dignum eff:? iu r̂ta bellatorcj tuum 
?pe ruens ejetremus alitu funda. S a lia  eo animo voluente:ecce leo'

Jelenetek Remete Szt. Pál legendájából 
Hadnagy Bálint Vita divi Pauli heremite (Velence, 1511) c. könyvében
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~ hivatalviselése idején keletkezett 
egy kéziratos formuláskönyv (EK, Cod. 
lat. 131), amely a rendi központ hivatali 
ügyintézését segítette. A hivatalos irat
mintákat és bevett fordulatokat tartalma
zó kézirat nagy részét Bálint általános 
perjel bocsátotta ki a címzett és monosto
ra nevének elhagyásával, a műfaj jellegé
nek megfelelően keltezés nélkül. Az irat
mintákból ítélhetően élénk kapcsolatok 
voltak a mo.-i rendi központ, valamint a 
lengyel, az erdélyi, a római és az isztriai 
pálos kolostorok között. A kötetet a be
jegyzések tanúsága szerint még a 17. sz.- 
ban is használták.

Többször ~nak tulajdonították a Practi
ca anni 1497 c. kiadványt is, ez azonban 
Valentinus de Zielna Gora lengyel ágosto- 
nos remete munkája.

Az EK őriz egy Szt. Jeromos leveleit 
tartalmazó ősnyomtatványt (Inc. 372), 
melyet ~ forgatott 1507/1511-ben, fenn
maradt ugyanis keze írása az e kötetbe il
lesztett betétlapon.

Kiad.: Sarbak Gábor, Miracula Sancti 
Pauli primi heremite. Hadnagy Bálint pálos 
rendi kézikönyve, 1511, Debrecen, 2003 
(AyaSa, XIII).

írod.: Fraknói Vilmos, Hadnagy’ Bálint 
munkái, MKsz, 9(1901); KelÉnyi B. Ottó, A 
Buda melletti Szent Lőrinc pálos kolostor tör
téneténekelső irodalmi forrása, 1511, TBpM, 
4(1936); Ladislaus Mezey, Codices latini 
medii aevi Bibliothecae Universitatis Buda- 
pestinensis, Bp., 1961, 212-215; Documenta 
artis Paulinorum. A magyar rendtartomány 
monostorai, gyűjt. Gyéressy Béla, bev. stb. 
Hervay Ferenc, szerk. Tóth Melinda, Pintér 
Gábor, ifj. Entz Géza, Széphelyi Frankl 
György, kézirat, 1-3. füzet, Bp., 1975, 1976, 
1978 (Az MTA Művészettörténeti Kutató 
Csoportjának forráskiadványai, 14); Knapp 
Éva, Remete Szent Pál csodái. A budaszent- 
lörinci ereklyékhez kapcsolódó mirákulumföl- 
jegyzések elemzése, Sz, 117(1983) = Die 
Wunder des heiligen Paulus des Einsiedlers. 
Analyse der Mirakelaufzeichnungen bei der 
Reliquie in Budaszentlőrinc, in Gábor Tüs
kés, Éva Knapp, Volksfrömmigkeit in Un
garn. Beiträge zur vergleichenden Literatur- 
und Kulturgeschichte, Hrsg, von Dieter Har- 
mening, Dettelbach, 1996 (Quellen und For

schungen zur europäischen Ethnologie, 18); 
Sarbak Gábor, Hadnagy Bálint pálos szerze
tes kézírása a budapesti Egyetemi Könyvtár 
372-es számú ősnyomtatványában, MKsz, 
112(1995); Hungarici Monasterii Ordinis S. 
Pauli Primi Heremitae de Urbe Roma Instru
menta et Priorum Registra, ed. Lorenz Wein- 
rich, Roma-Bp., 1999 (Bibliotheca Acade
miae Hungáriáé in Roma. Fontes, 2); Gábor 
Sarbak, Das Buch- und Bibliothekswesen 
der Pauliner im Mittelalter, in Beiträge zur 
Geschichte des Paulinerordens, Hrsg. Kaspar 
Elm, D. R. Bauer, E. L. Kuhn, G. Sarbak, 
L. W einrich, Berlin, 2000 (Berliner Histori
sche Studien, 32. Ordensstudien, XIV); Klin- 
da Mária, A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
1601 előtti nyomtatványainak katalógusa. 
Catalogus librorum ante 1601 impressorum, 
qui in Bibliotheca Civitatis Budapestiensis 
asservantur, Bp., 2001, no. 396.

Sarbak Gábor

hadszertár (fegyvertár, ném. Zeug
haus, lat. domus armamentaria)

A különféle lövegek, kézi lőfegyverek 
és hadianyagok raktározására, javítására 
és gyártására szolgáló épület, modem ki
fejezéssel élve „hadiipari műhely”. A kö
zépkori városi fegyvertárakból alakult ki, 
amelyeket azonban még nem önálló épü
letben, hanem a —»városházákban he
lyeztek el (pl. Pozsony). A ~ak a 16. sz. 
első felében, főként I. Miksa császár had
ügyi reformjainak köszönhetően jöttek 
létre. A legfontosabbak az Udvari és a 
Belső-ausztriai Haditanács székhelyein, 
Bécsben és Grazban létesültek, Mo.-on 
pedig az -»Udvari Haditanács által meg
szervezett törökellenes védelmi rendszer 
jelentősebb végváraiban, a —»végvidéki 
főkapitányságok központjaiban (Kassa, 
Érsekújvár, Komáron, Győr, Kanizsa, 
Varasd és Károlyváros) működtek. Élü
kön hadszertárnokok (Zeugwart, prae
fectus domus armamentariae, korabeli 
magyar kifejezéssel: cajgbort) álltak. A 
~ak hadianyaggal történő ellátásáért és a 
hadszertárnokok munkájának koordinálá
sáért a Bécsben székelő főhadszer-támok- 
mester (Oberst-Zeugmeister) felelt.

A törökök kiűzése után a továbbra is 
fennálló háborús veszély miatt az Udva-
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Az egykori budai 
hadszertár kapuzata 
a várfalban

ri Haditanács további ~akat építtetett, el
sősorban a Duna menti erődítésekben, de 
az ország belsejében is (Székesfehérvár, 
Szeged, Nagyvárad). Építészeik nevét is
merjük; a katonai rendeltetésből adódóan 
elsősorban hadmérnökök vagy kamarai 
mérnök-építészek lehettek. A Haditanács 
számára 1737-ben készült jelentésből 
tudjuk, hogy a legfontosabb arzenálok 
akkor Eszék, Temesvár, Buda, Eszter
gom, Győr és Pozsony várában álltak.

Méreteit, igényességét tekintve a ~ak 
közül kiemelkedett a budai, a források
ban Zeughausnak említett épület. Bár a 
—»•királyi palota 19. sz. végi bővítése mi
att teljesen lebontották, az eredeti tervek
ből, az utazók beszámolóiból, látképek
ről és fényképekről jól ismerjük. Helyén 
már a török időkben katonai szertár állt,

mégpedig fontos ponton: a vár és a város 
érintkezésénél, a mai Szt. György téren. 
A ~ első formájában 1686-96 között 
épült fel; fő része a várfal mentén húzó
dó, téglány alakú, belül két pillérsorral 
háromhajósra osztott traktus volt. 1723- 
ban a budai vámegyedben kitört tűzvész 
során szinte teljesen leégett. 1725-30 kö
zött régi helyén, egyes falainak felhaszná
lásával a katonai hatóság teljesen újjáépí
tette. Tervezője feltehetőleg az a Johann 
Matthey mérnök volt, aki a költségvetése
ket és a terveket aláírta. Az épület négy 
traktusa négyszögletes belső udvar men
tén épült. Három szárnyban -  melyek kö
zül az egyik ágyúk elhelyezésre is alkal
mas, hosszú terem volt — a fegyvereket 
tárolták. A lakásokat és hivatali helyisé
geket magában foglaló negyedik oldalon
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a többinél valamivel igényesebb, jó ará
nyú, városi lakóházra emlékeztető főhom
lokzatot alakítottak ki. Ezt az oldalát két 
sarokrizalit, középen pedig háromszögű 
oromzattal díszített középrizalit hangsú
lyozta. Kapuzatát, amelyet a lebontás 
után is megőriztek, és a várfalhoz hozzá
építve felállítottak, két szabadon álló 
oszlop szegélyezte. Az oszlopokon Áll
hatatosság (Constantia) és Bátorság 
(Fortitudo) szobrai álltak, utalva VI. Ká
roly császár (III. Károly magyar király) 
jelmondatára („Constantia et fortitudi
ne”). Az oromzat csúcsára az épület ren
deltetésére, az építtető győzelmeire utalva 
a hydrát legyőző Hercules szobra került.

írod.: Bánrévy György, A budavári kato
nai szertár (Zeughaus) 1725-1901, TBpM, 
2(1934); Pálffy Géza, A fiikapitányi hadi
ipari műhely kiépülése Kassán és nyers
anyagellátó forrásai, in Végvár és környezet, 
szerk. Petercsák Tivadar, Pető Ernő, Eger, 
1995 (Studia Agriensia, 15).

Kelényi György-Pálffy Géza

hadtudományi irodalom
1. 1526-ig
Modern értelemben vett katonai gon

dolkodásról és katonai gondolkodókról a 
Mohács előtt időszakban aligha beszél
hetünk. Okleveleink, elbeszélő forrása
ink csak a háború gyakorlatáról, a véghez 
vitt hőstettekről, az elszenvedett kudar
cokról szólnak, noha egyes csataleírások
ból olykor következtethetünk szerzőik 
hadügyi érdeklődésére is (—»Anonymus a 
honfoglalásról, —»Thuróczy János Belg
rad 1440-es ostromáról).

A korszakot egész Európában és Mo.- 
on is a késő antik hadtudományi munkák 
recepciója, mindenekelőtt Vegetius De re 
militari (Hadügyről) c. munkájának ki
vonatolása, fordítása, kommentálása jel
lemzi. A humanizmus előtt csak egyetlen 
hazai használatú Vegetius-kéziratot azo
nosítottak, de nálunk is visz. elsősorban 
átdolgozásai, kivonatai terjedtek el. Az 
Aegidius Romanus IV. Fülöp francia 
királynak ajánlott királytükrében össze
foglalt részek vagy a középkor legelter
jedtebb enciklopédiájának, Vincentius 
Bellovacensis Speculum doctrinaléjának

idevonatkozó fejezetei -  mind kéziratos, 
mind nyomtatott formában -  bizonyítha
tóan ismertek voltak Mo.-on is (—»Laskai 
Osvát, —»Küküllei János).

—»Zsigmond magyar király megkülön
böztetett figyelmet tanúsított a technikai 
fejlődés és a tűzfegyverek iránt. Uralko
dása idején visz. megfordult Mo.-on a 
sienai hadmérnök, Taccola (Mariano di 
Jacopo), a De ingeneis (A gépezetekről) 
és a De rebus militaribus (A hadieszkö
zökről) c. munkák szerzője. Az utóbbi 
mű párizsi kéziratában maradt fenn az el
ső, talán magyar katonai célokra készített 
kartográfiai alkotás, egy olasz feliratok
kal ellátott Balkán-térkép. Feltételezhe
tően Conrad Kyeser (1366-1405) hadi- 
technikai művének, a Belli for fisnak is 
megvolt egy példánya a budai királyi 
könyvtárban. A török fenyegetés, a Zsig- 
mond-komak a török előrenyomulásból 
fakadó hadközpontúsága magyarázhatja, 
hogy ekkor születtek az első tisztán kato
nai reformtervezetek, átgondolt katonai 
törvények (1427, 1432-33), hadijelenté
sek (Marcali Jánosé 1437-ből), amelyet 
a Tallóciak adománylevele őrzött meg 
(1437).

A negyedszázadig Mo.-on, Luxembur
gi Zsigmond környezetében időző Pier 
Paolo —»Vergerio A fiatalság nemes erköl
csei s a szabad tudományok c. neveléstu
dományi művében nagy teret szentelt a 
hadtudománynak. Művét felhasználta töb
bek között Enea Silvio Piccolomini is, 
amikor a későbbi V. László magyar király 
számára írt nevelési tanácsadót (1450). 
Nem lehetetlen, hogy a fejedelmeknek ta
nácsolt hadtudományi ismeretek hasznos
ságát Vergerio barátja, Grzegorz z —»Sa- 
noka közvetítette nevelőként a gyermek 
Mátyásnak. Mátyás hadtudományi érdek
lődését nemcsak a kor ~ának széles vá
lasztékát (Vegetius, Frontinus, Valturio, 
Héron görög kódexe, Vitruvius) felölelő 
könyvtára bizonyítja, hanem magánleve
lei is: 1479-ből, 1481-ből származó leve
leit a hadak tagolásához fűzött értékelő, 
magyarázó jegyzetei teszik értékessé. 
Galeotto —»Marzio 10. bölcs mondása tu
dósít a király környezetében az egyes or
szágok hadtudományi érdemeiről kibon
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takozott vitáról, Antonio —»Bonfini pedig 
az 1487. évi bécsújhelyi hadiszemle ka
szákkal felszerelt szekereiről jegyzi meg, 
hogy azokat Corvin Mátyás tanítása nyo
mán alakították így. Mátyásnak ajánlott 
könyvecskéjében az Itáliában élő —» And
reas Pannonius külön is kitér a hadvezér 
tulajdonságaira, s megállapítja, hogy há
rom része van a hadtudománynak: mi a te
endő az ütközet előtt, az ütközetben s az 
ütközet után. Felhívja a figyelmet a „rés 
militaris” típusú kézikönyvekre s a hadtu
domány jellemzőire.

Útleírások is tartalmazhatnak idegen 
népek hadviseléséről szóló tudósítást. 
Már —»Julianus útijelentésében is találunk 
a tatárok harcmodorára vonatkozó adato
kat. A török korból e műfaj legismertebb 
képviselői az 1438-ban török fogságba 
esett domonkos barát, —»Georgius de 
Hungária, majd az 1526-ban foglyul ejtett 
horvát —»Georgievits Bartholomaeus vol
tak. Georgievitsnél a törökök hadi viszo
nyainak bemutatása már összefüggő feje
zeteket alkot. Felix -»Petancius 1502 k. 
íródott munkája, a Quibus itineribus Turei 
sint aggrediendi? (Milyen útvonalon kell 
megtámadni a törököket?) az oszmán-tö
rök birodalomba vezető hadi utakat írja 
le, s feltünteti azokat a helyeket, ahol ko
rábban valamilyen jelentős hadiesemény 
történt. A török sereg tagolására vonatko
zó rövid fejezetek találhatók másik, Ge
nealogia Tureorum imperatorum (A tö
rök császárok leszármazása, 1502-12) c. 
művében is.

2. 1526-1790
Noha a hadtudomány önállósodása 

már a 15. sz.-ban megkezdődik, és a 15- 
16. sz.-ban Nyugat-Európában már je
lentős ballisztikai, pirotechnikai, erődí
téstechnikai kézikönyvek születnek, a 
kortárs hadtudomány hazai recepciója 
egészen —»Zrínyi Miklósig várat magára.

A 16. sz.-i Mo.-ról csak kevés össze
függő hadtudományi munkát ismerünk. 
Exegeticonjában —»Pécsi Kis Péter Pe- 
tanciushoz hasonlóan az —»oszmán-török 
hadviselésről és hadszervezetről számol 
be, és a keresztény hadsereg, harcrend át
alakítását javasolja. Az 1565-ben a mo.-i 
hadszíntérre érkező jeles hadvezér, Laza

rus von -»Schwendi 1565-66 telén készí
tette el Mit kellene tenni, s hogyan kellene 
magunkat viselni a török ellenében c. me
morandumát, amelyben a mo.-i védelem 
kiépítését részletezi, és kidolgozza a leg
első -  szolgálati szabályzatként működő -  
magyar katonai rendtartást. Gondolatai 
nagy hatással voltak a mo.-i védelmi rend
szer és a török elleni harcok koncepciójá
nak kialakulására.

Az 1569-70-ben született, európai vi
szonylatban is jelentős hadtudományi 
kézirat, a —»jNagyszebeni Kódex (amelyet 
nemcsak az első Mo.-on született hadá
szati kézikönyvnek, hanem az első ma
gyar műszaki kéziratnak is tekinthetünk) 
elsősorban a szepességi és erdélyi szász 
iparossághoz, a németo.-i zsoldos tüzé
rek mo.-i vándorlásához és esetleges le
telepedéséhez köthető, és a Zsigmond- 
kor óta intenzíven fejlődő mo.-i —»tüzér
ség szakmai tapasztalatait foglalja össze. 
A ma már nagyon megrongált, hiányos 
állapotú kódex tartalmazza a 15. sz.-i 
Hans Haasenwein tüzérségi szakkönyvét 
és Conrad Haas, Erdélyben letelepedett 
ágyúöntő, 1551-66 között a szebeni fegy
vertár vezetője egyéni találmányokat is 
magában foglaló traktátusát és rajzait is.

A 17. sz. első felében a török háborúk
kal kapcsolatban a Habsburg-kormány- 
zathoz Mo.-ról is számos beadvány, ter
vezet érkezett, de nagyon ritkák a magyar 
szerző tollából származó, nyomtatásban 
is megjelent hadtudományi értekezések. 
Zrínyi Miklós imponálóan gazdag (mint
egy 70 műből álló), koncepciózus gyűjtés 
eredményeként létrejött hadtudományi 
könyvtárában csak egyetlen mo.-i szerző, 
a soproni német polgár —»Lackner Kristóf 
munkáját találjuk. A -»Zrínyi-könyvtár 
monografikus feldolgozásából nemcsak 
Zrínyi Miklós hadtudományi munkáinak 
forrásaira, hanem a 17. sz.-i európai - je l 
legére, legfontosabb műfajaira is követ
keztethetünk. Még ekkor is jelentős szere
pet játszottak a 16. sz.-i filológusok, 
Justus Lipsius (1547-1606), Josephus 
Justus Scaliger (1540-1609), Isaacus 
Casaubonus (1559-1606), Godescalcus 
Stewechius (1551-1586) által közvetített 
ókori klasszikusok (a középkor óta nép
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szerű Flavius Renatus Vegetius és Sextus 
Julius Frontinus, Julius Caesar, Polübi- 
osz, Onoszandrosz stb.). Niccolô Machia
velli (1469-1527) nemcsak saját politi
kai és katonai elképzelései (A háború 
művészetének hét könyve, 1615), hanem 
plagizátorai révén is nagy hatást gyako
rolt a 17. sz.-i ~ra. A 16—17. sz.-i katonai 
gondolkodásban Machiavelli nyomán 
terjedt el a nemzeti jellegű hadsereg esz
ménye, a csata szerepének felismerése, 
amely döntően hatott Zrínyi saját hadtu
dományi elképzeléseire is.

A 16. sz.-ban már gyakorlott katonák 
müvei is gazdagították a ~t. A Zrínyi- 
könyvtárból is ismerjük Valle di Benassa- 
ro ( t  1531 ), a hadtudomány máig haszná
latos felosztását megalapozó Mario Sa- 
vorgnano ( t i 574), Giorgio Basta (1550— 
1607), Lelio Brancaccio (1560-1637), 
Lodovico Melzo (1567-1617), Raimondo 
Montecuccoli (1609-1680) műveit. A 
16-17. sz.-ban gyorsan gyarapodó erődí- 
téstani irodalom, az újolasz rendszert 
megalapozó Francesco Marchi (1504- 
1576), a bresciai erődítéstani iskolát veze
tő Girolami Cataneo ( 1540-1584), a fran
cia várépítés rendszerét bemutató Jean Er- 
rard de Barle Duc (1554-1610), a német- 
alföldi rendszert bemutató Adam Freytag 
(1602-1664), Mathias Dögén ( 1606— 
1672), Flenrik Rysenstein (1624-1679), a 
német erődítésépítészetről tájékoztató 
Daniel Speckle, Andrea Cellarius, Chris
toph Notnagel (1607-1666) is a ~ legkor
szerűbb ágát képviselték. A 16. sz. a tüzér
ségi szakmunkák virágkora is, a Zrínyi
könyvtárban is megtalálható a lengyel 
Kazimierz Siemmienowicznak a tüzérség 
legfontosabb kézikönyvei közé tartozó 
Artis magnae artilleria (Amszterdam, 
1650) c. munkája.

Könyvtára és saját hadtudományi 
munkássága alapján a Caesar műveit sa
ját katonai tapasztalatai alapján kom
mentálni kívánó, várharcokról szóló ta
nulmányt és -  Perjés Géza feltételezése 
szerint -  a hadtudomány egészét felölelő 
kézikönyvet tervező Zrínyi Miklós a kor 
~ának legjelentősebb képviselői közé 
tartozott. Noha a 18. sz. végéig ilyen el
méleti igényességű hadtudományi szer

zőt nem találunk Mo.-on, a magyar ~ fej
lődése mégis összefonódott Zrínyi recep
ciójával. A magyar fegyveres erőt a Habs
burg Birodalom hadseregébe integrálni 
kívánó —»Esterházy (I.) Pál és a Török 
áfiumol megjelentető (1705) kuruc tá
bornok, —»Forgách Simon is Zrínyi kéz
iratos formában terjedő műveit forgatta. 
Talán Batthyány (II.) Adámnak is Zrínyi 
munkássága adott ösztönzést hadtudomá
nyi munkája (Mars politicus, 1690, ms., 
MOL) megírásához.

II. Rákóczi Ferenc, noha sem elmélet
ben, sem gyakorlatban nem volt képzett 
hadvezér, nagy lendülettel látott hozzá a 
magyar hadsereg s egyben a magyar ~ 
korszerűsítéséhez, de hadtudományi mun
kákból készített fordításai (François la 
Valière: Pratique et maximes de la guer
re, Georg Andreas Böckler: Schola mili
taris moderna) kiadatlanok maradtak. 
—»Ráday Pál szerkesztésében 1707-ben 
megjelent magyar és latin nyelven a Re- 
gulamentum Universale, a kuruc hadse
reg általános katonai szabályzata. A Rá- 
kóczi-szabadságharc idején Mo.-on ke
letkezett hadtudományi írások a magyar 
hadsereg konkrét problémáinak megoldá
sára, regularizálására, a végvári harcokból 
eredő féloldalasságának felszámolására 
helyezték a hangsúlyt. A ~ elméleti kérdé
seiben is járatos Forgách tervezeteket ké
szített a magyar hadszervezet, a —»végvári 
katonaság és a könnyűlovasság regulari- 
zációjáról, a magyar reguláris haderő 
fenntartásának gazdasági feltételeiről, a 
nyugat-európai harcászatnak és mentali
tásnak a sajátos magyar körülmények kö
zött való meghonosításáról. A 18. sz. ele
jén számos kuruc és Habsburg-párti tá
bornok tollából is napvilágot láttak a 
magyar hadsereg átszervezésére vonat
kozó tervezetek, melyek rávilágítanak a 
magyar haderő reformjának halaszthatat
lan voltára. Ezek sorába tartoznak pl. 
Pálffy János mo.-i császári parancsnok 
1711-ben felterjesztett, a katonai infra
struktúra fejlesztésére vonatkozó javas
latai, —»Károlyi Sándor datálatlan, de 
visz. a szabadságharc idején készített ter
vezete, a nyolc reguláris gyalog- és nyolc 
reguláris lovasezred felállítására vonatko
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zó Proiectuma és az 1711 augusztusában 
Pálffy Jánosnak elküldött, a mo.-i haderő 
életben tartását kívánó tervezete.

A magyar huszárok nemzetközi elis
mertsége, sikerei, a könnyűlovas harc
modor térnyerése a 17-18. sz. európai 
harcászatban, a korszak ün. kisháborúi- 
ban érthetővé teszik, miért koncentrál a 
18. sz.-i mo.-i -  jelentős része a huszár- 
ság harceljárására. —»Jeney Lajos Mihály 
franciául (Hága, 1759), angolul (1760), 
majd németül (Stuttgart, 1765, a teljes 
fordítás: Bécs, 1785) is megjelent Le par
tisan c. műve a kisháborúkról szóló 
egyik legfontosabb kézikönyvnek számí
tott a 17. sz.-ban. .leney munkája, amely
hez a szerző térképvázlatokat is mellé
kelt, a portyázás és a különítményharc 
minden jelentős területét felöleli. Egy el
mélyült, hadszervezéssel és harcászattal 
is foglalkozó, a 18. sz. második felében 
keletkezett magyar nyelvű, kiadatlan, da- 
tálatlan munka, a Hadi jegyzetek (OSZK, 
Quart. Hung. 270) is (a könnyűgyalogság 
mellett) részletesen taglalja a huszárság 
harceljárásait.

Fáber Krisztián Farkas Hadi emberek 
oktatása (Kassa, 1759) c. műve, noha 
visz. az alacsonyabb rangú tisztek okta
tására szolgált, szintén kitér röviden a 
nemzetközi ~ra, az antik példák mellett 
Raimondo Montecuccoli, Savoyai Jenő, 
Gusztáv Adolf hadügyi újításaira. A 18. 
sz. második felében a német és latin 
nyelvű —»hadiszabályzatok mellett meg
jelennek a magyar és szlovák nyelvűek 
is. A korszakban népszerűek az egyszerű 
származású tisztek és altisztek számára 
íródott magyar nyelvű verses regulák, 
ezek közül a legismertebb Palotai Zsig- 
mond 1747-ben Pozsonyban kiadott Vité
zek aranyos tüköré.

írod.: Perjés Géza, Zrínyi Miklós, a had
tudományi író, in Zrínyi Miklós hadtudomá
nyi munkái, Bp., 1957; UŐ, A „metodizmus” 
és a Zrínyi-Montecuccoli vita, Sz, 1961, 
1962; Veszprémy László, Illusztrált techni
kai és haditechnikai kéziratok Zsigmond ko
rában, in Művészet 1387-1437, 1987; Czi- 
gány István, A magyar hadtudomány és had
tudományi gondolkodás a 18. században, in A 
magyar katonai gondolkodás története, szerk.

Ács Tibor, Bp., 1995; Hausner Gábor, Adalé
kok a !7. századi katonai gondolkodás történe
téhez, in A magyar katonai gondolkodás törté
nete, i. m.; Kelenik József, Gondolkodó kato
nák és katona gondolkodók a 16. századi 
Magyarországon, in A magyar katonai gon
dolkodás története, i. m.; VESZPRÉMY László, 
A magyar katonai gondolkodás a Mohács előt
ti latin nyelvű forrásokban, in A magyar kato
nai gondolkodás története, i. m.; Domokos 
György, Hausner Gábor, Veszprémy László, 
Hadtudományi nyomtatványok régi könyvjegy
zékeinkben, MKsz, 1997; Perjés Géza, Sereg
szemle, Bp., 1999, 121-188.

Hausner Gábor (2.)—Veszprémy 
László (1.)

hadügy
1. Árpád-kor
A honfoglaló magyar törzseknek az 

eurázsiai lovasnomád népekhez hasonló 
harcmodorát Bölcs Leó bizánci császár 
Taktika c. művéből ismerjük. Eszerint a 
lovas nomád magyarok a közelharccal 
szemben előnyben részesítették a távol
ból való harcot, az ellenség bekerítését, a 
cselvetést, a színlelt meghátrálást, a visz- 
szafordulást, az ellenség hadrendjének 
megbontását. Ez a harcmodor rendkívüli 
fegyelmet, taktikai összeszokottságot igé
nyelt, s elsajátításának a megtelepedett, 
földművelő életforma nem kedvezett. A 
magyarság a l l .  sz.-tól a határait fenyege
tő könnyűlovas nomádokkal szemben 
ezért a határaira telepített —»katonai se
gédnépekkel védekezett.

Szt. István halálát követően a fiatal ma
gyar állam sikerrel szállt szembe mind a 
pogányság restaurációjára irányuló törek
vésekkel (1046, 1061), mind a Mo. aláve
tését célzó német támadásokkal, azaz a 
német császárság terjeszkedési kísérletei
vel (1030, 1051, 1052, 1074). Az ország 
~e már István idejében a —̂királyi várme
gyék és -»várispánságok szervezetén, a 
—>határvédelem pedig a —»határispánsá- 
gok rendszerén alapult. A megyésispánok 
(—»főispán) nemcsak a királyi -^-közigaz
gatás megbízott tisztségviselői, hanem 
hadjáratok idején a megyei kontingensek 
parancsnokai is voltak. Ezek a csapatok a 
királyi földesuraság alá tartozó hadakozó-
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kon kívül a megye területén élő közsza
badokat (Gemeinfrei) is magukban fog
lalták.

A királyi várszervezet élén a hadnagy 
(maior exercitus) állt, akit a hadakozók 
kiváltságos előkelői, a király szabadjai 
(Königsfrei) jogállású várjobbágyok (iob- 
bagiones castri) és a velük hadba vonuló 
—»hospesek is segítettek. Freisingi Ottótól 
(12. sz.) tudjuk, hogy a kevésbé tehetős 
közszabadokat kollektív katonaállítási 
kötelezettség sújtotta, ami jelzi, hogy a 
12. sz. közepén egyre inkább csak a tehe
tősek engedhették meg maguknak a had
ba vonulással járó terheket. A 13. sz. má
sodik felére a katonai szolgálat személy 
szerinti vállalása, az ezt lehetővé tevő 
anyagi eszközök birtoklása vált a —»ne
mesek közé tartozás kritériumává.

Szt. István már a nyugati típusú nehéz
lovasságot igyekezett hadseregében meg
honosítani, később, a 13. sz. közepe után 
ez lett a csatadöntő fegyvernem a magyar 
hadseregekben is. A középkori nehézlo
vasság, a harcrend zárt tömegével ható, 
lökésre képes, támadó magja azonban ön
magában kevés manőverezést, taktikázást

tett lehetővé. Inkább a —»könnyűlovas 
harcmodor és a —»nehézlovas harcmodor 
kombinációjából adódhattak taktikai le
hetőségek, amelyeket a 16. sz.-ig még ag
resszív külpolitikát folytató magyar állam 
könnyen kiaknázhatott, hiszen határain 
belül mozgósíthatott nehézfegyverzetű 
lovasokat és portyázó, a könnyűlovas 
harcmodort alkalmazni tudó katonai se
gédnépeket (—»székelyek, —»besenyők, 
—»jászok, —»kunok). A hadművészet a kü
lönféle harcmodorok és fegyvernemek 
összehangolásán alapult. Legkönnyebben 
ez biztosíthatta a középkori magyar sere
gek sikerét, mint pl. 1278-ban a dümkruti 
(morvamezei) csatában.

A 12. sz.-ban, amikor a —»királyok már 
sokszor évente vezettek hadjáratokat, 
rendkívül felértékelődött a közvetlenül az 
uralkodónak alávetett, a megyeszervezet
től független, könnyűfegyverzetű harcos 
réteg jelentősége. A székelyek, a bese
nyők, a mo.-i muzulmánok, majd a 13. sz. 
közepétől megtelepedő kunok, az osz
mán-török támadások elől a Délvidékre 
húzódó —»szerbek zárt, területi autonómi
át élvező katonáskodó közösségei a ma-
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gyár haderő részeiként a —»nádor jogható
sága alá tartoztak. A királynak kevesebbe 
került e könnyűlovas katonai segédnépek 
mozgósítása, mint az országos haderőé 
(generalis exercitus) vagy a zsoldosoké.

A királyi sereggel harcoló könnyűlovas 
népeknek az volt a feladatuk, hogy a főse
reg elővédjeként nyilazással megzavarják 
az ellenséget. A székelyek a besenyőkkel 
II. István 1116. évi, majd II. Géza 1146. 
évi csatái óta szerepelnek a forrásokban. 
A 13. sz.-ban részt vettek a tatárok elleni 
küzdelemben (1241^12, 1285), az osztrák 
és morva hadjáratokban (1260, 1278, 
1291) is. A 12. sz.-i haderő sajátos elemét 
alkották a később a Szerémségben letele
pített arab muzulmán íjászok is, akik a 
Bizánccal kiújuló háborúkban kaptak je
lentős szerepet. A kunok mozgósítható 
haderejét 1300 k. mintegy 3-4000 főre 
becsülhetjük. 1246-78 között tíz, nyugat
ra, elsősorban a szomszédos osztrák, stá
jer és morva területekre vezetett hadjárat
ban vettek részt.

Mo. Horváto. meghódításától ( 1091 ) az 
oszmán betörésekig expanzív törekvései
vel nyugtalanította szomszédait. Kálmán

idején kezdődött Mo. négy évszázados 
küzdelme Dalmácia birtoklásáért a Velen
cei Köztársasággal. A 12. sz.-ban már a 
megerősödött Bizánccal szemben lépett 
fel Mo. támadóan, de a gyakori magyar 
trónharcok azt is lehetővé tették, hogy 
Manuél császár (1143-80) avatkozzék be
le a magyar belpolitikába. A 13. sz.-ban az 
ortodox vallású Halics és Lodoméria, a 
bogumil eretnekek földje, azaz Bosznia és 
a pogány Kuno. lettek a magyar expanzív 
törekvéseknek a pápa által is helyeselt és 
jóváhagyott célpontjai.

A királyi vármegyéken alapuló had
szervezet a 11-12. sz.-ban élte fénykorát. 
A magyarok hadi sikerei azt mutatták, 
hogy a magyar csapatok mind a német 
(osztrák), mind a bizánci seregekkel 
szemben megállták a helyüket, számos 
esetben győzni is tudtak, még ha 907 u. 
döntő nyílt mezei csatát soha nem nyer
tek is meg birodalmi sereggel szemben. 
Freisingi Ottótól tudjuk, hogy a királyi 
hatalom tekintélye a 12. sz.-ban még any- 
nyira töretlen volt, hogy a király vezette 
sereghez a katonáskodni tartozó magya
rok mindnyájan ellentmondás nélkül csat
lakoztak, s csak a legsúlyosabb ok miatt 
mertek otthon maradni.

A hazai várispánságok száma a 12. sz. 
közepén már kb. 70-re tehető. Ez magya
rázhatja, hogy az 1152. évi halicsi hadjá
ratban 73 magyar csapatot említenek (72 
várispánság és a királyi zászlóalj), bár 
ilyen mértékű mozgósításra nyilván csak 
ritkán kerülhetett sor. A hadjáratokban ál
talában a környező vármegyék katonasá
ga vehetett részt, így az 1167. évi zimo- 
nyi csatával kapcsolatban a bizánci forrá
sok 37 magyar vezér (ispán) 15 000 
katonájáról tesznek említést. Ennek alap
ján becsülik egy-egy vármegye mozgó
sítható katonaságát 300-400 főre. A vár
ispánságok század- és tizedkerületekre 
oszlottak, amelyeknek élén századosok 
(centuriones) és tizedesek (decuriones) 
álltak. A jelentős vagyonnal rendelkező 
nagyurak saját kíséretükkel követték a ki
rályt. Az uralkodók Kálmán óta igyekez
tek elérni, hogy előkelőik jövedelmük 
arányában nehézfegyveres katonákat ál
lítsanak ki.
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A királyi rendelkezések következtében 
a királyi zászló alatt harcoló s szemé
lyükben hadköteles szcrviensek, majd 
nemesek a 13. sz. elejétől kezdve fokoza
tosan kiváltak a vármegyei csapatokból. 
Ekkorra már megmutatkoztak a királyi 
birtokszervezet bomlásának következ
ményei, fokozatosan csökkent a váris- 
pánságok katonai jelentősége, amit a mu
hi vereség kapcsán —»Rogerius is meg
említ (Siralma', ének, 10. fej.). A királyok 
olyan réteg kialakítására törekedtek, 
amely hadba híváskor képes megfelelő 
minőségű fegyverzetben megjelenni, en
nek érdekében kísérletet tettek a kato
naállítási feltételekhez kötött birtokado
mány típusának bevezetésére. Az így lét
rejött királyi szolgák (servientes regis) 
rétege immáron nem a megyék kontin
gensében, hanem a királyi zászló alatt 
vonult hadba. A szerviensek a század 
végére kiformálódó országos nemesség 
tagjaiként személyükben voltak hadköte
lesek. A változások érintették a közsza
badokat és a királyi birtokrendszer ki
váltságos elemeit is, a páncélos fegyver
zet megnövekedett terhei, a sűrű hadba 
vonulások miatt ugyanis differenciálódás 
indult meg soraikban, s csak a tehetőseb
beknek sikerült a szerviensek, majd a 
-»nemesek közé kerülniük.

A magyar hadszervezet 13. sz.-i átala
kulásának mozgatórugóját a királyi ud
var kezdeményezte társadalmi mobilitás
ban és a kevesebb, de jobban felszerelt 
katona iránti igényben kereshetjük. Az új 
hadszervezeti struktúra kialakítása II. 
András és IV. Béla uralkodása alatt vett 
nagyobb lendületet. Okleveleikből kitű
nik, hogy a jól felszerelt katonának nem
csak sisakkal, lándzsával, páncéllal, ha
nem íjjal is kellett rendelkeznie.

A királyi seregekben igen fontos szerep 
jutott a főpapoknak, akik saját fegyveres 
kíséretükkel a táborban is megjelentek. 
Az egyházi birtokok harcos elemeiről in
kább a 13. sz.-ban hallunk, mivel a királyi 
várszervezet szétesése idején nőhetett 
meg jelentőségük. Különleges helyet fog
laltak el az egyházi —»lovagrendek, egy 
tömbben való letelepítésük azonban nem 
sikerült sem II. Andrásnak (-»német lo

vagrend), sem fiának, IV. Bélának, aki a 
Szörénység védelmét akarta a —»johanni- 
tákra bízni.

2. Anjou-kor
I. Károly hosszú évekig, 1321-ig az or

szág újraegyesítéséért küzdött. Teljesen új 
arisztokráciát állított maga mellé, s a kato
nai szolgálattal terhelt királyi adományok, 
a honorok új típusát vezette be. A tiszt
ségeket, várbirtokokat nem örökadomá
nyul, hanem meghatározott időre juttatta 
a méltóságviselőknek, egykorú olasz for
rás szerint „a magyarországi báróságok 
nem öröklődnek [...] mindet az uralkodó 
tetszése szerint osztják szét és veszik el”. 
1382-ben az ország 300 —»várából 150 
még mindig a király kezén volt, hihetet
len hatalmat biztosítva az udvar számára. 
A honorok mellett fennmaradt a —»neme
si felkelés, és egyre nagyobb teret nyert a 
—»zsoldoshadsereg is, amely főként Nagy 
Lajos itáliai hadjárataiban vált meghatáro
zóvá. Saját zászlóalj kiállítására a kirá
lyon kívül csak az egyházi és világi bá
róknak volt joguk. A 15. sz.-i banderiális 
reform ezt a kiváltságot kiterjesztette a 
leggazdagabb birtokosokra is, miáltal ők 
szintén zászlósurakká (domini banderia- 
ti) válhattak.

I. Károly, ill. Nagy Lajos kísérletet tett 
egy Mo.-ra támaszkodó adriai Anjou-ki- 
rályság megteremtésére. A két itáliai és a 
számos Velence elleni hadjárat végered
ményben nem járt eredménnyel, de a ma
gyar királyoknak ekkor utoljára esélyük 
nyílt arra, hogy a 12. sz. eleje óta -  sok
szor csak névleg -  birtokolt Dalmáciát és 
Horváto.-ot Velencétől megvédjék s szo
rosabb szálakkal kapcsolják Mo.-hoz. Ezt 
szolgálta a magyar szárazföldi sereg és a 
tengeri flotta bekapcsolódása Genova ol
dalán a Velence-ellenes harcokba, de La
jos 1346-ban Záránál személyesen szen
vedett vereséget, s élete végén is az 1381. 
évi torinói béke személyére nézve ugyan 
hízelgő, de csekély kárpótlást nyújtó cik
kelyeivel volt kénytelen beérni. Az An
jouk lépéseit igazolja, hogy Zsigmond az 
1400-as évek elején lemondani kénysze
rült Dalmáciáról.

Folytatva a Balkánon is melléktarto
mányokat kialakító Árpádok törekvéseit,
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az Anjouk igyekeztek megőrizni havas
alföldi, szerbiai és bulgáriai (vidini) be
folyásukat, így az Észak-Balkán tovább
ra is a magyar külpolitikai és katonai ak
tivitás állandó színteréül szolgált. Lajos 
1375-ben ugyan török segédcsapatokkal 
került szembe Havasalföldön (ennek em
lékét Mariazellben méltó módon meg is 
örökítette), a török fenyegette balkáni kis
államokat azonban egyáltalán nem állt 
szándékában megsegíteni, jövőjüket a 
Magyar Királyság hűbéreseként képzelte 
el. Ehhez azonban 30 hadjárata és a ki
rályság gazdagsága is kevésnek bizonyult.

A —»lovagi kultúra -  13. sz.-i kezdemé
nyek után -  az Anjouk alatt bontakozott ki 
Mo.-on. Az 1320-as évektől jelen lévő ud
vari lovagok (vitézek) száma a század 
folyamán 130-ra nőtt. 1326-ban létrejött 
az Európában első világi rendnek számító 
—»Szent György-lovagrend, az okleve
lekben pedig megsokasodnak a —»lovagi 
tornákra, —»címerhasználatra, sisakdísz
adományokra vonatkozó említések. Az 
Anjouk és Zsigmond uralkodása alatt tel
jesedett ki a lovagszentek, különösen Szt. 
László tisztelete. Kortársai szemében La
jos maga is a lovagkirály megtestesítője 
volt: vakmerőségével sokszor kockára tet
te életét, a pogány litvánok ellen három 
keresztes hadjáratot is vezetett.

3. Zsigmond-, Mátyás- és Jagelló-kor
Nagy Lajos még nem érzékelte a fe

nyegető törökveszélyt, de Zsigmond -  aki 
királyaink közül a leghosszabb időt töl
tötte a Délvidéken -  már 1389-től meg
kezdte közvetlenül vagy közvetve a török 
terjeszkedéssel összefüggő hadjáratait. A 
vereséggel végződő, de diplomáciailag és 
katonailag remekül előkészített nikápolyi 
hadjárat (1396) meggyőzte arról, hogy 
nyílt csatában a magyar seregnek semmi 
esélye sincs a törökökkel szemben. Zsig
mond ezért a magyar hadszervezet fej
lesztését új alapokra helyezte. Az ő nevé
hez köthetők a magyar katonai gondolko
dás legkorábbi dokumentumai: az 1397. 
évi temesvári és az 1435. évi pozsonyi or
szággyűlés határozatai, ill. 1427. évi kato
nai szabályzata. Bevezette a telekkatona
ságot, azaz a birtokosok 20, majd 33 job
bágytelek után egy lovas íjászt voltak

kötelesek kiállítani. Az egyedül fennma
radt, 1398. évi Ung m.-i jegyzék azt bi
zonyítja, hogy valóban sor kerülhetett a 
jobbágytelkek országos szintű katonai 
célú összeírására. Temesvárott kísérletet 
tett arra is, hogy a nemesek hadbavonulási 
kötelezettsége ne csak a király személyé
hez kötődjék, ill. hogy az országhatárig 
terjedjen, a nemesi gondolkodást azonban 
e vonatkozásokban Mohácsig a királyi 
szándékokkal szemben az —»Aranybulla 
kiváltságai határozták meg. A királyi se
reg mellett a bárók és az udvari lovagok 
kaptak megbízást bizonyos számú fegy
veres toborzására, s a királytól kapott 
zsoldot is ők osztották szét. A megyésis
pán került az így szerveződött egységek 
élére, amelyekből később a megyei ban
dériumok fejlődtek ki.

A király 1396-ban személyesen ta
pasztalta meg az ország déli irányból va
ló nyitottságát, korábban ugyanis csak a 
nyugati határt kellett erősségekkel véde
ni. A korábbi négy déli határvárhoz Zsig
mond további tizenegyet szerzett meg, 
ill. emeltetett, s ebben —»temesi ispán
ként az olasz származású Ozorai Pipo 
szerzett nagy érdemeket. A szerb despo- 
tával kötött szerződés eredményeként 
1427-ben megszerezte Nándorfehérvárt. 
Zsigmond honosította meg azt az elvet 
is, hogy a délvidéki várak a mögöttük lé
vő megyék gazdasági és katonai erejére 
támaszkodnak, ennek megfelelően lett 
—»horvát-szlavón-dalmát és —»Szörényi 
bán a Nándorfehérvárt hősiesen megvé
dő Tallóci Matkó. Ekkor alakul ki csirá
jában az állandóan fizetett és a hadszínté
ren állomásoztatott magyar haderő, hi
szen a —»törökellenes védelmi rendszer 
állandó felügyeletet igényelt, ami már 
1429-ben a királyság bevételeinek egy- 
harmadát felemésztette. Zsigmond kísér
letet tett a szövetséges s egyúttal vazallus 
fejedelemségek fenntartására Mo. határa
in, de csak Észak-Boszniát és Jajcát tudta 
beemelni az ország védelmi rendszerébe. 
Az első valóban működő mo.-i lovagren
det, a Sárkányos Szövetséget (—»Sárkány
rend) -  amelynek tagja lett a szerb despo- 
ta és a bosnyák vajda is -  részben e külpo
litikai törekvéseinek szolgálatába állította.
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A huszita harcmodorral való megis
merkedés a taktika átalakulását vonta 
maga után az európai seregekben: min
denütt megnőtt a —»gyalogság és a tűz
fegyverekkel ellátott harci szekerek sze
repe. Mo. katonai veszélyeztetettségével, 
a török elleni védekezés szükségességével 
és Luxemburgi Zsigmondnak a technikai 
újítások iránti fogékonyságával is magya
rázhatjuk a tűzszerészet és a lőfegyverek 
gyors térhódítását Mo.-on. Zsigmond sze
mélyesen is kapcsolatban állt tüzérségi 
hadtudományi művek szerzőivel (-»■had
tudományi irodalom), s uralkodása má
sodik felében sokat tett a tűzszerészet 
meghonosításáért. Az erdélyi szász szár
mazású tüzérek 15-16. sz.-i hírnevére mi 
sem vet élesebb fényt, mint Bizánc bevé
telében játszott szerepük.

A 15. sz. legkiválóbb hadvezére, -»Hu
nyadi János sem bírt a törökkel nyílt me
zei csatákban, sőt súlyos vereségeket 
szenvedett (Várna, Rigómező), a hosszú 
hadjárat Szófiáig tartó menetelése (1443— 
44) és a Nándorfehérvárnál kivívott győ
zelem (1456) mégis visszadta a győze
lembe vetett hitet, s fél évszázaddal meg
hosszabbította a török-magyar állóhábo
rú időszakát. Hunyadi itáliai és cseho.-i 
tapasztalatai is magyarázhatják, hogy a 
magyar hadvezérek közül elsőként ismer
te fel -  a huszita szekérvárak mellett -  a 
gyalogságban és a tábori —»tüzérségben 
rejlő lehetőségeket. Az Oszmán Biroda
lommal szembeni offenzív kísérletei — az 
erőviszonyok kiegyenlítetlensége miatt -  
mégis sorra kudarchoz vezettek. Csak 
Szerbiát sikerült visszafoglalnia s az or
szág déli és keleti előterében clhelyezke
dő balkáni alakulatok (Moldva, Havasal
föld, Bosznia) magyar orientációját meg
erősítenie. Hunyadi János legnagyobb 
katonai eredménye az volt, hogy biztosí
tani tudta a Zsigmond-kor legfontosabb 
katonai örökségét, a magyar határvédel
mi szervezetet.

Mátyás alatt a nehézfegyverzetű zsol
dosokat is alkalmazó magyar hadszerve
zet európai színvonalú volt, de az állan
dó zsoldossereg fenntartása Mo. számára 
huzamosan el nem viselhető terhet jelen
tett. Mátyás halála után a hadszervezet

korszerűsítése abba is maradt, az ország 
erőforrásait teljesen lekötötte az Erdélytől 
az Adriáig húzódó 2000 km hosszú védel
mi vonal fenntartása. Ezt a Zsigmond-kor 
óta fennálló határvédelmi rendszert Má
tyás boszniai várak bekebelezésével egé
szítette ki, így alakult ki az egymástól 
mintegy 100 km távolságra futó korszerű 
kettős —»végvárrendszer. A határvédelmi 
szervezet Mátyás idejében mindössze arra 
szolgált, hogy török területekre szorítsa 
vissza a háborút, ill. időnként korlátozott 
célú stratégiai háborúk kiindulópontja 
volt, II. Ulászló után azonban már ezt a 
funkcióját sem tudta betölteni.

A török-magyar fronton tehát a kor 
egyik legjobb zsoldoshadseregével ren
delkező Hunyadi Mátyás sem tudott dön
tő erőfölényt kicsikarni. Az egyik vezéré
ről, Fekete Haugwitzról később elnevezett 
s fizetség hiányában 1492-ben szétvert 
zsoldossereg 10 000 körül mozgó létszá
mával (kb. 6000 lovas, 4000 gyalogos) 
a nyugati hadszíntereken, Ausztriában, 
Sziléziában, Cseho.-ban komoly harci si
kereket ért el, délen azonban csak egy 
erősség, Szabács visszaszerzésére (1476) 
volt képes. A királyi zsoldossereg mellett 
változatlanul fennállt a világi előkelők 
zsoldosállítási, ill. a kisebb nemesek sze
mélyes hadkötelezettsége, a török határvi
déken pedig harcban álltak a horvát gró
fok, a szerb —»huszárok, a katonai szolgá
latra kötelezett parasztok, vojnikok és 
—»naszádosok több ezer fős, állandóan fi
zetett egységei. Az ország azonban még 
Mátyás alatt sem volt képes egy zsoldos
sereg és a déli végvári vonal együttes 
fenntartására, a zsoldossereget tkp. a nyu
gati hadjáratok zsákmányai tartották el.

Mátyás a déli fronton elszenvedett ku
darcok hatására úgy ítélte meg, hogy 
nincs értelme fenntartani a kis erőkkel 
folytatott katonai offenzívákat, mert az 
erőviszonyok már az -»oszmán-török 
hadviselés javára módosultak. Nyugati, 
perszonálunió formájában megvalósított 
országegyesítései -  még ha esetleg ez lett 
volna is Mátyás célja -  nem lendíthettek 
tartósan a törökellenes összefogáson. 
Halála után az —»országgyűlések tettek 
ugyan kísérletet a ~ megreformálásra, de
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a királyi hatalom tekintélyének hanyatlá
sa, az ország adóbevételeinek csökkenése 
megakadályozta a sikeres megvalósítást.

A százéves háború idején, a 14-15. sz.- 
ban, Nyugat-Európában a taktika nagy
mértékben átalakult. A nagy harcértékű, 
az európai háborúkban egyre nagyobb je
lentőségű zsoldoshadseregekben meg
kezdődött a fegyvernemek együttműkö
dését lehetővé tevő kiképzés, a zárt had
rendben fellépő, alabárddal, pikával 
felszerelt gyalogság döntő fegyvernem 
lett, a nehézlovas lovagi hadseregek pe
dig átalakultak fegyelmezett, a gyalog
sággal együttműködő lovassággá. Mo.- 
on azonban az Oszmán Birodalom elleni 
védekezés határozta meg a hadsereg tak
tikáját.

Mivel az állam a határvédelmet Mo.- 
on is gyakran idegen népelemekre bízta, 
akiket akár véglegesen is letelepített a 
határsáv mentén, így ezek a gyors hely- 
változtatásra képes, portyázó, könnyűlo- 
vas harcmodort alkalmazó csapatok a re
guláris hadsereg megbecsült, „nemzeti” 
intézményeivé váltak. A —»hajdúk és a 
huszárok reguláris csapattestekké válá
sát, sőt európai hímevét is az elhúzódó, 
nomád, portyázó taktikát követelő határ
védelem és a végvári harcok alapozták 
meg. Ezzel -  a megelőző fejlődéstől elté
rően -  a magyar hadseregben a könnyű
lovas csapatok és a portyázó harcmodor 
váltak uralkodóvá.

Az 1498. évi törvény 39(+3) zászlós
urat sorolt fel, a telekkatonaság alapján 
kiállított zsoldosok, ill. a nemesi felkelés 
mellett. A bandériumtartók a királyi adó 
felét tarthatták meg annak fejében, hogy 
kontingensükkel állandóan bevetésre ké
szen állnak. A leginkább hadra foghatók 
az egyházi csapatok voltak, s azokat va
lóban évente a frontra küldték. A déli ha
tár védelmében a —»székelyispáni tisztet 
is betöltő —»erdélyi vajda honortulajdo- 
nosként 800 lovast állított ki. Az 1513— 
14. évi királyi zsoldjegyzékek szerint a 
horvát-bosnyák, ill. a temesi ispán veze
tése alatt álló részeken 7517 katona ka
pott teljes, sok pedig csökkentett zsoldot, 
ami még így is meghaladta a kincstár le
hetőségeit.

A 16. sz. elejére a török katonai nyo
más elérte a kritikus szintet, s immár 
minden egyes katonai-diplomáciai téve
dés súlyos, helyrehozhatatlan következ
ményekkel járt. Az oszmán-török had
erővel szembeni védekezés még a legha
talmasabb európai királyságok erejét is 
meghaladta volna: 1514-17 között a Tö
rök Birodalom területe már ötszöröse lett 
a Magyar Királyságénak, jövedelmei pe
dig hússzorosan haladták meg. 1521-24 
között az ország elveszítette mindazon 
területeket, amelyeket Zsigmond és Má
tyás alatt a török támadásnak kitett 
Észak-Balkánból megszerzett, és már 
csak egy nyílt mezei csatára nyílt alkal
ma Mohácsnál a törökökkel. A magyar 
had vezéreinek, a királyt is beleértve, 
nem volt gyakorlatuk ilyen nagyságú se
reg vezényletében. A csatában voltak 
csatafordító jelentőségű momentumok -  
a táborveréssel elfoglalt ruméliai török 
sereg a váratlan magyar támadáskor meg
ingott - , amelyeket egy jó hadvezér kiak
názhatott volna, de a királyi zászlóalj 
késlekedésével a magyar sereg tempót 
veszített, s ez totális magyar vereséghez 
vezetett.

4. Mohácstól a 18. század végéig
Miután a Magyar Királyság hadereje 

Mohácsnál meghatározó vereséget szen
vedett, s az uralkodó és a főméltóságok 
többsége elesett, I. Szulejmán hadai be
vonultak Budára, majd előrenyomultak 
Győrig. Ezt követően azonban elhagyták 
az országot, és csak a határ menti, szerém- 
ségi végvárakban hagytak hátra védőrsé- 
get. Lehetőség nyílt a magyar haderő újjá
szervezésére, de az ország erőforrásainak 
felhasználását 1. (Szapolyai) Jánosnak és 
I. (Habsburg) Ferdinándnak a kettős ki
rályválasztást követő egymás elleni fegy
veres készülődése és nem a törökveszély 
elleni országvédelem határozta meg.

A magyar rendek túlnyomó többsége 
azért emelte trónra Szapolyait, mert a leg
nagyobb földbirtokosként, erdélyi vajda
ként és a székelyek ispánjaként ő rendel
kezett jelentős, tízezer főt meghaladó, a 
Tisza bal partján gyülekeztetett fegyve
ressel, s hozzá is kezdett a déli végvidék 
újjászervezéséhez. Az özvegy királyné-
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val Pozsonyba menekült rendek viszont 
Szapolyai János haderejét a törökök ellen 
joggal kevésnek érezték, ezért a családi 
szerződéseknek megfelelően a királyné 
fivérét, Habsburg Ferdinándot tették meg 
magyar uralkodónak. Neki azonban a tö
rök ellen még annyi harcos sem állt ren
delkezésére, mint magyar riválisának, hi
szen bátyja, V. Károly császár éppen itá
liai háborúira vette igénybe az osztrák és 
cseh kontingenseket is. Az erőviszonyok 
mégis az ő javára változtak meg, mikor a 
Csemi Jován vezette, eredetileg menekült 
szerémségi rácokból álló, tízezerre felsza
porodott hadsereg, elpártolván Szapolyai- 
tól, a törökellenes harc reményében át
ment I. Ferdinánd időközben itáliai zsol
dosokkal felduzzadt táborába. Szapolyai 
hiába igyekezett parasztjai felfegyverzé
sével és lengyel zsoldosok félfogadásával 
változtatni az erőviszonyokon, vereséget 
szenvedett, az országgyűlés vetélytársát 
emelte a trónra, s ő átmenetileg még az or
szágból is kiszorult. Emiatt kötött a törö
kökkel a Bécs elleni 1529-es oszmán had
járatot eredményező, újabb szövetséget. 
Az ellentámadás azonban Ferdinánd mo.-i 
uralmát erősítette meg, mig Szapolyai tar
tósan a keleti területekre szorult vissza.

A törökkel való nyílt összecsapást ke
rülő I. Ferdinánd 17 000 idegen nehézlo
vas és gyalogos zsoldosból, továbbá 7000 
magyar könnyűlovasból (huszárból) álló 
királyi hadat állomásoztatott magyar fel
ségterületén. Minthogy idegen zsoldosain 
túl Ferdinánd 1542-ben is csupán további 
10 000 mo.-i zsoldos katonára és 15 000 
főnyi főúri-vármegyei fegyveres kontin
gensre támaszkodhatott, ellentételezés
ként segítette a határ menti új végvári 
vonal kiépítését, és magára vállalta a ma
gántulajdonú végvárak őrségének zsoldfí- 
zetését. Az idejétmúlt nehézlovasság he
lyett a végvárakban is egyre inkább a hu- 
szárság nyert teret. Az 1543-ban hozott 
törvény szerint 12 000 huszár mellett már 
csak 4000 gyalogossal számoltak. Szapo
lyai János táborában gyülekeztek a hó
doltsági területekről menekülő, fegyveres 
szolgálatra felfogadott hajdúk. Egy 1542- 
es forrás, bizonyára némi túlzással, szá
mukat 25 000-re teszi. Az ország mindkét

területén továbbélő korábbi hadkiegészí
téssel Szapolyai királyi és a megyékből 
biztosított hadereje Ferdinándénak talán a 
felét érhette el.

Az 1538-ig tartó polgárháború az Osz
mán Birodalom újabb támadásait tette le
hetővé, Szapolyai János váratlan halála 
pedig alkalmat adott arra, hogy 1541-ben 
a szultán Budát is tartósan birtokba ve
gye, és Hatvan, Nógrád, Visegrád, majd 
Ozora, Simontomya, Döbrököz végvá
rak elfoglalásával megkezdje az ország 
közepének hódoltatását. Bár I. Ferdinánd 
hadai 1551-ben elismertették a Habs- 
burg-uralmat az ország nagyobbik, keleti 
felében is, a következő évben megindult 
újabb jelentős oszmán hadjárat megaka
dályozta az országegyesítést. Mo. teljes 
területének oszmán uralom alá kerülését 
meggátolta viszont, hogy 1526^11 kö
zött létrejöttek a jövendő királyi Mo.-on 
a Habsburg kormányzati, közigazgatási és 
politikai rendszer keretei, az új határvonal 
mentén pedig megkezdődött a törökelle
nes védelmi és végvárrendszer kiépítése, 
amely az 1556-ban felállított —»Udvari 
Haditanács egységes és szakszerű irányí
tása alá került. —»Erdély státusát viszont a 
Porta 1552 u. nem hódoltatással, hanem 
Szapolyai János fia, János Zsigmond ural
mának helyreállításával rendezte. De hiá
ba szállt a meg sem koronázott utód, Já
nos Zsigmond 1571-es halálával felség- 
területe az új királyra, I. (Habsburg) 
Miksára, és Báthory István erdélyi feje
delem hiába ismerte el őt királyának, az 
oszmán haderő -  az 1568-os békekötés 
megállapodására hivatkozva -  az ország- 
egyesítést ismét megakadályozta.

A 16. sz. közepén a Habsburg katonai 
szakértőkben -  többek között az oszmán
török és a Habsburg mozgósítás eltérő di
namikája miatt is (-»oszmán-török hadvi
selés, hadszervezet) -  kialakult az a véle
mény, hogy a török ellen csak védekező 
háborút lehet viselni. Ez a bécsi udvarban 
hivatalossá merevedett koncepció Mo.-ot 
csupán az örökös tartományok megvédé
séhez szükséges előtérnek, hadműveleti 
terepnek tekintette. A császárnak címzett 
memorandumában a felső-mo.-i főkapi
tány, Lazarus von —»Schwendi 1565-66
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telén leszögezte, hogy az Oszmán Biroda
lom leküzdhetetlen erőfölénnyel rendel
kezik, és egy jól működő védelmi rend
szer fedezete mellett kell felkészülni egy 
majdani összecsapásra.

A török hódoltság kiépítésével, Mo. há
rom részre szakadásával az ország közép
ső harmadának határvonalain sorozatossá 
váló kisháborús cselekmények az 1593-as 
oszmán hadüzenettel a tizenöt éves hábo
rúba torkolltak, melyben I. Rudolf király 
és Báthory Zsigmond fejedelem összesen 
mintegy 55 000 főnyi magyar hadai szö
vetségesekként harcoltak. Az Udvari Ha
ditanács most Schwendi koncepciója he
lyett Hans Rueber felső-mo.-i főkapitány 
1577-es tervezetét fogadta el, amely hatá
rozottabb törökellenes felkelést sürgetett. 
Az országegyesítést azonban a török hadi
sikerek, a magyar területeket prédáló fize
tetten császári hadak és a protestánselle
nes törvények miatt kirobbant hajdúfelke

lés -  melynek élére az erdélyi fejedelem
mé lett Bocskay István állt -  akadályoz
ták meg. Az 1606-os bécsi és zsitvatoroki 
béke éppen az ország háromfelé osztott
ságát erősítette meg. A 17. sz. első felé
ben -  a 16. sz. országegyesítő törekvései
vel ellentétben -  a sajátos magyar körül
ményekre való tekintettel —»Pázmány 
Péter, —»Illésházy István, Bocskay István 
és más magyar államférfiak már kívána
tosnak tartották Erdély külön státusát, 
Mo. megosztottságát. Az 1618-ban kirob
bantott harmincéves háborúban Bethlen 
Gábor és utóda, I. Rákóczi György erdélyi 
fejedelem II. Ferdinánd és III. Ferdinánd 
magyar királysága ellen fordult, de nyu
gati hatalmakkal szövetségben és szultáni 
támogatással sem tudták véghezvinni az 
országegyesítést. II. Rákóczi Györgynek 
1657-es, közvetlenül a lengyel trón meg
szerzésére, valójában ugyancsak a magyar 
országegyesítésre irányuló hadjárata pe-
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dig azt eredményezte, hogy az addig csu
pán függőségben álló —»Erdélyi Fejede
lemség oszmán vazallusállammá süllyedt, 
engedély nélküli, sőt szultáni tiltás ellené
re megkezdett önálló külpolitikai kísérlete 
magára vonta a megtorló török támadást 
és közvetlen belpolitikai irányítást. A ke
leten elvesztett magyar területeket I. Lipót 
magyar királyi fegyveres segítségnyújtása 
sem tudta megtartani, sőt a formális had
üzenetet követő nyugati válaszcsapás, a 
keresztény hadak 1664-es fényes szent
gotthárdi győzelme sem tudott ezen vál
toztatni. A bécsi udvar ugyanis a nyugat
európai fejlemények miatt az erdélyi és 
felvidéki területek elvesztését elismerő, 
magyar államférfiak bevonása nélküli 
gyors békekötésre kényszerült.

A két magyar felségterület közé éke
lődött hódoltság ahhoz hasonló török 
—»közigazgatással rendelkezett, mint az 
Oszmán Birodalomhoz csatolt egyéb, 
Mo.-tói délre eső területek. Feladata nem 
a hátország kiszolgálása volt, hanem az, 
hogy a német-római császári hatalom el
len irányuló ismétlődő támadó hadjáratok 
kiinduló bázisa legyen. Legnagyobb kiter
jedése idején az Orsóvá- Karánsebes-Je- 
nő-Nagyvárad-Eger-Szécsény-Fülek-

M agyar huszár a 16. sz.-ban

Érsekúj vár-Győr-Szentm árton-Pápa- 
Veszprém-Tihany-a Balaton-déli partja- 
N agykan izsa-B abócsa-B elovár-B i- 
hács-adriai tengerpart által körülfogott 
területet ölelte fel. A további nyugati tá
madáshoz szükséges terület védelmét a 
törökök is a túlnyomó részben korábban 
magyarok által épített végvárakra és vá
rosokra alapozták. A várak védőrsége, a 
terület nagyságától és katonai jelentősé
gétől függően, egy-két tucat és 2-3000 
közt váltakozott. Az idegen hitnek és ide
gen uralomnak ellenálló magyar lakos
ság kitartása miatt az oszmán uralom a 
magyarok közt törökbarát erőkkel nem 
számolhatott, ezért váraiban és a váro
sokban sem szolgáltak más magyarok, 
mint legfeljebb a gyermekadózás révén 
moszlimmá neveltek. A megszállók 
fegyveres erejét a magyar földön birto
kossá tett szpáhik növelték, akik köny- 
nyűlovasokként a várak, városok közti 
területeken biztosították az oszmán ural
mat, s részt vettek a békeidőszakoknak 
tekintett években is állandóan folyó kis
háborús hadműveletekben.

A mindvégig Habsburg-uralom alatt ál
ló Királyi Mo.-on az uralkodót még a ko
ronázási eskü is arra a kötelezettségválla
lásra emlékeztette, hogy sor kerül a hó
doltság felszabadítására. De a csekély 
összegű koronajövedelmek miatt a királyi 
hadsereg létszáma ehhez túl csekélynek 
bizonyult, így a Magyar Királyság terüle
tén a honvédelem továbbra is elsősorban a 
rendek kötelessége maradt. A katonai ön
állóságot csorbította az 1556-ban létreho
zott, az összes felségterület ~ét irányító 
Udvari Haditanács, valamint az a szokás 
is, hogy szomszédos, nem magyar tarto
mányokat köteleztek magyar végvárak, 
végvidékek ellátására, mivel ezek fenntar
tása az ő védelmüket is szolgálta. 1556-tól 
a német birodalmi gyűlés rendszeresen 
megszavazta az adott számú, „római hó
nap” elnevezésű háborús segélyadást, 
4000 lovast és 20 000 gyalogost vagy 
ennyi katona kiállítási költségét. Az így 
befolyt összeget is a mo.-i végvárak 
fenntartására fordították. A szembenálló 
török és magyar végváraknál nagy szere
pet kapott a vár- és ostromtüzérség, en-
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nek visszahatásaként pedig rohamosan 
fejlődött a vár- és erődítésépítészet. A 
—»kézi lőfegyverek főként az idegen ka
tonák között terjedtek el.

A határvédelem biztosításában a legje
lentősebb szerepet a végvári, —»iratos ka
tonaság, vagyis kincstári zsoldon tartott 
magyar, továbbá a „német”, vagyis idegen 
zsoldosok játszották. 1578-ban összesen 
16 724, 1661-ben pedig 11 160 mo.-i, ill. 
2934 külföldi katona harcolt. Mellettük 
ott volt a magánvárak hasonló létszámú, 
hozzávetőleg 15 000 főnyi, szintén zsol

dos, állandó főúri katonasága, s egyre na
gyobb szerepet kapott a tízezres nagyság- 
rendű, részben királyi, részben magánföl
desúri szolgálatba állt hajdúkatonaság. 
Vészhelyzetekben fegyverbe szólíthatták 
a jobbágyporták után kiállított, az ország- 
gyűlési határozatban részletezetten össze
sen 12 000 lovast és 6000 gyalogost kite
vő, parasztokból álló telekkatonaságot és 
az általános vagy részleges nemesi, ban- 
deriális és portális felkelést (insurrectiót) 
is, amely elvben mintegy 4000 fő nemest, 
15 000 főnyi banderiális és gyakorlatilag
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a telekkatonasággal azonos 18 000 portá- 
lis katonát jelentett. A határvédelem irá
nyítására kialakultak a kapitányságokon 
túl a területileg illetékes parancsnokságok 
is, mégpedig a horvát (károlyvárosi), a 
vend (varasdi), a Balaton-Dráva-közi (ka
nizsai), a Duna-Balaton-közi (győri), a 
bányavárosi (érsekújvári) és a felső-mo.-i 
(kassai), kezdetben az alföldi végvidéki 
főkapitányság is (—»főkapitányságok). A 
honvédelem irányítását az ország főkapi
tányaként a nádor vagy a -»helytartó tar
totta kézben. A Habsburg uralkodók kül
földi háborúikban is szívesen zsoldjukba 
fogadtak mo.-iákból kiállított, magyar 
vezényletű kötelékeket is, ezeket vagy 
szervezetszerűen betagolták hadseregük
be, vagy pedig kiegészítő „hadinépként” 
irreguláris formációkban küldték hadba. 
A reguláris ezredek közé egyre növekvő 
számban kerültek be azután már kipró
bált irregulárisok is, csak a harmincéves 
háború időszakában közel 50 ilyen ma
gyar ezred alakult, mégpedig a gyalogo
sok mellett nemcsak a magyaros jellegű
nek tartott huszár-, hanem vértes- és dra- 
gonyoskötelékek is.

A hivatalos béke idején történt török 
határsértések elhárítása volt a feladata a 
magyar határvédelemnek és a végvári 
rendszernek, míg a nagy szultáni haderő 
megállítása a főként zsoldosokból álló 
császári zsoldos, majd —»állandó hadse
regnek. így a három részre szakadt M o
on a magyar hadsereg jórészt már csak 
könnyűlovasságból és könnyűgyalogság
ból állt, huszárok és hajdúk végezték a 
felderítést, a portyázást és az üldözést, 
míg a nagy mezei csaták megvívása a 
Habsburg-hadseregre hárult. A harcmező
kön a kétféle katonaság együttes felállítá
sa, a kétféle taktika kombinálása akkora 
fölényt biztosított, hogy a 17. sz.-ban már 
akár többszörös túlerővel szemben is sike
resen vehették fel a harcot a keresztény 
csapatok. A két hadsereg közötti munka
megosztás miatt azonban a magyar hadse
regnek nem nyílt alkalma az újszerű, re
guláris hadviselés elsajátítására, a magyar 
hadvezérek többségének nem is voltak ta
pasztalatai nagyobb tömegek irányításá
ban. A magyar hadművészet taktikai le

maradása a Rákóczi-szabadságharcban 
vált később nyilvánvalóvá.

Ezzel a tendenciával kívánt szembe
szállni —»Zrínyi Miklós, mikor hadtudo
mányi munkáiban korszerűen szervezett, 
regulárisán harcoló nemzeti hadsereget 
tartott kívánatosnak. Előtte már —»Ester
házy Miklós nádor tervbe vette a Mo. 
honvédelmét ellátni tudó, önálló „mezei 
sereg” felállítását, a török elleni háborúk 
elindítását, de stratégiai elképzeléseit, a 
magyar hadsereg regularizációjára vonat
kozó terveit részletesen nem ismerjük. 
Dédelgetett álma, az önálló magyar mezei 
sereg felállítása megbukott a mo.-i rendek 
közcélok iránti szűkkeblűségén. Zrínyi 
írásaiban kifejtette a hajdúk, a —»végvári 
katonaság, szükség esetén a jobbágyság 
regularizált nemzeti hadseregbe való in
tegrálásának módját. A nemzeti hadsereg 
létrejöttét -  a mo.-i abszolutizmus fejlet
lensége miatt -  Zrínyi Miklós is a neme
sek áldozatkészségéhez kötötte.

A sokáig önálló külpolitikát folytató 
Erdélyi Fejedelemség a korábbi ország
határon fenntartotta a régebben épített 
végvárakat, míg az új határtérségekben 
kénytelen volt új erősségeket építeni. Bá
thory István fejedelem megkezdte a hó
doltsággal szembeni erdélyi végvárrend
szer kiépítését. A fejedelemség legjelentő
sebb erőssége a Báthory által újjáépített és 
korszerűsített Nagyvárad volt, az ő ural
ma idején vették körül bástyás védöwel 
Gyulafehérvárt, épült a szamosújvári és a 
Karánsebes melletti vár, korszerűsödött 
Brassó vára. Az ezekben elhelyezett, ál
talában 8-10 000 végvári katonán kívül 
megszervezték a főként könnyűcsapatok
ból, elsősorban lovasokból álló, de alkal
milag már (tábori) tüzérséggel is megerő
sített fejedelmi hadsereget. Vármegyei 
szervezésben a rendek és a városok is kö
telesek voltak kontingenseket kiállítani, 
amelyekben a fegyveres szolgálatot vál
laló hajdúk száma és aránya folyamato
san növekedett. A székelyek továbbra is 
önálló határvédő katonaságot alkottak, 
előkelőik, a primőrök és a lófők (primipi
li) lovon, míg a közemberek (pedites) 
gyalog szolgáltak. így összesen mintegy 
15 000 főre volt növelhető az erdélyi feje-
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delmi hadsereg, és mintegy 25 OOO-re a 
székely katonák létszáma, míg a városi
vármegyei hadak létszáma igen eltérő ha
tárok, talán 3000 és 13 000 fő közt moz
gott. A vészhelyzetben történő hadállítás 
alkotmányos kötelezettsége Erdélyben is 
érvényben volt. Békeidőben a várőrsége
ken és a városbeli katonákon túl csak a 
fejedelmi és a magánföldesúri katonaság 
állt fegyverben. A folyamatos kiképzés és 
állandó készenlét következtében ezek a -  
zömmel egyéb kötelékeitől megszabadult 
jobbágyokból kiállított -  darabontoknak 
nevezett katonák jelentettek nagy harcér
téket. A különböző hadjáratokban felvo
nultatott erdélyi haderő rendkívül jelentős 
létszámingadozást mutatott, a hadsereg az 
elméletileg kiállítható 60 000 fegyveres
nek gyakran a felét sem érte el.

A vasvári békét ( 1664) követő, az egy
séges nemzeti királyság helyreállítását 
célzó Habsburg-ellenes Wesselényi-szer- 
vezkedés, valamint a dél-dunántúli és 
horváto.-i, valamint felső-mo.-i felkelési 
kísérlet az alkotmány felfüggesztését és 
sorozatos hűtlenségi perekkel tarkított 
megtorlást indított el, ezt pedig a mint
egy 11 000 főnyi magyar végvári katona
ság zömének, közel 8000 főnek elbocsátá
sa s Erdélybe irányuló, jelentős menekült- 
hullám követte. A bujdosók 1672-től 
erdélyi, 1675-től francia anyagi támoga
tásban részesülve fegyveres betöréseket 
kezdtek. Élükre választás útján, az ugyan
csak menekülni kényszerült mo.-i birto
kosok köréből ún. generálisok (—»katonai 
rendfokozatok) kerültek, akiknek erdélyi 
birtokai jelentették a további fegyveres 
harc anyagi bázisát. Hamarosan közel 
6000 fős, francia tisztek vezényelte, len
gyelekből, tatárokból, kozákokból és er
délyiekből álló segélyhad érkezett, és a 
támadó hadhoz a legjelentősebb mene
kült felső-mo.-i nagybirtokos, Thököly 
Imre gr. is csatlakozott. Miután 1682-ben 
már közel 20 000, kuruc nevet viselő har
cosa szabályszerű háborút vívott a Habs- 
burg-uralom ellen, IV. Mehmed szultán 
Thökölyt a királyi Mo. uralkodójának 
nyilvánította, 1683-ban pedig haderejét 
általános támadásra indította I. Lipót el
len. A Thököly főgenerálissága idején a

10-20 000 fő közt ingadozó kuruc sereg 
főleg gyorsan mozgó könnyűgyalogság
ból állt, hadisikereik zömét portyázással, 
az ellenség állandó nyugtalanításával és a 
vonulókon vagy táborozókon való várat
lan rajtaütésekkel érték el. Felszereltsége 
és harci tapasztalatai a hadsereget kishá
borús műveletekre tették alkalmassá, 
ezért kerülte a felszabadító keresztény ha
dak elleni háborúban is a nyílt csatákat.

A Bécs alatti vereség ( 1683) megpecsé
telte a törökökkel hadra kelt Mo. Habs
burg Birodalommal szembenálló terüle
teinek sorsát. A Szt. Liga megszületésével 
a következő két esztendőben a Felvidék és 
a Dunántúl jelentős része, 1686. szept. 2- 
án Buda vára felszabadult, majd azt köve
tően a Délvidékre, Szlavóniába, sőt Er
délybe is benyomultak a császári és szö
vetséges keresztény hadak. 1688. szept. 
6-án visszafoglalták Nándorfehérvárt 
(Belgrádot), és a háború a déli magyar 
határon túlra, az egykori bánságok terüle
tére vonult tovább. A háború folyamán 
15-30 000 magyar katona harcolt a szö
vetségesek oldalán, bár az általuk ismert 
irreguláris harcmódot a szervezett hadse
regével csak nehezen lehetett összhang
ba hozni. Az ő mindvégig rendíthetetlen 
szervezőjüknek a császári tábornoki ran
got is elnyert -»Esterházy (I.) Pál nádor 
bizonyult.

A nyugati reguláris hadviselés 16. és 
17. sz.-i átalakulása is hozzásegítette a 
Habsburg-hadsereget az Oszmán Biroda
lom fölött aratott óriási győzelmeihez 
(1686-97). A csata sikeres kimenetelét 
csak az ideális tűzfegyver-szálfegyver 
arány biztosíthatta, ez pedig a taktika át
alakulását, a fegyvernemek összehango
lását igényelte. A korabeli lőfegyverek 
fejletlensége miatt (a puska újratöltése 
egy-másfél percet igényelt) a folyamatos 
tüzelést csak a gyalogos lövészek sorai
nak állandó váltogatása biztosította. Ez
zel a módszerrel csak a lassan mozgó 
gyalogság ellen lehetett harcolni, hiszen a 
vágtában rohamozó lovasság az újratöl
téshez szükséges idő alatt könnyen elsö
pörhette a gyalogság vonalait, ezért -  még 
a lőfegyverek elterjedése idején, egészen 
a szurony bevezetéséig -  nélkülözhetetle-
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nek maradtak a hosszú fegyverrel, vérttel 
felszerelt, zárt rendben álló pikások. Mint 
mindenütt, a Habsburg-hadseregben is 
előtérbe kerültek az állandó hadsereg 
magját biztosító, képzett zsoldosok.

Az újszerű, a folyamatos tüzelést bizto
sító taktika először Németalföldön jelent 
meg, ahol a legkorábban valósult meg a 
lövészek és a kopj ások, a gyalogság és a 
lovasság együttműködése. Itt kezdődött 
meg a svájci zsoldosok négyszögeit fel
váltó kötelékkiképzés, az ezredgyakorla- 
tok rendszere, létrejött a hadtápszolgálat, 
a hadseregek mozgását, ellátását koordi
náló logisztika, megszülettek a háborúk 
gazdasági hátterét biztosító állam- és 
pénzügyigazgatási újítások. Saját utánpót
lási vonalainak védelme érdekében táma
dó hadsereg nem hagyhatott a háta mö
gött el nem foglalt várat, ezért az erőd
harcok (és ezzel összefüggésben az 
erődítésépítészet) kerültek a 16-18. sz.-i 
hadtudomány homlokterébe. Győzelmet 
a korszak háborúiban összecsapásokat ke
rülő manőverezéssel, az ellenség utánpót
lási vonalainak elvágásával, élelmiszer- 
raktárainak elfoglalásával is el lehetett ér
ni. Az ellenség ellenállóerejét amúgy sem 
tudták mindig nagy csatákkal megtörni, 
így a döntő csaták kikényszerítése he
lyett előtérbe került az ellenfél kifárasz- 
tása, anyagi erejének kimerítése. Ezt a 
hadvezetési elvet nevezték a 19. sz. had- 
történészei metodizmusnak.

A Habsburg-haderő a harmincéves há
ború lezárulta (1648) óta főként az egyre 
növekvő számú és egyre jobban felfegy
verzett állandó császári hadseregre épült, 
vagyis a haderő magját a békeidőben is 
kincstári költségen fegyverben tartott csá
szári ezredek alkották, amelyekbe szabad 
toborzással egyre nagyobb számban ke
rültek addig nem katonáskodó magyarok 
is. A növekvő kincstári hiány miatt az ez
redesek részben vagy egészben saját költ
ségükön állíthattak ki a császár részére 
egységeket, így az ezred fölötti tulajdono
si jogokkal is részben vagy egészben ők 
rendelkezhettek. A harmincéves háború 
küzdelmeiben összesen 14 ilyen mo.-i ki
állítású ezred állt császári szolgálatban. A 
magyar rendek a hadiadó elengedése fejé

ben is átengedtek császári zsoldba job
bágykatonákat, az 1663-64-es török há
borúban 11 császári ezredet szerveztek 
mo.-i portális katonákból. A nagy osz
mánellenes felszabadító háború kezdetén, 
1683-ban 7 magyar kiállítású császári ez
red harcolt, a továbbiakban pedig a fegy
verbe szólított általános felkelésen túl e 
keretben még további 14 ezredet szervez
tek. Míg korábban az ország határvédel
mében szolgálók közt a magyarság 63%- 
kal részesedett, a táborba szállt csapatok
nak kezdetben 19%-át, a háború végén 
pedig már 37%-át alkotta. A Rákóczi-sza- 
badságharccal időben egybeeső spanyol, 
ún. örökösödési háborúban a császári ál
landó ezredek közt 10 mo.-i huszár- és 4 
hajdúezred volt, de ezek közül csak 5, ill. 
1 maradt fenn a békekötés után.

A karlócai béke (1699) értelmében a 
Temes-vidék kivételével Mo. végleg meg
szabadult az oszmán megszállástól. A 
hosszú időn át hadszíntérként szenvedett 
területek lakosságának most már a Habs- 
burg-abszolutizmussal kellett szembenéz
nie, ami 1697-ben a hegyaljai felkelés
hez, 1703-ban pedig az egész országot 
magával ragadó Rákóczi-szabadságharc- 
hoz vezetett. Az 1704-es höchstädti csa
ta, ahol a császári és a velük szövetséges 
angol csapatok győztek, a felkelők jó ré
sze számára világossá tette, hogy az or
szágot fegyverrel nem lehet a Habsburg 
Birodalomból kiszakítani, a harcot csak
is a politikai kompromisszumért érdemes 
folytatni. A Rákóczi-szabadságharc had
serege, amely kerülte a kuruc jelzőt, hogy 
ezzel is elhatárolódjék a törökösség sú
lyos tehertételétől, számos szempontból 
mégis hasonló volt Thökölyéhez. Kezdet
ben ez is francia segélypénzen felfogadott 
idegen zsoldosokra és a menekülni kény
szerült nemesek birtokairól csatlakozókra 
épített. Az össznépi elégedetlenség azon
ban odasodorta a volt bujdosókat és a 
nincstelen nemteleneket is, maguk válasz
totta vezéreikkel az élen. A kezdetben alig 
néhány ezer, a tetőponton mintegy 70 000, 
de még a bukáskor is közel 20 000 főből 
álló hadseregben mindvégig szolgáltak 
zsoldosok, hullámzó létszámban pedig 
parasztok és nemesek is, tömegerejét
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azonban a vitézlő rendbéliek alkották. En
nek megfelelően meghatározó erőnek az 
ún. mezei hadak, vagyis a korábbi irregu- 
láris harcmódot folytató, kétharmad rész
ben immár könnyűlovas kötelékek bizo
nyultak. A gyalogság és még inkább a tü
zérség csak alárendelt, kiegészítő szerepet 
játszott. Rákóczi hadseregében a nyugat
európai mintára reguláris ezredekké szer
vezett és -»hadiszabályzatokkal ellátott, 
különböző fegyver- és csapatnembeli har
cosok a háborút eldöntő számban soha 
nem voltak jelen. A császáriak tkp. végig 
minőségi fölényben voltak, a kurucok 
egyetlen jelentősebb, országrészek sorsát 
eldöntő ütközetben sem tudták kamatoz
tatni számbeli fölényüket.

A Rákóczi-szabadságharc a szatmári 
békével (1711), a Habsburg- és függet
lenségi pártiak tárgyalások során meg
született megegyezésével, a nagymajté- 
nyi síkon a fegyverletétel helyett csupán 
zászlóletétellel és szabad fegyveres elvo
nulással zárult. Az 1712-15-ös ország- 
gyűlés törvénybe iktatta az alapvető mél
tánytalanságok megszüntetését és a ma
gyar felségterületeken a hagyományos 
alkotmányosság helyreállítását. Nemzet
közi garancia hiányában mindezt II. Rá
kóczi Ferenc fejedelem nem fogadta el, 
hanem birtokait és vagyonát veszni hagy
va önkéntes száműzetésbe vonult. A tör
ténelmileg szétszakadt ország újraegye
sítése nem következett be, a birodalmi 
politika pedig a magyarságot is a soroza
tos dinasztikus háborúkban (az 1701-14 
közti spanyol, az 1733-35-ös lengyel, az 
1741- 48-as osztrák, az 1778-79-es bajor 
„örökösödési” háború, az 1740^42, 1744— 
45 és 1756-63 közötti három sziléziai há
ború, az 1716-18-as, az 1737-39-es és az 
1787-91-es török háború) való részvétel
re kötelezte.

A 18. sz. elején a katonáskodás immár 
mesterség volt, az európai ~ szinte minde
nütt a jól kiképzett zsoldoskatonákból 
álló, egyre nagyobb hányadában békeidő
ben is fenntartott, állandó hadsereg intéz
ményén nyugodott. A lovasság könnyűlo
vasokból (közülük egész Európában a 
leghíresebbek a magyar huszárok), dra- 
gonyosokból és vérteseknek nevezett ne

hézfegyveresekből állt. A tüzérség önálló 
fegyvernemmé alakulása ekkor kezdő
dött, fő fegyvernemnek a 18. sz. elején 
még a szuronyos puskával felszerelt gya
logságot tekintették. Az igazgatási alap
egységet az ezred jelentette, az egyenruha 
is még csak ezredenkénti egyenöltözék 
formájában létezett. Harcászati alapköte
léknek a több századból szervezett gya
logzászlóaljat vagy lovassvadront tekin
tették. A folyamatos tüzelést a 18. sz.-ban 
már a vonalharcászat nevű harcmód bizto
sította, ahol a gyalogság két vonalban állt 
fel, miközben minden vonal három sort 
hozott létre. A szárnyakon elhelyezett tá
bori lövegek és lovasság biztosította a so
rok lassú, fokozatos előrenyomulását. Eb
ben a nehézkes harcászatban taktikázást 
többnyire csak a leggyengébb pontokon, a 
szárnyakon való támadással, átkarolással 
lehetett elérni (ferde csatarend).

A 18. sz.-i Mo.-on született hadtudo
mányi elgondolások többnyire nem a ~ 
megújítását vagy a nemzeti honvédelem 
megalkotását tűzték ki célul. A magas be
osztású magyar származású császári tá
bornokok nézetei között visz. az igazi 
választóvonal a birodalmi ~höz való még 
szorosabb kötődés vagy pedig az önálló 
nemzeti ~ megteremtésének eszméje le
hetett. Az előbbit főleg a császári tábor
nagyi méltóságot elnyert és magyar ná
dorrá is emelt két fivér, Pálffy Miklós és 
János képviselte. Mindenesetre már a 
század első felében egyfajta nemzeti ka
tonai öntudat ébred fel a mo.-i tisztikar 
körében, egyes képviselőik (Ghillány Já
nos. Benyovszky Sámuel) 1714-től a ma
gyar vezénylő tisztek teljes egyenjogúsá
gát akarták kivívni. Ez a fajta öntudat 
nyilván a magyar könnyűlovas harcmodor 
nemzetközi sikereivel, elismerésével, a 
17-18. sz. „kisháborúiban” betöltött stra
tégiai szerepével íüggött össze. A nyugati 
(francia, porosz, németalföldi, dán, svéd, 
stb.) hadseregekben a nemzeti huszárala
kulatok létrejötténél is magyar huszár
tisztek (Bercsényi László, Székely Mi
hály, Sigray Mihály stb.) bábáskodtak. A 
huszárok presztízsét, a „magyarosnak” 
tartott hadviselési módnak a császári 
hadviselésben betöltött jelentőségét mi
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sem érzékelteti jobban, mint hogy a kis
háborús, portyázó harcmodor mestere, 
—»Hadik András tábornagy 1774-től az 
Udvari Haditanács élére került. A portyá
zó harcmodor, a „kisháborúk” tapasztala
tait rögzíti a 18. sz. egyik legjelentősebb, 
nemzetközi hírű és máig ismert hadtudo
mányi kézikönyvének szerzője, —»Jeney 
Lajos Mihály is.

Noha valamennyi háború fő terhét a 
császári, 1745-től császári-királyi zsol
dos-, majd állandó hadsereg viselte, eb
ben egyre növekvő számban voltak már 
tisztán mo.-i kiállítású gyalog- és lovas
ezredek. A 18. sz.-ban is tovább élt a 
honvédelem két hagyományos intézmé
nye: a békeidőben fegyverben tartott ki
rályi mezei és végvári katonaság, hábo
rús veszély esetén pedig az 1715:8. te. ál
tal is kimondott insurrectio is. A két 
hadállítási módot az 1741:63. te. kap
csolta egybe, amikor a nemesi és bande- 
riális felkelést továbbra is a vészhelyzet
ben való fegyverbe szólításhoz kötötte, 
de a portális katonaságot, vagy legalább
is annak egy részét, a hadiadóval együtt 
tárgyalva és abba beleszámítva, átenged
te az állandó hadsereg kiegészítésére. A 
korszak végén a huszárezredek száma 
12, a hajdúezredeké pedig 15 volt. Csök
kent az irreguláris kötelékek szerepe, a 
nemzeti milíciát 1746-ban fel is oszlat
ták, a szabadcsapatokat pedig mindin
kább a reguláris ezredek önkéntes után
pótlásának tekintették.

Egyre növekvő szerephez jutott a 
-»Katonai Határőrvidék, amelynek kez
detei a Mohács előtti időkre nyúlnak visz- 
sza. Az oszmánellenes felszabadító hábo
rú a korábbi tengermelléki, horvát és fel
ső-szlavóniai különkormányzati egységek 
mellett a Száva, a Duna, a Tisza és a Ma
ros menti katonai közigazgatású terület 
megszervezését eredményezte. A Temes- 
vidék felszabadítását követően azonban 
az utóbbi három feleslegessé vált és fel
oszlatásra került, helyébe az új határvidék 
lépett. Az ezeken letelepedett vagy oda
telepített, főleg délszláv lakosság szabad 
parasztgazdaságai és közösségei csupán 
fegyveres szolgálatteljesítéssel adóztak. 
Az így szervezett kötelékek kezdetben

kívül maradtak az állandó hadseregen, de 
a 17. sz. közepétől ezredekké formálva 
ezeket is betagolták a császári-királyi had
seregbe. Az addigra már az Adriától Dal
mácián, Horváto.-on, Szlavónián, a ma
gyar Délvidéken, Erdély déli és keleti ha- 
társávján keresztül egészen Bukovináig 
húzódó és ezredkerületekre tagolt, köz
vetlenül az Udvari Haditanácsnak aláren
delt terület a katonaállítás szempontjából 
döntő tényezővé vált. A tetőponton 17 
gyalog-, 2 helyőrségi, 5 huszár- és 1 dra- 
gonyos-határőrezredben, valamint az ez- 
redlétszámú sajkás zászlóaljban szolgál
tak a határőrvidékbeliek. Az állandó had
seregben szolgálók létszámát velük együtt 
figyelembe véve, a korszak elején még 
csupán 13 156 fővel alig 10,80%-os mo.- 
i részesedés a korszak végére 151 389 főt 
jelentő 34,24%-ra nőtt, és ehhez kell hoz
zászámolnunk az alkalmanként még min
dig hadba szólított mintegy 30 000 fős fel
kelést.

Írod.: Rónai Horváth Jenő, Magyar hadi 
krónika. A magyar nemzet ezeréves küzdel
meinek katonai története, Bp., 1896; Újhelyi 
Péter, Az állandó hadsereg története I. Lipót 
korától Mária Terézia haláláig. 1657-1780, 
Bp., 1914; TakáTS Sándor, Rajzok a török vi
lágból, I-IV, Bp., 1915-22; Uő, Régi magyar 
kapitányok és generálisok, Bp., 1922; Bán- 
laky (Breit) József, A magyar nemzet had
történelme, I—XVIII, Bp., 1929-40; Perjés 
Géza, Mezőgazdasági termelés, népesség, 
hadseregélelmezés és stratégia a 17. század 
második felében, Bp., 1963; UŐ, Zrínyi Mik
lós és kora, Bp., 1965; UŐ, Az oszmán biroda
lom európai háborúinak kérdései, HK, 1967; 
N agy László, Magyar hadsereg és hadművé
szet a harmincéves háborúban, Bp., 1972; 
Magyarországi végvárak a 16—17. század
ban, szerk. Bodó Sándor, Szabó Jolán, Eger, 
1980; N agy László, „Kuruc életünket meg- 
állván csináljuk... ” Társadalom és hadsereg 
a 17. századi kuruc küzdelmekben, Bp., 1980; 
Magyarország hadtörténete, I, főszerk. Liptai 
Ervin, szerk. Borús József, Bp., 1984; 
Zachar József, Idegen hadakban, Bp., 1984; 
N agy László, „Megint fölszánt magyar világ 
van... ” Társadalom és hadsereg a 17. század 
első felének Habsburg-ellenes küzdelmeiben, 
Bp., 1985; Kristó Gyula, Az Árpád-kor há
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borúi, Bp., 1986; Uő, Az Anjou-kor háborúi, 
Bp., 1988; Zachar József, Csaták, hadvezé
rek, katonák a 18. században, Bp., 1990; Ke- 
lenik József, Gondolkodó katonák és katona 
gondolkodók a l ó .  századi Magyarországon, 
in A magyar katonai gondolkodás története, 
szerk. Ács Tibor, Bp., 1995; Veszprémy Lász
ló, A magyar katonai gondolkodás a Mohács 
előtti latin nyelvű forrásokban, in A magyar 
katonai gondolkodás története, i. m.; B. Szabó 
János, Somogyi Győző, Az Erdélyi Fejedelem
ség hadserege, Bp., 1996; Engel Pál, Kristó 
Gyula, Kubinyi András, Magyarország törté
nete 1301-1526, Bp., 1998; Perjés Géza, Se
regszemle, Bp., 1999, 17—48; Zachar József, 
,,Egy ezred évi szenvedés". Fejezetek a ma
gyarság hadi történelméből, Bp., 2003; UŐ, 
Habsburg-uralom, állandó hadsereg és ma
gyarság 1683-1792, Bp., 2004.

Veszprémy László (1-3.)- 
Zachar József (4.)

hagiográfia
A ~ terminus a 11-12. sz.-tól kezdve a 

szentekről szóló írásokat (gör. hagios- 
grafein) jelöli a kereszténységben. A ~ 
művelése és kutatása az újkortól kezdve 
szoros történelmi kapcsolatban alakult. A 
szentek legendáinak és az egyéb ~i forrá
soknak az összegyűjtésére és kiadására a 
jezsuita Jan Bolland ( f i 665) kezdemé
nyezésére 1643-tól megjelenő (mostanáig 
66 kötetet megtöltő és még mindig nem 
teljes) Ac ta sanctorum vállalkozott. Ezt 
eredetileg a kát. reformnak a —»szent
tiszteletet elutasító reformációval folyta
tott vitája motiválta, de a törekvés, amely 
a szenttörténetek hitelességének igazolá
sát tűzte ki célul, egyúttal megalapozta a 
modem filológiai forráskritika tudomá
nyát. A bollandisták a 19. sz. óta tudomá
nyos társaságként folytatják működésü
ket, közülük került ki a 20. sz. elején a ~ 
legnagyobb tudósegyénisége, Hippolyte 
Delehaye. Egyházi művelői mellett a 
szentkultusz, a csodahit és a hagiográfia 
gazdag forrásanyagával és izgalmas 
problémáival sokat foglalkozott a mo
dem vallás- és kultúrtörténeti kutatás, az 
irodalom- és a művészettörténet is.

A szenttisztelet igen sokrétű egyházi 
irodalom kialakulásához vezetett, ennek

fő csoportjai a legendák, a csodajegyzé
kek, az ereklyék felleléséhez és átvite
léhez kapcsolódó translatio-elbeszélések, 
a mártírok és szentek jegyzékei, a verses 
zsolozsmák és egyéb liturgikus emlékek, 
a szentté avatási perek dokumentumai, 
valamint a szentek kultuszához kapcso
lódó, népnyelven írt alkotások.

1. legendák
A szentek kultusza a késő antikvitás 

keresztényüldözései idején a vértanúk 
tiszteletéből, a sírjuknál tartott megemlé
kezésekből, ereklyéik ápolásából, a tőlük 
remélt közbenjárásba vetett hitből fejlő
dött ki. A szentekkel kapcsolatos ~ legré
gebbi darabjai a mártírok periratai, aktái, 
valamint a szenvedéstörténetüket meg
örökítő passió-elbeszélések -  a szentek 
ünnepnapjain ezekből olvastak fel sírjuk
nál, e liturgikus felolvasásra utal a latin 
legenda terminus. A 313-ban Nagy Kons
tantin által kiadott milánói ediktum után, 
a keresztényüldözés megszűntével a vér
tanúk kultuszának mintájára szentként 
kezdtek tisztelni olyan embereket is, akik 
érdemeiket a vallási erények mintaszerű 
gyakorlásában szerezték: mindenekelőtt 
a késő antik civilizációval szembefor
duló, az egyiptomi sivatagokba vonuló 
aszkéta remetéket és szerzeteseket. E 
szentek legendái már nagyobb hangsúlyt 
helyeztek a példaszerű élet rajzára: a leg
befolyásosabb minta Remete Szt. Antal
nak Athanasziosz alexandriai püspök 
(f373) által 360 k. írt legendája lett. A 
hitvalló (confessor) szentek másik típusa 
a dinamikusan terjeszkedő, térítő keresz
tény egyház legfontosabb vezetői, a 
—»püspökök közül került ki. A pannoniai 
születésű, Galliában remeteéletet folyta
tó, hittérítő, majd Tours püspökeként te
vékenykedő Szt. Márton (f397) Sulpici
us Severus (f420 k.) által írt legendája a 
korábbi mártír és aszkéta szentek életírá
sainak tradícióján túl az antik történeti 
életrajzirodalom jeles képviselőinek (Sue
tonius, Tacitus, Plutarkhosz) tapasztalatai
ból is merített, amikor a szentek legen
dáinak önálló követelményeit megfogal
mazta és a középkor számára mintaként 
továbbörökítette. Ezt a modellt fejlesztik 
tovább a kora középkor neves egyházi
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Á rpád-házi Szt. E rzsébet legendá já t illusztrá ló  fa m e ts ze t a  Legenda aurea 
1488-as, nürnberg i kiadásában. O SZ K

írói: a Nursiai Szt. Benedek (f547 k.) 
életét megíró Nagy Szt. Gergely pápa 
(|604); a számos mártír és hitvalló szent 
életét és csodáit megörökítő frank törté
netíró, Tours-i Szt. Gergely (f594); a Hi
stória ecclesiastica gentis Anglorum (Az 
angol nép egyháztörténete) c. könyvébe 
számos szent élettörténetét belefoglaló 
Beda Venerabilis (|735).

2. csodajegyzékek (miracula)
A szentek kultuszának központi eleme 

volt a közbenjáró, csodatévő képessé
gükbe vetett hit: épp e csodák igazolták a 
hívők szemében a szent státust. E csodák 
egy része, melyeket a szentek életükben 
vittek végbe (pontosabban fogalmazva: 
melyek az ő közbenjárásukra történtek), 
bekerültek a szentek életírásába, legen
dájába, s annak egyik legfontosabb alko
tóelemét jelentették. A szentek csodáinak 
nagyobb része azonban haláluk után tör
tént, sírjuknál, földi maradványaiknál (re
liquia), mert a hit szerint ereklyéi révén a 
szent továbbra is jelen maradt a földön, s 
ezekben az ereklyékben tovább élt és ha
tott az a természetfeletti erő (virtus), mely 
oltalmazta és csodákkal segítette a hozzá 
fordulókat. A szentek sírjánál történt gyó
gyító csodákról már a késő antikvitástól 
kezdve külön jegyzékeket készítettek,

hogy ezzel is hirdessék a szent (és a kul
tuszhely) dicsőségét. Ilyen volt a Szt. 
Márton 207 csodájáról szóló, Tours-i Szt. 
Gergely által négy „könyvbe” foglalt be
számoló vagy a Szt. Kozma és Damján 
konstantinápolyi templomában történt 47 
gyógyító csodáról a 6-13. sz. között ké
szült hat jegyzék. A középkor híres zarán
dokhelyeinek vonzerejéhez nagyban hoz
zájárult, ha az ottani csodás gyógyulások 
jegyzékét tehetséges hagiográfüs szer
kesztette épületes olvasmánnyá. Ilyen volt 
pl. a Liber Sancte Fidis, melyben egy 11. 
sz.-i clunyi szerzetes számolt be a com- 
postelai zarándokúton, a dél-franciao.-i 
Conques-ban őrzött Sainte Foy-ereklyék
nél történt csodákról. Ugyanebbe a műfaj
ba tartozik Mo.-on a —»Hadnagy Bálint 
által 1511-ben összeállított kézikönyv a 
Remete Szt. Pál budaszentlőrinci erek
lyéinél történt csodákról.

3. translationes
Az —»ereklyetisztelet kezdetben a szen

tek sírjához kötődött. Az ereklyékre az 5. 
sz.-tól kezdve vonatkozó - s a  Karoling- 
kortól szigorúbban megkövetelt -  liturgi
kus előírások (miszerint minden felszen
telt templom —»oltárának tartalmaznia 
kell valamilyen szent ereklyét) szükséges
sé tették újabb és újabb ereklyék felkuta
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tását (pl. a római katakombákban), a már 
tisztelt szent ereklyék feldarabolását, ré
szeik eladományozását, olykor ereklyeke
reskedők vagy akár rablók közreműködé
sével történő megszerzését. Az új erek
lyék „fellelésének" (inventio), az odaadott 
vagy rablással megszerzett ereklyék át
szállításának (translatio) csodákkal kísért 
történetei a hagiográfíai írások külön cso
portját alkotják. Első mintaadó képvise
lője e műfajnak Victricius roueni püspök 
De laude sanctorum (A szentek dicsére
te) c. műve (396), melyben beszámol a 
Rómából neki küldött ereklyék dicsősé
ges megérkezéséről. Ehhez hasonlít a ne
ves Karoling-kori történetíró, Einhard 
beszámolója Szt. Marcellinus és Péter 
ereklyéinek átviteléről; a szent rablások 
(furta sacra) beszámolói közül pedig a 
Szt. Miklós ereklyéit 1087-ben Myrából 
Bariba szállító vállalkozást megörökítő 
történetek a legérdekesebbek.

4. liturgikus emlékek
A szentek kultusza a késő antikvitás

ban és a kora középkorban spontán mó
don, a helyi püspökök kezdeményezésére 
alakult. Minthogy azonban az egyes 
—»szentek ünnepei a kultuszhely szűkebb 
vonzáskörén túl bekerültek egy vagy több 
egyházmegye kalendáriumába, számos 
olyan jegyzék készült, mely összefoglaló 
listát adott az —»egyházi év szentünnepei
ről. Mind a martyrologium, mind a litur
gikus kalendárium az ünnepek naptári 
rendjében tartalmazta a szentek ünnepeit. 
A kalendárium csak a szent nevét és az 
ünnep rangját jelezte az adott napon, a 
martyrologium egyéb fontos tudnivalókat 
is közölt, pl. a vértanúság helyét és idejét. 
Az egyetemesen tisztelt szentek mellett 
mindenütt helyet kapnak bennük a helyi 
(egyházmegyei, rendi stb.) szentek is, így 
ezek a szentkultusz szempontjából rend
kívül fontos források. Az első nagy hatá
sú minta ezen a téren az ün. Martyrologi
um Hieronimianum, amelyet -  tévesen -  
az 5. sz. nagy egyházi írójának, a Biblia 
latinra (Vulgata) fordítójának, Szt. Jero
mosnak (f420) tulajdonítottak. A ~i emlé
kek „ünnepi kalendáriumba” sorolása a 
középkor későbbi századaiban fontos 
rendszerező szempont lett. A prédikáció

gyűjtemények szerzői ennek alapján ren
dezték sorba az egyes szentek ünnepeire 
szánt prédikációikat. Ugyancsak a naptári 
elrendezést választották a számukra ké
szülő segédeszközök, a szentlegendák 
enciklopédikus gyűjteményei, melyek 
közül a leghíresebbé az 1260/63 és az 
1270-es évek eleje között Jacobus de Vo
ragine által összeállított —»Legenda au
rea (Arany legenda) vált. A szentté avatás 
után megírták az új ünnep miséjének sa
ját könyörgéseit, ezeket a pap által el
mondott imádságokat önálló liturgikus 
könyv, a sacramentarium tartalmazza. 
(Ilyen sacramentarium pl. a később egyéb 
kiegészítésekkel ellátott —»Pray-kódex 
is.) A szentek ünnepeire a legendák mel
lett elkészítették a zsolozsma számára a 
szent „historiá”-ját, vagyis az ünnepen 
éneklendő antifónák és responzóriumok 
sorozatát, melyek lehettek prózai szöve
gek vagy verses zsolozsmák (verses hi
storia, officium rythmicum). A -hoz e 
ponton hozzákapcsolódó egyházi zené
nek, valamint a képi ábrázolások ikonog
ráfiái eszköztárának köszönhetően a szent- 
kultusz vált az egyházi művészet egyik 
legfontosabb kristályosodási pontjává.

5. szentté avatási perek
A 13. sz. elejétől kezdve a Pápaság sa

ját előjogává nyilvánította az új szentek 
elismerését (amit korábban a püspökök is 
megtehettek), és a —»szentté avatást egy 
sor szentszéki ellenőrzéssel lefolytatott 
vizsgálat -  az életszentségről és a szent 
közreműködésével történt csodákról ösz- 
szegyűjtött hiteles tanúvallomások le
jegyzése és kritikus megvitatása -  függ
vényévé tette. Ez számos változást hozott 
a ~ műfajában: ettől kezdve a szentek éle
tét bemutató legendák gyakran e szentté 
avatási perek részletes dokumentációját 
felhasználva íródtak. így pl. Árpád-házi 
Szt. Erzsébet (f 1231) legszebb legendá
ja, a Dicta quatuor ancillarum (A négy 
szolgáló vallomása) az 1232-35 között 
lefolyt szentté avatási perben meghallga
tott szolgálólányok tanúvallomásainak 
egybeszerkesztésével készült (^E rzsé
bet-legendák). Árpád-házi Szt. Margit 
(f 1270) legrégebbi legendája a szentsé
gével kapcsolatos első vizsgálat alkalmá
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ból foglalta össze élettörténetét, és máso
dik felében tartalmazta az első vizsgálat
ban (1272-74) összegyűjtött csodákat. A 
14. sz.-ban készült nagyobb legendáját 
(Legenda maior) a szentté avatási per 
Avignonban fellelhető jegyzőkönyvének 
alapos feldolgozásával készítette a ma
gyar királylányt csak hírből ismerő do
monkos szerző, Guarinus de Giaco 
(—»Margit-legendák).

6. népnyelvi hagiográfiai irodalom
A szentekről szóló történetek az egy

házi-liturgikus tiszteleten túlmenően a 
laikus kultúra és irodalom fontos részei
vé lettek. Emléküket, egyes nekik tulaj
donított csodák leírását (pl. Szt. László 
király több csodáját) nem is mindig az 
egyházi legendák őrizték meg, hanem a 
királyi udvarban készített krónikák. A 
szentekről szóló verses legendák a nép
nyelvi szépirodalom első fontos alkotá
sai közé tartoztak: ilyen volt a vagyoná
ról és házasságáról lemondó, zarándok és 
koldus életet választó késő római patríci
usfiúról, Szt. Elekről szóló 11. sz.-i ófran
cia ének (az —»Elek-legendának egyéb
ként a következő századokban a legtöbb 
európai népnyelven született egy eredeti 
változata). A szentek legendáihoz (és 
kultuszához) így számos népi legenda, 
mitológiai történet is társult, pl. a Szt. 
György-legendához kapcsolódó sárkány- 
ölő-történet, mely a keresztes háborúk 
idején, a 11-12. sz.-ban bukkant fel. A 
skandináv szent királyok történetének el
beszélői nemegyszer az udvari skaldok 
(énekmondók) voltak, Szt. Olaf legrész
letesebb életírása a 13. sz.-i nagy izlandi 
történelmi mű, a Snorri Sturluson által 
készített Heimskringla lapjain olvasható. 
A csodajegyzékeknek a népnyelvi iroda
lomba kerülését tanúsítja Gautier de 
Coincy 13. sz.-i francia nyelvű gyűjtemé
nye Szűz Mária csodáiról. Hasonló jelen
séget figyelhetünk meg a középkori ma
gyar nyelvű irodalomban is, ahol a legré
gibb fennmaradt vers, az —»Ómagyar 
Mária-siralom liturgikus költemény, s a 
15-16. sz.-i —»magyar nyelvű kódexiro
dalomban fennmaradt irodalmi művek 
között az egyik legrégebbi a Szt. Ferenc 
legendáját magyarító —»Jókai-kódex. A

többi magyar nyelvű kódexben is a ~i al
kotások vannak túlsúlyban.

Kiad.: Árpád-kori legendák és intelmek, 
szerk. Érszegi Géza, Bp., 1983; Vértanúakták 
és szenvedéstörténetek, szerk. Vanyó László, 
Bp., 1984 (Ókeresztény írók, 7); Jacobus de 
Voragine, Legenda aurea, szerk. Madas Edit, 
Bp., 1991; Legendák és csodák (13—16. szá
zad), szerk. Madas Edit, Klaniczay Gábor, 
Bp., 2001 (Szentek a magyar középkorból, 2).

írod.: Hippolyte Delehaye, Les légendes 
hagiographiques, Bruxelles, 1906; Frantisek 
G raus, Volk, Herrscher und Heiliger im Reich 
der Merowinger. Studien zur Hagiographie 
der Merowingerzeit, Praha, 1965; Patrick 
Geary, Furta Sacra. Thefts o f Relics in the 
Central Middle Ages, Princeton, 1978; Martin 
H einzelmann, Translationsberichte und ande
re Quellen des Reliquienkultes, Tumhout, 
1979; Peter B rown, A szentkultusz kialakulása 
és szerepe a latin kereszténységben [1981], 
Bp., 1993; André Vauchez, La sainteté en 
Occident aux derniers siècles du Moyen Age. 
D ’après les procès de canonisation et les 
documents hagiographiques, Roma, 1981, an
golul: Sainthood in the Later Middle Ages, 
Cambridge, 1997; Hagiographies. Histoire 
internationale de la littérature hagiographique 
latine et vernaculaire en Occident des origines 
à 1550, I—III, éd. Guy Philippart, Tumhout, 
1994-2001; Réginald Grégoire, Manuale di 
agiologia. Introduzione alla letteratura agio- 
grafica, Fabriano, 1996; Klaniczay Gábor, Az 
uralkodók szentsége a középkorban. Magyar 
dinasztikus szentkultuszok és európai model
lek, Bp., 2000.

Klaniczay Gábor

Hagvmási Bálint (Valentinus Cybe
leius Varasdiensis; Varasd, 1490?-?, 
1517. jan. 12. u.)

Humanista költő, író. 1506-16 között 
—»Szatmári György pécsi püspök költsé
gén tanult Itáliában. 1509-13 között Gio
vanni Battista Pio tanítványa a bolognai 
egyetemen. 1512-től pécsi és székesfehér
vári kanonok, Szatmári humanista köré
nek tagja. Életútjának utolsó adata Opu
sculum de laudibus et vituperio vini et 
aquae (Hagenau, 1578) c. munkája Szat
márihoz intézett ajánlásának dátuma. A 
Pio verseit tartalmazó kötet (Elegidia, Bo-
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lógna, 1509) függelékében található ~ 
négy költeménye: az első a könyv olvasó
jához, a második az irigyhez szól, a har
madik Laurentius de Bistritiához a cím
zett kiválóságáról és a dicsőítés fontos 
voltáról; a negyedik vers, az Ad Pannoni
am a Mo.-dicséret toposzait tartalmazza. 
~ 1512-ben írta és visz. ugyanekkor 
nyomtatta ki Bolognában az Elegidion ad 
Georgiám episcopum Quinqueecclesien- 
sem pro canonicatu collato c., kanonoksá- 
gáért Szatmárinak hálát mondó és őt di
csőítő művét.

Az Opusculum indítéka az ajánlás sze
rint az a vita, amely Kesserű Mihály pécsi 
püspöki vikárius házában kerekedett a 
bor-, ill. a vízivók kiválóbb voltáról; a 
szerző művével mintegy a borivást védel
mező —»Macedóniai László érveire vála
szol. A vízivás mellett számos példát és 
argumentumot felsorakoztató dialógusban 
a vágáns vetélkedés és az iszokratészi 
declamatio —  maga is így nevezi munká
ját -  humanistáktól felújított műfaját egy
aránt felhasználja; hatott rá Erasmus A 
balgaság dicsérete c. munkája is.

Kiad.: Valentinus Cybeleius Varasdi- 
ensis, Opera. Carmina et Opusculum de lau
dibus et vituperio vini et aquae, ed. Maria Ré 
vész, Bp„ 1939 (BSMRAe, Saec. XVI.); Ma
gyar humanisták levelei, kiad. V. Kovács 
Sándor, Bp., 1971; Janus Pannonius. Magyar- 
országi humanisták, kiad. Klaniczay Tibor, 
Bp., 1982, 1033-1043 (Magyar Remekírók) 
(részletek az Opusculumbó\ magyar fordítás
ban); Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, 
I, Humanizmus, szerk. Ács Pál, Jankovics Jó
zsef, Kőszeghy Péter, Bp., 1998, 486^191 (az 
Ad Pannoniam latinul és magyarul).

írod.: Kardos Tibor, A magyarországi hu
manizmus kora, Bp., 1955; Bellus Ibolya, 
Megjegyzések Valentinus Cybeleius Opuscu- 
lumának szövegéhez, MKsz, 1991.

Jankóvits László

Hain, Gáspár (Kassa, 1632. febr. 
27,-Lőcse, 1687)

Krónikaíró, családja Nümbergből ván
dorolt Felső-Mo.-ra. Wittenbergben ta
nult, 26 éves korában a lőcsei iskola rek
tora. Városbíró, hithű ev.-ként 1664-től 
1683-ig viselte hivatalát. Latin és német

nyelvű krónikáját Aeneas Sylvius Jorda
nes és Antonio -»Bonfini adatainak és 
elődei -  a 16. sz. eleji kát. városbíró, Kon
rad Sperfogel, Daniel Türck, Johann 
Henisch, Christoph Kohl, Peter Czak ta
nácsos, Martin Frölich külső tanácstag, 
valamint nagyapja, Gáspár Cramer és ap
ja, Nikolaus Hain -  kéziratainak felhasz
nálásával állította össze. A saját korára 
vonatkozó részleteket az eseményekkel 
egyidejűleg fogalmazta meg. Feljegyzései 
tanúsága szerint pontosan tájékozódott 
Lőcse erkölcsi életéről, vigyázott, hogy a 
fényűzés ne kapjon lábra a polgárok kö
zött. Habsburg-hű, önérzetes német, éle
sen kikel a jezsuiták ellen.

Kiad.: Zipserische oder Leutschauerische 
Chronika, Hrsg. Bal Jeromos, Förster Jenő, 
K aufman Aurél, I—III, Lőcse, 1910-13; Sze- 
pességi, avagy lőcsei krónika és évkönyv, ki
ad. V éber Károly, Bp., 1988.

írod.: Demkó Kálmán, Hain Gáspár és 
krónikája, Sz, 1882.

Kovács József László

h a jd ú k
A —»zsoldoshadseregek korának sajá

tos magyar katonatípusa. Első képviselő
ik a 15. sz. végén a szarvasmarha-kivitel 
fejlődésével kialakult marhapásztor, ál
lathajtó rétegből kerültek ki, nevük is 
visz. innen ered. A 16. sz.-ban azután a 
török előrenyomulás következtében a 
birtok nélkül maradt —»nemesek, a lege
lőiket és egzisztenciájukat vesztett, pász- 
torkodó (ritkán földművelő), zömmel 
prot. —»jobbágyok a —»végvári katonaság 
soraiban kerestek menedéket, kiutat és 
felemelkedési lehetőséget. A János Zsig- 
mond táborában gyülekező, a hódoltsági 
területekről menekült ~ számát egy 
1542. évi forrás, nyilván túlozva, 25 000- 
re teszi. A század közepére katonáskodá
suk olyannyira meghatározó lett, hogy a 
hajdú szó a magyar gyalogos katona szi
nonimájává vált, bár kis számban voltak 
lovas ~ is. Az ez időben már -»kézi lő
fegyverekkel is felszerelt ~ az uralkodó, 
ill. egy-egy jelentősebb földesúr zsoldjá- 
ért vállaltak szolgálatot, vagy a kor rossz 
közállapotait kihasználva szabad, gyak
ran rabló életmódot folytattak.
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Mint —»rendiségen kívüli, nehezen fé
kezhető, mélyen prot. öntudatú, önmagát 
a társadalmon kívül- és felülállónak te
kintő, nagy katonai harcértéket képviselő 
erőt, a ~at számos mozgalom igyekezett 
a maga oldalára állítani a 16-18. sz.-ban. 
Megnyerésükre még a Habsburgok is tö
rekedtek, olyannyira, hogy képviselőiket 
11. Mátyás meghívta az 1608-i pozsonyi 
—»országgyűlésre. Jelentős szerepet kap
tak a tizenöt éves háborúnak véget vető 
Bocskay-felkelésben, különösen Báthory 
Gábor fejedelem idején az erdélyi belpoli
tikában, a Thököly-felkelésben és a Rákó- 
czi-szabadságharcban. Közösségi privilé
giumaikat a nemesi előjogok irányában 
próbálták bővíteni, a Rákóczi-szabadság- 
harcban a hajdúszabadság lett a harcoló 
parasztok társadalmi célja.

Az iratos, másként királyi ~ az uralko
dó zsoldján a végvárakban teljesítettek 
szolgálatot. A magyar hadszíntérre érke
ző német gyalogosokhoz hasonlóan zsol
dos életformát éltek, noha helyhezkötött- 
ségük lehetővé tette, hogy földet művel
jenek, vagy továbbra is részt vállaljanak 
a nyugatra irányuló élőállat-kereskede
lemben. Katonai egységük az 50 fős vaj
daság volt, amelynek élén a gyalogvajda 
(-»vajda) állt. Egy-egy vajdaság 5 tized
re oszlott, amelyeket 4 tizedes és a vajda 
vezetett. Az iratos ~ a —»végvárrendszer 
17. sz. végi felszámolásáig a magyar „vi
tézlő rend” meghatározó részét alkották. 
A ~ másik jelentős csoportja, a szabad ~ 
egy része egy-egy nagybirtokos szolgá
latában, annak magánföldesúri seregében 
pénz- vagy természetbeni juttatásokért, 
ill. különböző kiváltságok fejében kato
náskodott. A szabad ~ másik része kóbor 
népségként alkalmi szolgálatot vállalt, 
vagy egyéb módon igyekezett megélhe
tését biztosítani. Miután a 17. sz.-ban az 
—»Udvari Haditanács az -»iratos katona
ság létszámát anyagi okokból jelentősen 
csökkentette, az iratos ~ egy része szin
tén földönfutóvá vált, és ha tehette, föl
desuraknál vállalt szolgálatot. Ennek a 
rétegnek a gyarapodását segítette elő, 
hogy amikor a zsitvatoroki békekötés 
(1606) után csökkent a végvári katonák 
száma, a mo.-i földesurak a török portyák

ellen ~ betelepítésével védekeztek. Belő
lük alakultak ki a dunántúli magánföldes
úri -telepek (pl. Körmend, Csákány, 
Jánosháza, Tűrje stb.), melyeknek lakói 
különféle kiváltságok fejében fegyverfor
gatással tartoztak. A Muraközben a Zrí
nyiek —»katonaparasztjainak jelentős ré
sze is hajdú volt, de —ként szolgáltak a 
szintén kiváltságolt Sajó-Hernád melléki, 
a Körös-közi-bihari és a szabolcsi hajdú
telepek lakói is. Ők alkották a kiváltságolt 
vagy privilegizált -  rétegét.

A privilegizált -  legismertebb csoport
ja az a mintegy 10 000 főnyi katona, aki
ket Bocskay István fejedelem 1605 de
cemberében Szabolcs m.-ben, főként az 
utóbb „öreg”-nek nevezett hét hajdúvá
rosban (Dorog, Böszörmény, Szoboszló, 
Nánás, Hadház, Polgár, Vámospércs) ka
tonáskodásukért számos jelentős kivált
sággal (örökös adómentesség, bíráskodá
si és önkormányzati privilégiumok stb.) 
kollektív megnemesítéssel telepített le. A 
Bocskay-féle -  kiváltságolása olyannyira 
jelentős volt, hogy ők -  a hajdútelepek la
kóival ellentétben -  a török kiűzését köve
tően sem kerültek földesúri joghatóság 
alá. A 18. sz. végén -  birtokcserék után -  
hat mezőváros alkotta a Hajdúvárosok ki
váltságos kerületét.

A szabad -  általában továbbra is a por
tyák során szerzett zsákmányból, ill. rab
lásból tartották fenn magukat, és csak al
kalmanként, egy-egy hadjárat idejére sze
gődtek szolgálatba. Miután a 17. sz.-ban 
valóságos rablóbandákba csoportosulva 
fosztogatták a hódoltsági és királyi mo.-i 
területeket, az ország törvényei továbbá 
az Udvari Haditanács rendelkezései szi
gorú megbüntetésüket helyezték kilátás
ba. Mo. felszabadulásával azonban a — 
más csoportjaihoz hasonlóan ez a réteg is 
felszámolódott, többek között II. Rákóczi 
Ferenc szabadságharcának küzdelmeiben. 
Velük szemben viszont egyre növekvő 
szerephez jutott az irreguláris, főleg a még 
mindig tömegesen érkező és fegyveres 
szolgálatot vállaló, de a délszlávok mellett 
most már egyre inkább magyar menekül
tekből álló, tízezres nagyságrendű, rész
ben királyi, részben magánföldesúri szol
gálatba állt hajdúkatonaság. A szabadság-
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küzdelmek elmúltával egyre többen vál
laltak közülük szolgálatot a császári 
-»állandó hadseregben, amelyben 1688- 
ban Pálfíy Miklós gr. szervezte meg az el
ső, még rövid életű hajdúezredet. Az 
1702-ben Bagossy Pál által alapított haj
dúezred egészen a 20. sz.-ig tovább élt.

A ~ a régiségben sajátos viseletűkkel, 
fegyverzetükkel, mulatozási (főként tán- 
colási, nótázási) szokásaikkal a közbe
széd gyakori szereplői voltak. —»Istvánf- 
fy Miklós magyar történetében számta
lanszor említi a ~at, szinte kivétel nélkül 
’rabló, fosztogató, prédaleső’ értelmet su
galló szövegkörnyezetben. Nála a vitéz, 
de faragatlan, műveletlen, gyakorta az el
bizakodott embert példázzák. —»Új falvi 
Imre 1602-ben azokat a kántorokat, taní
tókat feddi, akik „valami pajkos vagy 
hajdú ' nótára fakadnak, —»Homonnai 
Bálint 1605-ben írt naplójában még a tö
rököknek is nagyobb vallási-esztétikai ér
zékenységet tulajdonít, mint a ~nak, akik 
szerinte a virágéneket sem tudják a zsol
tártól megkülönböztetni. —»Kemény Já

nos Önéletírásában Boros Jánost jellemzi 
ekképpen: „egy paraszt oláh fiból neveke- 
dett hajdú; részeges, kurvás, rossz ember 
vala”, ahol a hajdú nyilvánvalóan nem 
foglalkozás, hanem minősítés. A váradi 
kapitányhelyettes jellemzésébe is bcle- 
szövi: „bizonyára csak egy hajdú, hebe
hurgya és szós ember vala.” A viseletle
írásoknál, pl. —»Apor Péternél, nem ritka 
a „hajdú módra” jellemzés, a fegyverek 
részletezésekor is megjegyzi, pl. a „kő
szegi pulyhák”-nál, hogy „ennek nem 
volt vontja, s rendszerint az hajdúk visel
tének ilyent”. A régiségben az ármás, az
az fegyveres egyszerre jelentett rablót és 
hajdút. Amikor a ~at a protestantizmus 
legharcosabb mo.-i képviselőinek tekint
jük, nem feledkezhetünk el arról, hogy 
legendás műveletlenségük alól nyilván a 
teológia sem volt kivétel.

írod.: Takáts Sándor, A magyar gyalog
ság megalakulása, Bp., 1908; Györffy Ist
ván, A hajdúk eredete, Hajdúnánás, 1938; A 
magyar gyalogság. A magyar gyalogos katona 
története, szerk. D o r o m b y  József, R eé  László, 
Bp., é. n. [1941]; D a n k ó  Imre, A hajdú-kuta
tás jelenlegi állása és feladatai, Debrecen, 
1965; RÁcz István, A hajdúk a 17. században, 
Debrecen, 1969 (Magyar történeti tanulmá
nyok, 2); Szendrey István, Hajdú- szabadság
levelek, Debrecen, 1971; N agy László, Haj
dúvitézek. 1591-1699. Bp., 21986.

Kőszeghy Péter-Pálffy Géza- 
Zachar József

Hajdú kerület —»hajdúk

Hajdúság -»hajdúk

hajdútánc
A magyar tánctörténet forrásaiban a 

~cal találkozunk legkorábban. Szűkebb 
értelemben a —»hajdúk fegyveres pászto
ri-katonai tánca, de udvari, főúri környe
zetben is megjelenik mint reprezentatív 
férfi szólótánc. Tágabban a korszak álta
lános népies Kárpát-medencei táncstílu
sát jelöli. 16-17. sz.-i hazai divatját és 
európai hírét a török háborúk, majd a hó
doltság körülményei magyarázzák. A fel
jegyzések, irodalmi emlékek, ábrázolá
sok szerint a fegyver (kard, szekerce)
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virtuóz forgatásával együtt járó, kötetlen 
felépítésű, harcszerű mozzanatokkal át
szőtt férfitáncot magánosán, csoportosan, 
összefogózott körben s alkalmanként még 
nővel, páros formában is járták. A forrá
sok hangsúlyozzák a tánc szilaj, dobogós 
jellegét, kiemelik szinte akrobatikus ugró, 
guggoló, földhöz lapuló figuráit. Először 
az 1514-es parasztháború vérbefojtásának 
ki végzési jelenetében említik, később a 
török elleni küzdelem jellemző katonatán
caként tűnik fel. —»Balassi Bálint 1572- 
ben eljárt ~át örökítette meg a szemtanú 
—»Istvánffy Miklós: „a hadi ifjúság és az 
előkelő férfiak fölserdült gyermekei a 
ház tornácában táncokat jártak, s ezek kö
zött Balassi Bálint [...] nyerte el a pálmát 
-  abban a táncban, mely a mi juhászaink
nak különleges sajátja, de amelyet a kül
földi népség közös magyar táncnak tart -  
midőn a császár és király s a többi herce
gek egy magas emelvényről gyönyörkö
déssel nézték őt, amint [...] lábszárait, föl
dig guggolva, majd összekapta, majd szét
vetette, majd felszökellve ugrándozott.” 
—»Esterházy (I.) Pál hasonló jelenetet je
gyez fel 1647-ből önéletrajzában: „An
nak utána két mezítelen karddal kellett 
hajdútáncot járnom, kinek igen mestere 
voltam.”

Sok vitát váltott ki a ~ eredetének kér
dése. Hiteles választ a történeti szemléle
tű néptánckutatás adott, mely a Kárpát
medence népei táncfolklórjának ismere
tében értelmezte az írott források adatait. 
Eszerint „A magyar, cigány, szlovák, go- 
rál, ruszin és erdélyi román folklórban 
több olyan tánc feltűnik, amelyek formai
zenei vonásaikban, s olykor még névleg is 
kapcsolódnak e fontos, s az említett népek 
tánckincsének összefonódását tanúsító ré
gi táncfajtához. E táncok a történeti hajdú
tánc egymástól elszigetelődött, külön 
ágon fejlődött, regionális-etnikus színeze
tű elágazásai. Az improvizatív magyar és 
cigány változatokra (botoló, kanásztánc, 
seprűtánc) a virtuóz, változatos eszközke
zelés, a hajdútánc szlovák és gorál ágára 
(odzemok, hajduch, zbójnicki) a csopor
tos, kollektív előadás és a guggoló motí
vumok, az erdélyi román haidauxa pedig 
a passzív eszközhasználat, s a botra tá

maszkodó gazdag, virtuóz figurázás a jel
lemző. E tánccsalád eszköz nélküli rokon
sági körébe tartoznak az ugrós és legényes 
táncok, amelyek -  a történeti hajdútánccal 
és a pásztortáncokkal analóg módon -  
szóló, csoportos és páros formában is él
nek.” (M artin, 1980)

Lásd még: —»tánczene. 
írod.: Réthei Prikkel Marián, A magyar

ság táncai, Bp., 1924; Martin György, Der 
siebenbürgische Haiduckentanz, StudMus, 
11(1969); Uő, Fegyvertánc, mutatványos szó
lótánc, hajdútánc, in Magyar néptánchagyo
mányok, szerk. Lelkes Lajos, Bp., 1980, 
21996; UŐ, Kinizsi tánca a 15. és 16. századi 
forrásokban, ZtDolg, 1983; Pesovár Ernő, A 
magyar tánctörténet évszázadai, Bp., 1972, 
21973; Martin György, Népi tánchagyomány 
és nemzeti tánctípusok Kelet-közép-Európá- 
ban, a 16-19. században, Ethn, 95(1984).

Martin György és Pesovár Ernő 
nyomán: Domokos Mária

hajítólándzsa —»szálfegyverek

haj karika
Viselete a honfoglalástól a 10. sz. vé

géig igen gyakori, de az Árpád-korban is 
folyamatosan kimutatható. Egészen a 14. 
sz.-ig használták mindkét nembeliek. 
Legelterjedtebb formája a szögletes vagy 
kerek metszetű, ill. csavart huzalból haj
lított gyűrű, egyik vége S formán elkala
pálva. A ~k átmérője 1,5-5 cm között 
változik. A férfiak általában 1-2, a nők 3- 
4 párat viseltek kétoldalt a hajba fűzve. 
Az előkelőbb hölgyek főkötőjükbe, fáty
lukba is fontak hasonló díszítményeket.

írod.: Lovag Zsuzsa, A magyar viselet a 
11-13. században, AH, 2(1974).

Kiss Erika

Hajnal Mátyás (Nagyszombat, 1578. 
febr. 4.-Bécs, 1644. máj. 28.)

Jezsuita hitszónok, író, versszerző. 
Húszévesen lépett a rendbe. 1604-től 
—»Pázmány Péter tanítványként Grazban 
teológiát tanult, 1608-tól kollégiumok
ban tanított (Vágsellye, Zágráb, Bécs); 
1613-tól a Bánffy családnál, Forgách 
Zsigmond főkapitány mellett, majd -»Es
terházy Miklós nádor udvarában látott el
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missziós szolgálatot. Ő térítette kát. hitre a 
nádor nejét, Nyáry Krisztinát, —»Thurzó 
Imre özvegyét. Hatására változtak meg a 
nádori udvar szokásai: vitézi játékok he
lyett a vallásos elmélkedés, a teológia ma
gas szintű művelése, a szenvedéllyel foly
tatott tudományos vita jött divatba, az ud
vari zenekar ~ közbenjárására kísérte 
muzsikával a soproni jezsuiták színda
rabját. ~ Nyáry Krisztinával együtt nagy 
gondolt viselt a gyermekek hitoktatására. 
Nemcsak papja, tanára is volt Esterházy- 
nak: Grazban szerzett teológiai, bölcsé
szeti és matematikusi tudományát adta 
át, elsősorban ő kovácsolta a nagy ellen- 
reformátor szellemi fegyvereit. Szoros 
együttműködésük egy életen át tartott.

Első nyomtatásban megjelent műve, a 
Nyáry Krisztinának ajánlott, a 17. sz.- 
ban több kiadást is megért A Jézus szívét 
szerető szíveknek ájtatosságára szíves 
képekkel kiformáltatott és azokrul való 
elmélkedésekkel és imádságokkal megma- 
gyaráztatott könyvecske (Bécs, 1629) 
emblémás imádságoskönyv. Az 1620-as 
években megjelenő számos „Cor Jesu 
amanti Sacrum” (Jézus szeretetének szen
telt szív) jellegű könyvvel azonban inkább 
csak a németalföldi Antoin Wierixtől (a 
16. sz. legkitűnőbb metszőjétől) származó 
18 kép és a divatos módszer, az embléma
képzés rokonítja. Mind az imák, mind az 
imakönyvhöz csatolt egyházi énekek na
gyobb része közvetlenül a magyar hagyo
mányba tagolódik. Egyes középkori latin 
szövegeknek (pl. az Aquinoi Szent Tamás 
szerzetté „Dicsérd, Sión, Megváltódat" 
kezdetű imának) itt található az első ma
gyar fordítása. A kiadást —»Ferenczffy Lő
rinc gondozta. A 2. kiadásban (Pozsony, 
1642)-tö b b  helyen változtatott.

A Rákócziak udvari papja, ^K eresz
túri Bíró Pál ref. prédikátor ellen, „egy 
keresztény orvosdoktor" álnéven írta Ki
tett cégér ( 1640) c. vitairatát. A polémia 
végső soron az Esterházyak és a Rákó
cziak közötti ideológiai-teológiai vitának 
is tekinthető, ekkor azonban még egyik 
fél sem süllyed a következő generáció 
(Sámbár Mátyás és prot. ellenfelei) ese
tenként alantas szintjére.

-jelentőségét mutatja, hogy Ipolyi Ar-
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‘X7‘Cdd a’ rrtcftcrfégh pennáját 
V írd be az fzivnek Celláját 

Drága fzcp képeiddel, 
így  feni Venus megh nem rontya 

Sem kévánfagh nem rú iiuya  
Megh, rút fertezéíivel.

TiZEN-«

H ajnal  M átyás , Szíves könyvecske, Bécs , 1629

nőid egy évtizeden át dolgozott életraj
zán, ám a munka befejezetlenül maradt.

Kiad.: Hajnal Mátyás, Az Jesus szívét 
szerető szíveknek [...], Bp., 1932; RMKT 
XVII/7, 1974; Magyar költők 17. század, 
1990; BHA 27, 1992 (hasonmás).

írod.: Tímár Kálmán, Adalék Hajnal 
Mátyás életéhez, ItK, 1930; Klaniczay Tibor, 
A magyar barokk irodalom kialakulása, ItK, 
1960 = Uő, Reneszánsz és barokk, Bp., 1961; 
Holl Béla, Ferenczffy Lőrinc. Egy magyar 
könyvkiadó a 17. században, Bp., 1980; 
Zemplényi Ferenc, Egy magyar jezsuita  
emblematikus, Hajnal Mátyás, in Ikonológia 
és műértelmezés, II, Szeged, 1987.

Kőszeghy Péter

Hajnóczi Dániel (Vágbeszterce, 1690. 
ápr. 9.-Sopron, 1747. febr. 26.)

A soproni ev. líceum tanára, konrek- 
tora, 1741-től rektora. Sopronban, majd 
1715-től Wittenbergben tanult, hazatérve 
1718-ban egykori iskolájának tanára lett. 
A jénai latin társaság tagja; kiváló szó
nok, -»Wallaszky Pál Conspectus c. iro
dalomtörténetében magyar Cicerónak 
nevezte. Versus memoriales (Regens
burg, 1741) c. latin nyelvkönyve több ki
adást megért. A soproni líceum általa 
összeállított tanterve (Desideria scholasti-
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ca) a 18. sz. végéig érvényben volt. Addi
tamenta et supplementa címmel (kézirat
ban maradt) kiegészítést írt -»Czwittinger 
Dávid írói lexikonához. Kéziratban ma
radt a 18. sz.-i Sopront pontosan bemuta
tó Iter Neosoliense c. útleírása is. Gimná
ziuma utolsó előtti évfolyamában előadat
ta Sámuel Pufendorf jogtanát és Christian 
Wolff logikáját, emiatt feljelentették. Az 
őt ért támadásokba belebetegedett, és ha
marosan meghalt.

K iad.: Hajnóczi Dániel 1739. évi városle
írása Sopronról, ford. Waigand József, 
jegyz. Csatkai Endre, Soproni Szemle, 1965 
(az Iter Neosoliense kivonatos fordítása).

Írod.: N émeth Sámuel, Hajnóczy Dániel, 
Soproni Szemle, 1941.

Kovács József László

Hajnóczy József (Modor, 1750. máj.
3.-Buda, 1795. máj. 20)

író, ügyvéd, királyi tanácsos, kamarai 
főtitkár, az 1780- 90-es évek reformmoz
galmának kimagasló képviselője. Tanul
mányait a soproni, majd a pozsonyi ev. 
gimnáziumban végezte, 1771-ben Po
zsonyban jogi végzettséget szerzett, és a 
királyi tábla hiteles jegyzője lett. Három 
évig Győrben és Pesten patvarista, 1774- 
től okleveles ügyvéd. 1774-78-ban gr. 
Forgách Miklós titkára volt Gácson, ahol 
megismerkedett a hazai közállapotokkal 
és a francia enciklopédisták műveit ta
nulmányozta. 1779-től gr. —»Széchényi 
Ferenc titkára, 1782-től uradalmi ügyvéd
je. A gróf felkérésére elkészítette könyvtá
rának katalógusát, kidolgozta a továbbfej
lesztés elveit, és hozzákezdett a megvaló
sításhoz. Széchényi révén megnyíltak 
előtte a levéltárak, 1777-től haláláig okle
veleket gyűjt, másol és rendszerez, törté
neti kutatásokat folytat. 1783-ban, amikor 
a grófot Zágrábba kíséri, lemásolja a hor- 
vát gyűlések végzéseit, s elsőként hasz
nálja föl őket a magyar jogtudósok közül. 
1782-ben már szabadkőműves, számadó 
naplójából tudjuk, hogy a zágrábi szabad- 
kőműves páholynak is tagja volt. 1786- 
ban Széchényi ajánlására Szerém m. 
alispánja lett, és Vukovárban telepedett le. 
Vármegyéjében sokat utazott, terveiről 
kétszer is emlékiratot terjesztett a császár

elé, a vízszabályozás, az erdővédelem és a 
kereskedelmi útvonalak biztosításának 
fontosságát hangsúlyozva. Tudományos 
tevékenységét is folytatta, igen sok tudós
sal, irodalmárral levelezett. Alispáni tiszt
ségéről 1790-ben mint nem nemesnek és 
prot.-nak le kellett mondania. Pestre köl
tözött, jogtörténeti kutatásokat folytatott. 
1791-ben jelentek meg névtelenül tör
vényelemzései, a Magyar Törvénytár kri
tikái. Bár adatgyűjteményei, jegyzetei 
nagyrészt kéziratban maradtak, nemzeti 
jogtörténetünk úttörőjének tekinthetjük. 
Utolsó, elveszett művében elsőként kez
dett foglalkozni a hazai jobbágyság törté
netével. A Hadi és Más Nevezetes Törté
netek és a Magyar Hírmondó c. bécsi la
pokban a francia forradalomról tudósított.

1791-ben a Magnanimitas nevű sza
badkőműves páholyban megismerkedett 
—»Martinovics Ignáccal. 1792-től a budai 
kamaránál titkár. Politikai nézetei radika- 
lizálódnak, ekkor fordítja le franciából 
magyarra, németre és latinra Martinovics 
Gorani álnéven I. Ferenc királyhoz inté
zett híres levelét is. 1793-ban két művét 
betiltja a bécsi cenzúrahivatal. Martino
vics 1794. máj. 10-én beavatja a jakobi
nus összeesküvésbe, és annak egyik igaz
gatójává teszi. 1794. aug. 16-án Martino
vics vallomása alapján elfogják. 1795. 
ápr. 27-én fölötte is kimondták a halálos 
ítéletet, máj. 20-án reggel végezték ki tár
saival együtt a Vérmezőn.

~ a francia forradalom lelkes híve volt, 
a nemességet igyekezett meggyőzni a 
feudalizmus polgári reformjának szüksé
gességéről. Elsőként kapcsolta össze a 
nemzeti függetlenség ügyét a polgári fej
lődéssel, elsőként ismerte föl, hogy a 
nemzeti szabadságot csak a nép széles 
tömegeivel lehet kivívni. A magyar poli
tikai gondolkodásban először fejtette ki 
rendszerezetten a jogkiterjesztés, a tör
vény előtti egyenlőség, a közteherviselés 
és a népképviselet elveit.

Művei: Acta diaetalia Posoniensia anni 
1618, Pest, 1790 (névtelenül); Politisch
kirchliches Manch-Hermaeon von den Refor
men Kayser Josephs überhaupt vorzüglich in 
Ungarn..., h. n., 1790 (névtelenül); Gedan
ken eines Ungarischen Patrioten über...,
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1790 (ms., OSZK); Nota de religione ad 
sensum legis reducta, 1790 (ms., OSZK); 
Propositiones deputationi fine..., 1790 (ms., 
OSZK); Ratio proponendarum in comitiis 
Hugariae legum, 1790 (ms., OSZK); De 
comitiis regni Hungáriáé deque organisa- 
tione eorundem dissertation juris..., h. n.,
1791 (névtelenül); Dissertatio politica pub
lica de regiae potestatis in Hungária..., h. n., 
1791 (névtelenül); De diversis subsidies 
publicis disseratio, h. n., 1792 (névtelenül); 
Extractus legum de statu ecclesiastico catho
lico..., h. n., 1792 (névtelenül); Intoleranz 
des katolischen Klerus..., h. n., 1792 (névte
lenül); Megjegyzések a nevelésről, 1793 (ms., 
OSZK); Thesaurus terrae Scepusiensis (ms., 
OSZK).

Kéziratos gyűjtemények: Adversaria 
diplomatica Hungáriáé a J. H...., (OSZK), 
Collectanea juris publici Hunarici (OSZK); 
Residua scripta (OSZK).

Kiad.: Hajnóczy József közjogi-politikai 
munkái, kiad. C sizmadia Andor, Bp., 1958; 
Hajnóczy József és a délszlávok, kiad. Szeli 
István, Növi Sad, 1965; Hajnóczy József, ki
ad. Poór János, Bp., 1998 (Magyar Szabadel
vűek).

írod.: Dr. Hajnóczy R. József, Hajnóczy 
József élete 1750-1795, Győr, é. n. [1894]; 
Payr Sándor, Hajnóczy Sámuel és fia  József, 
Sopron, 1934; Bónis György, Hajnóczy Jó
zsef 1750-1795, Bp., 1954; Kosáry Domo
kos, Hajnóczy József Elet és Tudomány, 
1955; Szeli István, Hajnóczy és a délszlávok. 
Kortörténeti tanulmány, Növi Sad, 1965; 
Kókay György, A Széchényi Könyvtár első 
könyvtárosa, MKsz, 1978; Barabás Tibor, 
Hajnóczy József in Uő, Magyar csillagok, 
Bp., 1979; Poór János, Az abszolutizmus és a 
rendiség kritikusa. Hajnóczy József, Rubicon, 
1998; Egy magyar jakobinus könyvtára. Haj
nóczy József könyvei az Országos Széchényi 
Könyvtárban, összeáll. Wix Györgyné, ms.

Nádor Zsófia

hajó
A keresztény szimbolikában az egyház 

jelképe, ennek kialakulásában egyrészt az 
ókori római -—állam párhuzam, másrészt 
az ószövetségi Noé bárkája-történet ját
szott fontos szerepet. Az utóbbira való 
utalásként a ~t időnként csőrében olajágat

tartó galambbal ábrázolták. A -—egyház 
azonosítás már az ókeresztény korban 
megtörtént, a ~ ekkortól már nem politi
kai, hanem vallási közösséget jelöl: a ke
resztény egyházat, melyet az élet veszé
lyes tengerén a keresztény hit terel az üd
vözülés, azaz a biztonságos kikötő felé. 
Szimbólumrendszerében Krisztus a kor
mányos, a kereszt az árboc. A -szimboli
kát viszi tovább pl. -törés (hit meggyen
gülése, romlása), a viharba került -  (kü
lönböző fenyegetettségeknek, előbb a 
keresztényüldözéseknek, majd a protes
tantizmus vagy a pogányok támadásainak 
kitett egyház), a lecsendesült tengeren 
horgonyzó -  (a kereszthalálnak köszönhe
tően eljött béke) ábrázolása. Gyakran lát
ható — a Jézus lecsendesíti a vihart- és a 
Péter a vízen jár-jeleneteken, ahol Krisz
tus megmenti a ~t, a veszélybe került 
egyházat, s kaphat szimbolikus értelme
zést tengeri csatajeleneteken is, pl. a 
lepantói csata ábrázolásain, ahol a -  a tö-

N oé  bárkájá t  ábrázoló  em blém a  egy  17. sz . végi 
nyom tatványban
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Szt. Kordula és Orsolya a németlipcsei főoltáron, részlet

rök felett győzedelmes egyházat jeleníti 
meg (pl. a Klauber fivérek metszetén, 
1750 k.). Hasonló jelentésben szerepel 
emblémáskönyvekben is, legtöbbször az 
állam, a jó kormányzás, a keresztény egy
ház jelképe. A viharba került ~ utal a 
reményre, a kedvezőtlen körülmények 
közötti helytállásra és a megmenekülésre, 
s ~ látható Confidenza erény alakjának ke
zében is, mert a hajósok a rájuk leselkedő 
veszélyek és a tenger kiszámíthatatlansá
ga ellenére is hisznek a menekülésben, 
amikor tengerre merészkednek. A hátszél
lel menő ~ az erény mellé párosuló sze
rencsét, az ellenszélben evező ~ pedig a 
célratörést jelképezi. A zátonyra futott ~ a 
szerencse állhatatlanságára és a rejtett ve
szélyekre figyelmeztet, a kikötőben hor
gonyzó ~ az okos várakozást, a biztonság 
megtartását ajánlja figyelmünkbe.

A templomot magát is tekintették —nak, 
erre utal pl. a fő~, kereszt- stb. elnevezés 
is, és néha a szószék is -  alakú volt (pl. a 
császári templomban), mert onnan a pap 
éppen úgy beszél híveihez, ahogy egykor

Krisztus a bárkából tanította a népet (Lk, 
5,3). Szt. Péter apostol, Myrai Szt. Mik
lós és Szt. Kordula, időnként Nepomuki 
Szt. János attribútuma is lehet, -val a ke
zében látható pl. Szt. Kordula a német
lipcsei főoltáron (1470-es évek, SNG).

Bubryák Orsolya

hajóépítés
Jóllehet Mo. területén már a honfogla

lást követő századokban élénk hajóforga
lom alakult ki, hajóépítő iparunk még a 
török hódoltság előtt is jelentéktelen volt. 
A —hez ugyanis feldolgozott vas és külön
féle szerszámok kellettek, ezekben pedig 
nagy hiány volt nemcsak nálunk, hanem 
az iparilag fejlettebb örökös tartományok
ban is. A bécsi arzenálba évszázadokon 
keresztül Itáliából hozatták a fűrészeket, 
egyéb szerszámokat és a hajóépítő meste
reket. Mivel az olasz mesterek és az olasz 
fűrészek igen sokba kerültek, sok régi ha
jóépítő telepen baltával készítették a hajó
hoz szükséges deszkákat. Az erdélyi ha
jóépítő telepeken még a 18. sz.-ban is fa
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szegekkel készültek a hajók, amelyek 
azonban nem bírták a nagyobb megterhe
lést. A 16-18. sz. elejéig a sószállítás 
(—»só) tartotta fenn a ~t. A Maroson, a 
Szamoson és a Tiszán ősidők óta jártak a 
hazai hajók, de a hódoltság idején csak 
igen rövid szakaszon közlekedhettek sza
badon, ezért visszafejlődött a ~. Inkább 
tutajokat, más néven talpakat használtak, 
amelyeknek összeállítása nem igényelt 
különösebb szakértelmet, célhoz érve pe
dig szétbontották őket, és a faanyagot az 
Alföldön eladták, így nem kellett a vissza- 
vontatásról gondoskodni.

A mohácsi csatavesztés előtt az Al-Du- 
na mentén a legfontosabb végvárak a fo
lyó jobb partján állottak, katonaságuk el
látásához sok hajóra volt szükség. A Drá
va és a Száva mentén hatalmas tölgyesek 
terültek el, ami szeg, iszkába és hajóvasa
lás kellett a naszádokhoz, azt pedig Stá
jerodból és Krajnából lehozhatták a folyó
kon. így itt fellendült a ~. Amint azonban 
a törökök elérték a Dráva és a Száva vo
nalát, ezek a régi hajóépítő telepek elvesz
tek Mo. számára.

Bécs ámkirakó joga miatt a Duna mo.-i 
szakasza mentén a hódoltság időszaka 
előtt nem voltak hajóépítő telepek. Bécs- 
nél a hajókat az osztrák hercegek ősi jo
ga alapján kiürítették, és az üres hajókat 
a lämpecher hivatal (Lärenbecheramt) be
váltotta, majd a beváltott hajókat újra el
adta, mégpedig többnyire magyar keres
kedőknek, akik Bécsben így nemcsak áru
kat, hanem olcsó hajókat is kaphattak. A 
hajók visszavontatása sokba került, ezért 
inkább igyekeztek rajtuk túladni. A bajor- 
o.-i Duna menti és a gmundeni sókamara 
területén lévő ~ telepek fellendülése rend
kívül olcsóvá tette a hajókat, a mo.-i Du- 
na-szakaszon ~re alkalmas fa hiányában 
meg sem kísérelték a hajóépítő telepek 
felállítását.

I. Ferdinánd uralkodása alatt két fon
tos osztrák hivatal terjesztette ki műkö
dését Mo.-ra. A fő hajózási hivatalnak 
(Oberstschiffmeisteramt) a katonák szál
lítása és élelmezése volt a feladata, s Po
zsonyban, Óváron, Győrben, Komárom
ban és Esztergomban voltak fiókjai, ahol 
számos hajót tartalékoltak. A másik in

tézménynek, a fő hajóhídügyi hivatalnak 
(Oberstschiffbrückamt) a feladata volt az 
ideiglenes és az állandó jellegű hajóhidak 
építése és a hidakat képező hajótestek kar
bantartása, javítása. Mindkét hivatal szá
mos hajóépítő kézművest foglalkoztatott, 
akiket az örökös tartományokból hozat
tak. A 17. sz.-ban a nagy hadihajók már 
Mo.-on épültek. Fleury admirális négy 
nagy hajóját Komáromban építették, a 
másik tízet pedig a Margit-szigeten javí
tották. A fő hajózási hivatal a már emlí
tett hajózási központokon kívül Márama- 
rosba, Kassára, Erdélyben a Maros mel
lékére telepített hajóépitő mestereket.

Míg a 16. és a 17. sz.-ban azért küldték 
a hajóépítőket, mert hazánkban ilyeneket 
nem találtak, addig a 18. sz. elején már 
határozottan azzal a szándékkal hozatták a 
schoppereket, hogy tanítsák a helyi lako
sokat. így alakultak ki a 18. sz. elejére a 
bajai, a mohácsi, majd a híres szegedi ha
jóépítő telepek. Flogy az itteni hajóépítők 
csakugyan a schopperektől tanulták el 
mesterségüket, mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy még a 20. sz.-ban is superek- 
nck nevezték magukat.

írod.: Dr. T a k á t s  Sándor, Hajóépítők tele
pítése Magyarországba a 16., 17. és a 18. szá
zadban, Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 
1904; Uő, A magyar gyalogság megalakulása, 
Bp., 1908; Bíró József, A hajózás szerepe Ma
gyarország közlekedésében a 18. században, A 
Közlekedési Múzeum Évkönyve, 1974-75.

Bíró József

hajós
A ~ok hazánkban jelentős foglalkozási 

ágazatot alkotnak a honfoglalást követő 
századoktól kezdve. A —»tihanyi alapító- 
levél 1055-ben a tihanyi és a foki (Siófok) 
révet említi. Az 1109. évi latin átírásból is
mert —»veszprémvölgyi alapítólevélben 7 
révész szerepel a felsorolt szolganép kö
zött. A 12. sz.-ban nemcsak a Balatonon, 
hanem a Dunán is rendszeres volt a hajó- 
forgalom. Az óbudai káptalan 1148-ban 
kelt kiváltságlevele szerint a Dunán bo
nyolították le a tordai -»só és a szerémi 
—»bor szállítását. A IL Géza által adomá
nyozott kiváltság értelmében a káptalan a 
Dunán a lefelé vagy felfelé haladó hajó
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kát megvámolhatta. A Dunán érkeztek le a 
budai vásárra a Nyugatról származó por
tékák is. III. Orbán pápa 1188-ban kiadott 
oklevele említi, hogy a buda-felhévízi és 
az esztergom-szentkirályi keresztes lova
gok huzamosabb idő óta rendszeres jára
tot tartanak fenn Esztergom és Buda kö
zött 12 hajóval. A latin nyelvű oklevelek 
hajóikat carina vagy koráb néven említik.

A hajózás kezdettől fogva a legjövedel
mezőbb mesterség volt Pesten. A -ok a 
13. sz.-ra külön testületként működtek, s 
Kun Lászlótól elnyerték a pesti rév vám
jogát is. Gazdasági jelentőségüket egé
szen a török korig megtartották. Rendsze
res volt a győrszentmártoni, azaz a pan
nonhalmi apátság hajózása is. Ők az 
Erdélyből származó sót szállították az át
rakóhelytől fel Almásfüzitőig.

A hajózás fontos pénzbevételi forrás 
volt a középkorban a vám és révjog birto
kosainak. A ~ok azonban igyekeztek kiját
szani a vámosokat, amiből számos vi
szály, perlekedés származott. A szintén 
jelentős jövedelmet biztosító révjogért 
gyakran az erőszakoskodástól sem riadtak 
vissza.

A 16. sz.-ban a török hódítás véget ve
tett a mo.-i kereskedelmi hajózásnak. Bár 
a szultán és a magyar uralkodó az egy
mással kötött szerződésekben több ízben 
is szavatolta a hajózás szabadságát, a há
borús viszonyok veszélyeztették az áru- 
szállítást. A hajós testületek helyett, attól 
kezdve, hogy a törökök elérték a Duna és 
a Száva vonalát, közel két évszázadig ka
tonailag szervezett sajkások vagy később 
—»naszádosok, más néven vízi hajdúk 
uralták a Dunát és mellékfolyóit. Ők tar
tották fenn az összeköttetést a Duna men
tén emelt várak között; élelmet, hadifel
szerelést és katonákat szállítottak, meg
akadályozták az ellenség hídverését, és 
szembeszálltak a török hajókkal.

A mo.-i török uralom megszűnése után, 
különösen a sószállítás érdekében gyorsan 
megindult és hamarosan fel is virágzott a 
rendszeres hajóforgalom. Különös, hogy a 
-okról, a hajóskompániákról mégis igen 
kevés hiteles adat maradt ránk. A legko
rábbi ilyen okmány, amelyről tudunk, a 
légrádi sajkások 1717 táján keletkezett

—»céhszabályzata. Bár sajkásoknak neve
zik magukat, világosan kitűnik, hogy pol
gári szervezetet alkottak. —»Céhbehívó 
táblájuk egyik oldalán Noé pátriárka, a 
másikon Szt. Miklós, a -ok patrónusa lát
ható. Működési területük Légrádtól Eszé
kig terjedt. A légrádi -ok szervezete nem 
egyedüli jelenség a 18. sz.-i Mo.-on, Ta- 
káts Sándor néhány évvel később már 60 
-kompániáról tud Péterváradon.

írod.: S a l a m o n  Ferenc, Budapest történe
te, I—II, Bp., 1878-85; P a u l e r  Gyula, A ma
gyar nemzet története, I—II, Bp., 1899; T a k á t s  

Sándor, Hajóépítők telepítése Magyarország
ba a 16., 17. és a 18. században, Magyar Gaz
daságtörténelmi Szemle, 1904; M a k a y  Béla, A 
Balaton a történeti korban, Bp., 1913; G Á R D O 

N Y I Albert, Budapest történetének okleveles 
emlékei, Bp., 1936; Z o l n a y  László, Az elátko
zott Buda -  Buda aranykora, Bp., 1982.

Bíró József

hajviselet
1. férfi -
A férfiak -ébe arcszőrzetük viseleti 

szokásait is beleértjük. A honfoglalás ko
ri magyar férfiakról egyes források (Re
gino, Liutprand) azt állítják, hogy leko- 
paszított fejükön meghagyott üstököt vi
seltek, más forrás (Abu Dulaf) szerint 
szakálluk, bajuszuk és hosszú hajuk volt. 
A középkor folyamán nyugati mintára a 
kibontott hosszú haj volt divatban (Géza 
fejedelem a —»Szent Koronán, I. István a 
—»koronázási paláston). A szabad ember 
hosszú hajat, valamint szakállt és bajuszt 
viselt; a hajzat lenyírása a büntetés egy 
fajtája volt. A pogány módra borotvált, 
varkocsos fej viseletét IV. László törvény
ben engedélyezte a -^kunoknak (1279).

A reneszánsz korában a vállig érő hajat 
kedvelték (I. Mátyás, II. Lajos portréi), a 
kibontott haj mellett a gyöngyökkel ékí
tett haj fonat is udvarképesnek számított 
(I. Mátyás király követei a milánói udvar
ban, 1489). A 17-18. sz.-ban egyaránt vi
seltek hosszú hajat és a kopaszra borotvált 
koponyán a fejtetőn meghagyott üstököt. 
Ezt a fajta hajviseletet Nyugat-Európában 
is átvették. Apor Péter szerint az erdélyi 
férfiak rövidebbre vágatták hajukat. A 18. 
sz. elején a hosszú, hullámosán a vállra
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Hosszú hajat viselő férfiak a Képes Krónika Sala
mon király és Géza herceg viszályát ábrázoló mi
niatűráján, fi 39v. OSZK

omló haj divatja mellett a vállig érő körhaj 
és a tarkón összefogott copf, a 18. sz. 
második-harmadik évtizedében pedig a 
befont és zacskóba kötött hajviselet válik 
divatossá. A katonaság számára meghatá
rozott hosszúságú és hajlású copf, ill. pót
haj viseletét tették kötelezővé. Ugyanak
kor megkedvelték Mo.-on is a rizsporral 
fehérített frizurát és a parókát, azaz ven
déghajat.

A 15. sz. első feléig általános bajusz- 
és szakállviselés után 1. Mátyás hatására 
vált divatossá a borotvált arc. II. Lajos az 
érmek tanúsága szerint különböző divatú 
és hosszúságú bajuszt és szakállt is vi
selt. A 16. sz. második felében a borbé
lyok —»céheinek elszaporodásából arra 
következtethetünk, hogy a borotvált arc 
volt az általános. Erdélyben a fiatal férfi 
házasságkötésig szakálltalan volt, de ba
juszát addig sem borotválta, majd meghá
zasodván a szakállát is meghagyta. I. Má
tyás korától kezdve a 17. sz.-ig —»gyász 
idején a férfiak nem nyírták le szakállu
kat. A 17. sz. végére a társadalom minden 
szintjén a szakáll borotválása lett általá
nos, s a 18. sz.-ban Debrecen városában 
szakállbírsággal sújtották a korábbi divat 
megtartóit (1710). Bajuszukhoz azonban

továbbra is ragaszkodtak a magyarok. A 
hegyesre pödrött bajusz viselete nemesi 
előjog volt, viseletét ezért rendelettel til
tották a közrendűeknek (Túrkeve, 1777; 
—»ruharendelet). A teljesen borotvált arc 
csak a 18. sz. utolsó harmadában, a felvi
lágosult értelmiség körében kezdett szo
kásba jönni.

2. női ~
A női ~ szorosan összefügg a —»fejvise

lettel, s utal a családi állapotra. A honfog
lalás kori leletek tanúsága szerint a nők 
fonatokban viselt hajukba —»gyöngyöket, 
csiszolt kagylókorongokat, fémből öntött 
vagy kalapált korongpárokat, —»hajkari
kákat fűztek, ez utóbbiakat még a 14. sz.- 
ban is használták. Pál apostolra (lKor 
11,14-15) visszavezethető keresztény 
szokás alapján a kislányok haját születé
süktől fogva növesztették. A 16. sz.-ban 
két vagy több fonatból műhaj ágakat ala
kítottak ki, melyeket a háton leeresztve 
viseltek. A hajág fonatai közé selyem-, 
taft-, atlasz- vagy bársonyszalagokat, 
pántlikákat, gyöngy- és korallfüzéreket is 
fonhattak, a copf végét pedig csokorral, 
gyöngyös rózsával vagy pillangóval dí
szíthették. Selyemfonalból műhaj koszo
rúkat is készítettek. Sodratlan vörös se-

Körben rövidre vágott, a fejtetőn hosszan megha
gyott, csomóba kötött üstök Báthory Zsigmond port
réján. Philipp Galle metszete, részlet. OSZK
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Mária Kriszlierna, Báthory Zsigmond felesége, 
menyasszonyi ruhában, kibontott hajjal Ottavio 
Zanuolij?) műve, 1595. MNG

lyemfonalból hármas fonással készített, 
két egymásra helyezett haj koszorú került 
elő több ásatásnál (Boldva, Szikszó). In- 
ventáriumok tanúsága szerint különféle 
színű haj ágat is készítettek: „Három haj- 
ág, egy sárga atlasz, egy kék tafota, egy 
magyar formán veres atlasz” (1644), 
„Vöttünk egy atlasz haiagof’, „Egy feigel 
[füge] hajat vettünk” (1654). A 17. sz. má
sodik felétől a homlokon kettéválasztott 
fürtöket a főúri leányok vassal bodorítot- 
ták, drágaköves —»boglárokkal, színes, 
festett strucctollakkal ékesítették. A leá
nyok a fonott hajágakat nemcsak leereszt
ve, hanem fészek vagy konty formára 
„kisasszony módra” feltűzve is hordhat
ták. Esküvőjükön viselték utoljára kibont
va a hajukat. Az asszonyok kontya külön
bözött a leányokétól. Kétfelől ékköves tű
vel, bogiáros ékszerekkel tűzték fel.

A 17. sz. végétől Mo.-on is ismerték a 
porozott hajat, az ál- és vendéghajat, de 
annak nagyon magasra tornyozott válto
zatát nem hordták. Bornemisza Anna feje
delemasszony fogarasi kincstárának leltá
rában (1690) már van paróka, azaz „haj
ból csinált egész fej”.

írod.: A p o r  [ 1 7 3 6 ] ;  N e m e s  M i h á l y ,  N a g y  

Géza, 4 magyar viseletek története, Bp„ 1900;

Bornemisza Anna gazdasági naplói 1667- 
1690, in I. Apafi Mihály fejedelem udvartar
tása, 1, kiad. S z á d e c z k y  Béla, Bp., 1911; 
D i e n e s  István, A honfoglalás kora, Bp., 1970; 
L o v a g  Zsuzsa, A magyar viselet a 11-13. szá
zadban, AH, 2(1974); Katalin E. N a g y , Die 
Tracht eines vornehmen ungarischen Mäd
chens aus dem 16. Jahrhundert. Restaurierung 
und Rekonstruktion des Boldvaer Fundes, Ars 
Decorativa, 7(1982); Balogh Jolán, Mátyás 
király és a művészet, Bp., 1985.

Tompos Lilla

hajzsírozás
A keresztény Európában nemcsak a 

nők, hanem koronként a férfiak is hosszú 
hajat viseltek (—»hajviselet). A hosszú haj 
kezelésének, ápolásának még a 19. sz.- 
ban is ismert módja volt a ~. Az idős, fő
leg pásztoremberek is kócosodás, férgese- 
dés ellen zsírozták a hajukat. A zsíros für
töktől vállra terített kendő, a leányok 
varkocsára, az asszonyok kontyának fona
taira tekert vászoncsík, kontyruha vagy al
só főkötő védte a ruhát.

írod.: Kiss Géza, Az ormánsági népvise
let, Ethn, 42(1913); Ecsedi István, A Horto- 
bágy-puszta és élete, Debrecen, 1914.

Flórián Mária

hal
Allatszimbólumként a legrégibb idők 

óta ismert. Az ókeresztény korban titkos 
Krisztus-szimbólum. A vízjelképeként a 
keresztelésre utal, az Utolsó vacsora-áb
rázolásokon a kenyérrel együtt eucha
risztikus jelentése van. Egyéb krisztoló- 
giai, valamint ószövetségi történetekben 
is szerepel, ábrázolása gyakori többek 
közt festett —»famennyezeteken (pl. Gyü- 
gye, 1767). Szentek attribútumai között 
gyakran kenyérrel fordul elő (Szt. Erzsé
bet). Az —»állatöv jegyei és a négy elem 
megtestesítői között is szerepel (Felvidé
ki Imakönyv, 1432, München, Bayerische 
Staatsbibliothek). Barokk mitologikus té
májú falképeken más vízi állatok és növé
nyek között Neptunt kísérő motívum 
(Pécel, Ráday-kastély, 18. sz. közepe).

Lásd még: -»állat- és növényszimbó
lumok.

Wehli Tünde
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halálfej —»koponya

haláltánc
A ~ a képzőművészetben és az iro

dalomban egyaránt ismert. Nemzetközi
leg elterjedt francia elnevezése danse/ 
dance macabre, amelynek etimológiája 
visz. a makkabeusok halotti szertartásá
nak egy vélt táncos mozzanatával függhet 
össze (Macchabaeorum chorea).

A 15. sz. első felére Franciao.-ban és a 
német területeken kikristályosodott iko
nográfiái forma szerint a ~ a társadalmi 
rangsor különböző fokainak megfelelő és 
a földi életút különféle állapotait jelké
pező élő emberek csoportos vagy páros 
tánca a Halál -  oszló holttest vagy csont
váz képében megtestesülő -  alakjával. Az 
ábrázolások kialakulásában és elterjedésé
ben nagy szerepet játszottak a kolduló és 
prédikáló rendek intelmeiben megjelení
tett intellektuális-érzelmi viszonyulásmó
dok. A macabre látomás mély pszichikai 
rétegekből tört elő, ám a vallásos szellem 
nyomban az erkölcsi buzdítás eszközévé 
mérsékli, ami kétes kimenetelű vállalko
zás, mert a haláltusa ábrázolása túl hatáso
san dúlja fel a lelkiismeretet. A késő kö
zépkori Európában az 1348-tól kezdve 
időről időre dúló pestisjárványok tették 
alapélménnyé a válogatás nélkül taroló 
halál bizonyosságát és az elmúlás órájá
nak bizonytalanságát. A halál alakjának 
kialakulására mind a verbális, mind a képi 
megjelenítés utánzó jellege hatással volt: 
az efemer költészet a holttestet gyakran 
fizikai valójában részletezte, a síremlékek 
figurális ábrázolatain az oszló tetemek 
szimulatív látványa szembesített a halál 
kegyetlenségével („temetői realizmus”) 
— ez a mimetikus ábrázolás a valószerű 
alakban fellépő halálhoz kapcsolható fi- 
guratív jelentések megjegyzését és meg
szilárdulását szolgálta. A 14. sz.-ban Itá
liából terjedt el a Halál diadala képtípus, 
mely az apokaliptikus lovas jelmezébe öl
tözött csontváz képében megszemélyesü- 
lő Halál alakját állítja szembe a tehetetlen 
élőkkel. Ez az ikonográfiái forma szintén 
nagy hatást gyakorolt azokra a -ábrázolá
sokra is, melyek csupán Európa északi te
rületein terjedtek el.

A — eredetét illetően két alapvető hipo
tézis létezik. A francia kultúrkörhöz tar
tozó kutatók (Eustache-Hyacinthe Lang
lois, Émile Mâle, Raimond van Marie 
stb.) a téma megjelenését a liturgikus játé
kok, ill. misztériumdrámák, továbbá a va- 
domori-költemények (vado móri = elme
gyek meghalni) hatására vezetik vissza, 
míg a németes műveltségű kutatók a „Há
rom élő, három halott” 13. sz.-i legendájá
nak jelentőségét hangsúlyozzák. Kari 
Künstle az őslegenda dramatizált formá
jából eredezteti a ~ot. Kozáky István, a ~ 
témájának magyar monográfüsa amellett 
érvelt, hogy a „Három élő, három halott” 
legendájából a 14. sz. második felében 
kibontott „gyűjtőlegenda” úgy vált a ~ 
eredetévé, hogy összekapcsolódott az 
Akárki-legendával és a vadomori-költe- 
ményekkel. Az élők és holtak legendájá
nak minden szereplőjéhez hozzárende
lődik az Everyman (Akárki), aki a külön
féle társadalmi típusokat és életkorokat 
egymagában testesíti meg, a legenda első 
jelenetei elmaradnak, s a társadalmi hie
rarchia egyes szintjei a meghalni induló 
szereplőkben testesülnek meg. A képi áb
rázolás kötelező elemeit jól mutatja a 
pisai Camposanto lélegzetelállító falfest
ménye (A Halál diadala, 1336-50), me
lyen a hölgyek és urak lovas menetének 
nagyvilági pompája, az érzéki örömöket 
élvezők nyájas csoportja szöges ellentét
ben áll a vándorutat elzáró három nyitott 
koporsó borzalmas látványával: a kopor
sókban egy-egy holttest, a fölbomlás kü
lönböző fázisaiban.

A néphagyományban élő szokásoknak 
a legendaköltészetre gyakorolt kulturális 
hatását, a halottakhoz kapcsolódó hiedel
mek (temetői halottas táncok, vö. ünnep- 
rontók; éjfélkor, bizonyos időszakokban 
táncot járó vagy miséző holtak stb.) jelen
tőségét minden kutató elismeri. De igaz a 
fordítottja is: a ~ alkalmas arra, hogy a 
népi kultúra széles tartományaiban egy
szerű szemléleti, emlékezéstechnikai, poé
tikai formákkal terjessze a keresztény 
aszkézis alapvető tételeit (bűnbánatra hí
vás, a szociális egyenlőtlenség megszün
tetése, a társadalmi szerepben megbúvó 
gőg levetkőzése, megtérésre intés).
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Hans Holbein után metszett haláltánc-illusztrációk Valentin Wagner könyvében (Brassó, 1557)

A ~ első megjelenési formája a kör
tánc. A halottak vigalmába a középkor 
társadalmi rangsora szerint bemutatott 
élők is bekapcsolódnak, akik a zene bű
völetében járják mágikus táncukat az egy 
élő-egy halott egységek láncából fel
épülő körben. A —ábrázolások e korai 
periódusában az élő ember mellett még 
nem a Halál figurája jelenik meg, hanem 
az élő saját posthumus alakja, ezért az 
első ~ok valójában halott-táncok. A kö
vetkező fázisban az individuális halott 
helyére maga a Halál kerül (~). A harma
dik, sajátosan germán típusú ábrázolás 
ötvözi a halott és a Halál alakját, a két fi
gura nem különíthető el szigorúan egy
mástól (halott-haláltánc vagy „kísértet- 
haláltánc”). Itt a halottak seregének élére 
a „halott Halál” figurája áll: ez analóg je
lenség a halottak vonuló csapatának élére 
álló „der wilde Jäger” (az elátkozott va
dász, Wotan) körül kialakult legendakor 
sátáni figurájával.

A legkorábbra datálható —ábrázolások 
(Párizs, Aux Saints Innocents minorita 
kolostor temetője, 1425; La Chaise-Dieu 
apátsági templom, 15. sz. közepe; Bázel, 
domonkos templom temetőfala, 1437— 
41) nem maradtak fönn: rajzokról, met
szetekről ismerjük őket. A templomok, 
temetők, temetőkápolnák falait nemrit
kán embemagyságban elkészített, több 
(olykor több tíz) méter hosszú, valódi 
táncot ábrázoló festmények borították 
(Lübeck, Mária-templom, 1463; Berlin, 
Mária-templom, 1482; Riga, Tallinn), s a

burgundi herceg 1449-ben brugge-i palo
tájában elő is adatta a táncot. A könyv- 
nyomtatás elterjedésével a ~ fametszet
sorozatoknak is kedvelt témájává válik 
(Guyot Marchant, Párizs, 1485; Hans 
Holbein, 1522-26). A 15. sz. vége felé 
előtérbe kerül a biblikus aspektus: a — 
sorozatok elején Adám és Éva alakja tű
nik fel, utalásként az eredendő bűn bün
tetésére, utólapként az utolsó ítélet, a 
feltámadás jelenetei figyelmeztetik az 
embereket a majdani megmérettetésre és 
Krisztusnak a halál fölötti győzelmére. A 
középkori ~ története gyakorlatilag ifj. 
Hans Holbein fametszet-sorozatának meg
jelenéséig (Lyon, 1538) tart: nála már el
marad a tánc motívuma, s világosan elkü
lönül a halott és a prioritást élvező Halál 
alakja. Noha a barokk halálkultusz a té
mát nem hagyja elfelejtődni, másodvi
rágzását a 18. sz.-ban megjelenő, sokszor 
társadalmi szatíraként is értelmezhető 
metszetsorozatokhoz köthetjük.

Mo.-on a ~ képi ábrázolásának nem 
alakult ki hagyománya, csak elszigetelt 
példákat ismerünk, ezeket feltehetőleg a 
betelepülő németek közvetítették. Hol
bein hatása azonban Mo.-on is érezhető: 
képeinek Aemilius Georgius latin ver
seivel ellátott 1545-ös lyoni kiadásának 
imitációjaként jelent meg Valentin Wag
ner Imagines mortis c., fametszetekkel 
kísért műve (Brassó, 1557). A 17 famet
szet közül 16 Holbein képeinek szeré
nyebb kivitelű s a közvetlen másolás 
következtében tükörfordított hasonmása.
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Ismertebb mo.-i példaként említhetjük 
még a Johann Elias Ridinger (1698- 
1767) képe nyomán készült rimaszom
bati -másolatot és a Sáros m.-i mérges
vágási fatemplom egyik II. Rákóczi Fe- 
renc-korabeli freskóját.

A mo.-i —irodalom első fennmaradt 
emlékét az 1510-ben másolt —»Példák 
Könyve kódexből ismerjük: a fordító 
prózaversbe ültette át Petrus de Rosen
heim „Vado mori...” kezdetű disztichon
ját. A bevezető és a záró szakaszok keretet 
alkotnak, „néminemű bölcs” a vanitas- 
(hiúság-)gondolat érvrendszerét sorolja 
fel, ez a 14. sz.-i spanyol, francia, olasz 
alapformákra emlékeztet. A testi halál el
kerülhetetlen, a lelki nem: az elmélkedő 
ezt részletezi, majd a társadalom típus
alakjai búcsúznak egyes szám első sze
mélyben: a király, a pápa, a püspök, a baj
nok, a bíró, az orvos, a szerzetes barát, a 
gazdag, a szegény, a vigadozó, a nagy
ehető, a buja, a szép személy, a bölcs, a 
bolond, a vén, a csecsemő. A műfaj más 
változataiban a jelenetezés két alakzatra 
épül: a halál megszemélyesítésére és a tár
sadalmi rendek képviselőivel folytatott 
álpárbeszédre (Dança general de la 
muerte, 1350; Nordböhmischer és Mittel
rheinischer Totentanz, 15. sz.; Groß-Base- 
ler Totentanz, 1520). A rettenetes csontváz 
kézen fogva elvezeti a meglepően gyön
gén ellenszegülő embert, aki „Elmegyek 
meghalni” kezdettel többnyire kevéssé 
egyénített portrét fest magáról.

A -  leggyakrabban keveredik más for
mákkal, felbukkannak a memento mori, 
az ars moriendi, az ubi íuut-irodalom ele
mei, a halottsirató, a megtérésre intő hit
szónoklat, az élet és a halál közt zajló tan
beszélgetés, az Akárki-elbeszélés műfaji 
jegyei -  és fordítva. A műfajcsoport a hív- 
ságokat megfékező erkölcsi szerep vonat
kozásában egységes; a mai kutatás e prag
matikai kereten belül a hatáselemek vál
tozatosságára összpontosít.

A középkori műfaji örökséget prot. 
szemlélettel értelmezi át —»Pesti György 
„Gondja között egy fő gondja ember
nek. ..” kezdetű haláltáncéneke (1560). A 
wittenbergi egyetemet megjárt szerző azt 
a latin verses kommentárt dolgozta át,

amelyet Georgius Aemilius Imagines 
mortis (Lyon, 1545) címmel fűzött Hans 
Holbein már említett haláltáncképeihez. 
1582-ben Pesti éneke változtatásokkal, 
új címmel került be —»Bornemisza Péter 
ev. énekeskönyvébe. A prédikátor hangját 
mímelő szerző a tanácsadó retorikai 
beszédfajták közé tartozó admonitio mű
faji jellemzőivel él: az ősbűnre emlékez
tetve inti, a bűnök miatt feddi, a helyes 
életre és megtérésre serkenti, az üdvözü
lés kilátásba helyezésével vigasztalja hall
gatóságát. Az ének a Szentírásból vett his
tóriák és üdvösséges tanítások csoportjába 
kerül: e darabok „prédikációk gyanánt ok
tatnak”. Homiletikai célt követve Borne
misza a középkori műfajt beiktatja a 
reformációs gyakorlat által kanonizált 
műfajok sorába. Az egyházi és világi fel- 
sőbbségek megjelenítése részletesebb, 
mint a többi rendé, a reformáció kedvelt 
allegóriája, a lakodalmát ülő Boldizsár ki
rály is szerepel (Dániel könyve), holott a 
~ra nem az egyén, hanem a típus a jel
lemző. A valláserkölcsi kritika a refor
mátorok szemléletére utal. A műfajha
gyomány poétikai lehetőségei is bővül
nek: a szerző úgy tesz, mintha a halál 
beszélne áldozataival, holott a prédikátor 
szól a gyülekezethez. A testi halál Isten 
büntetése, a bűn zsoldja, a bűn szolgája, 
az élet megrontója, ám eszkatologikus 
értelme szerint megnyugvás, nyereség, a 
lélek megszabadulása a test tömlöcéből, 
visszamenetel Istenhez, ahogyan a Deb
receni Hitvallás (1561) tanítja. A refor
mátorok a halálfélelemmel járó szenvedé
lyeket a túljutás spirituális távlatában tár
gyalják. A kíméletlen halál ezt a serkentő 
szerepkört kapja a ref. —»Károlyi Péter 
értekezésében is (Az halálról, feltámadás
ról és az örök életről hasznos és szükséges 
könyvecske, Debrecen, 1575).

~ jellegű részleteket is tartalmaz ifj. 
—»Darholcz Kristóf fordítása, a Novissi
ma tuba, azaz ítéletre serkentő utolsó 
trombitaszó (Kassa, 1639) vagy a —>Co- 
mico-tragoedia (Várad, 1646) lapjain a 
halál és a Pauper sceleratus feleselése. 
Közel áll a műfajhoz -»Debreceni S. Já
nos elmélkedése, az Otto Chasman ars 
moriendijét követő és Antonio de Gueva-
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ra nyomain járó „Az keresztyén ember
nek ez világiul való elbúcsúzásának for
mája”, melyet Christianus suspirans 
(Debrecen, 1615) c. elmélkedésgyűjte
ménye darabjai közé illesztett be. Ebben 
egyazon személy szakaszonként az „el
hagylak, világ” fordulattal beszél az élet 
hiábavalóságáról, ami a vado móri örök
ségére emlékeztet. A társadalmi rendek 
revüje” kiegyensúlyozott szerkezet; ám ez 
már a reformáció retorikai hatásesztétikái 
idején is túl gépiesnek bizonyult. Azt az 
átszerkesztést viszont biztosan nem bírta 
volna ki a késő középkori műfaj, amelyet 
a csodálatkeltés elvére épülő manierista 
és barokk művészetelmélet követelt meg. 
A négy végső dologról (halál, utolsó íté
let, pokol, mennyország) a 17. sz. során 
számos aszketikus elmélkedő műfajban 
szóltak jeles szerzők (—»Lépes Bálint, 
—»Nyéki Vörös Mátyás, —»Zólyomi Peri
na Boldizsár). De a zavarodottság állapo
tának megjelenítése, a borzalmas testi rot
hadás naturális képeinek részletezése nem 
a haláltánc jelforgalmazási lehetőségeihez 
szabott feladat volt.

A műfaj franciao.-i fejlődéséhez ha
sonlóan -  ahol a ~ karrierje a ponyván 
folytatódott (La grande danse macabre 
des hommes et des femmes, 1728) - , Mo.- 
on is az irodalom populáris régióiban ma
radt életképes a ~, gyakran színpadra ál
lítva. Tsorik András 1751-ben írt le egy 
helyenként dramatikus alakítást mutató 
szöveget (Az halálnak egy testi bátorság
ban élő emberrel Szentírás szerint való 
beszélgetése). —»Bökényi János csallókö
zi ref. tanító iskoladrámája (A halál be
szélgetése, 1772) igazi ~, kitűnő színjáték 
falusias közegben. A műfaj szívósságát 
jelzi a jezsuita Antonius Steinhaverus la
tin disztichonokban írt processio-játéka 
( Vado móri, Pozsony, 1739), melyben a 
halál csoportokban inti magához a 415(!) 
szereplőt, s a szerző skolasztikus buzga
lommal és szociológiai aprólékossággal 
osztályozza a seregletet. E középkort idé
ző szellemi erőmutatvány —»Szeles János 
1790 e.-i fordításában profán comoedia 
humanává alakul át; a magyar nyelvű 
alkalmi poézis e bájosan alant járó darab
jával zárul a ~ régi alakváltozatainak sora.

írod.: Hans Ferdinand M a s s m a n n , Litera
tur der Todtentänze, Leipzig, 1840; Eustache- 
Hyacinthe L a n g l o i s , Essai historique, philo
sophique et pittoresque sur les danses des 
morts, I—II, Rouen, 1852; Emile M â l e , L ’art 
français de la fin du Moyen Age. L ’idée de la 
mort et la Danse macabre, Revue de Deux- 
Mondes, 76(1906); UŐ, L ’art religieux de la 
fin du moyen âge en France. Etude sur l ’ico
nographie du moyen âge et sur ses sources 
d ’inspiration, Paris, 1908; Louis D i m i e r , Les 
danses macabres et l ’idée de la mort dans l ’art 
chrétien, Paris, 1908; E l e k  Oszkár, A halál 
motívuma és a haláltáncz, Bp., 1908; Karl 
K ü n s t l e , Die Legende der drei Lebenden und 
der drei Toten und Totentanz, Freiburg i. Br., 
1908; DÉzsi Lajos, A magyar haláltáncról, 
Magyar Bibliofil Szemle, 1924; Raimond van 
M a r l e , Iconographie de l ’art profane au 
Moyen-Age et à la Renaissance et la décora
tion des demeures II, La Haye, 1932; K o z â k y  

István, A haláltáncok története, I—III, Bp., 
1936M4; Helmut R o s e n f e l d , Der mittelalter
liche Totentanz, Münster-Köln, 1954; James 
Midgley C l a r k , The Dance o f Death in the 
Middle-Ages and the Renaissance, Glasgow, 
1959; S z a b ó  Flóris, Források kódexeink halál
szövegeihez, ItK, 1964; Erwin K o l l e r , Toten
tanz. Versuch einer Textenbeschreibung, Inns
bruck, 1980; Akárki, ford. T e l l e r  Gyula, in 
Akárki Misztériumjátékok, mirákulumok, mo
ralitások, Bp., 1984; T h o m k a  Beáta, Ars mo
riendi. Egy magyar haláltánc-ének margójá
ra, Újhold Évkönyv, Bp., 1990/1; L u k á c s y  

Sándor, Magyar haláltáncok, in Uő, Isten 
gyertyácskái, Pécs, 1994; H o r á n y i  Ildikó, A 
halál perszonális ábrázolása a középkor mű
vészetében, Valóság, 1995; B e r t a  Péter, A 
haldokló teendői, Café Babel, 1996; O l á h  

Szabolcs, Pesti György haláltáncéneke és a 
protestáns versszerzési gyakorlat. A szöveg
források eltéréseinek textológiai és alaktani
szemléleti vizsgálata, ItK, 1996.

Horányi Ildikó Oláh Szabolcs

H alá p i Konstantin (Ungvár, 1698. 
aug. 15.-Privigye, 1752.jan. 8.)

Költő. Nagyszombatban, a jezsuiták 
kollégiumában nevelkedett, —»Schez Pé
ter tanítványa volt. 1718-ban belépett a 
piarista rendbe, 1718-20-ban Privigyén 
novicius. 1720-tól Debrecenben a parvis-
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ták tanára, 1723-tól Privigyén és Pozsony- 
szentgyörgyön filozófiát tanult. 1725-ben 
Nyitrán tanított, 1726-27-ben Debrecen
ben az iskola prefektusa. 1727-29-bcn 
Nyitrán teológiát tanult, a retorikai és a 
poétikai osztály tanára volt. 1730-32-ben 
Kecskeméten helyettes igazgató, majd 
1732-től igazgató. 1738^12-ben a rendtar
tomány főnöke, 1742-től Nyitrán rektor. 
1746-52-ben Privigyén rektor.

1730-ban jelent meg első két versesfü- 
zete. Majdnem minden műfajban alko
tott, de elsősorban epigrammaköltő, a la
tin lírát felvirágoztató piarista nemzedék 
egyik legtermékenyebb költője volt.

Művei: FaCVnDIssIMVs ILLIbatae verti- 
tatis interpres, Debrecen, 1722; Insontes Ama- 
ryllidis erga Daphnidem furores, Nyitra, 1726; 
Nexus indissolubilis Damonem et Pythiam, 
Nyitra, 1726 (drámaprogramok); Tripartia de
voti Parnassi Syrinx, Nagyszombat, 1730; My- 
rias versuum, Nagyszombat, 1735; Sine ellipsi 
et sinaloepha odarum libri 3, Nagyszombat, 
1741; Epigrammatum moralium aenigmatum 
ac tamulorum..., Nagyszombat, 1745; Epi
grammatum moralium libri 6, Elegiarum uni
cus, Nagyszombat, 1747; Apologorum morali
um libri VI, Nagyszombat, 1747.

írod.: F r i e d r i c h  Endre, Halápi Konstantin 
piarista latin költő emlékezete, in A temesvári 
kegyesrendi főgimnázium értesítője, Temesvár, 
1902-03; J e l e n í t s  István, Latin nyelvű epig
rammaköltészet..., ItK, 1969; S z ö r é n y i  Lász
ló, Neolatin lírai költészet a 18. századi Ma
gyarországon, ItK, 1991; Stephanus L é h , 

Andreas K o l t a i , Catalogus religiosorum Pro
vinciae Hungáriáé ordinis Scholarum Piarum 
1666-1997, Bp„ 1998.

Nádor Zsófia

halásza t
Osi élelemszerző foglalkozás, gazda

sági tevékenység. A finnugor és az ugor 
korban meghatározó jelentőségű zsák
mányoló gazdálkodás egyik ága. Már az 
ugor ősnép ismerte az állító és rekesztő 
~, a háló (métháló) és a horgok kezdetle
ges formáit. Gyakorolta a ~ primitív eljá
rásait, mint halbunkózás jégen, léken át 
és kézzel való halfogás. Hal, háló, hajó, 
ön (halfajta), ívik (’petét rak’) szavunk 
finnugor eredetű. Bizonytalan a nádból,

vesszőből a vízben felállított fal, a vész, 
vejsze nevének eredete, de a tárgy igen 
ősi. Keszeg szavunk a finnugor készé szó
tő származéka. A finnugor rokon népek 
túlnyomó többsége máig a ~ mestere.

A népvándorlás korában török és kau
kázusi népek, később pedig óorosz halá
szok és Pontus vidéki görög telepesek ré
vén gyarapodott a magyarság ~ának esz
közkészlete. Török népek révén ismerte 
meg a kétágú szigonyt s azt a nagyméretű 
húzóhálót (gyalom), melynek használata 
nagyobb csoport ember jól szervezett 
munkáját, szoros összeműködését kívánja 
meg. A kerítőháló zsákja (káta) és a szá
kolás szintén török hatásra utal. Megjelent 
a vasból készült vágóhorog és a vizaho
rog. Otörök jövevényszó a süllő, a söreg 
és a tok halnév. Vándorszó a kecsege és a 
viza. Ismeretlen és bizonytalan eredetű 
halneveink közül többet ismerhettek már 
a Levediában élő magyarok is (pl. csík, 
harcsa, ponty, sügér). Elterjedt volt náluk 
a kerítő, a szigonyos és az emelő ~.

Levediában és Etelközben a magyarság 
a folyók mentén építette fel állandó szál
lásait, és rendszeres téli ~ot folytatott. Ke
leti szláv (orosz) hatás az eszközkészlet
ben és a terminológiában egyaránt kimu
tatható, így pl. a tanya (’halászóhely’), 
több hálófajta (marázsa, piritty, turbuk) és 
neve, a hajtó ~ kuttyogató nevű eszköze, a 
sekély vízben művelt tapogató ~ vessző
ből fonott eszközei, kosarai, a varsa, a ha
lászbokor (’halászcsapat’) szervezeti for
mája. Számos halnevünket is a szlávság- 
tól vettük át (pl. bálin, csuka, kárász, 
márna, pisztráng).

A halfajták gyakoriságát a Kárpát-me
dence vízrendszerében is főként az élő
helyi adottságok határozták meg. Ivás 
idején a Fekete-tengerből felúszó tokfé
lék (viza, kecsege, sőreg) leginkább a 
Dunában és a Tisza alsó, középső szaka
szán voltak halászhatok. Hegyi patakok, 
gyors folyású vizek halfajtája a piszt
ráng, a felföldi, erdélyi mellékfolyókban 
élt a legtöbb máma, balin és compó. A 
Balaton jellegzetes halfajtája a süllő és a 
fogas. A nagyobb vizeket kedveli a nagy 
testű harcsa, s ott elterjedtebb ragadozó a 
csuka. Tavakban, sekélyebb vizekben is
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jól szaporodik a ponty. Tömegesen élt vi
zeinkben az igénytelen keszeg, kárász, és 
a lápok, sárrétek lecsapolása, a folyók 
szabályozása előtt a rétségek, kiöntések 
vizében tenyészett a csík, a halcsík. 
(Börvelyről, az Ecsedi-láp mellékéről ír
ják a 17. sz.-i urbáriumok, hogy „halászó 
vize” nincs, de „csíkászó vizei” vannak.)

A honfoglalás után a ~ fejlődéséhez 
hozzájárult a folyók, tavak halbősége, 
amiről számos utazó és országismertető 
író megemlékezett. —»Oláh Miklós Hun
gária (1536) c. műve szerint a Ternes fo
lyó haltól feketéllik, a Tisza áradásai után 
az ártereken rekedt halakat a parasztok 
disznaikkal etetik fel. A holtágaknak és a 
homokpadokon át vágott keskeny csator
náknak, az ún. fokoknak, amelyek a főfo
lyással kötötték össze a holtágat, különö
sen nagy szerepük volt a korabeli -ban. 
Középkori oklevelek sűrűn emlegetik a 
királyi udvar és az egyház, különösen a 
szerzetesrendek szolgálatában álló halá
szokat. A sok Halászi helynév a korai 
Árpád-kor fejedelmi (királyi) szolgáló
népeinek emlékét őrzi. Már a 12. sz.-ban 
királyi adomány tárgyaként tűnnek fel az 
oklevelekben egyes vízfelületek és ha
lászóhelyek. II. András korára kialakult a 
halászóvizek magántulajdona. A tulajdo
nosok többsége egyházi intézmény, rit
kábban világi birtokos, akik a vizekhez 
halászó szolgákat is kaptak a királytól. 
Egy 1360-ban zajló perben a pannonhal
mi apátság 12 szégyejobbágyáról esik 
szó. Ok a Dunán épített vizafogó cégék, 
szégyék segítségével halásztak, s a ten
gerről felúszó tokfélékkel (viza, kecsege) 
szolgáltak a földesúmak. Az 1351. évi 
jobbágytörvény értelmében a halászó 
szolganép is beolvadt a jobbágyok egy
ségesülő osztályába.

A 14. sz. derekára kialakult joggyakor
lat a vizek és a ~ négy kategóriáját kü
lönböztette meg. 1. Az elsőrendű vizek: a 
piscinaként emlegetett halastavakat, a 
szégyék építésére alkalmas folyószaka
szokat és vizafogó tanyákat tilalmassá 
tették. Ezeket a birtokos maga halásztat- 
ta, esetleg városi céhes halászoknak adta 
bérbe. 2. A másodrendű vizek: ezeket a 
birtokos zsákmányhányad ellenében job

bágyainak engedte halászni. 3. A városi, 
halász foglalkozású polgárok (céhek) vi
zei, bérelt halászhelyei. 4. A legkevésbé 
értékes vizek: ezeken a jobbágyok a bir
tokos tudtával „szabadon” halászhattak, 
ebédhalnak nevezett ajándék ellenében.

A kereszténység felvétele a hosszabb- 
rövidebb, szigorúan betartott —»böjtök 
által megnövelte a —»halételek jelentősé
gét a népi táplálkozásban. A szerzetes- 
rendek megtelepedésével párhuzamosan 
megindult a mesterséges halastavak léte
sítése. Megnőtt az igény a halhús tartósí
tása és tárolása iránt is. A hal konzerválá
sa döntő mértékben napon való szárítás
sal történt. Ez az eljárás egészen a 20. sz. 
közepéig fennmaradt a Tisza és a Duna 
alsó szakaszain (Szentes, Csongrád, Sze
ged, a Tolna m.-i Sárköz).

Számolni kell közvetlen népi hatással, 
az interetnikus kapcsolatok hozadékával 
is. A -  szláv jövevényszavainak egy része 
már a Kárpát-medencében került a ma
gyarba, s bizonyos eszközök, eljárások is 
az itt élő népektől származnak. Jankó Já
nos a német hatás jelentőségét emeli ki a 
középkori Mo. ~áról szólva. Szász telepe
sek révén terjedtek el a pisztrángfogó 
szerszámok Erdélyben és a Felföldön, 
hozzájuk köthető a székely vezetőháló, a 
dobvarsa és a velencei-tavi hálóvarsa. Ol
lóháló, kaparóháló, többfajta szigony s a 
hurokvető ~ tartozik még a —»németek 
hozományába. Német közvetítéssel hono
sodott meg a céhes ~ s a Duna ~ának több 
vízi járműve, ladik- és evezőtípusa.

A 16-17. sz. folyamán megkülönböz
tették a gyalmos és a réti halászokat. Az 
előbbiek a nagy vizeken jártak hajóikon 
és 60-80 öles hálóval (gyalom), az utóbbi
ak pedig a kis vizek, nádas tavak és mo- 
rotvák (holtágak) halászai voltak. A réti 
halászok a Fertő, a Kis-Balaton, a Velen- 
cei-tó vizein nem restelltek vésszel, kürtő
vel, varsával bíbelődni, s a csíkászatot 
sem vetették meg. A céhes és gyalmos ha
lászok ezeket az eszközöket, módszere
ket lenézték, a velük való munkát nem te
kintették valódi ~nak, sőt bírsággal súj
tották tagtársukat, ha az rekesztéses 
módszerrel halászott. A Tisza vízvidékén 
híresek voltak a szegedi halászok, akik a
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16-17. sz.-ban a Tisza felső szakaszán és 
a Bodrogon is megjelentek. Sárospatakon 
1567-ben két gyalomalja szegedi halászt 
említenek, akik nagyméretű hálóikkal 
(gyalom, kece, piritty) a tágas, nyílt vize
ken dolgoztak. Ugyanakkor a közeli bod
rogközi falvak jobbágyai vejszével, 
varsával fogták a halat. Egy-egy vejsze 
(vész: ’sekély állóvízbe telepített nádfaT) 
felért egy borjas tehén árával.

A szégyék építésével és haszonvételé
vel kapcsolatos szokásjog a 17. sz.-ban 
sem változott lényegesen. „Öreg” vagy 
„számos” halakból (viza, tok, sőreg, ke- 
csege) a földesúr harmadot kapott, s a 
bónéhálóval, gyalommal való ~ tilalmas 
volt a szégyeépítésre, azaz rekesztésre 
fenntartott folyószakaszon. Közép-Tisza 
menti „halászfalvak” (pl. Tiszahalász, 
Tiszaörvény, Tiszanána) a 16. sz.-ban ki
zárólag hallal szolgáltak földesuruknak, 
az egri püspöknek. Halból harmadot adtak 
a püspöknek, tizedet a töröknek. A török 
földesúr azonban a bárányok, a méhka
sok, a búza és a kétszeres (rozzsal elegyes 
búza), sőt a széna után is adót szedett.

A 17-18. sz.-i —»szakácskönyvek sze
rint a magyar konyha több mint kétszáz
féle módját ismerte a hal elkészítésének, 
—»Kőszeghy Pál Bercsényi házassága cí
men ismert művének lakomaleírásában 
is halételek végtelen sorát olvashatjuk. 
Ennek ellenére 1759-ben Hollandiából 
akartak halászokat hozatni, hogy a halsó
zást megtanítsák.

A Felföld és Erdély területén nemcsak a 
nagyobb folyók, hanem a hegyi patakok 
egy részét is a földesurak halászóvizének 
tekintették. Hegyi falvakban olyan halá
szok éltek, akik pisztrángot és kövihalat 
hordtak a földesúr konyhájára (pl. a mun
kácsi várba, 16-17. sz.). Erdélyben a pata
kok duzzasztásával alakítottak ki halasta
vakat. A folyók, patakok ~a a 18. sz.-ban 
is kizárólag földesúri jognak számított,

amelynek megsértőit 12 magyar forint 
összegű bírsággal büntették.

Változott a halászó vizek hasznosítá
sának rendje a 18. sz.-ban, a ~ jogát a 
földesúr mind gyakrabban adta bérbe. 
Többnyire a település communitása (kö
zössége) árendálta, aki készpénz vagy 
zsákmányhányad ellenében továbbadta 
saját telkes jobbágy vagy zsellér jogállású 
lakosainak. A ~i jog bérbeadásának rend
szere a Közép-Tisza, az Alsó-Tisza és a 
Körösök vidékén akkor alakult ki, ami
kor a jobbágyság zöme egyébként is tak- 
sás, szerződéses jogállásúvá vált.

Összefüggésben a folyószabályozá
sokkal, a mocsarak, lápok lecsapolásá- 
val, a 18-19. sz. folyamán a — jelentősé
ge fokozatosan csökkent. A — hagyomá
nyos formája, szerszámkészlete a kis 
vizekre szorult vissza.

írod.: H e r m a n  Ottó, A magyar halászat 
könyve, I—II, Bp., 1887-88; M u n k á c s i  Bemát, 
A magyar halászat népies műnyelve, Ethn, 
4(1893); T a k á t s  Sándor, A komáromi vizaha
lászat a 16. században, Magyar Gazdaságtör
ténelmi Szemle, 4(1897); J a n k ó  János, A ma
gyar halászat eredete, Bp-Leipzig, 1900; U. 
Taavi S i r e l i u s , Über die Sperrfischerei bei 
den finnisch-ugrischen Völkern, Helsingfors, 
1906; A l a p y  Gyula, A csallóközi halászat tör
ténete, Komárom, 1933; D e g r é  Alajos, Ma
gyar halászati jog a középkorban, Bp., 1939; 
B e l é n y e s y  Márta, A halászat a 14. században, 
Ethn, 64(1953); T a k á t s  Sándor, Művelődés
történeti tanulmányok a 16-17. századból, 
Bp., 1961; S o l y m o s  Ede, Dunai halászat, 
Bp., 1965; G u n d a  Béla, Ethnographica Car- 
pathica, Bp., 1966; The Fishing Culture of 
the World, I—II, red. Béla G u n d a , Bp., 1984; 
Solymos Ede, A bajai halászcéh, Cumania, 
8(1984); S z i l á g y i  Miklós, Halászóvizek, ha
lásztársadalom, halászati technika, Debre
cen, 1992; R á c z  János, A magyar nyelv hal
nevei, Bp., 1996 (A Magyar Nyelvtudományi 
Társaság Kiadványai, 205).

Paládi-Kovács Attila
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RMKT XVI/1 -  Középkori magyar verseink, kiad. Horváth Cyrill, Bp., 21921 
RMKT XVI/2, 1880 -  1527-1546. Csáti Demeter, Péchy Ferenc, Farkas András, Istvánfi Pál, Batizi 

András, Dévai Bíró Mátyás, Erdősi Sylvester János, Dohai András, Tar Benedek, Csikei István, 
Szkhárosi Morvát András, Szeremlyéni Mihály, Tordai Névtelen, Thordai Benedek, Biai Gáspár, Ba
ranyai Pál, Valkai Kelemen, Kákonyi Péter, Székely Balázs, Fekete Imre és egy névtelen énekei, kiad. 
Szilády Áron, Bp., 1880
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RMKT XVI/6, 1896 -  1545-1559. Szegedi Kis István. Sziráki Balázs, Ambrust Kristóf, Mádai Mihály, 
Sarlóközi Névtelen, Ráskai Gáspár, Gyulai István, Heltai Gáspár, Töke Ferenc, Szegedi András, 
Paniti János, Szepetneki János, Szegedi Gergely, Pap Benedek, Barát István, Nagyfalvi György, 
Vilmányi Libécz Mihály, Békési Balázs és névtelenek énekei, kiad. Szilády Áron, Bp., 1896 

RMKT XVI/7, 1912, 1926-1560-1566. Erdélyi Máté, Fráter Gáspár, Pesti György, Küküllei 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, Felné
meti Névtelen, Dobokai Mihály és névtelenek énekei; Komédia Balassi Menyhárt áruitatásáról, kiad. 
Szilády Áron, Bp., 1912; Szilády Áron, Jegyzetek a régi magyar költők tára hetedik kötetéhez, 
kiad. DÉzsi Lajos, I—II, Bp., 1926

RMKT XVI/8, 1930 -  1566-1577. Hartyáni Imre, István deák. Szegedi Lajos, Tesini Imre, Tseh ének
szerző, Dóci Ilona, Bornemissza Miklós, Nikolsburgi Névtelen, Hunyadi Ferenc, Újlaki Péter, 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 kiad. DÉZSI Lajos, Bp., 1930 

RMKT XVI/9 -  1567-1577. Valkai András, Görcsöni Ambrus, MajssaiBenedek, Gergelyi Albert, Husz- 
ti Péter énekei. Eurialus és Lucretia históriája. Telamon históriája. Bogáti Fazakas Miklós folyta
tása Görcsöni Ambrus históriájához, kiad. Horváth Iván, Lévay Edit, Orlovszky Géza, Stoll 
Béla, Szentmártoni Szabó Géza, Varjas Béla, Bp., 1990 

RMKT XVII -  Régi Magyar Költők Tára. XVII. század
RMKT XVII/1, 1961 -  A tizenötéves háború. Bocskay és Báthori Gábor korának költészete, kiad.

Bisztray Gyula, Klaniczay Tibor, Nagy Lajos, Stoll Béla, Bp., 1959 
RMKT XVII/3, 1961 -  Szerelmi és lakodalmi versek, kiad. Stoll Béla, Bp., 1961 
RMKT XVII/4, 1967 -  Az unitáriusok költészete, kiad. Stoll Béla, Tarnóc Márton, Varga Imre, Bp., 

1967
RMKT XVII/7,1974 -  Katolikus egyházi énekek (1608-1651), kiad. Holl Béla, Bp., 1974 
RMKT XVII/8,1976 -  Bethlen Gábor korának költészete, kiad. Komlovszki Tibor, Stoll Béla, Bp., 1976 
RMKT XVII/9, 1977 /I két Rákóczi György korának költészete (1630-1660), kiad. Varga Imre, Bp., 1977 
RMKT XV1I/10, 1981 -  Az 1660-as évek költészete (1661-1671), kiad. Varga Imre, Bp., 1981 
RMKT XVII/11, 1986 -  Az első kuruc mozgalmak korának költészete (1672-1686), kiad. Varga Imre, 

Bp., 1986
RMKT XVII/12, 1987 -  Madách Gáspár, Egy névtelen, Beniczky Péter, gróf Balassa Bálint, Listius 

László, Esterházy Pál és Fráter István versei, kiad. Varga Imre, Cs. Havas Ágnes, Stoll Béla, Bp., 
1987

RMKT XVII/13, 1988 -  Szentpáli N. Ferenc, Felvinczi György, Pápai Páriz Ferenc és Tótfalusi Kis 
Miklós versei, kiad. Varga Imre, Bp., 1988

RMNy, I—III, 1971-2000 -  Régi Magyarországi Nyomtatványok, I, 1473-1600, Borsa Gedeon, Hervay 
Ferenc, Holl Béla, Käfer István, Kelecsényi Ákos munkája, Bp., 1971, II, 1601-1635, Borsa Ge
deon, Hervay Ferenc, Holl Béla munkája, Bp., 1983, III, 1636-1655, Heltai János, Holl Béla, Pa- 
vercsik Ilona, P. Vásárhelyi Judit munkája, Bp., 2000 

SRH, I—II, 1937-38 -  Scriptores Rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae ge
starum, I—II, ed. Emericus Szentpétery, Bp., 1937-38 

Stoll, 1963, 22002, 32004 -  Stoll Béla, A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliog- 
ráfiája (1565-1840), Bp., 1963, 22002, 32004 

StudAEccl -  Studia et Acta Ecclesiastica 
StudLitt -  Studia Litteraria 
StudMus -  Studia Musicologica 
Sz -  Századok
Szabolcsi, 1954 -  Szabolcsi Hedvig, Régi magyar bútorok, Bp., 1954
Szendrei, 1981 -  Szendrei Janka, A magyar középkor hangjegyes forrásai, Bp., 1981
Szinnyei -  Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, I-XIV, Bp., 1890-1914 (reprint: Bp., 1980)
TBpM -  Tanulmányok Budapest Múltjából
TESz -  A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, főszerk. Benkő Loránd, I—III + IV, Mutató, Bp., 

1967-84'
TKM -  Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára
Történelem-kép, 2000 -  Történelem-kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon, 

kiáll, kát., MNG, szerk. Mikó Árpád, Sinkó Katalin, Bp., 2000 
TSz -  Történelmi Szemle 
TT -  Történelmi Tár 
TudGyűjt -  Tudományos Gyűjtemény
Voit, [1943], 21993 -  Voit Pál, Régi magyar otthonok [1943], Bp., 21993
Waczulik, 1984 -  A táguló világ magyarországi hírmondói. 15-17. század, kiad. Waczulik Margit, Bp., 

1984
M. Zemplén, 1961 -  M. Zemplén Jolán, A magyarországi fizika története 1711-ig, Bp., 1961
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M. Z e m p l é n ,  1964 -  M. Z e m p l é n  Jolán, A magyarországi fizika története a 18. században, Bp., 1964 
Zounuk -  Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve (Szolnok)
Zoványi, 31977 -  Zoványi Jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, szerk. Ladányi Sán

dor, Bp., 31977
ZtDolg -  Zenetudományi Dolgozatok 
ZtT -  Zenetudományi Tanulmányok
Zsánermetamorfózisok, 1993 -  Zsánermetamorfózisok. Világi témák a közép-európai barokk festészetben, 

kiáll, kát., Székesfehérvár, szerk. M o j z e r  Miklós, Bp., 1993

Intézmények

BTM -  Budapesti Történeti Múzeum (Budapest)
EK -  ELTE Egyetemi Könyvtár (Budapest)
GMB -  Galéria mesta Bratislavy (Pozsony)
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 
NM -  Néprajzi Múzeum (Budapest)
OSZK -  Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
ÖNB -  Österreichische Nationalbibliothek (Bées)
ÖStA -  Österreichische Staatsarchiv (Bées)

HHStA -  Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
SNG -  Slovenská národná galéria (Pozsony)
SzM -  Szépművészeti Múzeum (Budapest)

Általános rövidítések

Bp. -  B udapest 
br. -  báró  
c. -  cím ű, cím m el 
c. -  caput: fejezet 
cs. -  cseh
e. -  e lő tt 
d -  dénár
dir. -  karm ester; vezényel
dk. -  daloskönyv
egyh. -  egyház
ék. -  énekeskönyv
é. n. — év nélkül
ev. -  evangélikus
évf. -  évfo lyam
f. -  fólió
fr. -  francia 
ft -  forint 
gör. -  görög
gör. kát. -  görög katolikus 
gr. -  g ró f
gyűjt. -  gyűjtem ény 
h. é. n. -  hely  és év nélkül 
hg. -  hegység; herceg
h. n. -  he ly  nélkül
i. e. -  időszám ításunk  előtt 
ill. -  illetőleg, illetve
111. -  Illinois

Írod. -  irodalom
i. sz. -  időszámításunk szerint
k. -  körül
kát. -  (római) katolikus
kb. -  körülbelül
kiad. -  kiadások, kiadta
koll. -  kollégium
köt. -  kötet
kt. -  kézirattár
kvt. -  könyvtár
lat. -  latin
lt. -  levéltár
luth. -  lutheránus
m. -  megye
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
Ste -  Sainte
Sto -  Santo
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 -  vérző
visz. -  valószínűleg 
vm. -  vármegye
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