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Istenfilozófia, szerelemfilozófia és esztétikai
lehetőségek Boccaccio számára
(A Dekameron és a Dante dicsérete kapcsán)
1. A Dekameron esztétikai elhelyezése a kor művészetében
Boccaccio Dekameronja a maga laikus, színes, furcsa világával azt képviseli, amit a következőkben az életöröm esztétikájának fogunk nevezni. Ez az alapvetően reneszánsz sajátosság a
földi élet szeretetének irányába módosítja a középkori paradigmát. Az életigenlés nem volt
idegen a középkori filozófia számára, alapvető jellemzője viszont, hogy az nem a mindennapok
földi életére tartott igényt, hanem egy transzcendens, felsőbb szféra állt a középpontban.
A Dekameron megírásának idején ezt a paradigmát elvetni nem lehetett (az egyházi kánon a
művészetet teljesen behatárolta), Boccacciónak tehát szüksége volt egy olyan technikára,
amely utat nyithat, szubjektív cselekvési teret biztosít művészi tevékenysége számára. Művének szereplői minden szempontból az individualizmus kibontakozását jelzik, ámbár e szereplők
középkori tipológiákba szervezettek: papok, szerzetesek, a feudalizmus nemesei, uralkodó,
címeres családok, kereskedők, rablók, kalózok, előkelő hölgyek, lovagok. A történetek, amelyeknek cselekvői, nem vallásosak: Boccaccio a mindennapok témáját állította fókuszpontba, a
bűnös vagy erényes, gazdag vagy szegény, hívő vagy pogány emberekkel, azok egyéni szükségleteivel, vágyaival, szerelmi kalandjaival együtt. Arról van szó tehát, hogy a földi élet önmagában kap jelentőséget, nem egy transzcendencia leple alatt, amely nélkül értelmetlen lenne.
Csakhogy ezt így bevallani lehetetlen volt a korban. A kanonizált középkori művészetben
az anyagi (földi) formák mindig a szellemi (isteni) szféra vetületei voltak. A művészi alkotások
sohasem a valóság másolatai, nem is a természet utánzására törekedtek, hanem egy belső, a
művészben meglévő idea kivetülései voltak. Maga az alkotás folyamata azért volt csak jelentéses, mert az isteni teremtés princípiuma szerint működött, mert egy belső, a szellemben létező
„világidea” anyaggá formálását jelentette, akár a teremtés mozzanata. Egy effajta művészetfilozófia mellett érthető meg, hogy miért nem volt szükség modellekre az alkotás számára: nem
a modellt kellett megjeleníteni képileg, hanem az ideát.1
A Dekameron első fontos jellemzője pontosan az, szemben a fent kifejtett középkori állásponttal, hogy modelleket választ magának. Nem mondhatjuk, hogy minden egyes szereplő valami reális modell alapján született, de a közösséget, az interperszonális viszonyokat, amelyeket elbeszélései megrajzolnak, a szerző kétségtelenül a firenzei társadalomról mintázta. Ez magyarázza a szereplők tipológiákba való besorolhatóságát is, hiszen az a középkori, de már az
individualizmus jeleit mutató trecentóbeli firenzei társadalom éppen a műben megjelenő tipológiák szerint volt felépítve.
Az egyházi cenzúra miatt Boccaccio olyan furfangos, leleményes megoldásokhoz folyamodott a mű formai felépítésében, amelyek elhárították a felelősséget saját filozófiájáról, mintha a
túlzó szexualitásért, csalásért, bűnért, hiúságért, amit a mű megjelenített, az olvasó és a hallga1
Ez a gondolat a neoplatonikus filozófusiskoláknak köszönhetően maradt fenn, Szent Ágoston pedig végleg összebékítette a keresztény tanítással, amennyiben az alkotás folyamatát a teremtéssel hozta analógiába. Ez a művészetfelfogás
magyarázza a Bahtyin által említett „groteszk alakok” ábrázolását is.
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tóság vagy maguk a szereplők lennének felelősek. Ezt a technikát a festészetből vette át. Wolfgang Kemp a trecento festészete és elbeszélő művészete közt számos hasonlóságot fedez fel.
A legfontosabb elem, amely e stilisztikai eszközök közül a Dekameron hasznára vált, a réteges struktúra: a szűrők és rétegek beépítése, a harmadikok alkalmazása. Az irodalomelmélet
ezt „elbeszélés az elbeszélésben” megnevezéssel jellemezné. A tíz nap leforgása alatt száz történet hangzik el, tíz fiatal (hét hölgy és három ifjú) előadásában. Boccaccio meséli a fiatalok
történetét, azok a maguk során mindennap mesélnek a többieknek egy-egy novellát, amelyek
szereplői maguk is mesélnek néha más történeteket. A hallgatóság struktúrája a következőképpen ragadható meg: az olvasó, a kertben összegyűlt ifjak, a történetek szereplői – akik hallgatják vagy kihallgatják más szereplők történeteit. „Több »narrative screen« beépítése révén Boccacciónak sikerül a körülményekre, illetve az olvasóra hárítani a felelősséget a sok kényes történetért s magát és történetét ártalmatlannak mutatni, illetve csak közvetetten, a belső befogadó
megfelelő jellemzése révén jelezni a tájékozódási pontokat a mindig szükséges értelmezéshez”2
– írja Kemp, és ennyiben jogos az a „selfjudging stories” kifejezés, amellyel a Dekameron novelláit illetik a kommentátorok. A reflexív, szűrő szerepű instanciák bevonása a műbe nemcsak
kibúvó az egyházi művészetkánon alól, de azt is szolgálja, hogy a befogadói nézőpontok belsővé tételeként értelmezzük a művet, és az önreflexív vetület kiépítését segítette elő. A történetek egyszerre jelennek meg megalkotottként és hitelesként, mert az elbeszélő állandóan emlékezteti az olvasót, hogy ez egy elbeszélt világ, fikció. Úgy látszik, Boccaccio nagyon jól tudta,
ha azt akarja, hogy az elbeszélés és a befogadó egymással intézzék el ügyeiket, akkor úgy kell
megszerveznie a teret, hogy ezek találkozzanak, ez pedig a befogadói nézőpontok interiorizálásával lehetséges, ezek beépítésével a történetekbe.
A trecento festészeti technikájából meríti a szerző a különböző kronotoposzok cseréjét is.
Bár a novellák narratíváiból az utazás kronotoposza látszik fontosnak, ez már a Dekameron
elején kihal, nem érvényes anyaga a műnek. Helyette áll a ház és a kert kronotoposza, a színteret Boccaccio a házon belüli világ narratív lehetőségei számára szabadon hagyta. Nem a kaland, a rendkívüli esemény számít többé, hanem a csel, az intrika, a szavak és tettek intim cseréje.
A kert kronotoposza elsődleges fontosságú, mert itt kerül sor az elbeszélésre. A kert eszménye alapvető sajátossága volt a firenzei korai reneszánsznak, az ember természet fölötti munkájának szimbóluma, annak, hogy átalakíthatja a természetet. De a kert a harmónia és szimmetria
művészetbeli törvényének eszményi megjelenését is jelentette, ezért arra következtetek, hogy
Boccaccio a kert kronotoposzát tudatosan a mű mozgatójaként, rugójaként gondolta el.
A ház és a nyilvános piac kronotoposzai másodlagos jelentőségűek voltak. E kettő éles elválasztása nem is volt lehetséges, mert a nyilvános térben is mindig intim, privát cselekvési
faktorok vannak, a ház ugyanakkor nemcsak az egyén, de a tíztagú közösség helye is volt.
Ahogyan Wolfgang Kemp írja, ez is a trecento művészetének jellemzője: „A trecento festészete és elbeszélő művészete nem annyira a cselekvés két nagy területének: a casa-nak és a
piazza-nak berendezésével és ellentétes jellemzésével foglalatoskodik, sokkal inkább ezek
összjátékának lehetőségeire összpontosít”,3 a történelminek, társadalmi-nyilvánosnak a priváttal, sőt a legprivátabbal, az intimmel való egybefűzésére is.
A ház nem a családi otthon, nem a meghittség és melegség, hanem házasságon kívüli és baráti erotikus érintkezések helye. A tíz fiatal szereplő összegyűl a vidéki házban, amely erotikus
térré változik. Maga az elbeszélés, a novellák dinamikája egyes kommentátorok szerint egy
2
3

Kemp, Wolfgang: A festők Terei (A képi elbeszélés Giotto óta). Bp. 2003. 39.
Kemp, Wolfgang: i. m. 39.
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folyamatos erotikus vonzódást fejez ki, egy folyamatos szexuális játék metaforája. De minden
más tevékenység is, a séta, a közös éneklés, a tánc ugyanúgy felszabadítják az eroszt. A szereplők által elmondott történetek nemkülönben házasságon kívüli szerelmi idillekről szólnak, alkalmi kalandokról és szeretőkről.
A kolostor sem az aszketikus és kontemplatív lét menedéke a pestisjárvány elől, hanem a
társas együttlét és erotikus találkozás kerete.4 Már az elején a templom ad helyet az ifjú hölgyek és férfiak találkozásának, akik nem imádkozási szándékkal mennek oda, hanem társaságot keresve. Ugyanitt határozzák el, hogy vidékre fognak menni, és mindent megtesznek, amit
megkívánnak, hiszen fiatalságuk szabadságot jelent, amellett a pestis előli legjobb menedék a
hedonista életérzés lesz a számukra.
A sír sem a halottak eltemetésének helyeként jelenik meg a Dekameronban, hanem az élők
találkozásainak színtereként, 5 vagy a halál által eggyé vált szerelmesek szellemi együttlétét
jelenti.6
Amint láttuk, Boccaccio művében átértékelődnek a hagyományos térfelfogások, mindig valamilyen más funkciót kapnak, mint ami morálisan és a társadalmi keretek között elfogadott, és
erre egyedüli lehetőség a műalkotás.

2. A Dekameron istenfilozófiája
A hagyományos középkori istenkép olyan filozófiai paradigmákat tartalmazott, amelyek
Boccaccio művében is, kisebb vagy nagyobb mértékben, felismerhetőek voltak. Már a bevezető elbeszélésben megjelenik Isten gondolata, mint aki az első mozgató, mindenható szellem, és
rendelkezik az emberi világ fölött: „Elmondom tehát, hogy az Isten Fia üdvösséges Megtestesülésének immár ezerháromszáznegyvennyolcadik esztendejét írták, midőn jeles Firenze városában, mely szépségével fölülmúlja mind a többi itáliai városokat, kiütött a halálos pestis,
melyet az égitestek hatalma vagy Istennek bűnös cselekedeteinken érzett igazságos haragja
zúdított a halandókra, hogy észre térítsen bennünket”,7 olvashatjuk. Az itt megfogalmazott filozófia nem más, mint egy üdvtörténeti elképzelés, Jézus alakjának mint az emberiség üdvözítőjének az elismerése. De nemcsak üdvtörténetről van szó a paragrafusban, hanem egy szenvedéstörténetről is, melyet az embereknek bűnösségük miatt kell megélniük. Amellett, hogy Isten
igazságosan ítél az emberek fölött, ezen igazságosság feltétele a büntetésnek az isteni parancsok megszegése miatt. A büntetés igazságos, mert nem öncélú, ellenkezőleg, egy igazabb,
hívő életre igyekszik terelni az emberiséget, és mindenkire lesújthat: „...akkor a maguk falusi
birtokára költöztek, mintha bizony Istennek haragja, mely e pestissel büntette az emberek gonoszságát, nem érte volna utol őket akárhol...” 8 – írja Boccaccio a bevezető elbeszélésben,
melyben a Dekameron novelláinak születési körülményeit mutatja be.
Ezen istenfilozófiát találjuk a bevezetőben, mely látszólag teljesen Boccaccio véleményét,
nézőpontját képviseli. A további száz novellában viszont ezen istenképben gyökeresen megváltozik valami: kimarad az istenség egyik fő attribútuma: a büntető Isten. Minden többi paradigma megmarad, de ebben az elbeszélt világban mindent szabad, a szereplők pogányok és bűnö4
Boccaccio művei. I. Szerk. Kardos Tibor – Rózsa Zoltán. Jegyz. Rózsa Zoltán. Bp. 1975. (Lásd a következő novellákat: I/4, III/1, IX/1.)
5
Lásd a II/5, IX/1, X/9. novellákat.
6
Lásd a IV/1, IV/8, IV/9. novellákban.
7
Boccaccio művei. I. 326.
8
Uo.
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sek, égi büntetésnek helye sincs. E tényt bizonyítja már az is, hogy egyáltalán megíródott egy
efféle mű, hiszen a Dekameron alapjában véve mégis fikció, az író képzeletének szüleménye.
Látszólag az ifjak szájába adott kényes, pajzán történetek nem Boccacciótól származnak,
hanem az őket éppen mesélő gondolatai, és erre szolgálnak a szűrők és a keretes elbeszélés,
melyekről már beszéltem. Boccaccio nagyon jól tudta, hogy a bevezetőben írottakért övé a
teljes felelősség, ezért itt teljes a középkori isteneszmény – a szenvedéstörténettel és büntetésekkel együtt jelenik meg.
A továbbiakban azt kell megvizsgálnunk, hogy a száz elbeszélt novellában miként is jelenik
meg az istenfilozófia. Már az elején, az első nap első elbeszélése az Isten gondolatával kezdődik: „Bájosabbnál bájosabb hölgyeim, illendő, hogy minden dolog, amit ember cselekszik, annak felséges és szent nevével vegye kezdetét, ki mindeneket alkotott. Minekelőtte tehát elsőül
megkezdeném az elbeszélések sorát, szándokom Istennek egyik csodálatos rendelésével kezdenem, hogy annak hallatára megerősödjék az ő rendíthetetlen állandóságába vetett reménységünk, és mindörökre áldjuk az ő nevét. Nyilvánvaló, hogy minden e világi dolog veszendő és
mulandó, s kifelé és befelé egyaránt csupa bosszúság, aggság és vergődés és tengernyi veszedelem martaléka, melyeket mi sem elviselni, sem elhárítani semmiféle módon nem bírunk,
hahogy Istennek különös kegyelme nem ad nekünk hozzá erőt és okosságot, mivelhogy bennök
élünk, s magunk is részeik vagyunk. Mindazonáltal nem szabad azt hinnünk, hogy ím ez a kegyelem talán a mi érdemeinkért száll reánk, hanem bizony csupán az ő kegyességéből árad,
éspedig azoknak könyörgései révén, kik magok is halandók voltak, mint jómagunk, de míg e
földön éltek, nagy jámborul Istennek utait járták, s mostan vele örök életet és boldogságot
nyertek; ezeknek elébe terjesztjük kéréseinket ama dolgokban, melyeket üdvösségesnek tartunk
magunkra, mivelhogy ők tövéről hegyére ismerik gyengeségünket (talán mivel nem merjük
magunk színről színre ily hatalmas bíró elébe terjeszteni könyörgéseinket). És még világosabban megtetszik, mely bőséges kegyességgel vagyon ő irányunkban, ha néhanapján megesik,
hogy ítéletünkben megtévedünk, mivelhogy halandó szem pillantása semmiképpen nem tud
behatolni az isteni értelem titkosságába, s olyasvalakit állítunk ő szent felsége elébe szószólóul,
ki örökös száműzetéssel ki vagyon vetve az ő színe elől, mert ő, ki előtt nincs rejtett dolog,
mégis inkább a könyörgőnek tiszta szívét nézi, mint tudatlanságát vagy annak kivetettségét, kit
a földi ember pártfogójául kért, s éppen úgy meghallgatja a hozzája könyörgőket, mintha üdvözült volna az ő színe előtt az, kit közbenjáróul választottak”9 – kezdi Pamfilo a novelláját. A
második novellában pedig a következőket olvashatjuk ezen Istenről: „Pamfilo novellájában
világosan megmutatta, hogy Isten az ő kegyességében nem a mi hibáinkra néz, ha olyasvalamiből erednek, amit mi nem ismerhetünk meg: nekem pedig szándékom novellámmal bizonyítani nektek, hogy ugyane kegyesség csalhatatlan bizonyossággal megmutatkozik akkor is, mikor türelmesen elnézi azoknak a bűneit, kik ahelyett, hogy bizonyságot tennének róla, szavaikkal és cselekedeteikkel az ellenkezőt művelik: hogy azt, amit hiszünk, annál nagyobb lelki
szilárdsággal követhessük”10 – hangzik Neifile elbeszélése.
Nem nehéz felismerni, hogy mi ebből az istenfilozófiából az, ami az egész középkori világképet meghatározta, hiszen a gondolkodás reneszánsz jellemzői felé való haladásban, az
individuáció útján az első lépés éppen az Istenhez való személyes viszonyulás és egyedi atti-

9
10

I. m. 344–345.
I. m. 360.
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tűd,11 amely modellekből építkezik: „az ember kereste és felfedezte magát, de felhasználva a
típusok modelljét és beilleszkedve már létező formákba.”12
A középkori istenmodellből az marad meg, ami kevésbé akadályozza az ember személyiséggé, individuummá válását. Könnyen felismerhető a fenti, Istenről szóló idézetekből, hogy a
transzcendencia végtelenség, örök létező, állandó, mindentudó, kegyelmes, szemben az emberi
élettel és gondolkodással, amely Isten nélkül nem képes megismerni, elviselni a földi létet.
Arról a maximáról van szó, amelyet Canterbury Szent Anzelm így fogalmazott meg: „Minden,
ami te vagy, nem más által, hanem önmagad által vagy. Következésképpen te vagy az élet,
amelyet élsz, majd a gondolkodás, amelyet gondolsz (sapientia qua sapis) és a jóság maga.”13
Arról az Istenről szólnak a fenti Dekameron-beli idézetek, akit semmilyen határ nem korlátoz,
aki semmihez nem hasonlítható és aki teljességgel birtokolja a létet. Mi több, mindenhatósága
nem elvontan mutatkozik meg, hanem a történelmet döntő tetteiben. Ez az Isten lényegénél
fogva láthatatlan, de kinyilatkoztatta magát a Fiúban, láthatóvá lett Jézusban mint saját képmásában. Boccaccio művében az istenség, akár Aquinói Tamásnál, ipsum esse, mert hiszen az
Isten mindenkori meghatározásának immanens gondolata, hogy idő és tér törvényeinek nincs
alávetve, hanem ellenkezőleg, végtelen és örök: „te, aki nélkül semmi nincs, nem valamely
helyen és valamely időben létezel, hanem benned van minden. Semmi sem tartalmaz, csak te
tartalmazol mindeneket”14 – írja Szent Anzelm. Ez az Isten középkori teológiai-filozófiai kategóriákban megfogalmazva kanonikusan is abszolút szent, világfeletti, a legmagasabb rendű
létező, abszolúte szükségszerű, semmilyen októl nem függ, hanem önmagában létező entitás.
Ezért örökkévaló és tökéletes. Nem nevezhető ugyanolyan értelemben vett létezőnek, mint az
ember, a lét maga abszolút értelemben illeti meg. Az ember viszont a létet csak Isten által megalapozott létként birtokolhatja, „ezért csak analóg értelemben nevezhető létezőnek”.15 Az abszolút szellemben nem lehetséges semmiféle korlátozás, sem hozzáadás, őbenne valósul meg
minden pozitív lehetőség (ő az actus purus vagy a spiritus purus). Az Isten fogalma tehát
szuprakategoriális, túl az emberi megismerés kategóriáin, emberi elme képtelen arra, hogy
szándékait, terveit, nagyságát felfogja. Valamilyen megértésről azonban mégis szó van mindig,
amennyiben a mesélők meg a novellák szereplői hasonlóan hivatkoznak az Istenre: arról a filozófiáról van itt szó, amelyet Pszeudo Areopagitész Dionüsziosz is képvisel,16 jelesül, hogy Isten túl van az emberi megismerésen (amely nem terjedhet ki az ő teljes megértésére, elgondolására), de mégis megérezhető, felismerhető ez a transzcendencia, archetípusaiban van jelen
számunkra (a jó, szép, nagyság, kegyelem stb. ideáiban). Csak e dualista felfogás volt képes a
középkorban az isteni jelleg leírására: habár az ész megismerheti Istent a világból mint Isten
képmásából – ámde e tapasztalatok csak kontingensek, maga a tapasztalat is esetleges, azonban
következtetni lehet belőlük e kontingens valóságokára, alapjára –, másfelől abszolút volta és
abszolút mássága miatt Isten megfoghatatlan marad a véges lény számára, aki végességénél
fogva csak relatív megismerésre képes. Isten ezért minden megértés alapjaként kifürkészhetetlen titok marad ebben a filozófiában, sohasem szerepelhet objektumként az emberi megismerésben (csak tárgyhoz hasonló dologként).
11
Gurevics, A. J.: Individul în evul mediu european. Iaşi 2004. 12. (Itt a következőket írja: „A kulturális fellendülés
során bekövetkezett szociális, vallásos és intellektuális jellegű mély változások mind a személyes attitűdben, az Istenhez
való individuális viszonyulásban kifejeződtek, mind pedig a személyközti viszonyokban.” A fordítást magam végeztem.)
12
Gurevics, A. J.: i. m. 15. (Magam fordítása – S. A.)
13
Canterbury, Anzelm: Proslogion sau Discurs despre existenţa lui Dumnezeu. Cluj-Napoca 1996. 30. (Románból
magam fordítottam – S. A.)
14
Canterbury, Anzelm: i. m. 40.
15
Vorgrimler, Karl Rahner Herbert: Teológiai kisszótár. Bp. 1980. 306.
16
Dionisie pseudo Areopagitul: Ierarhia cerească, Ierarhia bisericească. Iaşi 1994.
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Amint az kiderül az idézett részekből, Isten Boccacciónál is megmarad abszolút és feloldhatatlan titoknak, „amit éppen ilyen titokként kell felfognunk, s ezért Istent Ő-nek kell tekintenünk”,17 a megismerő ész lényegét pedig a titok iránti nyitottság képességeként kell értenünk.18
Van azonban egy másik fontos jellemzője is e transzcendenciának: a személyes Isten gondolatára célzok. Isten kinyilatkoztatása bennünk talál talajra, minden egyes ember személyesen
részesül Jézus és a Szentlélek ajándékaiból és kegyelméből, az isteni bölcsességből. Sőt, az
ember egy egészen privát viszonyt alakít ki az istenséggel az imádság, a könyörgés által: legintimebb lelki dolgait tárja fel előtte (még akkor is, ha ez közvetítők: papok és szentek által történik).
A Dekameron nem magasztalja az emberi gondolkodást, mert az csekély, kicsinyes az isteni mellett,19 inkább egyfajta égi erőre hivatkozik, mely segítségül jön, bármely élethelyzetben
cselekvésre segíti az embert, aktivizálja. Persze ehhez emberi leleményességre is szükség van,
a novellák kimondottan dicsérik az ilyen embert, aki feltalálja magát bármely helyzetben, ki
tudja használni az isteni alkalmat.
Ez a transzcendencia viszont már nem a büntetés elvét képviseli, hanem inkább evilági
normák szerint rendelkezik, egy megértő Isten, közelebb áll az emberi világhoz, megérti az
itteni hierarchiát, a szerelmet, a testi vágyat. A Dekameron második napján Elisa novellájában
a következőket olvashatjuk: „De Isten, ki igazságosan szemmel tartja az emberek érdemeit,
tudta, hogy e leány nemes származású s ártatlanul, mások vétkei miatt bűnhődik, s másként
határozott felőle: s nehogy alacsony származású embernek kezébe kerüljön a nemes leányzó,
úgy kell hinnünk, hogy Isten az ő kegyességében rendelte azt, ami történt.”20 A krisztusi gondolat, amelyet a középkori filozófia (s leginkább Szent Ágoston) hangoztatott – miszerint Isten
kegyelmét a testi szegények és lelkileg gazdagok, az adakozók, a mértékletesek, a földi gazdagságot és vagyont megvetők nyerik el –, Boccaccio novelláiból kimaradt. Az igazságosság itt
földi normák szerint működik, úgy néz ki, mintha Isten sem tolerálná, hogy a különböző társadalmi rétegek keveredjenek.
Máshol pedig a törvénytelen, házasságon kívüli szerelem sem akadálya a túlvilági élet elnyerésének, sőt Boccaccio egész műve azt sugallja, hogy a szerelem semmilyen formája nem
lehet halálos bűn: „kérlek, hogy halálom után se feledj el engemet, hogy a másvilágon eldicsekedhessem vele: engem a leggyönyörűségesebb teremtés szeretett, kit a természet valaha is
alkotott. Hahogy pedig eme két dologban biztos reménységet adtok nekem, nyugodtan távozom ez árnyékvilágból.”21 A szexualitás Isten ajándéka, ilyenformán az Úr nem büntetheti meg
az embereket azért, mert élnek vele – ez a Dekameron-beli szemlélet: „Marato, kezében a
Szent Dagadóval, mellyel Isten ajándékozott meg bennünket, oly igen megvigasztalta őt, hogy
a leány összemelegedett vele”,22 máshol pedig így olvashatjuk: „…az Úristen, ki ha egyszer
elkezdette, teli marokkal szórja adományait.”23

17

Vorgrimler, Karl Rahner Herbert: i. m. 306.
Erről beszél az első vatikáni zsinat definíciója.
19
Canterbury, Anzelm: i. m. 100. (Ebben található Aquinói Tamás Summa Contra Gentiles című írása, ahol azt találjuk, e kicsinyesség onnan ered, hogy az emberi gondolkodás nem lehetséges Isten nélkül: „Az égi fény a princípiuma
bármely felfogható megismerésnek, mert ez az, amelyben elsőként megtalálható legfenségesebben a megérthető, felfogható fény.” (Saját fordításom – S. A.)
20
Boccaccio művei. I. 492.
21
I. m. 477.
22
I. m. 467. (II/7. novella.)
23
I. m. 458. (II/6. novella.)
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3. A Dekameron szerelemfilozófiája
Az említett istenkép meghatározza továbbá az egész mű filozófiáját, mert tudjuk, hogy főleg abban a korban az individuum, a szerelem, a szabadság felfogása szoros viszonyban állt a
vallásos dogmatikával, az istenfilozófiával.
Amennyiben a Dekameron ilyen laikus, szabadelvű Istent fest meg, lehetőség adódik a szerelem minden formájának kibontakozására. Boccaccio a földi szerelemnek sokféle formáját
látszik ismerni, és mindenik ugyanolyan fontos, mint az isteni szerelem. Az eros, philia, agape
hármas tagozódásról van szó, csakhogy az amor dei és a philia nem önmagukban, hanem
erotizálva jelennek meg.

3.1. Az érzéki és lelki szerelem
Az erosz a műben az első mozgató, a princípium, amely szerint működik ez a világ. A földi
szerelem talán azért olyan fontos, mert az evilági élet során ez a másikhoz fűző érzés az egyetlen olyan misztikus természetű, amely mintegy leképzése az isteni szeretetnek. Boccaccio szerelemfilozófiája sokat kölcsönöz a platóni elgondolásból, mely a Phaidroszban, A lakomában
és a Lysisben megjelenik, de főleg azt látszik előrevetíteni, amit később Marsilio Ficino dolgozott ki, ugyanezen hármas felosztásra támaszkodva.
A szerelem e hármas tagozódása – eros–philia–agape – a személy hármas felosztásának felel meg, a corpus–anima–spiritus (vagy a görög: soma, psyché, nous) felfogásnak.24 Röviden
arról van szó, hogy az isteni szellemhez való erotikus viszony (és e viszony, amennyiben megszállottság, annyiban mindig erotikus) ismétlődik, leképződik egy embernek a másikhoz fűződő viszonyában, „így a barátok közötti szerelem az isteni szerelem imagója”25 lesz Heller Ágnes szerint.
Ficino a De amoréban négyfajta megszállottságról beszél: a prófétairól, költőiről, misztikusról és erotikusról. A költőit a másik háromnál alacsonyabb rendűnek tartja, de csupán ez
rendelkezik a beszéd képességével, a másik három néma. Költői feladat tehát a többi megszállottságnak nyelvet adni, kifejezni. A szem látja a szépséget, de leírni nem tudja: a költőre tartozik, hogy „szót adjon a szótlannak, beszédet a szemnek”, 26 csak rajta keresztül ismerhetjük
meg a többi megszállottságot. Boccaccio Dekameronja főleg arra törekszik, hogy az erotikus
megszállottság formáit megmutassa. Akár később a ficinói filozófiában, Boccacciónál is Erósz
a kozmosz elve, istenség vagy angyalféle, egy erőtér, mely maga a szépség. A kozmosz szimbólumává pedig maga a mű, az alkotás válik, hiszen a novellák világa egy autonóm, teljes univerzumként működik. Az Erószról szóló történetek nem szorítkoznak csak az individuális szerelemre, az amour passionra, sem a karnálisra, az viszont igaz, hogy a testiség központi szerepet élvez ebben a szerelemfilozófiában.
Ficino későbbi felfogásában a testi vágy szerint való élet, a szexualitás, akár a szellem-isten
imádata, démonikus szerelem: általános, nélküle nem tudnánk élni. Ficino úgy gondolta, e két
démon mindenkiben megvan, míg a többi szenvedélyek egyediek, spontánok, elhalnak. Boccacciónál, ha az Isten-imádat nem is ilyen jellegű megszállottság, a testiség egyértelműen démonikus.

24

Heller Ágnes: Ficino a szerelemről. http://www.C3.hu/%7Eprophil/profi022/heller.html
Heller Ágnes: i. m.
26
Heller Ágnes: i. m.
25
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Egy másik értelmezés azt is megengedi, hogy elismerjük a szellem-Isten iránti szeretet démonikus voltát, annak erotikusságát, mert legtöbbször a mesélők, mielőtt belekezdenének novelláikba, Isten dicséretére vállalkoznak, mintha e szerelmet akarnák csak illusztrálni elmesélendő novellájukkal, és ez itt meghaladja a hagyományos invocatio kereteit. Az értelmezés annál inkább elfogadható, ha figyelembe vesszük, hogy a bibliai Énekek énekét, „ezt a testi
szépséget és erkölcsi kiválóságot különös képekben dicsőítő szerelmi költeményt és nászéneket, melynek a kánonba, a bibliai szentkönyvek gyűjteményébe való besorolása nem ment
minden ellenkezés nélkül, a keresztény kommentátorok Krisztus és az egyház, illetve a lélek
viszonyának allegóriájaként értelmezték. A spirituális értelemben vett égi szerelem hevét
azonban az érzéki szerelemnek e szent nászének által ihletett földi képei is szították, ahogyan
különösen a misztikusok (például Richardus de Sancto Victore) írásaiban látjuk”,27 írja Redl
Károly. Szent Hierotheosz himnuszait is alapul vehetjük ezen értelmezésben, mert nála sem
választható szét a földi és égi szerelem: minden szerelem Istenhez tér vissza: „A szerelem,
mondhatjuk, isteni, angyali, szellemi, lelki avagy természeti; egyesítő és elvegyítő hatalmat is
jelent. Ez ösztönzi a felsőbb lényt alacsonyabbak gondját viselni, az egyenrangút egyenrangúval közösségben egyesülni, s a legalacsonyabb rendűt a feljebb állóhoz fordulni”28, vagy máshol: „Szóltunk számos szerelemről, mind egy forrásból fakadt; felsoroltuk földi és égi szerelemnek jegyeit és erejét. Elsők ezek közt – írásom kimondta már – a szellemi és az érzék fölötti
szerelem szép rendjei. Ám mindenek fölött Isten szép szerelme áll, amely önmagában felfogható; himnuszokban méltán zengjük. […] Minden lény minden szerelme Ő felé, Hozzá törekszik,
minden lény önnön természete szerint. […] Mondjuk, hogy egy hatalom van csak, egyszerű,
mely önmagát mozdítva készteti egyesítő elvegyülésre a lényeket, magától a jótól egészen a
legutolsó lényekig s ezektől újra vissza a jóig, rendre minden lényen át; önmagából önmagán át
önmagába gyűrűzőn mindig változatlan módon önmagába visszatér.”29
Nehéz megmondani, hogy ezt Boccaccio így gondolta-e, azonban bizonyos, hogy a Ficino
és Dionüsziosz Areopagitész által felsorolt szerelemformák mind megtalálhatók a Dekameronban.
Ficino azt állította, hogy a szerelem mindenkivel vele született és minden iránt, s jelentheti
önmagunk tökéletesítésének vágyát, a művészeteket, a szaporodás ösztönét – melyet a teremtő
oltott belénk, a tökéletesség terjedése céljából. Az igazi szerelem azt jelenti, hogy vágyunk a
belénk oltott fényre, a nemzés vágya pedig a teremtés vágya. A boccacciói mű ennek a filozófiának jó példázata, hiszen a szerelem itt mindenkit utolér. Az érzéki vágyak kielégülésében
nagyon fontos az alkalmak megteremtése: mindig, minden eldugott, privát térben szexuális
vágy ébred és jut kifejezésre. Még a fiatalok is, akik novellákat mondanak, minden egyes új
történetben szexuális vágyaikat élik meg, ahogy arról már szó esett, az elbeszélés egy végtelen
szerelmi aktus szimbóluma. Van ebben az elképzelésben valami általános, univerzális, pontosabban az, hogy a szerelmet a Teremtő minden egyes ember lelkébe ültette.
Ismét a ficinói filozófiára hivatkozom, miszerint minden egyes emberben, akár a szoborban
is (vagy más műalkotásban), a világlelket szeretjük. Ha ez így van, akkor érthető meg a leginkább, hogy Boccaccio miért tudja műveiben mindkét szerelemformát – az érzéki-testit és a
művészit is – egyformán reprezentálni: a Dekameron a testi szerelemről szól, de az életrajzíró

27

11.

28

Az égi és a földi szépről. Források a késő antik és a középkori esztétika történetéhez. Szerk. Redl Károly. Bp. 1988.

Dionüsziosz Areopagitész: Az isteni nevekről. = Az égi és a földi szépről. Források a késő antik és a középkori esztétika történetéhez. Szerk. Redl Károly. Bp. 1988. 187.
29
Dionüsziosz Areopagitész: i. m. 187.
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Boccaccio művei csak a művészi szerelmet méltatják említésre. Maradjunk azonban egyelőre
az érzékiség és a lelki szerelem problémájánál.
Ami az amour passiont illeti, Boccaccio elképzelése megint csak Ficino filozófiáját juttatja
eszünkbe, mert a szenvedélyes szerelem úgy jelenik meg a novellákban, mint egy olyan érzés,
melynek fiziológiai jelei vannak, és kihat a szomatikus folyamatokra. Ficino a következőképpen értelmezte e szerelemformát: „Sőt, a hosszan tartó szerelemtől a halandók sápadttá és sovánnyá válnak, hiszen egyszerre két feladat ellátására a természet ereje szinte nem elegendő. A
szerető lélek figyelme teljességgel és szakadatlan a szeretettre való gondolásban merül el. Testi
felépítésének minden ereje is feléje összpontosul. Így még gyomra sem emészti meg tökéletesen a benne levő ételt, ennélfogva annak nagyobbik részét felesleges salakként kiválasztja és
kibocsátja, kisebb részét, s azt is nyersen, juttatja a májhoz. Ott is ugyanazon okból rosszul
szívódik fel. Ezért vére szegényen és nyersen ömlik innen szét a vénákba, s emiatt minden tagja lefogy, és sápadt lesz a táplálék nyersesége és hiánya következtében.”30 E filozófiára csak
egyetlen példát kívánok adni a Dekameronból. A második nap nyolcadik novellájában egy nemesifjú szerelmes lesz az udvarukban élő szegény leányba, Giannettába, „mivel pedig azt hitte,
hogy a leány alacsony származású, nem csupán, hogy nem merte atyjától feleségül kérni, hanem tőle telhetőleg rejtegette is szerelmét, mert attól tartott, megfeddik majd, hogy megalázta
magát e szerelemmel; mely is éppen ezért sokkalta jobban ösztökélte, mintha felfedte volna.
Így történt, hogy gyötrő szenvedélye miatt nehéz betegségbe esett. Minekutána pedig számos
orvost hívtak gyógyítására, s azok tövéről hegyére megvizsgálták, és egyáltalán nem tudták
felismerni betegségét, valamennyien egy értelemmel lemondtak életéről.” 31 A szenvedélyes
szerelem tehát felemészti a lelket, olyannyira kihat a testi folyamatok működésére, hogy a szerető betegségbe esik, főleg akkor, ha szerelmét nem viszonozzák. Ficino gondolatmenetében is
megtalálható az érzések viszonzásának szükségessége, a szerelem kizárólagos, megjelenik vele
a halál gondolata is: a szerelem egyfajta önkéntes halált jelent, önmagunk elvesztését, „a szabadságnak egy Másikban való elvesztését”,32 a szerető nem önmaga számára létezik, a másik
nélkül halott. A kölcsönös szerelem, a viszonzott érzés azonban egyfajta újratalálása önmagunknak, a feltámadás szekuláris csodája és imagója Heller szerint.
Ugyancsak Ficino meg Platón filozófiájára emlékeztet a negyedik nap első, negyedik és
nyolcadik novellája, amelyek azt a meggyőződést példázzák, hogy igaz szerelem csak egy van,
és a sírig kíséri az embert. Ficinónál e gondolat Isten ideájából fakadt: mivel a szerelem a teremtő iránti örökös vágyakozás képmása, ugyanolyan állhatatos, akár az Isten iránti szeretet.
Mert istenem csak egy, szerelmem is csak egy lehet, csak egyetlen emberhez fűzhet az isteni
erosz imagója. (A szerelem e keresztény elgondolásában az is benne van, hogy Krisztushoz
való viszonyulásunk érzéki szerelemmel telített33 – ez a lényege a ficinói szerelemfilozófiának.) Az említett novellákban pontosan erről van szó: minekutána a szerelmesek elvesztik a
másikat, már nem kívánnak élni és szeretni, mert úgy gondolják, csak egyetlen szerelmük lehet.34 Ennek elvesztése után pedig öngyilkosságra vetemednek. Ami a platóni elgondolásból
származott e felfogásban, az főképp az önfeláldozás gondolata, a másik iránti szeretetből vagy
szerelemből fakadó áldozatkészség. A lakomában olvashatjuk, hogy „egymásért meghalni
30

Ficino, Marsilio: Commentarium IV. Pompeji VI(1995). 2. szám, 86.
Boccaccio művei. I. 492.
Heller Ágnes: i. m.
33
Nem véletlenül nevezzük az apácákat Krisztus menyasszonyainak, hanem pontosan ezen elgondolás alapján.
34
E gondolathoz az antik filozófiában Arisztotelész áll a legközelebb, akinél az egyetlenség gondolata fontosabb, mint
Platónnál. Az embernek csak nagyon kevés közeli barátja lehet Arisztotelész szerint, és a birtoklás itt nem vet véget a
vágynak, hanem táplálja azt.
31
32
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egyedül a szeretők hajlandók, nemcsak a férfiak, de még a nők is. Ezt az állításomat kellőképpen tanúsítja e hellének előtt Alkésztisz, Péliasz lánya. Ő volt az egyetlen, aki kész volt férje
helyett meghalni, pedig annak élt még az apja és anyja is; s az ő szeretete Erósz által annyira
felülmúlta az övéket, hogy szinte idegeneknek látszottak saját fiuk előtt.”35 Platón filozófiája
szerint is kétfajta szerelem létezik, az égi és a közönséges: az első az idősebb Aphroditének,
Uraniának köszönhetően, a második a fiatalabbik Aphroditének, Pandémosznak segítőtársa. A
görög kiválóság erényéhez ragaszkodva Platón az égi szerelmet többre tartja, ahogyan azt
Ficinónál is láttuk. Mert az égi és a közönséges szerelem közt az a különbség, hogy az egyik a
lelket többre becsüli a testnél, a másik csak testi célok elérésére törekszik. Nem egyszerű dolog
azonban meghatározni, hogy valami önmagában szép vagy rút, így a szerelem is szép akkor, ha
szépen művelik, és rút akkor, ha rútul. Ez a platóni elgondolás előrevetítése már a középkori
ars amandinak, miszerint a szép szerelemnek egész művészete van.
Boccaccio nem határozza meg, hogy az égi szerelem vagy a testi jobb-e avagy szebb;
mindkettő egyformán pártfogolt a Dekameronban. Elgondolkodtató az is, hogy a testi szerelem,
a közönséges Erósz ily alapos bemutatása mennyire áll összefüggésben a mű keletkezési körülményeivel, a firenzei pestisjárvánnyal. A bevezetőben arról van szó, hogy a tíz fiatal a pestis
elől menekülve megy vidékre nyugalmat és örömet keresni, így születnek aztán a novellák,
önmaguk szórakoztatására. A középkori gondolkodásban, a filozófiában a testi örömökkel való
élés a pokolra jutás biztos útja volt. Ágoston szerint a testi gyönyörök az eredendő bűn közvetítői, a becstelenség tetőfoka, erről beszél a Vallomásokban is, amikor fiatalsága bűneit megvallja Istennek, és ugyanakkor önmaga számára is elemzi ezeket.36 Jacques Le Goff pedig a középkori mentalitást elemző egyik munkájában azt írja, hogy ebben az időben „a szex a pokolnak
biztos zsákmánya marad”.37 A köztudatban az a felfogás élt, hogy az alsóbb, szegényebb néprétegeknél, akik nem élnek eléggé erényesen, a szex a pestis forrása. Mármost a Dekameron a
járvány elől a testiség örömeibe menekíti szereplőit, és ez, véleményem szerint, tudatos ironizálása az említett felfogásnak. Ez a szabadságnak egy más dimenzióját jelzi, amely nem a középkori hagyományból átvett, hanem reneszánsz sajátossága a műnek.

3.2. A művészi szerelem mint megszállottság és a művészetfilozófia
A művészi megszállottság Boccaccio életrajzi írásaiban jelenik meg leginkább, ezekben a
történelmi értékű, ugyanakkor művészetelméleti jellegű írásokban, melyek mindig az író nyilvános (pontosabban a nyilvánosság számára fenntartott) álláspontját képviselték. Egyik legfontosabb, leghíresebb ilyen műve a Dante dicsérete, ebben fogalmazta meg viszonyát a művészethez, ezért ars poeticájának is szokták tekinteni ezt az életrajzi beszámolót. Tulajdonképpen
Dante életének bemutatása ürügyként szolgált Boccacciónak arra, hogy saját művészetideálját
és irodalomelméletét bemutathassa.
Az a reneszánsz gondolat jelenik meg ebben a biográfiában, miszerint a művészet teremtést
jelent, az isteni teremtéshez hasonló aktust, sőt azt mondanám, hogy az alkotás kreatív jellege
itt teljesen felváltja az Isten és a szerelem bármely fogalmát. Az alkotás tényleges megszállottságot jelentett Boccaccio számára, egy olyan szerelemformát, mely kizárólagos, abban az értelemben, hogy nem enged meg egy másik emberhez fűző szerelmet, csak a művészet, ezen belül

35

Platón összes művei. I. Gond. Falus Róbert. Bp. 1984. 955.
Aurelius Augustinus: Vallomások. Bp. 1982. 56–57.
Le Goff, Jacques: Imaginarul medieval. Buc. 1991. 207. (A következőket olvashatjuk: „Sexul rămîne o pradă sigură
a iadului” – A szex a pokol biztos martaléka.)
36
37
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is főként az irodalom imádását engedélyezi (amint azt Egyed Emese egyik versében megfogalmazta: „aki verset ír: nem ölelhet”).
A Dante dicséretében a költészet, akár a filozófia vagy a tudomány, „történeti és bölcseleti
igazságok édességes gyümölcseit rejtegeti”,38 a költőnek pedig Boccaccio elgondolása szerint
éreznie kell az „örök hír dicséretes vágyát”.39 Ebben az elgondolásban a tudomány mellett a
művészet kitüntetett volta abban áll, hogy „az igazság megismerésének kellemességével” 40
szolgál. Boccaccio szerint Dante azért volt igazi költő, mert teljesen elmerült azoknak a dolgoknak a tanulmányozásában, „miket az ember az égi Értelmességekről és a végső okról eszével fölérni képes”.41 Ebben az elképzelésben a költészet a filozófiai bölcselkedés szerepét tölti
be, a költőnek bölcselkedőnek kell lennie, „a létezők végső okainak vizsgálatába mélyedve [...]
valamely következtetés helyességéről” 42 vitatkozván. Boccaccio úgy vélte, a végső okok és
Isten kutatása mellett a művészek és bölcselkedők államok kormányzásáról, hadviselésről és „a
szerencse forgandóságáról” gondolkodnak; e felfogás egyértelműen a reneszánsz művészideálját vetíti elő, miszerint a művész legfőbb jellemző tulajdonsága a sokoldalú képzettség volt.
Boccaccio e biográfiai jellegű művét élete kései szakaszában írta, és fiatalkori műveihez
képest a szerelemről alkotott elképzelését illetően érezhető benne egyfajta változás. Ha élete
korábbi szakaszának írásai magasztalták a földi szerelem érzését, élete vége felé Boccaccio
teljesen házasságellenes lett. Itt a szerelem nem ajándék, mint ahogy az a Dekameronból kitűnik, hanem akadálya a bölcselkedésnek, az intellektuális tevékenységnek meg az alkotásnak: „a
szerelem, mint rabjai nyomósan bizonyíthatják, erős és szívós ellensége a tudományoknak”,43
olvashatjuk a Dantéról szóló életrajzban. E nőellenes álláspontnak megfelelően az asszonyok
közismerten gyűlölik a könyveket és tudományokat, mi több, féltékenységük odáig terjed, hogy
féltik férjüket még az éjszakai tanulmányoktól is, mert irigylik az időt, amit férjük nem rájuk,
hanem az alkotásra és tanulásra szentel.
Mindezek után megérthető, hogy Boccaccio művészideálját a magános, önmagát csak
munkájának és művészetének szentelő alkotó testesítette meg. A házasság folytonos vesződséget jelentett a számára, véleménye szerint a társas élet biztos járuléka a szakadatlan háborúság
volt, „s ez a kötelék – aki próbálta, tudja – esküdt ellensége a bölcselkedésnek”,44 mert – hangoztatta Boccaccio – a tanulmányok, elméleti tevékenységek és az írás világtól való elvonulást,
nyugalmat igényelnek. Ezt a művészről szóló filozófiát találjuk a későbbi romantikus eszményben is, a magányos zseni gondolatában, így jelenik meg például Arthur Schopenhauernél
az alkotó szellem.
Tehát a szellemi-lelki tevékenység kizárta a szerelmet és szexualitást, a barátságot viszont
nem, mi több, Boccaccio magasztalta Dantét állhatatos baráti viszonyaiért. Ha valaki megkérdezné, hogy miként értelmezem én e felfogást, a platóni elgondoláshoz térnék vissza. Platón
ugyanis A lakomában az égi szerelmet elsősorban barátságként, szellemi-lelki vonzódásként
határozza meg, mely közös szellemi munkára és alkotásra készteti az embert. Ugyanakkor ez a
philia erősen erotizált, de ez az égi szerelem Platón szerint teljesen férfi-szellemre vall. „Pontosabban A lakomában az igazi, égi szerelem homoerotikus, vagyis Erósz magasabb rendű for38
Boccaccio, Giovanni: Dante dicsérete. = Dante, Petrarca, Boccaccio. Művészéletrajzok. Szerk. Kardos Tibor. Bp.
1963. 45.
39
Boccaccio, Giovanni: i. m. 45.
40
Boccaccio, Giovanni: i. m. 45.
41
Boccaccio, Giovanni: i. m. 45.
42
Boccaccio, Giovanni: i. m. 49.
43
Boccaccio, Giovanni: i. m. 48.
44
Boccaccio, Giovanni: i. m. 46.
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mája a lelki-szellemi alkotás tevékenysége. A vágy méltó tárgya a kiválóbb nem, a szép férfilélek szép férfi testben”45 – írja Joó Mária egyik Platón-interpretációjában. Ahogyan a földi
szerelem esetében a testi gyermek az ember számára a halhatatlanság egyetlen lehetséges útja,
ugyanúgy az égi szerelem esetében a szellemi gyermek, a gondolat vagy az alkotott mű vezet
halhatatlansághoz. Nincs kizárva, hogy Boccaccio is hasonlóan gondolta el és értelmezte a baráti szerelmet – mely nem művészetellenes, hanem az alkotást elősegítő társas viszonyt jelent.
Ami a költői műveket és a poézist illeti, Boccaccio számára ezek hermeneutikai jelentőséggel bírtak, akár a Szentírás értelmezései, mert a költők is a szó szerinti és az allegorikus értelem
közti különbségekkel foglalkoznak, a szimbólumok magyarázatával, megfejtésével és alkotásával. Néhol a szövegben expliciten azt találjuk, hogy a költészet teológia, vagy hogy a teológiához hajszálig hasonlatos. „Míg a titkos értelem a bölcseket foglalkoztatja, a szó szerint való
az együgyűeket vigasztalja”, olvassuk a Dante dicséretében; a költészet ezek szerint olyan tevékenység, amely felsőbbrendű más foglalkozásoknál, csak a szentírás értelmezésével egyenértékű. Boccaccio ismerte a művészi fölényt és gyakorolta is ezt: „ha a Szentlelket dicsérjük,
mert képek alá rejtette mélységes titkait, [...] mért szóljuk le akkor a poétákat?”,46 tette fel a
kérdést a firenzei költő. Akárhogy is érteném az idézetet, egy dolog kitűnik: a poéta és a szentlélek egyenértékűek Boccaccio számára, s ha fokozni akarnám e gondolatmenetet, azt is mondhatnám, hogy az alkotó művész felváltja a teremtő Istent. Ez a művészideál nem középkori
hagyomány maradéka, hanem annak az antikvitásból átvett reneszánsz elgondolásnak előrejelzése, hogy a szellem-Isten bennünk létezik, és az alkotás által fel lehet nőni hozzá, teremtővé
lehet válni, el lehet nyerni a halhatatlanság művészet által felkínált formáját.
Ez a fajta művészi szerelem úgy működik, mint a modernitásbeli hivatás fogalma, azaz,
ficinói megnevezéssel: megszállottság, ami nem ér el akárkit, de ha egyszer meglepte a lelket,
nincs előle menekvés. A művészi hajlam ilyenképpen abszolút jelleggel bír, joggal hasonlítható
tehát az istenséghez.
„Abban sem kételkedtem soha, hogy az esetben, ha életem első virágában már foglalkozhattam volna a költőkkel, végtére én lettem volna a leghíresebb költők egyike”47 – írta Boccaccio Az istenek eredetéről című művében – ez kifejezte nemcsak hivatástudatát, de önértékelését
meg hírnév utáni vágyát is (a hírnév pedig értelmezésünk szerint nem más, mint egy relatív
formája a halhatatlanságnak).

4. A Dekameron individuumfilozófiája
Az individuum fejlődésének különböző szakaszait pontosan megragadni problematikus dolog, mert fogalmilag is a modernitásbeli paradigmákra támaszkodunk elemzéseinkben, így abba az akadályba ütközve, hogy a mai fogalomhasználat nem fedi az elemzett korok fogalmi
tárát. Meg kell jegyeznem, hogy amikor a Dekameron-beli individuum filozófiájáról beszélek,
ezt a mai személyiségparadigmákra való tekintettel teszem, bár nem biztos, hogy ez az elemzés
legmegfelelőbb formája a mű felfogásait illetően. Persze egyfajta kontextusba való elhelyezés
mindig létezik az elemzés során, így én sem tekinthetek el a Dekameron történelmi idejétől és
helyétől.

45
Joó Mária: Erósz, philia és szexus. A nemek kutatása Foucault-tól Platónig. = Lábjegyzetek Platónhoz. A barátság.
Szerk. Laczkó Sándor – Dékány András. Szeged 2005. 31.
46
Boccaccio, Giovanni: i. m. 65.
47
Dante, Petrarca, Boccaccio. Művészéletrajzok. 157.
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A modernitás az individuum fogalmát nem tudta másképpen elképzelni, csak a szabadsággal és az állammal való viszonyában, más szóval politikai töltetet adott a fogalomnak. Kanttól
errefelé nincs filozófiai gondolkodó, aki ne alakított volna ki valamilyen szubjektumról és szabadságról szóló elméletet, a modernitás programja pedig a kanti szabadságfogalmat állította
középpontba, mely a racionális lények autonóm akaratát hangoztatta. A későbbi, posztmodern
szubjektivitásteóriák egyfajta újraértelmezését adták e spektrumnak, előtérbe került a szubjektum szociális személyként való felfogásával szemben az intim szféra és a pszichológiai nézőpont.48
Boccaccio korában viszont a személyiség, a persona vagy prosophon nem ilyen értelemben
volt megközelíthető, hanem az Istennel való viszonyában. Gurevics leírásából kitűnik, hogy az
individuum fejlődésének lépcsőfokait a gyónás (mint az önelemzés eszköze) személyes volta,
valamint a személyre szabott isteni büntetés és purgatórium elképzelése jelentette. A Dekameron tartalmazza mindezeket a felfogásokat: a gyónás és személyes, saját választások által elnyert büntetéstudat mellett ott van a halálfélelem is, az a középkori félelem, hogy a halál készületlenül, gyónás nélkül, bűnösen talál az emberre. 49 Dante Isteni színjátékának megírása
után felerősödött az ítéletnap individuális felfogása, a tudat, miszerint Isten mindenkit különkülön bírál. Addig úgy gondolták, hogy Krisztus eljöveteléig a halottak alszanak, s majd közösen lesznek elítélve, csak Dante után nyert fontosságot a purgatóriumi individuális idő tudata,
írta Gurevics Az individuum az európai középkorban című munkájában. A gondolat már Petrus
Abelardusnál megjelent, előrevetítve ezt a fajta szubjektivitást az istenséggel való viszonyban.
Az Abélard-féle filozófiai-teológiai etika szerint az ember bírálása nem tettei és azok következményei szerint történik, hanem belső indítékai, a cselekvésre késztető belső okok szerint.
Szó van tehát az akaratszabadságról, amelyről Szent Ágoston is beszélt, de ezen akarat döntő
szerepet tölt be a pokol és mennyország közti választásban (ennyiben e szabadság transzcendentálisan kondicionált). Abélard a rossznak, az immoralitásnak tudatos választását nevezte
bűnnek, egy morális opcióról beszélt tehát, mely szubjektivizálta a bűn fogalmát – s ez a Dekameronban is felismerhető filozófia.
Ugyanilyen fontosak az individuum fejlődésének útján Berthold prédikációi, aki a személyességre figyelt imádságaiban. Ezekben az emberi test már nemcsak úgy jelent meg mint a
lélek börtöne, hanem visszakapta jogait, a személyiség leválaszthatatlan részévé vált. Boccaccio novelláiban hasonló a test és testiség felfogása.
Gyakorlatilag az individuum egyetlen intim zónájának jelzése pontosan a szex és a testiség
által történik a műben. A titkos, tiltott, veszélyes, házasságtörő szexuális kalandok bemutatása
volt az egyetlen olyan eszköz, mellyel jelezni tudta, hogy egy szubjektum nemcsak tipológiákba besorolható ember, aki normák szerint cselekszik, hanem a legprivátabb választásokra képes, vágyaktól vezérelt személy.
Ami a novellák szereplőit illeti, említettem már, hogy ezek középkori kategóriákba sorolhatók: papok és szerzetesek, lovagok, nemes hölgyek, kereskedők, tolvajok, államférfiak. Amint
azt Johann Huizinga A középkor alkonya című nagyszabású munkájában megírta, minden ilyen
tipológia erős intézményes keretek közt működő csoportot jelent. Nemkülönben a Dekameron
által reprezentált világban a viselkedést társadalmi-politikai normák, szabályok irányítják. Fontos szerepet tölt be a közvélemény: a szereplők mindig hivatkoznak arra, ami illik, és arra, ami
nem (ami dicséretes vagy megvetendő).

48
49

Így pl. Slavoj Žižek, Jacques Lacan vagy G. H. Mead egyes elgondolásaiban.
Lásd pl. az első nap első novelláját.
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Minden konvenció alól egyetlen kibúvó létezik, a szexuális aktus: ez is tiltott, s nem felel
meg egyetlen társadalmi réteg viselkedési normáinak sem, de mindig megszegik a rá vonatkozó tilalmat. Azt mondhatjuk, hogy Boccaccio nagyfokú, de nem teljes szabadságot hagyott
szereplői számára: ezek mindegyike besorolható egy-egy tipizált világmodellbe, ugyanakkor
szabadsága van (Boccaccio felmenti szereplőit a normák alól) talán a legintimebb dolgokban, a
testi örömök tekintetében.
Alain Laurent szerint az individuum kialakulása azt jelenti, hogy nyílt rendszerben játszó
aktív cselekvőkkel van dolgunk, ami még nem mondható el a novellákban megjelenített világról, mert még a szabad kereskedők, lovagok vagy államvezető tisztségeket betöltő férfiak sem
rendelkezhettek szabadon, csak a helynek megfelelően, melyet a hierarchiában betöltöttek.
Amellett fölöttük állt az egyházi hatalom korlátozása. Mindezzel szemben Boccaccio kezükbe
adta a leleményességet, s nem mondhatnám, hogy szereplői ne tudnának élni vele. Ez a szabadság azonban még igen korlátolt, csak fikcionálisan lehetséges.
Mai értelemben vett személyiségről akkor beszélhetünk, amikor „az ember lélekkel és az új
állam tudatával rendelkező individuummá válik”,50 aktív cselekvő lesz, élvezi a szabad véleménynyilvánítás jogát, a kritika jogát. Ez az én saját tetteinek szerzője, akinek cselekvése szuverén voltot és individuális independenciát fejez ki.
Az egyedüli „uomo singolare” a Dekameronban – amint azt Alain Laurent is írta a reneszánsz kori művészekről – az író Boccaccio, aki kivívta magának a teljesen szabad alkotás jogát (még az egyházi cenzúra mellett is sikerült kiadni a pajzán történetek gyűjteményét). Totális szabadságot élvezett a választásban, és azzal, hogy olyan karaktereket, típusokat választott
műve cselekvőiként, mint a kereskedők vagy tolvajok, előrevetítette a 15. századi szabadság
formáit.
A költő Boccaccio tehát az egyetlen teljes individuum az egész Dekameronban, bár látszólag alig jelenik meg: csak a bevezető részekben szólítja meg közvetlenül az olvasót. Ennek
ellenére az ő szabadsága totális, ő a fikcionalizált világ alkotója, mely világ nem öntörvényű,
hanem a költő által leszögezett szabályok szerint működik. Az egyetlen intézményesítés Boccaccio szabadságára nézve az írás, de, nota bene, nem negatív korlátozásról van szó, hanem
egy pozitív lehetőségről, amely nélkül nem valósulhatna meg e szabadság. A művészi hírnév
utáni vágy is tulajdonképpen annak a modern személyiség-paradigmának jellemzője, mely az
ember önmagának cselekvőként való felfedezéséből és egyéniségének felértékelődéséből fakad, és miszerint a modern személyiség „erős késztetést érez arra, hogy tettei kifejezzék lényét
és gondolatait, illetve, hogy egyéniségének nyomai beíródjanak a világba”.51
Visszatérek most arra az állításomra, hogy a szereplők intim cselekvési lehetőségei a szexuális aktusok megjelenítése által kapnak teret. Kétségtelen, hogy ez egyfajta státust jelent az
individuum fogalmának fejlődéstörténetében, ugyanakkor többről is szó van: egy énhasadásról,
egy paradoxonról. Figyelembe véve Ullmann Tamás husserli-fenomenológiai felfogását az
eroszról, azt mondhatjuk, hogy „Erosz tapasztalata: a szerelem élménye ugyancsak megrendítő,
abban az értelemben, hogy megszabadít az éntől, kiránt az én totalizáló világából, vagyis megfoszt addigi életem biztonságot adó támasztékaitól. Egyszerre félelmetes és egyszerre felszabadító az a felismerés, hogy a vágy erősebb nálam, sőt bizonyos értelemben már nincs is én, csak
maga ez a formátlan vágyakozás. A szerelemben a Stimmung52 betölti a lehetséges tapasztala50
Laurent, Alain: Storia dell’individualismo. Bologna 1994. 36. („l’uomo diventa un individuo dotato di spirito e della
conscienza del nouvo stato.”)
51
Ungvári Zrínyi Imre: Az autenticitás interperszonális formája. = Lábjegyzetek Platónhoz. A barátság. 229.
52
Ullmann szerint e Stimmung a cselekvés olyan sajátos atmoszféráját jelenti, amelyet nem tudatosítunk vagy inkább
nem rögzítünk, megmarad dinamikus formájú értelemképződésnek.
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tok horizontját.”53 Ha ezt az interpretációt figyelembe vesszük, azt mondhatjuk, hogy Boccaccio egyszerre individualizálja és személyteleníti szereplőit, ettől érdekes a Dekameron individuumfilozófiája.
Ugyanakkor a mű szereplőinek érzelmi világa nem úgy jelenik meg, mint pszichológiai attribútumok összessége, hanem mint autonóm erők játéka, amelyek bármikor elhagyhatják vagy
megszállhatják a hősök lelkét. Ez az emberi érzelmekről alkotott felfogás végig jelen volt a
középkorban, erről beszéltek Gurevics és Le Goff is; Boccaccio szereplőit nem pszichológiai
szempontból mutatja be, hanem e középkori hagyományos felfogásra támaszkodva.
Philosophical Conceptions in Boccaccio’s Dekameron. The present study wants to be a short presentation of the
philosophical conceptions identified in Boccaccio’s Dekameron. This analyses presents the conceptions of Boccaccio’s
work about God, love and individual person, using the traditional philosophical points of view that can be recognized
in the medieval way of thinking, in Plato’s or Ficino’s theories about Eros or in medieval social relations and the
concept of person in Middle-Age. My study tries to reveal also the esthetical possibilities that Boccaccio had for
making his works acceptable by the censure of the catholic church.

53

Ullmann Tamás: Interszubjektivitás, erosz, barátság. = Lábjegyzetek Platónhoz. A barátság. 315–316.
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Császár Krisztina

A szakrális tér Csíkrákoson
1. Bevezető
Amikor a jelen tanulmányban egy felcsíki falu, Csíkrákos szakrális térszerkezetének leírására vállalkozom, módszertani szempontból követem azt a gondolatot, miszerint az emberi lét
egyik legfontosabb aspektusa a kommunikációra való törekvés, azonban ezzel egy időben a
nyelv korlátolt volta miatt nem minden fejezhető ki a szavak segítségével. Ezt a megfogalmazhatatlan tartományt nem nyelvi csatornákon keresztül juttathatjuk kifejezésre, a gesztusok, a
rítusok, valamint az építészet nyelvén, ez utóbbit nevezzük tájépítészetnek. 1 Ugyanakkor
kommunikációnak tekinthetjük a tér belakásának, birtokbavételének módját és hogyanját is.
Ha a diakrón és szinkrón kutatási módszereket egyazon területre alkalmazzuk, és vizsgáljuk
a tér szakrális szerkezetét, láthatjuk a szent tér határainak esetleges módosulásait, illetve azt,
hogy a szakrális centrumok is a tér más-más pontjaira jelölődnek ki. A térben berendezkedő
ember és közösség a foglalás első aktusaként a szent centrumot emeli ki a térből.2 Ugyanakkor
az ember tevékenysége folytán igyekszik a szent közelében maradni, így megszentelődni. A
belakott hely a letelepedés során teljes egészében megszentelődik, emberivé és istenivé válik
egyszerre.3
Kutatásom alapján igazolhatónak látom, hogy minden objektum, táj szakrális funkcióját
önmagában mint jelben is hordozza mindaddig, amíg azok az igények, amelyek létrehozták,
fennállnak. A megváltozott társadalmi helyzet a vallási világkép módosulását idézi elő, aminek
radikális következménye, hogy az addigi szakrális objektumok és szakrális táj4 által betöltött
funkciót más objektumok és helyek veszik át. Végletről akkor beszélhetünk, ha a korábban szakrális centrumnak minősített helyek a perifériára kerülnek. Ezt a centrumváltásnak nevezhető eseményt a csíkrákosi szent tér diakrón elemzésével szintén kimutathatónak tartom. Amikor az abszolút középpont egy másik pontba helyeződik át, akkor a korábbi központ kiesik az ember térfoglalásából, így idegenné, ismeretlenné válik és természetfeletti jelenségek színhelye lesz.5
Csíkrákos esetében is láthatjuk, hogy a közösség ugyanazt a teret újra és újra birtokba veszi, ezzel átrendezi az elődök által használt teret. Ugyanazon a területen belül a szent és a profán egyszerre van jelen. Mégis a homo religiosus számára az egyetlen létlehetőség, hogy a profán világot megszentelje, és így alapítsa meg világát, az isteni kozmogónia megismétlésével.6
A letelepedéssel a hely szintén megszentelődik.7
1
A tájépítészet során figyelembe veszik a terület természeti adottságait, és ennek eredményeként a táj–építmény–
ember egységét fejezik ki. A tájépítészet fő feladata Koszorú Lajos szerint a tájat alkotó természeti és mesterséges
elemek bizonyos szempontú átrendezése, új kompozícióba tömörítése, valamint az emberi alkotások „tájba illesztése”,
ami leginkább akkor sikerül, ha ennek a műveletnek az eredményeként az alkotás esztétikai, ökológiai, gazdasági és
társadalmi értelemben is hozzásimul az adott táj előzetes adottságaihoz. (Koszorú Lajos: A Budapest szíve program
törekvései. LOV 2007. Kiadv. 2. Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar. Bp. 2007. 42–44.)
2
Bartha Elek: Vallásökológia. Szakrális ökoszisztémák szerveződése és működése. Ethnica Könyvkiadó, Debrecen 1992. 39.
3
Eliade, Mircea: A szent és a profán. A vallási lényegről. Európa Könyvkiadó, Bp. 1999.
4
A szakrális táj „magában foglalja az ember környezetének mindazon tárgyi, dologi elemeit, amelyek valamilyen
vallásos tartalommal rendelkeznek számára, vallásosságának gyakorlására késztetik, vagy pusztán emlékezetébe idézik
a vallást”. (Bartha Elek: i. m. 32.)
5
Pócs Éva: Tér és idő a néphitben. Ethnographia XCIV. 2. szám. Bp. 1983. 183.
6
Eliade, Mircea: i. m. 69.
7
Eliade, Mircea: i. m. 69.
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Az elemzés során felhasznált információkat, adatokat különböző természetű forrásokból
nyertem. A források elkülönítését Jan Assmann8 kulturális emlékezetről szóló elmélete segítségével végzem el. Ezáltal nemcsak a szövegek üzenetét értjük meg jobban, de a szent térről szóló tudás természetéről is pontosabb képet nyerhetünk. Tehát attól függően, hogy a források
által megjelenített tartam milyen típusú emlékezetre vezethető vissza, kerülnek különböző csoportokba. Kulturális emlékezetre utalnak azon források, amelyek elsősorban írott formában
maradtak ránk, és a helyi közösség emlékezetére érdemes dolgokról beszélnek. Első ezen források közül a történetíró Cserei Mihály Históriája (1661–1711), amelyben találunk a csíkrákosi
szent térre vonatkozó feljegyzéseket is. A keletkezési sorrendet követve a csíkrákosi plébánián
található Domus Historia bejegyzései következnek9, amelyek különböző térbeli változásoknak
az emlékezetbeli megőrzését szolgálják. Ezt a célt maguk a lejegyzők, leginkább Zöld Péter és
László Gyula plébánosok is megfogalmazzák.10 A bejegyzések tematikáját is a változatosság
jellemzi: a templom és kápolna építéséről, bővítéséről, az egyházi birtokok használatáról, különböző határozatokról olvashatunk.11 Problémás esetek is leíródtak, példaként említem, hogy
a templom beltere a bővítések következtében megnövekedett, így a régi ülésrend felborult, s ez
elégedetlenkedések hullámát indította el. Az 1762-ben hozott intézkedések nyomait a mai ülésrendben is megfigyelhetjük.

A csíkrákosi templom alaprajza a két mellékoltárral
8
Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Atlantisz
Könyvkiadó, Bp. 2004. (A továbbiakban: Assmann 1999.) Az 1980-as években a kollektív emlékezet problémáját
kulturális perspektívából közelíti meg, és különbséget tesz a kulturális és kommunikatív emlékezet között.
9
A Domus Historia által felölelt időszak 1698–1987. A kézirat a Csíkrákoson szolgáló plébánosok bejegyzéseit
őrzi, amelyek jellemzője, hogy időbeli folytonosságuk töredezett. Sőt az egyes bejegyzők sem törekedtek a folytonosságra. Helyenként csupán a kézírás szolgál eligazításul, hogy a lejegyzett szöveg melyik atyától származik, és innen
lehet következtetni nagy vonalakban a szöveg keletkezési idejére is.
10
A csíkrákosi plébánosok névsorát a kántorok és tanítók nevével együtt egy 1596-tól indított, lapokból összefűzött könyvben az annalesekhez hasonlóan végig lehet követni.
11
Az egyházi birtokból Mária Terézia császári intézkedése eredményeként kivett Kisboldogasszony havasáról
szintén kapunk információt.
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A megyebíró és egyháztanács választásának jogszokását is pontosan felvezetve találjuk a
könyvben. A szent tér szerkezetére figyelve felkeltheti érdeklődésünket az, hogy a hütösök,
’tanácsosok’ a tízesek alapján választódtak meg, ezt adatolni 1690-től tudjuk. Az egyházi vezetőség a tízes falurészekkel a képviselő tanácsosokon keresztül tartotta a kapcsolatot: például
terménybeszolgáltatás, közmunka, erkölcsi vétség esetén. Az egyházi vizitációk jelentéseinek
lemásolt példányai gyakran tudósítanak a szakrális tér használatában olyan esetekről, amelyeket a hivatalos egyházi vezetőség deviánsnak minősített.
Császár László helyi születésű, a faluban tanító tanárnak Csíkrákos monográfiája című műve12 zárja azon iratok sorát, amelyek leginkább a kulturális emlékezet keretébe tartozó információkat őriztek meg.
A vizsgált szakrális terület határainak elkülönítése több problémát is felvetett. A nehézségeket az okozta, hogy Csíkrákos mint falunév az egyházi, történelmi, politikai szóhasználatban
más-más jelentéseket konnotál, vagyis különböző területeket fejez ki. E három használati mód
hátterét a következőkben járom körül. A körülbelül 1500 főt számláló falu ma a Cseredomb
lábánál húzódik. A falu alapítása a székelység 12. századi letelepedésének idejére tehető. Ezt
az állítást igazolja a templom építésének ideje is. A településhálózat vizsgálata kapcsán merült
fel bennem, hogy a falu szélére, két falu közé épített templom annak a jele lehet, hogy a templom építésekor, a 13. század második felében már figyelembe vették a templommal nem rendelkező filiák helyzetét is. Tehát a filiák már ekkor léteztek. A Kisboldogasszony tiszteletére
felszentelt templom után nevezték el az egyházközséget Csíkrákosi Kisboldogasszony Egyházmegyének. Bálint Sándor szerint a patrónus személyének a megválasztásában a szakrális
igények, koráramlatok is tükröződnek.13
Csíkrákos plébániatemploma anyaegyháza volt Rákosnak, Göröcsfalvának, Vacsárcsinak és
Madéfalvának.14 Madéfalva, Jézus szíve tiszteletére szentelt temploma felépítése után, 1930ban vált külön a Kisasszony Egyházmegyétől. Érdekes megfigyelni azt, hogy a leválási szándék már az 1710-es évektől adatolható. Ekkortól jelennek meg a Domus Historia lapjain olyan
bejegyzések, amelyek kihangsúlyozzák az adományozó abbéli szándékát, miszerint saját templom, kápolna felépítése esetén az adomány a madéfalvi templom tulajdonát képezze.15 Vacsárcsi
kápolnáját 1984-re templommá bővítették, Urunk Színeváltozásának tiszteletére szentelték fel
1984. augusztus 12-én.16 A falu egyházi értelemben továbbra is a Csíkrákos Kisasszony Egyházmegye része maradt. Tehát a mai Kisboldogasszony Egyházközség Csíkrákos plébániából,
a hozzá tartozó filiákból, Göröcsfalvából, valamint a távolabb eső Vacsárcsiból áll.
A történelmi településnévhasználat újabb kérdéseket vet fel, mivel a 13. században a falu
más területre költözött, a Cseredomb lábához, amely védettebb helynek bizonyult. A költözködés eredménye, hogy újra kialakították életterüket, valamint újra kijelölték a szakrális centru12

Kézirat a szerző tulajdonában.
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. A Mária-ünnepek és jelesebb napok a hazai és közép-európai hagyományvilágból. I–II. Szent István Társulat, Bp. 1977. 323.
14
Archivele Naţionale ale României – Direcţia Judeţeană Harghita. Fond nr. 47. Colecţia Registrelor de stare
civilă. Partea Structurală: Registre parochiale. Loc. Racu. Morţi 1857–1879. Inventariat sub nr. 530. Născuţi 1871–
1889. Inventariat sub nr. 561.
15
„Kiis Asszony megyéjebeli három harangokat szentelte megh méltóságos örmény püspök Uram Ő Nagysága az
nagyobb harangot szentelte Kiis Asszony Tisztelettyére az Középsőt szent Jakab Tisztelettyire, az harmadikot a legkisebbet mely most az Templom hiján van Sanctumra való Sz. Josep Tiszteletire mely is az Templom hijján [padlásán]
van mindazáltal melyet néhai Szentes András Felesége vett volt úgy hogy ha az Madéfalvi puszta kápolna megh épülne
valaha szabadoson elvihetik a Kápolnához.” Domus Historia. Anno 1710 Die 19 Octobris 23.
16
Fodor Zoltán: Csíkvacsárcsi. Faluleírás a XVI–XX. századból. Exodus Könyvnyomda, Csíkszereda 2004. 98–
111. („Emlékjegyzetek az utókor számára a csíkvacsárcsi templom építéséről 1982–1984. években. Lejegyezte Bíró
Gyárfás, az építőbizottság elnöke.”)
13
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mot, vagyis felépítették az új templomot a Cseredomb egyik kiemelkedésére.17 A régi falu a
mai Abránfalva nevet viselő határrészen terült el. Ez a hely Csíkrákos mai fekvésétől a Hargita
irányába, nyugatra, az Olt jobb partján található. Régen az Olt közvetlen a hegy alatt folyt, és a
régi út fent vezetett a várhegy mögött, a Bogát-hegy nyakán keresztül.18 Ekkor, a kezdeti időszaknak nevezett időben, Rákos vezető szerepet játszott Csík társadalmi életében. Ezt őrzik a
pallosjogra és tanácskozásra utaló helynevei is, amelyek Abránfalva közelében találhatóak, és
kaszálóként vagy legelőként funkcionálnak napjainkban, például Üllőhely, Székelyek-rétje,
Akasztóhegy stb. A Császár László helyi tanár által írt monográfiában szintén olvashatunk
Abránfalváról, amely terület „a 220 lépés kerületű Bogát-hegyi várrom közelében, szemben a
Székelyek-rétjével, egy emelkedésen feküdt”.19 A szerző feltételezi, hogy lakói a vár védelmét
látták el. A várvédők kötelessége közé tartozott a lakosság védelme is. Veszély esetén a lakosság visszavonulását fedezték, egészen a Hargitán lévő Pogányvárig.20
Talán örökre megválaszolatlanul marad az a kérdés, hogy hol állt a forrásokban említett
Szent György tiszteletére szentelt templom, amelyet a faluval együtt a tatárok feldúltak.21 Pontos területi behatárolás híján csupán feltételezhetjük, hogy az Abránfalvának nevezett helyen
állott, vagy valahol, a mai Szent Jakab és Fülöp tiszteletére szentelt kápolna környékén. A hajdani falu helyén tanyarendszer alakult ki, valamikori lakóit ma is számon tartja a faluközösség.22 Az is elképzelhető, hogy a kezdetektől tanyákról beszélhetünk, és nem egy szervesen
összefüggő településről. A változás folyamatának elgondolásában gyakorlati segítséget nyújtott
Bárth János kutatása. Kutatásai során azoknak a településeknek a vallásos életét tanulmányozta, amelyeknek a kialakulását is nyomon tudta követni. Számomra ez azért volt jó, mivel a tanyarendszerből kialakult helységek, mint Székelyvarság, Gyimeslok vagy az Úz-völgyi településrendszerek esetében Bárth János kutatásai alapján elmondhatjuk, hogy bizonyos rendszerszerűséget mutatnak. 23 A rákosi faluköltözésnek a folyamatait Bárth János segítségével el
tudom gondolni, a mi esetünkben azonban egy ellentétes előjelű folyamatról van szó, hiszen a
népességvándorlás a hegyről a völgy felé való haladást mutat. A tanyák fokozott elhagyásával
az addigi életteret betöltő szent objektumok felhagyása is óhatatlanul bekövetkezett. A templom tatárok általi feldúlásának következményeként a tanyasiak elvesztették a szent középpontot, illetve a templom újra felépült, de ekkor már jóval messzebb. A tanyák köveit a székely
körvasút vonalának építésekor a töltésre hordták, illetve ebből az anyagból épült 1908-ban a
rákosi termálvizű fürdőhely. 24
17
Ismét csak feltételezni tudom, hogy a templom tornya ekkor már állt. Vécsey Gyula szerint erre utalnak a torony
falán látható, a keresztény vallási ideológiával nem összeegyeztethető jelek is, de ezt az állítását nem bizonyította.
Vécsey Gyula: A csíkrákosi műemléktemplom jelképei. = Kozma Mária (szerk.): Hargita Kalendárium. Csíkszereda, 148–149. A szájhagyomány szerint őrhely volt a templom helyén, mely a keleti határ mentén felállított hasonló
funkciójú helyek híradási rendszerébe épült be. Alagútrendszerének egy részét a későbbiekben kriptaként használták.
18
Vámszer Géza: Csík vármegye településtörténete. Helytörténeti adatok. Jegyzetekkel ellátta Szőcs János. PallasAkadémia Kiadó, Csíkszereda 2007. 90.
19
Császár László: Csíkrákos község történelmi és néprajzi adatai. = A Csíki és Gyergyói múzeum Közleményei
1958. Csíkszereda 1969. 54–88. Idézi Vámszer Géza: i. m. 89.
20
Császár László: i. m. 56.
21
Vámszer Géza: i. m. 91.
22
A Both, Csutak, Péter és Sárosi családok voltak az utolsó letelepülők Csíkrákoson. A Péter családnak ezen ágát
az Abrán ragadványnévvel különböztetik meg más, Péter vezetéknevű családoktól.
23
Bárth János: Úz-völgyi magyarok. Településnéprajzi és népesedéstörténeti tanulmány Bárth Bt. kiadása, Kecskemét 2004; Jézus neve dicsértessék. Székelyvarsági tanyák vallásos élete, 2005; Gyimeslok egyházi önállósodása
1853-ban. = Selmeczi Kovács Attila (szerk.): Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére, Veszprém
Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 2006. 45–53. Mindhárom esetben mesterségesen létrehozott közigazgatási
egységekről van szó. A tanyák nagy többsége megépülése óta nem településtartozék volt, hanem állandó lakóhely.
24
Adatközlő: id. Fodor Mihály, 2006.
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A Csíkrákossal egybeépült Göröcsfalva esetében is beszélhetünk helyváltoztatásról. Erre
vonatkozóan Vámszer Géza Csík vármegye településtörténete című munkájában találtam utalásokat: „Szájhagyomány szerint Göröcsfalva a legutolsó tatár betörés előtt a mai Templomdomb alatti lapos helyétől másfél kilométerre, északkeletre feküdt egy fennsíkon, a Csere alatt,
amely helyet még Kenyérmező-mocsárnak is nevezik. Tehát a lakosság csak a falu felgyújtása
után húzódott le a mai területre.”25
Az a terület, amelyet Göröcsfalva fokozatosan elfoglalt, a csíkrákosi közbirtokosság tulajdonát képezte. Az alábbi térképen szaggatott vonallal jelzett területet tehát a 16. században a
rákosi falubirtokból szakították ki, foglalás útján. Ily módon a templomot és a hozzá tartozó
épületeket, a temetővel együtt göröcsfalvi terület veszi körül, teljesen elválasztva ezeket Csíkrákostól. (A térképen II-es számmal jelzett terület.)

A cselekmény konfliktusok sorozatát indította el a két falu között. 1921-ben a göröcsfalvi
vezetőség jogi úton kívánta rendezni a közös határ kijelölését: az idegenből jött földmérő bizottságot a rákosi polgármesteri hivatalban fogadták. Itt jól megvendégelték az idegeneket, és
leitatták őket. Ezután azok meg ott húzták meg a határt, ahol csak a rákosiak akarták. Erre
felgerjedtek a göröcsfalvi emberek is. Este az ittas emberek egymásnak estek, Á. P. úgy meglökte F. J.-t, hogy az elesett, és bétörte a fejét. Ekkor Á. P. öccsével együtt kiszökött vót Amerikába... (F. M., 2006)
25

Vámszer Géza: i. m. 92.
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Császár László ugyanezt az esetet így írja le: „a göröcsfalviak és a rákosiak egymást kölcsönösen gyükereseknek nevezik. Mikor a két község különvált, az osztozkodásnál kiszállt a
két falu bizottsága is, hogy a faluhatárt megállapítsa. Állítólag a rákosiak leitatták a
göröcsfalviakat és a Gyüker határrészt községükhöz visszacsatolták. Az utódok ebbe nem nyugodtak bele, és az I. világháború után hatalmas per keletkezett a két község között, verekedéssel és több halálesettel tarkítva. A pert a göröcsfalviak nyerték meg – 1926–1927 között zajlott
–, azonmód kitették a falutáblákat, és ők használják azt a falurészt.”26 1927-ben peres úton jogilag tisztázódott a probléma, a legfelsőbb bíróság Bukarestben jogilag Göröcsfalvának adott
igazat. Az egyház ezt az állam által hozott változtatást nem vette (veszi) figyelembe, és ezért
van a mai napig is a hivatalos pecséten a „Csíkrákos Plébánia” felirat.
Tehát a vizsgált szakrális tér jellegzetessége, hogy a szent középpontnak nevezett hely államjogi értelemben nem kapcsolódik szervesen a csíkrákosi szent térhez. A dolgozatban a névhasználat tekintetében az egyházi jogszokást és gyakorlatot követem, miszerint a templom és
más egyházi épületek Csíkrákoshoz tartoznak. Csíkrákos és Göröcsfalva 2004-től közigazgatásilag is egységet alkot, amikor a két falu Madéfalvához való tartozása közigazgatásilag megszűnt, és a két település Csíkrákos néven önálló községgé alakult.
Ám az egyházi, népi körmenetek, a szakrális objektumok felé fordulás egysége a két falut
egymástól elválaszthatatlanná teszi. Ellenben a múltban való elkülönülés és annak a mában
fellelhető nyomai nagyon is indokolttá teszik a csíkrákosi szakrális térvizsgálat elhatárolását a
göröcsfalvi szakrális tértől. Így láthatóvá válnak a mai ember előtt elrejtett változásbeli okokozatiságok is.

2. A vizsgált szakrális tér szerkezete
és a benne élő ember aktivitásterei
A térszerkezet elsősorban határvonalakból, csomópontokból, útvonalakból tevődik össze.
Ezek az összetevők Keményfi Róbert szerint csak a tudat számára léteznek, mintegy mentális
teret alkotnak, és csupán az elmén keresztül állnak kapcsolatban a tér megfogható fizikai jellemzőivel.27 Mindenképp léteznie kell egy külső összetevőnek, amely a tér elemeit egységbe
szervezi, egyúttal kialakítja a tájat lakó emberben a tér szubjektív, mentális területét. Egy hitét
megélő közösség számára elsődleges térszervező tényező a vallás. 28 A szent objektumban
nemcsak az isteni jelenlétet kell látnunk, hanem a hitét, a csíkrákosi közösség esetében a római
katolikus hitet megélő embert is.
A vallásos ember körülveszi magát a csoda tapasztalatára emlékeztető tárgyakkal, ezekkel
rögzíti azt, amire emlékeznie kell a jelen és jövő közösségének. Az üzenet bizonyítja tárgyiasult formát öltve, hogy a homo religiosus „egy olyan láthatatlan hatalom jelenlétéről értesül,
amely a szentség dimenziójával felruházott tárgyon, létező személyen keresztül nyilvánul
meg”.29 Ezt a csoportot nevezem együttes fedőnévvel a szent objektumainak. Teljes alakjukban, illetve a rajtuk látható jelek szimbólumnak is értékelhetők, mivel megjelenésük az adott
26

Császár László: i. m. 88.
Keményfi Róbert: Lokális vallási térmodellek szerkesztési lehetőségei. = Keményfi R. (szerk.): A kultúra táji,
térbeli változatai. Tanulmányok a 60 éves Kósa László tiszteletére, Néprajzi Látóhatár. A Györffy István Néprajzi
Egyesület folyóirata. 1–4. szám. XI. évf. Debrecen 2002. 138.
28
Bartha Elek irányította a tudományos körök figyelmét a vallás térszervező és térszimbolizáló hatására. (Bartha
Elek: i. m. 15.)
29
Ries, Julien (szerk.): A szent antropológiája. A homo religiosus eredete és problémája. TYPOTEX, Bp. 2003.
332.
27
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tárgyon azt a célt szolgálja, hogy rámutassanak egy önmagukon kívülire, a szentre. Julien
Ries30 szerint elsődleges funkciójuk, hogy elősegítsék az átlépést a láthatatlan világba, tehát
közvetítő funkciót töltenek be.
A hierophánia objektumait különböző szempontok segítségével különítem el. Szem előtt
tartom azt a vizsgálati problémát is, hogy a vallásos ember hogyan viselkedik ezeken a szenttel
telített helyeken. Első lépésként Friedrich Heiler nagyméretű monográfiájának31 A szent hely
című fejezetében felállított osztályozási szempontját követem. A szerző a szent hely felosztását
kultúrtörténeti adatokkal támasztja alá, ezt a tipológiát igyekeztem magyar vonatkozásban is
alkalmazni, ezen belül a csíkrákosi szent tér felosztásában hasznosítani.
Heiler nyílt térre és fedett térre osztja a szent megnyilvánulásának helyeit. A nyílt tér kategóriájába a megszentelt helyen álló oltár, a temető vagy sír, az út, illetve a kultikus tér is beletartozik. Friedrich Heiler szerint a megszentelt helyen álló oltár is egy különleges szentség, bár
lehet az kőrakás, épített kőalkotás, fából készült asztal; ez az isteni jelenlét szimbóluma, amely
az áldozat bemutatásának a helye. Az út esetében utalást tesz a német néphitre, amely szerint
„legtöbb természetfelettit és a gonosztól védő erőt a keresztutaknak tulajdonítanak”.32
A fedett szent térhez a természetes barlangot, templomot, lakóházak kultikus részeit, valamint a zarándokhelyet sorolja.33 Csíkrákos viszonylatában természetes úton kialakult barlangról nincs tudomásom, viszont a szájhagyomány utal egy rejtett alagútra, amely a templom–
Bogáti-kápolna–Pogányvár útvonalon haladt, összekötve e három kiemelkedő pontot.34 A Pogányvárat és az alagútrendszer kijáratának környékét hiedelemlények népesítik be. 35 A
csíkrákosi lakóházak szent sarkaival Léstyán Csilla foglalkozott, így ettől a problémától eltekintek.36 A heileri fedett térhez a templomot, a Bogát-hegyi kápolnát, a paplakot és a menyaszszonylépcsőt sorolom.
A népi vallásosság szempontjából a nyílt tér vizsgálatát össze kell kapcsolni a fedett tér
vizsgálatával. Úgy gondolom, hogy a fedett térben való tartózkodás idejét és módját elsősorban
az egyházi vezetők határozzák meg, így a helyi közösség csupán ezen normák betartása révén
tartózkodhat ebben a térben. E probléma diakrón vizsgálására adnak keretet a csíkrákosi plébánia irattárában található levelezések, illetve a Domus Historia lapjain olvasható egyházi rendeletek. Természetesen az emberi lakóhelyen való viselkedés normáit a tekintélyelvre hagyatkozó
egyház és egyházi vezetők már nem tudják oly mértékben befolyásolni, mint azt a múltban
megfigyelhettük, e változás megértését a jelen szinkronitásának vizsgálata biztosítja. A nyílt
térben az irányítás meghatározó részét a helyi közösség töltötte be, itt már a vallásos ember
nincs állandóan kitéve a hatalom tekintetének. A népi vallásosság a maga spontaneitásában a
nyílt térformához sorolt helyeken nyilvánulhat meg, illetve a múltban is itt nyilvánulhatott meg
leginkább.

30

Ries, Julien (szerk.): i. m. 44.
Heiler, Friedrich: Erscheinungsformen und Wesen der Religion. Stuttgart 1961.
32
Heiler, Friedrich: i. m. 129. (Saját fordítás.)
33
Heiler, Friedrich: i. m. 128–144.
34
A várat mentsvárként tartották számon, a csicsói várhoz hasonlóan az erdélyi határvédelmi rendszer része lehetett. A 12–13. században épülhetett, és a 15. századig lakhatták. A várral kapcsolatos a Vármező, Várútja, Várkútja
helynév. Az osztrákok rombolták le. Ásatások során (1939, 1960) 11–12. századi kerámiát találtak.
35
A hiedelemmonda szerint a vár egyik pincéjében kincsekre lelt a környéken juhokat legeltető pásztor, de mivel
csak a csíkrákosi templom szentségtartójában található vasfűvel nyitható a juhász mögött becsukódó ajtó, a kincseket
nem vihette magával, azokat máig a szépasszonyok őrzik.
36
Léstyán Csilla: Lakótér és tárgyhasználat Csíkrákoson. = Gazda Klára–Tötszegi Tekla (szerk.): Tanulmányok
Szentimrei Judit 85. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 14. Kvár 2006. 93–131.
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A térszerkezeti vizsgálathoz használt másik szempontrendszert Keményfi Róbert útmutatása alapján építettem fel. A térszerkezetet alkotó útvonalak és határvonalak Heiler rendszerében
a nyílt térformához sorolhatók, mégsem mutatnak különösebb hasonlóságot például a szintén e
csoportban lévő temetővel. Például egy autóútnak a szakrális jellegét csupán az év szenttel telített napjain érzékeljük, valamilyen módon el kell határolnunk azon nyílt, szakrális formáktól,
amelyek állandóan önmagukban hordozzák a transzcendens jelleget, mint a temető is.
Keményfi Róbert aktivitástereknek nevezi a térszerkezet útvonalait és határvonalait.37 A megnevezés az ember aktív jelenlétére is utal, a fogalom segítségével követni lehet a térelemeken
belüli mozgás irányát, intenzitását. Másképp fogalmazva azt, hogy egy településen belül hol
húzódnak azok az útvonalak, amelyeket az ünneplő keresztény közösség kiemel a falu profán
teréből, a mindennapi térhasználatból. Ezen mozgásokat, helyváltoztatásokat céltudatosság
jellemzi,38 tehát funkcionális helyváltoztatásról beszélünk. Általánosan elmondhatjuk, hogy az
aktivitásterek és pályák alkalmi jellegűek, és a profán világból emelődnek be a szakrális térbe,
válnak annak ideiglenes összetevőivé. Aktivitásterekként közelítettem meg a különböző körmenetek, zarándokutak által behatárolt teret, illetve azt a pályát, amelyet az emberi élet fordulóit
ünneplő közösség vonulásával ír le.
A fedett és nyílt szakrális térben való viselkedés szabályait egy közösség az elődök generációitól örökli, az egyén belenevelődik a közösségi normákba, megtanulja a vallásgyakorlás
helyes formáit. Élő közösségre utal az, ha a jelen és közelmúlt között nincsenek mély szakadékok és törésvonalak. Ugyanakkor a jelenbeli közösségnek tudnia kell szakítani a múlt megrögzött, kimerevedett maradványaival. Csíkrákos szent terének vizsgálata során az ember és közösség is szem előtt van, hisz a cselekvő ember alakítja környezetét, formálja azt hite szerint.
A szakrális tér fedett építményei Csíkrákoson emberi alkotások, többségüket helyi mesterek
készítették. Meghatározó szerepük van a közösség mi-tudatának megerősítésében. Emellett,
ahogy Bartha Elek leírja, a templom a falut is reprezentálja, és ezzel a tudattal tekint a közösség saját templomára.39
A templom a vallásos ember számára az Isten háza, az a hely, ahol kiszakadhat a profán világból, elcsendesedhet, és kapcsolatba kerülhet a transzcendens valósággal. E kapcsolat létrejöttét segíti elő a templom formája, építési sajátossága és belterének kialakítása. A képek segítségével jobban megragadható a szent.40 Nemcsak öncélú a kivitelezés, a díszítés, hanem ezek a
beavatás feladatát látják el, „elviszik az embert az alaktól a valóságig, a templomtól az Isten
képéig”.41 Mikor az ember rájuk tekint, ezek esztétikai és vallási dimenziója egyszerre lép működésbe. Az ’olvasó’ profán vagy szakrális létállapotától is függ, hogyan értelmezi ezeket.
A csíkrákosi templom a falu történetében már a második szakrális középpont, a térképen IIsel jelzett helyen van. Ha figyelembe vennénk a Pogányvárhoz fűződő hagyományokat, illetve
Orbán Balázs leírását, akkor Pogányvárat is szakrális centrumnak kellene tekinteni. Az elnevezés alapján arra következtethetünk, hogy valaminek a hiánya fogalmazódott meg a ’pogány’
köznévnek tulajdonnévvé való emelése során. Mindenképpen a római katolikus vallástól eltérő
képzetek térből kiemelt helye, a mai népi tudatban a szent határán kívül eső helyen áll a vár.
Egy valós eseményt dolgoz fel az a történet, amelyet Fodor Anna beszélgetőtársam elmesélt. Írott formában Cserei Mihály Cserei Farkas anyai nagybátyjának bemutatásakor szintén
tesz utalást a következő esetre: Azokban az években a madéfalviak is a rákosi templomba jár37

Keményfi Róbert: i. m. 140.
Keményfi Róbert: i. m. 144.
Bartha Elek: i. m. 20.
40
Ries, Julien: i. m. 335.
41
Ries, Julien: i. m. 335.
38
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tak. Fodor Anna: Történt egyszer, hogy épp vasárnap volt, mindenki, aki valamire való volt,
elment a templomba. A mi templomunkba mindenkinek megvan a helye, amihez mindenki nagyon ragaszkodik. Jönnek az emberek a templomba, amikor Cserei Farkas, a Madéfalváról
való is bejön, s leül egy helyre. Kicsit később megérkezik János úr – Cserei Mihály édesapjának – testvére, akit ugyancsak Farkasnak neveztek. Ottan találja a másikot, többször felszólítja: Adja át kegyed a helyet, engem illet az itten való ülés. A másik, aki ült, nem volt hajlandó,
míg az úr rokona, nagy kevély ember elővette a bicskáját. Hozzászúrt. Nem halt meg, de minden véres lett. Ezért a templomot kiürítették, mert megszentségtelenítették. Vér folyt, ami bűn,
és bajt hoz. A két vitatkozó Farkas egymást meg kellett kövesse, ki kellett béküljenek, azután a
templomot ismét felszentelték.
Az erőszakos vérontás következtében a templomból a szent kiszorul. Isten nem tud ott meglenni, ahol bűn és indulatok uralkodnak. Ezért a templomot meg kell tisztítani fizikai és szellemi értelemben egyaránt, majd a hely megtisztulásával ismét hierophániával töltődhet fel.
A templom mai alakját az 1740-es átépítések során nyerte el.42 A kibővült templom új ülésrendjének kialakításánál mind a megyetanács, mind a csíki esperesség igyekezett a saját akaratát érvényesíteni. A Domus Historia 350. oldalán olvashatunk erről a problémáról: „Erre való
nézt, hogy az 1717. esztendőben boldog emlékezetű Méltóságos S. B. Mártonffi György Püspökünktől tétetett rendelés megtartassék, s azért a nemesek, Megye Bírák, Hűtősök s azoknak
feleségeinek elsőbb helyek engedtessenek, s az iffiak, Legének, Leányzók számokra építtetett
karokban álljanak, állíttassanak, informáltatik kinek kinek különösön, s személy szerént sub
prena florenorum 12. in casa inobedientire illien ele sumenda…” A rendeletet az átépítés után,
1766-ban említik, ezt igyekeztek érvényben tartani a bővítések után is, azonban a látogatási
jegyzőkönyv ülésrendbéli rendellenességekről tudósít: „Nagy rendetlenséget tapasztalván a
Templomban való ülések s állások között mind azért, hogy a házasoknak magok nemek szerént
illendő helyek betartatlanok, mind pedig hogy az iffiaktól, legényektől és leányzóktól elfoglaltatnak, a Házasok a Székekből kiszoríttatnak” – ezt a problémás helyzetet akarják orvosolni.
Ennek következménye, hogy kialakult egy stabilnak mondható templomi helyhasználat.
Vasárnap és más ünnepnapokon az oltár előtt ülnek az egyháztanácsosok. A szentélytől balra levő Jézus Szíve-oltár előtt a kisfiúk, legények és házasemberek, míg a szentélytől jobbra a
kislányok, hajadonok és asszonyok ülnek. Az asszonyok ülőhelyeiket többnyire nagyanyjuktól
örökölték, ha idegenből származnak, akkor elfoglalják a férjük édesanyja melletti helyet.
Karácsonykor és húsvétkor a templom beltere ünnepi képet mutat. Ilyenkor és más nagyobb
ünnepeken a piros-fekete rakottas oltárterítőt használják, így emelve ki az ünnep hangulatát.
Karácsonykor a főoltár két oldalához egyenként 7–8 méteres karácsonyfát helyeznek, ezeken
kívül minden mellékoltár mellett egy-egy kisebb fa van feldíszítve, összesen 10 darab.43 Karácsony szenvedején, ’szentestéjén’ az egyházi szertartást fiatalok betlehemes játéka előzi meg.
Ekkor a szentély színpaddá van átalakítva. Olyan színdarabokat játszanak, amelyek napjaink
emberéről szólnak, s életük sivárságát, kiüresedését a karácsonyi csoda tölti fel élettel. A történet folyamatát időnként megszakítják a transzcendens világ eseményei. Ekkor újrajátsszák a
születés történetét: pásztorok, angyalok, a szent család és a három királyok felvonultatásával.
Az előadás végén, bármennyire tetszett is, a közönség „templomban tapsolni nem illik” alapon
tapssal nem fejezheti ki tetszését. Ez arra utal, hogy senki nem feledkezik meg a helyi közösség
által felállított normáról. Nagyvárosok templomaiban gyakran hallani, hogy egy-egy orgona42

Domus Historia.
A fákat a helyi közbirtokosságok biztosítják, egyik évben a Csíkrákosi Pogányhavas Közbirtokosság, a másikban a Kokojszavész Göröcsfalvi Közbirtokosság.
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koncertet, egy művészien előadott darabot a hallgatóság tapssal is megjutalmaz. Az előadások
ilyen formában húsz éve folynak, de az idősebb generáció is emlékszik arra, hogy szoktak gyerekek énekelni, betlehemest játszani. Székely László írja, hogy egy kislány az éjféli misén elénekeli a Szerencsés óra, boldog éjszaka című egyházi éneket.44
A nagyhét és húsvét egyházi liturgiája önmagában is különleges, ezt még az ünneplés módjának helyileg kialakult rendje is megfűszerezi. Napjainkban a nagyheti szertartások alatt a
vacsárcsiak is a rákosi templomban ünnepelnek. Ezeken a napokon a helyi egyháztanács biztosítja számukra a Mária-oltár előtti padokat, ahol a fiatal lányok ülnek más vasárnapokon. A
Szentsír Mária oltáránál van felállítva, virágokról a rózsafüzér-társulatok gondoskodnak.
Hagyományosan nagyhétfő a templomtakarítás napja. Itt térek ki a takarítási problémákra,
amelyek szintén jellemzik a helyi közösség szakrális térhez való viszonyulását. A takarítás
előtti vasárnap az atya utal a két falu között máig fennálló vitás állapotra, hogy kié a templom.
Elmondja, hogy nem vitatkozni kellene egymással a kocsmákban, hanem tenni is valamit a
templomért, például, részt venni a kitakarításában. Az egyháztanácsosok is ekkor végzik a tavaszi takarítást a templom körül, elhordják a szemetet, kitakarítják a csatornákat a hulladékoktól.
Nagyszerdán a szomszédos falu papjai kalákagyóntatást tartanak. Ezen a napon minden
gyermeknek és idős embernek meg kell gyónnia, mert az ünnepi szertartások előtti gyóntatási
idő a munkába járóknak van fenntartva, annak a generációnak, amely a közösség munkaképes
tagjait jelenti.
Nagycsütörtök az oltáriszentség megalapításának ünnepe. Ekkor az egyházi szertartás szerint az oltárfosztás rítusa szinte drámajátékká alakul a csíkrákosi templomban. A pap Jézus
sírjánál, míg a kántor a kórusban, felváltva mondják Jeremiás siralmait, úgy, hogy a templomban csak a két egymásnak felelgető hang hallatszik, a hangforrás nem látható.
Nagypénteken a passió záró pillanataiban megérkeznek a gárdások, ’sírőrzők’. 45 Idősebb
férfiak megkérdezése során tisztázódott a sírőrzés szokásjellege, tehát nem felújított rituális
cselekedetről van szó a rákosi sírőrzés esetében, mivel a világháborús éveket leszámítva állandó jelleggel megtalálható. A változást abban látom, hogy régen csak katonaszolgált legények
lehettek a gárdának tagjai, ma már a 16–25 éves korosztályból kerülnek ki a vállalkozók. A
részvétel egyedüli feltétele, hogy a vasárnapi határkerülést lóháton kell megtenni.46 A fiatalok
között 1999-ben vitás helyzetet teremtett a cserkészlányok kérése, miszerint ők is a sír mellé
akartak állni cserkészruhában, hasonlóan a Csíkmadéfalván kialakult szokásrendhez. A fiúk
vezetője, a gárdástiszt, leállította a készülődést, és nem volt hajlandó lányokkal együtt vállalni
a Szentsír őrzését. A lányok kénytelenek voltak visszavonulni nagypéntek délutánján. A vitás
kérdés úgy oldódott meg, hogy a lányok szintén székely ruhában megjelenve a főoltárt állták
körül, így fejezve ki dacolásukat. Időközben kaptak feladatot is, ők olvassák az olvasmányokat,
a könyörgéseket, és verseket is mondanak; szekereken a határkerülésen is részt vesznek.47
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Székely László: Csíki áhítat. A csíki székelyek vallási néprajza. Szent István Társulat, Bp. é.n. [1997] 41.
Pozsony Ferenc: Szentsír állítása és őrzése Erdélyben. = Zakariás Erzsébet (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3. Kvár 2000. 263–290.
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Pozsony Ferenc: i. m. 265.
47
Általános jelenség, hogy a kilencvenes évek végén a fiatal generáció körében viták sorozata robbant ki, mivel a női
nem képviselői is jelentkeztek olyan feladatok, szerepek betöltésére, amelyeket hagyományosan a legények láttak el. Feltételezem, hogy lányokat azért nem kívánnak maguk mellett látni, mert akkor nem ihatnak és dorbézolhatnak szabadon.
2005-ben történt az a botrányos eset, mikor az éjjeli sírőrzők megették a megszentelt ostyát. E kamaszos csínytevés során
valójában szentségtörés történt. Amikor a nagyszombat éjjeli áldoztatás alatt az áldozópohárból elfogytak az ostyák, kiderült a dolog. Nem volt, amivel pótolni, így sok áldozni akarót a papnak vissza kellett küldenie. A tettesek neve nem derült
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Péntek délutántól a nagyszombati szertartásig a sírőrzők állandóan jelen vannak, óránként
váltják egymást. A templom egész éjjel nyitva áll, bárki bemehet imádkozni, így a kisebb fiúk
arra ügyelnek, hogy jön-e valaki, mert ha igen, akkor kártyázó társaikat kell figyelmeztetniük.
Szombat egész nap imádkoznak Jézus sírjánál, minden rózsafüzér-társulat számára adott
egy óra. A nagyszombati szertartás kezdetén a cinteremben megszentelik a tüzet, amelyet a
sötét templomba gyertyalángként visznek be, kifejezve azt, hogy a feltámadt Krisztus a Világ
Világossága. A tűzszentelésen a szertartást végzőkön kívül csupán az énekesek vesznek részt,
mert senki nem meri elhagyni ülőhelyét, nehogy elfoglalják azt azok, akik csak nagy ünnepen
mennek templomba. Megfigyelhetjük, hogy nagyobb ünnepeken sokan már a második harangszónál a templomban vannak.
A keresztelések a szombati vagy vasárnapi szentmisék után zajlanak. Az újszülöttet a keresztanya tartja a karjában. Mellette vagy mögötte sorakoznak fel a többiek, kezükben tartva a
meggyújtott keresztelői gyertyát. Télen, amikor a templomban hideg van, akkor a sekrestyét
használják erre a célra. Itt van egy Szent Antal-mellékoltár, amely előtt a szentmisét megelőzően a pap a ministránsokkal imádkozni szokott.
Esküvők kezdetén a kántor a nászindulót játssza az orgonán. Az ifjú pár az oltár mellett ül
le a násznagyaival együtt. Itt mindenki láthatja őket, és mivel az esküvői szentmisét mutatják
be, ők vannak a szentség közvetlen közelében.
Temetési szertartáskor a halott koporsóját a közeli fiatal férfi családtagok viszik be a templomba és helyezik Mária oltárához. A gyászoló család a koporsó mögött, a rokonsági foknak
megfelelően foglal helyet. A közeli rokonok nem válnak el egymástól, ebben az esetben nem
különülnek el nemek szerint.
A Bogáti-kápolna – a térképen I-essel jelzett területen áll – Szent Fülöp és Szent Jakab
tiszteletére épült, így búcsúját május elsején tartják.48 De 1998-tól az ünnepet mindig a legközelebbi vasárnapon rendezik meg.49 Sajátos és mélyebben gyökerező problémákra világít rá a
2006-os ünnep esete. Hatalmas esőzések előzték meg a búcsú napját, így a közlekedési viszonyok nehézkessé váltak. A közvélemény felháborodásával nem számoló egyháztanács úgy
döntött, hogy a plébániatemplomban tartják meg az ünnepet. A megyebíró így indokolja a döntésüket: A sártenger miatt, hogy ne kelljen a sárt gyúrni, úgy döntöttünk, hogy nem megyünk ki
a hegyre, hanem a templomban tartjuk az ünnepet. A sár volt az oka, nem, mint ahogy mondják, hogy nekünk így kényelmesebb volt, vagy hogy így a harangozónak nem kellett kitakarítania a kápolnát... (Adatközlő Péter Béla, 2007.)
A Bogát-hegy szakrális és profán jellege szinte ciklusszerűen változott. A források szerint a
már említett vár köveit használták fel a kápolna építésére.50 1725-ben fejezték be a felépítését,
amit a Moldvába kivándoroltak vagyonából fedeztek.51
A menyasszonylépcső a plébánia udvarán található. Nevéből is kiderül, hogy szerepe az
esküvők idején kimagasló. Névadását eredményező funkciójára az idősebb generáció tagjai
ki, nem lettek a faluközösség előtt megbüntetve. Egyedüli következménye a dolognak, hogy az éjjeli őrök listáját a falu
papjának jóvá kell hagynia.
48
Az ünnep előestéjén/éjjelén a legények Jakab-ággal a lányos házak kapuit díszítik, és az eladósorban lévő lányoknak éjjelizenét is adnak.
49
Az egyházmegyei gyűlésen a jegyzőkönyv 1998. április 14-re keltezett példányán olvashatjuk azt a határozatot,
mely a búcsú napjának meghatározását írja le. Mivel a hívek többsége munkahelyi kötelezettsége miatt nem vehet részt a
napján megtartott ünnepen, a búcsú ünnepét a május 1-je utáni első vasárnapra helyezték. Látható, hogy a vallási életet
világi tényezők is befolyásolják.
50
Ferenczi Béla: Csíkvármegye Monográfiája. A legrégibb időktől napjainkig. Tiparul Tipografiei Francisc Péter
Ferenc, Miercurea Ciuc/Csíkszereda 1935. 65. (A Szent Jakab-napi búcsút körmenettel tartották meg.)
51
Császár László: i. m. 60.
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emlékeznek. Védő, óvó funkciója van, ugyanis a menyasszony a lépcsőhöz érve már nem „szabad préda”, illetve már nem gondolhatja meg magát, nem fordulhat vissza. Előtte eltáncolta
lányságának utolsó táncát, majd miután a vőlegény kivezeti a leányok közül, a lépcsőn keresztül jut fel a templomba. A lépcső a tatár betörés után épült, és eredetileg a templomhoz való
feljutás védelmét biztosította.52 A tatár betörés 1694. február 13-án érte a falut. Mindhárom,
általam a kulturális emlékezetet tároló forrás megemlékezik erről az esetről, mivel a tatárok a
templomba menekülő asszonyokat mind magukkal hurcolták. Cserei Mihály 70 éves nagyanyjára, Apor Helénára emlékezik, aki a fogságban halt meg.53 Császár László a nőrablást összeköti egy sajátos játékkal, amelyet a farsangzáró napokban játszottak a fiatalok. A plébánián
találkoztak a legények, leányok, majd a lányoknak megadott időn belül a faluban el kellett rejtőzködniük. Idegen házakhoz is bekéredzkedhettek, a lényeg, hogy a legények ne találják meg
őket egészen a játék végét jelző esti harangszóig. Ezután mindenki a plébániára sietett, ahol
táncoltak, és a végén egy idősebb legény, a plébános jelenlétében, rigmusba szedve elmondta,
hogyan kell viselkednie egy fiatalnak a nagyböjt alatt.54 Ezután párokba rendeződve a menyasszonylépcsőn keresztül a templomba mentek, és részt vettek az esti szentmisén. 2005-től a
Cserevirág Ifjúsági Szervezet húshagyatkor ünnepli megalakulásának évfordulóját. A plébánián találkoznak a szervezet tagjai, ahol – a jelenlévők szerint teljesen spontánul kialakult szokás
szerint – táncra perdülnek, és ott az udvaron, a menyasszonylépcső előtt eltáncolják a farsangot. Utólag kérdeztem őket, hogy honnan jött a tánc ötlete, nem tudták megmagyarázni, és az
1950-es évek előtti szokásra sem tudták visszavezetni, nem ismerik azt. A tánc végén szintén
részt vesznek az esti szentmisén. Úgy tűnik számomra, hogy valamilyen módon átöröklődött a
hagyomány, vagy arról a normáról van szó, mely szerint a hagyományos közösség otthonosan
viselkedik a szent közelében.
A Domus Historiában találunk egy névsort, amely összeírja az elrabolt asszonyok és leányok nevét. 55 Felmerül a kérdés, hogy a lakodalmas szokás, illetve a régi farsangzáró játék
valóban összekapcsolódik-e a tatárok nőrablásával. Azok a kulturális elemek, amelyek a nők
elragadására vagy elrejtőzködésére utalnak, értelemszerűen erre a történelmi eseményre vezethetők vissza. Hiszen a hazatérő férfiak és a faluközösség traumaként élte meg a nők hiányát,
illetve hogy azok örökre, nyomtalanul eltűntek.
A plébánia épülete a megye tulajdona, javítását és bővítését a megyetanács felügyeli.56 Az
1681-es látogatási jegyzőkönyv szerint a csíkrákosi plébánia zsindelyfedelű faépület, az isko52
Hasonló építményt találunk Segesváron, amely a diákok védelmét biztosította, akik háborús időszakokban is el kellett jussanak a hegy tetején épült iskolájukba.
53
Cserei Mihály: Erdély históriája (1661–1711). = Bánkúti Imre (szerk.): Cserei Mihály élete és Históriája.
Bibliotheca Historica, Történelmi és Művelődéstörténeti sorozat. Európa Könyvkiadó, Bp. 1983. 127.
54
Császár László: i. m. 68. Fodor Anna adatközlő visszaemlékezésében is megtaláljuk a játékot, de ő csupán egyszer
vett részt benne, mivel fiatal éveit Arad megyében, Kisjenőn töltötte mint óvónő: 1948-ban kerültem haza, s az év augusztusában férjhez is mentem. Nem emlékszem, hogy mikortól nincsen már ez a hagyomány. [ ...] Arra a rigmusos versre sem
emlékszem, amit Pista mondott, csak az maradt meg, hogy én csak a csizmáját néztem a legénynek. Nagy sarkantyú volt
rajta, és azt mindig, minden sor végén összevágta. Volt még egy bicska is beleszúrva. Én úgy féltem tőle, mer’ mindig
velem akart táncolni. Hát igaz, hogy nagyon jól ment a tánc nekünk… Székely László megemlíti, hogy a fiatalok részt
vesznek a húshagyókeddi szentmisén. I. m. 42.
55
A Domus Historia 1694. okt. 21-i keltezésű névsora tartalmazza a férfi nevét, hogy milyen kapcsolatban állott az eltűnt személlyel. Pl.: „Tamás Péter Rákos 41. [kapuszám]: Előbbeni feleséghe életének semmi bizonyosd híre nem hallatván.” A veszteséget a névsor alapján becsültem fel: 27 rákosi nőnek az eltűnéséről értesülünk, köztük van Csereiné Apor
Heléna is.
56
„A Sz. Szék, pedig mind a böcsületes Megyének közönségesen kell a bötsületes Páternek és Mesternek vizet szolgáltatni, optiot adott Madéfalvi és Vacsárcsi Uraiméknak, Szolván, tsak éppen Pap és Deák résziről akár közönségesen
megyéstől kutat ássanak, akinek, a papnak és Deáknak bőséges vize legyen inkább.” Domus Historia, 1713. 9.
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lamester lakása deszkával fedett.57 A lakóépületek felújítását Miklósi János plébános ideje alatt
végezték el, a gazdasági épületekre Fekete Imre idején került sor.58 A felújítási munkálatokban
az egész falu részt vett, sőt az akkori világi vezető, a falubíró Kosz Dénes felügyelte az adakozókat, a segítkezőket. Takarítására, javítgatására a templom ünnepi takarításakor kerül sor. A
plébános választja ki az asszonyok, lányok közül azokat, akikre a plébánia kitakarítását bízza.
Megtiszteltetés számba megy ez az asszonyok körében.
A temető az elhunytak végső nyughelyéül szolgál. A sírjelek a halottak emlékét örökítik
meg az utókor számára. Néhány kivételtől eltekintve a síremlékeket általában a hozzátartozók
állítják, tehát ők döntik el, milyen formájú legyen, milyen anyagból készüljön, s ezen milyen
szimbólumok, feliratok szerepeljenek stb. A temető mint egész a közösség értéke, „természetbe
írt krónika” (Balázs-Bécsi Attila), ezért az ott tapasztalt dolgok az élő társadalom fokmérői is.
A temető központi helyén áll a fából készült anyakereszt, amely a megváltás és a feltámadás jele.59 Ennek a helynek a halottak napjai liturgiában lesz központi szerepe. Az esti szertartás kezdetén a pap és a hívek a keresztnél gyülekeznek, és imádkoznak halottaikért. Ezt a szertartást nevezik vecsernyének, amelyen a teljes családnak illik részt venni.
A temetőben való viselkedést íratlan törvények határozzák meg. A hozzátartozók a halott
lábánál állnak meg, a sírjellel szemben, ezt gyakran meg is simogatják. A családi sírok meglátogatása után, távozáskor a közérdekű sírokat is felkeresik, azokra is helyeznek virágot, elégetnek egy-egy gyertyát. A közérdekű sírok közé sorolom a templom cintermében eltemetett Zöld
Péter (1727–1795) plébános síremlékét, amelyet Ferencz Ernő szobrászművész készített az
1970-es évek végén, a templom fennállásának 700. évfordulójára.60 Az első világháborúban
egy ismeretlen katonát temettek el a temetőkapu mögé, annak sírjára a Rákos felé tartók helyeznek gyertyákat, míg a göröcsfalviak általában a második világháborúban elesettek számára
készített síremléknél égetik el gyertyájukat.
A temetőt, templomot és paplakot kerítés zárja el a falu világától, így a kerítésen belül a tér
már homogén lesz. A délnyugati bejárati kaput nevezik Bánat-kapunak. A templom kerítésébe
a hívek adományából állíttatott Bánat-kapun jutunk be, amelyen név szerint meg vannak említve az egyházközség első világháborúban elhalt hívei. Hagyomány, hogy az itthon elhaltakat is
ezen a kapun viszik be a temetőbe. (Fodor Anna, 2005.)
Azt a Bánat-kaput, amelyet napjainkban lehet látni, a ditrói Mezei Tamás 1930 júniusában
készítette. Készítésénél megőrizték a régi kapun látható motívumokat, és indás keretben a három kapufélfán felsorolták az első világháborúban elesettek névsorát is. A kapu mögött emléksírt szenteltek fel, ahol halottak napján a temető látogatói az utolsó gyertyát meggyújtják, attól
függetlenül, hogy van-e közvetlen hozzátartozójuk az áldozatok között. A szokás, rítus jelentése, hogy itt a kapu mögött vannak az elfelejtett halottak lelkei.
A déli bejáratot a falu lakói Boldogság- vagy Öröm-kapunak nevezik. Az elnevezés nem
állandó. Valójában az idősebbek Öröm-kapunak mondják szívesebben, gyakran emlegetik a
plébánia kapujának, mert a plébánia és gazdasági épületei is a szent térnek a szerves részei. A
parókia udvarára egy szép székely kapun lépünk be. Azok a házastársak állították, akiknek nincsen gyerekük, de szerettek volna… Ellenben minden megkeresztelendő gyermeket vivők és
57
Kovács András (szerk.): Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok. I. 1727–1737.
Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kvár 2002. 16.
58
Miklósi János 1818–1857, Fekete Imre 1906–1921. (Fodor Zoltán: i. m. 112–113.)
59
Balassa Iván szerint 1625-től a katolikus temetőkben a feszületek általánosan elterjednek. (Balassa Iván: A magyar falvak temetői. Corvina Könyvkiadó, Bp. 1982. 42.)
60
„Az elődök felelőtlen mulasztását Kovács Jakab plébános pótolta.” (Szőcs János [szerk.]: Pater Zöld.
Bibliotheca Moldaviensis, Csíkszereda 2002. 43.)
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esküvőre érkező házaspár ezen a kapun tér be és megy házanépével az Isten házába. (Fodor
Anna, 2004.)
A kapun a következő szöveg olvasható: „A szeretet és a béke mindannyiunk drága kincse,
legyen életünk állandó vezére.” Az evilági életre utal a szöveges felirat, mint a kapun látható
szimbólumok és maga az egész kapu is. Ezt a kaput 1981-ben A. D. indítványozására azok a
családok állíttatták, akik hosszú házasság után nem részesültek gyermekáldásban. A készíttetők
megbízták a kapukötő mestereket, a madéfalvi Ferencz Mártont és Szentes Ferencet a kivitelezéssel, de a kapu tervét maguk a megrendelők készítették el. A kapu jobb alsó négyszögében
egy angyalka látható. Durand szerint az angyalok közvetítők Isten és ember között, tehát mediátor szerepet töltenek be, mind a két világban tevékenykedhetnek.61 A mi esetünkben a magyar
hitvilágban fellelhető hitre gondolnék, miszerint a meghalt kisgyermekek angyallá lesznek, és a
család őrzői, közbenjárói is egyben. Ennek a hitnek a helyi közösségben is megvannak a nyomai, mivel a készíttető házaspárok veszítettek el gyerekeket. Istennek is szüksége van angyalkákra. Ők segítik Istent munkájában, megszerzik az ártatlan lelkeket, a kicsi gyerekekét, és azok
is angyalkák lesznek. Nekünk is jók, mert az a feladatuk, hogy vigyázzanak azokra a kicsi lelkecskékre, akiket Isten elengedett, hogy megszülessenek. (özv. Fodor Karolina, Lina néni, 2004)62 A
kompozíció alatt rovásírásos felirat olvasható, mintegy titkosított vágy jelenik meg, ami az
avatatlan szemek előtt rejtve van, hisz a székelyek maguk sem tudják elolvasni: „Vártalak,
gyermekem.”
A fentiekben megismerkedtünk a profán és szakrális tér közti határral, amely valójában a
templomot, temetőt és paplakot a menyasszonylépcsővel foglalja magában.
Az út menti keresztek a járókelők figyelmét a szentre terelik, függetlenül attól, hogy hol
találhatók. Nagy vonalakban ugyanaz mondható el a csíkrákosi keresztekről, mint amit más
helységek kapcsán a néprajzi szakirodalom már feldolgozott.63 Számba véve a kereszteket kijelenthetem, hogy korpuszos típust nem találunk, csupán andezit alapanyagú századfordulóbelit,
illetve fa alapanyagút, amelyeket napjainkban készítettek. A faluban és a határban összesen 19
darab keresztet számoltam össze. A legtávolabbi kereszt a falutól a Pogányvártól a MadéfalviHargita irányában található, egy útkereszteződésnél. Érdekes tapasztalat, hogy a falu központjából kiindulva a Pogányvár felé minden útkereszteződésnél találunk egy-egy keresztet. Tudnunk kell, hogy ez az útvonal köti össze a szépasszonyok tevékenységének pontjait: bogáti
borvízforrás, Pogányvár, Romlás-kőszikla. Ezen keresztek (6 db) óvó, őrző funkciója kézenfekvő, hiszen olyan helyekre állíttattak, ahol a félelem gyakran eluralkodik az emberen.
A szent teret alkotó útvonalak többsége alkalmi jelleggel jeleníti meg a szentet. Az
utcanévhasználat a Templom utcát emeli a szent térbe. Ez az út összeköti a rákosi faluközpontot a templommal.

61
Durand, Gilbert: Structurile antropologice ale imaginarului. Întroducere în arhetipologia generală. Univers,
Buc. 1977.
62
Özv. Fodor Albertné Császár Karolina 11 gyerekes édesanya, 94 éves, férje Fodor Albert festő, Vámszer Géza rajztanár és néprajzkutató felfedezettje.
63
Bartha Elek: A szakrális célú határbeli építmények funkcionális kérdései – keresztek, szobrok, kápolnák. = Cseri
Miklós–Füzes Endre (szerk.): Ház és ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve 6. Szentendre 1990. 219–222;
Farkas Irén: Tizennyolcadik századi csíki faragott kőkeresztek. = S. Lackovits Emőke–Mészáros Veronika (szerk.): Népi
vallásosság a Kárpát-medencében. 5. Konferencia Pápán, 1999. június 22–24. I–II. Veszprém 2001. 67–86. (A csíkrákosi
kőkereszteket számba veszi, lejegyzi a feliratokat); Liszka József: Állíttatott keresztényi buzgóságból. = Tanulmányok a
szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékeiről. Lilium Aurum, Dunaszerdahely 2000. 20–30; Réthelyi Jenő: Útszéli keresztek
Keszthely környékén. = Hofer Tamás (szerk.): Ethnographia XCV. Akadémiai Kiadó, Bp. 1984. 53–79; Zakariás Erzsébet:
Útmenti keresztek Baróton. = Zakariás Erzsébet–Keszeg Vilmos (szerk.): KJNT 2. Évkönyve. Kvár 1994–95. 167–177.
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Két csoportra osztottam az aktivitástereknek az elemzését, követve azt a szempontot, hogy
milyen alkalomból épülnek be az utak a szent objektumokat összekötő útvonalak közé. A mindennapi térhasználatból elsősorban az életet ünneplő közösség és a körmenetek alkotják azt a
két csoportot, melynek kapcsán létrejön a bejárt/leírt pálya szakralizációja.
A körmenetek, akár népi vagy egyházi vezetésűek, valójában egy útvonalon haladva körüljárják a szent teret. A körmenetek célja határozza meg, hogy mekkora területet járnak körül. A
behatárolt tér központjában van a templom, a szakrális középpont. Az alkalmi határvonalak
által megrajzolt tér földrajzi értelemben vett területi növekedése alapján veszem sorra a körmeneteket.
A körmenetek jellemzője, hogy a templomból indulnak, és oda is térnek vissza. Ha a szertartást ünnepi liturgia előzte meg, akkor a templomból való kivonulás sorrendje is meghatározott. Az egyházi irányítású körmenetek során mindenkinek megszabott helye van. Az elöl vitt
keresztet az egyháztanácsosok követik, majd a férfiak sorakoznak fel. A pap az oltáriszentségtartóval legutoljára halad a baldachin alatt, mely rossz időben védelmet is biztosít.64 A kántor
és énekesek, majd az asszonyok zárják a sort, ők azok, akik utoljára jönnek ki a templomból.
Mivel a szentséget már kivitték, a padokból kiszállók nem hajtanak térdet, a legszentebb középpont már nincsen a szentélyben. A rögzített centrum ideiglenesen mozgásban van, ahol elhalad, ott van a tér legszentebb pontja.
A húsvéti körmenettel a templomot járják körül a fent leírt sorrend szerint, elöl ez esetben
a feltámadási szobrot viszik, ezt a kereszt követi. A körmenet alatt égő gyertyákat visznek,
ezekkel veszik közre a baldachin négy sarkát is.
Az úrnapi körmenettel már egy nagyobb területet járnak körül. Felkeresik a négy égtáj felé felállított oltárokat. Az oltárállítást egy-egy család végzi, ez a tevékenység elsősorban öröklődik, de ha a leszármazottak közül senki nem vállalja, akkor egy arra érdemes asszonyra bízzák. Egy hasonló esetről olvashatunk beszámolót: A Bánat-kapu előtti oltárt gondoztam közösen Annuskával. Ránk anyám hagyta – mindig anyámnak szólítottam Mihály szülőanyját.
Minden évben a körmenet előtt Mihály Salamon Jóskával vagy fiával, Csabival hoztak jegenyét, és azt szúrtak az oltár két végéhez.65 Mi Annuskával, virágokkal és szentképpel raktuk tele
az asztalt, amelyre szép, kézzel varrott terítőt tettünk le. A körmeneten nem vettünk részt, hanem az oltárt őrizve vártunk. Amikor közeledett a nép, akkor meggyújtottuk a gyertyákat is.
Elöl jöttek a férfiak, utánuk az elsőáldozók szórták a virágokat, s őket követi a pap az Úrjézussal, s így sorba. Na de én már nem bírom úgy magamot, Annuska sem jár ki. Megkérdeztem a
leányaimat, a menyemet, de egyik sem ér rá. S akkor én úgy gondoltam, hogy odaadom Ilusnak. Itt lakik közel a templomhoz. El is vállalta. Olyan kedves volt, arra kért, hogy amikor a
néppel odaérek, álljak meg mellette, hogy álljak én is oda. Bandi csinált egy szép faragott oltárt, képpel együtt. Nagyon jól van így. Elfogadtam a tiszteletet, és én is odaálltam... A régi
oltárképet pediglen Annusnak hagytam, neki jár. (Fodor Anna, 2007.)
Kötelező ünnep lévén, a körmenet alatt az úton nem járnak az emberek, szégyen éri azt, ha
valaki netalán kénytelen szembemenni a körmenettel. A stációk között az énekesek vezetésével
mindenki egyházi éneket énekel.
Pünkösdkor íródik le a legnagyobb pálya. Az indulás hét órakor van, a vacsárcsiak ehhez
az időponthoz igazodva, valamivel hét előtt érkeznek meg, és bemennek a templomba. A há64
A szimbólumtár baldachin szócikke szerint „Textilből készült, hordozható díszes mennyezet. [...] Az oltáriszentséget
védi, a menny mikrokozmikus mása.” Pál József–Újvári Edit (szerk.): Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és magyar kultúrából. Balassi Kiadó, Bp. 2005. 69–70.
65
A jegenyefákat a körmenet után összeszedik, és állatok füstölésére használják, orvosságként. (Császár László: i. m.
67.)
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rom falu népe itt imádkozik a zarándoklatért, a teljes búcsú elnyeréséért. A templomból harangszóval kísérve indul a rákosi, a göröcsfalvi és vacsárcsi keresztalja. Gyakran azzal a problémával kell küszködniük a lobogó hordozóinak, hogy a rákosi lobogót a göröcsfalviak kell
útnak indítsák, mivel Rákosról senki sem megy fel a templomig. A Templom úton hosszan
lehet csatlakozni a keresztekhez, illetve az otthon maradottak is kiállnak a kapukba, számba
veszik, hogy ki az, aki vállalja a gyaloglást. Főleg az idősebbek szoktak az elhaladóknak köszönni Isten segítsen!-nel, erre válaszolnak, hogy Adjon Isten részt maguknak is!
A rákosi központban a Dobos utca bejáratánál levő kicsi csengettyű hangja is köszönti mind
a rákosi, mind a Felcsíkból, Gyergyóból érkező keresztaljákat. A falu főútja ekkor a zarándokok számára van fenntartva. Az út mentén lakók gondosan vigyáznak a tisztaságra, ugyanis az
elfáradt keresztaljak gyakran állnak meg rövid pihenőre. B. Á. adatközlőm felháborodása, a
városról származó, a helyi normákat nem ismerő fiatalasszony felé irányuló indulata jól tükrözi
az ezen a napon útszéli tisztaságot követelő norma meglétét. A fiatalasszony a reggel elhaladó
marhacsorda után nem takarította ki a sáncot, s ez a gesztus, mely mulasztás számba megy,
egyben normaszegésnek minősül a szomszédok szemében.
A zarándokút során a kereszteket, lobogókat a szentre mutató objektumok előtt háromszor
meghajtják.66 A falvak hagyományos sorrendjét betartva a rákosi keresztalját a madéfalvi, majd
a csicsói keresztnek kell követnie. Az ütemet nemcsak a kántor vezette énekesek adják meg,
hanem leginkább a sorban elöl haladó, székelyruhába öltözött házasemberek ütemes csengetése. Hat férfi áll a sorban, kezükben csengő, és azt úgy rázzák, hogy közben a kereszt jelét rajzolják le. A zarándokok sorát a magyarországi vendégek zarándokcsoportja zárja.
A nyeregbe a földúton haladva jutnak ki, és elfoglalják a felcsíki keresztaljaknak fenntartott
részben, az oltártól balra lévő helyet. Évről évre ugyanitt hallgatják a szentmisét, így a kocsikkal érkezők is könnyebben megtalálják a hozzátartozóikat. Az ünnep után a Jézus hágóján térnek vissza Csíksomlyóra, a vacsárcsi keresztalja viszont a csíkszentmihályi lobogóhoz csatlakozva az oldalcsíki falvakat érintve tér haza.
A jegenyeágakkal felszerelkezett zarándokok az esti órákban térnek haza. A rákosiak ismét
lemaradoznak, kevesen kísérik vissza a lobogókat a templomhoz. A teljes búcsú nyeréséhez
azonban szükséges, hogy a hívő a zarándoklatért való hálaadáson is részt vegyen. A vallásos
ember a zarándokúttal megduplázza a tér szent központját, „s a másik központot a mindennapi
életének struktúráján kívülre helyezi”.67 A búcsújárás során egy kört ír le, kiindul a saját szakrális központjából, érinti a szent búcsújáró helyet, és visszatér saját templomába. A zarándoklatok során a vallásos ember állandóan a szent utat járja, így megszentelődik az idő és a tér is.68
A húsvéti határkerülés teljes egészében népi irányítású, ami azt jelenti, hogy a kántor sem
kíséri a felvonulást. A templom előteréből indulókat a pap megáldja, szenteltvízzel hinti le
őket. Így lesznek a határkerülők önmagukban a szent hordozói. Elöl halad a pápai zászlót vivő
lovas, majd azok következnek, akik a hét állomáson vezetik az imát. A lányokat vivő hintós
kocsikat a szentsírőrzők követik, majd a turistákat szállító szekerek. A sort azok a lovasok zárják, akik nem őrzik a sírt, de kedvtelésből részt vesznek a kilovagláson.69 A magyar turisták
66
Ily módon köszöntjük a háromságos Istent, háromszor meghajtjuk a zászlókat, kereszteket. Ezt mindenki így tudja.
(Adatközlő Salamon Csaba, 2006.)
67
Pusztai Bertalan–Barna Gábor: Egy változó ünnep szent és profán között. = Pusztai Bertalan (szerk.): Szent és
profán között. A Szeged-alsóvárosi búcsú. Néprajzi Tanszék, József Attila Tudományegyetem, Szeged 1999. 11.
68
Pusztai Bertalan–Barna Gábor: i. m. 11.
69
Magyar turisták 2006-tól vesznek részt a határkerülésen. Előre megkérdezték, hogy részt vehetnek-e a magyarok is.
Nekünk nem volt kifogásunk, hiszen ide az jöhet, aki akar. Mi el szoktuk próbálni a verseket és imákat előző napon. Ekkor
közöltem a többiekkel is. Úgy gondoltuk, hogy a magyarokat is magunk közé vesszük, nekik sem árt, hogy egy kicsit megszentelődjenek. Megmondtam a fogatosoknak, asszem Fodor Mihály is ott volt, hogy amikor megállunk a kereszteknél,
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jelenlétének hatása még nem érződik, de részvételük annak a jele, hogy a hagyományos határkerülés átalakulóban van.
A hét állomás közül haton kereszt van a határban. Az idősek által felelevenített generációs
emlék alapján a határkerülők mindegyik keresztnél találkoztak azzal a csoporttal, akiknek a
falujával az a kereszt közös határpontot jelölt. Úgy mondom sorba, ahogy egymást követték:
vacsárcsi, szépvízi, szentmiklósi, borzsovai, csicsói, madéfalvi. Az utolsó megálló Rákoson volt,
innen már a templomhoz mentünk, letettük a lovakat, és leültünk az első sorokba. Ma már nem
tudok róla, hogy csak eggyel is találkoznának a kikerülők. Felesége, F. Anna beleszól: De igen,
a madéfalviak is ott vannak a Kalapos-keresztnél.” (Fodor Mihály, 2006.) Láthatjuk, hogy a
határkerülés megszervezésében az egymással határos falvak úgy igazodtak egymáshoz, hogy
egyszerre legyenek jelen a határkeresztnél. A szokás helyhasználatának adott pontjain történő
nagyméretű változást az okozta, hogy napjainkra csak a madéfalvi határkerülőkkel találkozik a
rákosi csoport. Az úton végig énekelnek, leginkább a Föltámadt Krisztus e napon kezdetű húsvéti egyházi éneket. A madéfalviakkal közösen az Ó, én édes jó Istenem... kezdetű himnuszt
éneklik el. Különös jelentőséggel bír, hogy az Országzászló talapzata is állomáshellyé alakult.
Itt nincs kereszt, és a székely himnuszt éneklik el.
A templomhoz visszaérkezőket az egyháztanács sorfallal fogadja, elöl a keresztet és a feltámadási szobrot tartják. A pap ismét megáldja a lovasokat, majd sorba állva megismétlik az
imákat, a legutolsó legény végezetül háromszor ismétli meg Jézus és Mária nevét.

3. Az emberélet fordulópontjait ünneplő közösség
Az emberélet fordulóinak felosztásában Arnold van Gennep átmeneti rítusokról szóló elméletét szokták használni, magam is ehhez folyamodom.70 Van Gennep a rítusok végrehajtásában
három egymást követő mozzanatot különböztet meg. Lényeges, hogy átmeneti rítuson az egyén
(keresztelés, házasság, temetés) vagy csoport megy-e át, illetve ha csoportról beszélünk, szakrális (elsőáldozás, bérmálás) vagy profán (szüreti bál, kortárstalálkozó) rítusról van-e szó. Így
kerülünk közelebb az ünnep természetéhez, mely azt is meghatározza, előírja, hogyan kell viselkedni a szent térben. Mivel aktivitásterekről beszélünk az emberi élet fordulópontjain megtett utak esetében is, látni fogjuk, hogy esetleg ugyanaz a pálya, útvonal az ünneptől függően
más-más formát ölt.
Mielőtt az új állapotáért templomba menő egyén a szent központhoz érne, a templomhoz
vezető útra kell rálépnie, amelynek elején két kapu áll. A Kisboldogasszony Egyházközség
lakói számára íratlan törvény határozza meg, hogy a keresztelőre, illetve esküvőre menő az
Öröm-kapun, míg a temetési menet csak a Bánat-kapun léphet át a szakrális térbe. Tehát a kapuk közt levő különbséget csak akkor érzékelhetjük, ha rituális szándékkal, a közösség tagjaival együtt érkezünk, ugyanis a keresztelőre, esküvőre menők sosem azon a kapun lépnek át,
amelyiken a halottakat viszik. Van Gennep rítuselmélete szerint létezik egy határhelyzet, egy
küszöb, amelyet átlépve az egyén bekerül egy olyan valóságba, térbe, ahol megváltozik az élete, de ugyanígy ez a küszöb elősegíti a visszajutást is, mely során az illető közösség ismét viszszafogadja.71
akkor mindig jőjjenek előre, hogy hallják a magyarok is az imát, azután meg álljanak vissza a helyükre. (Adatközlő Ferencz Zoltán, 2007.)
70
Fejős Zoltán: Az átmeneti rítusok. Arnold van Gennep elméletének vázlata. Ethnographia XC. Akadémiai Kiadó,
Bp. 1979. 406–414.
71
Voigt Vilmos: A vallási élmény története. Bevezetés a vallástudományba. Timp Kiadó, Bp. 2004. 149.
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A keresztelésre szombaton vagy vasárnap kerül sor. A háztól induló menet a második harangszókor indul. Elöl viszik a babát a keresztszülei felváltva, majd sorra a többi keresztszülő,
a legvégén a szülők és vérrokonok. Gyertyákat csak keresztszülők tartanak a kezükben, a gyertyák virággal vannak feldíszítve. A fehér gyolcsba csomagolt gyertyákat színes szalaggal kötik
át. A felvonulást nézők le tudják olvasni, hogy a baba fiú-e vagy lány, mert a fiúknak kék, a
kislányoknak piros/rózsaszínű szalaggal van átkötve a gyertyájuk. Emellett azt is lehet tudni,
hogy a faluban milyen pozíciót foglal el a család, hiszen a keresztszülők száma és gazdasági
helyzete a felvonulás módjából szintén kiolvasható.
Az ember világra jöttekor még státus nélküli, azaz nem tagja semmiféle közösségnek. Ahhoz, hogy a közösség teljes jogú tagjává váljék, avató rítuson kell átesnie. Mindezt a szakrális
térben, a keresztelési szertartás által nyeri el. Az Öröm-kapun egy pogány csecsemőt visznek
át, és végül elhagyva a szakrális teret, az emberi társadalomnak legitim, teljes jogú tagját hozzák vissza a faluba, a profán világába. A kapun visszatérve a profán világba a keresztszülők
átadják a babát a szülőknek, az átadást általában a „Pogányt vittünk, keresztényt hoztunk!”
formula kíséri. A csecsemő a keresztelő által vallásilag és társadalmilag átminősül: pogányból
kereszténnyé lesz.
Az esküvőre tartó ifjú párt a zenészek és a nagyszámú rokonság kíséri a falun keresztül.
Régen gyalogosan vagy fogattal mentek esküvőre, ma gyakran látni személygépkocsis felvonulásokat is. Ez a falu számára nem jelent élményt, mivel a kocsisor gyorsan elgurul: Még a
menyasszonyt sem láttuk! Csak dudálnak, csinálják a nagy zajt és felhajtást, de mi nem látunk
ebből semmit, akkor meg minek. Látunk elég autót elvonulni az úton, nem vagyunk arra kíváncsiak. Gyalogosan az igazi, meg lehet nézni jól mindenkit. Elkötik az utat, hogy ne vigyék a
leányt el a faluból. A gazdák pálinkával kínálják a férfiakat. Ilyenkor az egész utca ünnepel.
Messze elhallatszik a zene, a násznép énekel. Igen, van olyan is. Mi a komaasszonnyal mindig
megnézzük. S ha helybéliek esküsznek meg, a bémondatást is végighallgatjuk. A menyasszony
megcsókolja az anyósát, apósát. Ezután minket is meg szoktak kínálni tésztával, pálinkával. Azt
is megigyuk az új pár egészségére és a miénkre is, na.72
A zenészek az Öröm-kapunál lemaradnak, és itt megvárják, míg a kapun belépő pár újpárként ismét kilép az eskető pap vezetésével. A csíkrákosi lakodalmi zene is jelzi a változást.
Amíg a vőlegényt és a menyasszonyt kísérik, addig szomorkás dalokat játszanak, hisz az ifjú
pár előtt kinyílik egy kapu, amelyet átlépve többé nincs számukra visszaút. Később már az ifjú
házasok csoportjába tartozva lépnek vissza a társadalomba, ezért a zenészek vidám, ropogósabb dalokat játszanak.
A temetési szertartás során az egyén kilép a falu társadalmából. A halottas, családi háztól
indul a temetési menet. Elöl viszik a keresztet, azt követi a pap és a kántor, utánuk a férfiak
sorakoznak fel. A koporsót halottaskocsira teszik, az oldalára felfüggesztik a koszorúkat. A
gyászoló család a szekér után haladva követi halottját, a legvégén pedig az asszonyok állnak.
Fiatal halott temetésén a faluban található összes kereszt elé, a halottasház kapujához, illetve a
két kiemelt jelentésű kapuhoz fehér papírral feldíszített, a tetején megtört fenyőfákat szúrnak.
A fákat hat hétig hagyják kint, hisz a fiatal halottat az egész közösség gyászolja. Láthatjuk,
hogy a falu a fiatal halottat sajátjának tekinti, főleg a fiatalok. Szintén fiatal halott esetében a
kortársak székely viseletbe öltözve veszik közre a koporsót, kezükben égő gyertyát tartanak,
vagy a szekér előtt haladva viszik a koszorúkat és a fehérrel díszített fenyőket. Több esetben is
zenészeket fogadnak, akik végig elkísérik a halottat a temetőig, nem maradnak le a kapu előtt,
hanem a sírig mennek és megvárják a hantolást.
72

Adatközlő Máthé Veronka, 2007.
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A temetési menettel nem szerencsés szembemenni, aki teheti, elkerüli azt.73 Gyakran lehet
látni, hogy a szembejövő kocsik is lehúzódnak az útról, leállnak addig, míg elvonul a nép. Kapuk, ablakok mögül ezt a vonulást is végignézik, de igyekeznek észrevétlenül megtenni.
A faluban a Bánat-kapuként emlegetett alsó kapun keresztül már nem vezet visszafelé út
annak számára, akit bevittek. Hogy mi a különbség, a két kapu között? Ott mégy magad, itt
visznek! – fogalmazott valaki.74 A halottat a kapu előtt veszik le a halottaskocsiról, és teszik át
Szent Mihály lovára. Ennek a kapunak már nincs kieresztő funkciója, csak beengedő. Másképp
fogalmazva: a halottat ezen a kapun átkíséri a közösség a temetőbe, vagyis a társadalomból
ezen a kapun keresztül vezet ki az út. Ezek után a társadalomban nincsen helye a halottnak.
A faluközösség ünnepein a profán világ a szent térrel érintkezik. Hangsúlyozni szeretném,
hogy a továbbiakban nem szokásleírást végzek, hanem csupán megnevezem az eseményeket,
amelyek alatt a szent tér kirajzolódik. A rendszerint szombati napon megrendezett ünnepségek
az egész faluközösség számára kiemelkedő jelentőségűek.
A szüreti mulatság esetében felállított rendszeremben az országzászló–templom–Bogátikápolna útvonal tekinthető a szent út megvalósulásának. A rákosi fiatalok az ünnep kezdetén a
faluközpontban található országzászlótartónál gyülekeznek, és innen indulnak gyalogosan a
Templom úton végig a templomig. Elöl megy a bíróné és bíró, akik a keresztbe átkötött piros
szalag fölé egy nemzetiszín szalagot kötnek. Őket a 18 éves korosztály többi tagja követi, a
sort az idősebb, majd fiatalabb korosztályokból kikerülő meghívottak zárják.75 Csendben, kettesével haladnak a templomig, az Öröm-kapun térnek be a szent térbe. Az úton az emberek
végig nézik őket. Visszafelé haladva már nem olyan nagy a fegyelem, fel vannak bomolva a
kettes sorok. Lassan mindenki lemaradozik, hiszen a fiúknak a lovakért kell elmenni. A Bogáthoz tartva gyakran lehet látni, hogy a legény lóháton viszi a lányt.76 Bogátnál elkészítik a fényképeket, a csoportképen úgy állnak, hogy a hegy tetején lévő kápolna is látható legyen.
A kortársak ballagása végig a Templom úton egységes, csupán annyi a negyven- és ötvenévesek felvonulása közti különbség, hogy a táblán a megfelelő évszám szerepel. Ezt a táblát
elöl viszi a kortársak gyermekei közül a legkisebb lány és fiú székely viseletben. Az öregdiákok karon fogva vezetik még élő tanáraikat. Útjuk pályáján az iskolától a templom barokk bejáratáig minden keresztfánál színes papírral feldíszített fenyőfákat helyeznek el az ünnep előestéjén. Az út menti keresztek bevonása is jelzi, hogy maga a felvonulás, az úton levés is a rítus
része. Ezt megerősítik azok az előírások, amelyek a rituális cselekedetek módját határozzák
meg. Mindkét felvonulást illik megtekinteni, ugyanakkor a szereplők is tudatában vannak annak, hogy ők „nézve vannak”.
A szakrális ünnepek közösségi csoportját az elsőáldozás és bérmálás alkotja. A kialakult
egyházi rend alapján az elsőáldozásra évente kerül sor, míg a bérmálásra csupán hétévente.
Ritkasága miatt ezt az ünnepet nagyobb elővigyázattal készítik elő. Az egyén életében egyszeri
és megismételhetetlen alkalmakról van szó. Valamilyen szinten a bérmálás nagykorúsítási ünnep is.
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Balázs Lajos: Menj ki én lelkem a testből. Elmúlás és temetkezés Csíkszentdomokoson. Csíkszereda 1995. 37–

Máthé Béla, 2004.
Rákoson és Göröcsfalván a 18 évesek közül választják a bírót, aki meghívja párnak a bírónét, majd a legények elhatározzák, hogy milyen fiúkat akarnak meghívni. A meghívott fiúnak, ha elfogadja a részvételt, jeleznie kell a választott
lány nevét is. Előbb azt jóvá kell hagynia a többi fiúnak, s azután szólhat a leánynak. A lányok számára csak akkor biztos,
hogy csőszleányok lesznek, ha 18 évesek.
76
Megjegyzem, hogy a felvonulás során Rákos területén a leányok nem ülhetnek lovon még akkor sem, ha más falvakon áthaladva előfordul, hogy párjukkal helyet cserélnek. Göröcsfalván már nincs ez a megkötés, ott a leányok saját lovon
is haladhatnak a felvonuláson.
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A három falu ünnepeltjei a plébánia udvarán találkoznak. A szentmise előtt innen indulnak
el kettes sorokban. Az ülésrend miatt a sorban baloldalt állnak a lányok, a fiúk pedig jobboldalt. A templomba beérve, a közös térdhajtás után az oltár előtt külön padokba ülnek. A viszszavonulás is ugyanebben a sorrendben történik, le egészen a lépcső aljáig, ahol elkészítik a
csoportképet.

4. Következtetések
Befejezésül feltehetjük a kérdést, hogy beszélhetünk-e egyáltalán szakrális terekről vagy
csupán a tér szakralizációjáról. Azaz mennyire függetleníthető egy bizonyos tér kitüntetettsége
az ember jelenlététől.
Célom az volt, hogy teljes képet adjak a falu szakrális térhálózatáról, annak időbeli változásáról, feltárva a változás okát is. Munkám során nagymértékben támaszkodtam a helyi hagyományokra, mondákra, élettörténetekre is.
A diakrón és szinkrón módszereket egyazon területre alkalmaztam, így láthatóvá vált a
szent tér határainak módosulása. Ennek alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a szent
tér felfedezése elsősorban az embertől függ, az ember kelti életre a helyben meglévő szentet.
Hagyományos, vallásos közösség esetében, mint amilyen a csíkrákosi is, figyelnünk kell
azokra a változásokra, amelyek az identitást alakítják. Elmondhatom, hogy az egyház részéről
erős ráhatás tapasztalható a közéletre, amit a közösség elfogad, és a politikai szférának is ehhez
kell igazodnia. A szekularizáció jelenségét is nyomon lehet követni, például a határ menti keresztek elhanyagolt állapotában, illetve olyan egyéni törekvésekben, amelyek a szakrális térhasználat tekintetében is megmutatkoznak. Itt utalok azokra az esetekre, amikor a család fellépésének eredményeként az öngyilkosságot elkövetett családtagot nem temették külön a családi
sírhelytől. Ugyanakkor a Domus Historiából is felemlíthetek olyan helyeket, ahol a lejegyzők a
templom és más épületek megrongált állapotáról adnak számot.
Talán mi szekularizációnak neveznénk a Szent György tiszteletére felszentelt templom felhagyását, de a távlatokat nézve valójában arról van szó, hogy időnként a szakrális centrumok is
a tér más-más pontjain jelölődnek ki. A térben berendezkedő ember és közösség a foglalás első
aktusaként a szent centrumot emeli ki a térből. Csíkrákos esetében is láthatjuk, hogy a közösség ugyanazt a teret újra és újra birtokba veszi, ezzel átrendezve az elődök által használt teret.
Ugyanazon a területen belül a szent és a profán egyszerre van jelen. A dolgozatban a szent tér
és profán idő, valamint a profán tér és a szenttel telített idő kapcsolatát is figyelemmel követtem. Az identitásépítés szakralizált objektumai is megjelentek Csíkrákoson, ugyanakkor a szent
centrumok helyeinek változását követve a deszakralizáció problémáját is láthatjuk. A
deszakralizáció egyenes következménye annak, hogy időnként a szent centrumok más helyekre
tevődnek át, ugyanis régi szent központok, emberi élettel feltöltött helyek esnek ki az aktivitásterekből, kerülnek periferikus helyzetbe. A közösség számára ismeretlenné válnak a korábbi
generációk otthonos helyei, így az ember megteremti a hiedelemlények által uralt és félelmet
keltő világot. A félelem hozzátartozik az emberi világhoz, hisz megnyilatkozásához szintén
szükség van az ember aktív jelenlétére. A pogányvári kincsről szóló történetben is a pásztor az,
aki a kincset megtalálja. De csupán a templomban található vasfű segítségével vihetné magával. Tehát az emberi élet kincseit csak a szenttel való személyes kapcsolatban használhatja fel
az egyén.
Kutatásom során azt tapasztaltam, hogy a vallási élet, így a térhasználat is fokozatosan kiesik a közösség felügyelete alól, de nem tűnik el, hanem átalakul személyes vallásgyakorlattá.
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Nem várt kérdések is felmerültek, amelyeket szeretnék továbbra is megfigyelni. Az 1990-es
évektől érzékelhetővé válik egy olyan törekvés a fiatal lányok részéről, amely finoman bár, de
a szakrális térhasználatban meglévő nembeli különbségek feloldására irányul. Figyelve erre a
jelenségre derült ki számomra az, hogy a nemek közötti viszony egyáltalán nem problémamentes a faluban.
A fentiekben, bár tárgyakról, objektumokról, terekről beszéltünk – ezek vizsgálata határozta
meg a dolgozat, illetve a kutatómunka irányultságát és módszereit –, általuk mégis a vallásos
emberhez kerültünk közelebb.
The Change of the Sacral Configuration of a Village from Felcsík (Csíkrákos). In my essay, I have undertaken
to reveal and to describe the sacral configuration of Csíkrákos, a settlement on the Land of the Szeklers. I have kept in
view the fact that this space imbued with sanctity is not only a network of inanimate objects, but it is a changing, living
reality, which joins in itself the divine and the human. According to my assumption the region is formed and shaped by
the people, who live there, and by the transcendental reality. My aim is to offer a whole image of the sacral space network of the village, of its changing in time, revealing also the reason of the changing. From the point of view of the
methodology I followed the idea, that says that one of the aspects of the human being is striving for communication,
but at the same time because of the limited character of the language not everything can be explained by means of
words, language.
My fundamental written sources: História (History) (1661-1711) written by the historian Mihály Cserei, the period
included by Domus Historia 1698-1987, which is at the parish. The manuscript contains the notes of the parsons that
served at Csíkrákos. The line of the written sources is closed by the work written by the teacher László Császár – who
was born and taught in the village –, with the title Csíkrákos monográfiája (The Monograph of Csíkrákos). During my
work I also relied on the local traditions, legends, and life stories.
I have applied the diachronic and synchronic methods for the same region, this way there have become visible the
modifications of the limits of the saint region, as well as sometimes the sacral centres are indicated at different points
of the region. The human community that settles down in the region, as the first act of the settlement, establish the
sacral centre of the region, in case of Csíkrákos we can also observe that the community takes possession again and
again of the same region, rearranging by this the region used by the ancestors. Inside the same region the saint and the
profane are present at the same time. In the essay I have followed with attention the relation of the saint region and
profane time, as well as the profane region and the time impregnated with the saint. At Csíkrákos there also appeared
the sacralised objects of the identity building, and following the change of the places of the sacral centres I have also
followed the problem of desacralization.
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Egy európai ívű 17. századi „karrierregény”:
Adam Franck (1639–1717) pályája
Adam Franckot – életrajzában homályos és ellentmondásos történeti alakként – csak az erdélyi unitárius egyháztörténet-írás tartja számon, jóllehet a vele kapcsolatban előkerült és sejthetőleg még előkerülő forrásanyag igazolja, hogy személyének jelentősége túlnő az egyháztörténet-írás keretein. Pályája önmagában is érdekes, fordulatokban gazdag 17. századi „karrierregény”, amelyben felvonul az akkori Európa szinte teljes nagypolitikai tablója, fontos
mellékszálként pedig feltűnik az Erdély és a tengeri hatalmak közötti egyre intenzívebb kulturális és diplomáciai kapcsolat, amelynek Franck volt az egyik legaktívabb korabeli mediátora.
Jelen írás arra vállalkozik, hogy felvillantsa ennek a karriernek az eddig feltárt kontúrjait, és
felhívja a figyelmet a pálya jelentőségére a magyar művelődés- és diplomáciatörténet szempontjából.*
A sajátos születési adottságú Adam Francknak nem hátrányt, hanem élete végéig kifejezetten előnyt jelentett kelet-európai származása.1 Magasra ívelő karrierje azt is jelzi, hogy a 17.
század második felében a nyugat-európai szellemi és politikai elit egyre fokozottabb érdeklődést mutatott Erdély, Magyarország és Lengyelország iránt. A liberális holland értelmiség figyelmét például az 1660-as években a lengyel szociniánusok száműzése fordította kelet felé.2
Adam Franck erdélyi unitárius peregrinusként éppen Amszterdamban tartózkodott, amikor a
lengyel száműzöttek mind egzisztenciális megmaradásuk, mind vallási nézeteik védelme és
terjesztése miatt intenzíven keresték a kapcsolat lehetőségét viszonylagos politikai nyugalomban élő holland szimpatizánsaikkal.3 A nemrég előkerült források tanúsága szerint az apja révén a lengyelekhez is kötődő Franck diákként közvetítő szerepet vállalt a szociniánusok és a
holland remonstránsok-mennoniták csoportjai között, és minden bizonnyal az ebben a közvetítésben játszott aktív szerepe teremtett lehetőséget számára arra, hogy más erdélyi társaihoz
képest atipikus pályát futhasson be.4 E korszakából a legismertebb tevékenysége, hogy szer*
Jelen tanulmány nem születhetett volna meg Ruud Lambour holland művelődéstörténész önzetlen közreműködése
nélkül.
1
Sziléziai származású apja, id. Adam Franck (1595–1655) a lengyel szociniánusok rakówi akadémiájának rektora
volt, mielőtt 1633-ban a kolozsvári unitárius egyház szász prédikátorának nem választották. Anyja a Werner nevű kolozsvári szász családból származott. Az apja életútját ismertető fontosabb források: Fasciculus rerum scholasticarum Collegii
Claudiopolitani Unitariorum 1626–1696. II. kötet 104; C. Sandius: Bibliotheca antitrinitariorum. Varsovia 1967. 229–
230. Anyjáról Franck későbbi titkára, Lodewijck van Saan naplójában olvashatunk adatokat. „Adam Francke apja kolozsvári pap volt, aki feleségül vett egy Werner nevű hajadont Erdélyben, akinek a bátyja még mindig él, 1705-ben a kolozsvári városi tanács tagja volt.” Lodewijck van Saan: Reise na Wenen. OSZK Oct. Holl 1. 95v.
2
Az 1658-as lengyel diéta kodifikáltan is a szociniánusokra hárította a kollektív felelősséget a lengyel állam 1657-es
átmeneti megroppanásáért, ami a konverzióra nem hajló szociniánusok több ezres tömegének évekig tartó európai exodusához vezetett. A diaszpóra központjává átmenetileg a lengyel határhoz közel fekvő sziléziai Kreuzburg vált. 1661 júniusában innen írták segélykérő levelüket a holland remonstránsokhoz a lengyel vezetők, ami – elsősorban Johannes
Naeranusnak köszönhetően – többéves gyümölcsöző kapcsolatot indított el a hollandok és a lengyelek között. E. M.
Wilbur: A History of Unitarianism. 1946. 493.
3
Társaival, Szentiványi Márkos Dániellel és Rázmán Péterrel 1660. augusztus 28-án iratkozott be a leideni egyetemre.
(Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521–1700. Szerk. Szabó Miklós, Tonk Sándor, 1992. 3. 42. 234.) 1662-ben
valószínűleg az amszterdami Remonstráns Szeminárium hallgatója is volt, amit Album Studiosorum hiányában ma már
nem lehet datálni, de tény, hogy 1662. március 5-én lett tagja az amszterdami remonstráns „broederschaap”-nak.
(R. Lambour: De familie en vrienden van Daniel Zwicker (1612–1678) in Amsterdam. Doopsgezinde Bijdragen 1999. 116.)
4
Adam Franck 1662 őszétől 1663 őszéig Németországban tesz utazásokat. Megfordul Odera-Frankfurtban (beiratkozik az egyetemre), és 1663 nyarán felkeresi a schleswig-holsteini Friedrichstadtot. E remonstráns hollandok lakta német
kisvárosban próbálta éppen ezen a nyáron Stanislaw Lubieniecki letelepíteni a száműzött lengyeleket. A letelepítés és a
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kesztője volt a lengyel szociniánus irodalom összefoglaló kötetsorozatának tekintett Bibliotheca Fratrum Polonorum első két kötetének (megjelentek 1665-ben), amely annak ellenére, hogy
a korabeli holland hatóságok azonnal betiltották, élénk recepciót váltott ki mérvadó nyugateurópai intellektuális körökben. 5 A lengyel szociniánus vezetők bizalmasaként más kötetek
szerkesztésében is részt vállalt, és a pályáját egyre inkább mint irodalomszervező képzelte el a
könyvipar korabeli európai „fellegvárában”. 6 A fentiektől függetlenül az 1660-as években
Franck még mint egzotikus kelet-európai diák mozgott az amszterdami társadalom félillegális
perifériáján. Bár részese a hatalom türelmének határait feszegető pezsgő szellemi életnek, és
izgalmas kihívásokkal találkozik a nyomdaiparban és az utazásokat is magában foglaló missziókban, mindez azonban a városnak csak egy szűk magjához kapcsolja őt (az úgynevezett
„kollegiánsokhoz”), amelynek tagjai nem riadtak vissza a de jure illegális szellemi tevékenységek folytatásának kockázatától sem.7 Ez a liberális kör szellemi értelemben a kálvini államegyház, politikai értelemben a helytartó III. Vilmos ellenzéke, és a De Witt fivérek liberálisabb
rendszerének (legalábbis hallgatólagos) támogatója volt. Egyik markáns hangadó rétegük
ugyanakkor radikális pacifistaként elhatárolódott a politikai és állami tevékenység minden
formájától, és etikai maximalistaként a társadalmi periféria sajátos szubkultúrájában élt. Adam
Franck az 1660-as években ehhez a szűk csoporthoz tartozónak vallotta magát, és különféle
források elszórt utalásaiból kitűnik, hogy ezekben az időkben Franck még szerényen, a létfenntartásért vállalt alkalmi munkákból élt.8 Ennek ellenére – a kora újkori erdélyi unitárius peregrinusok között egyetlenként – a hazatérés (mint utóbb kiderült, végleges) elhalasztása mellett
döntött, amit 1667-ben egy kritikus hangvételű levélben hozott az erdélyi elöljárók tudomására.9
A források hiánya miatt az 1670-es évek számunkra „sötét évtized” Adam Franck életében.
Az 1680-as években azonban már teljesen más karakterként tűnik elénk. Helyzetének és értékrendjének megváltozásában bizonyára jelentős szerepet játszott az, hogy egy befolyásos
remonstráns családból választott magának feleséget. 1667-es levelében még méltatlankodva
remonstránsokkal való egyesülés végül politikai okokból nem sikerült. Adam Franck jelenléte jelzi, hogy ekkor már felvette a kapcsolatot a lengyel szociniánusokkal. Ruud Lambour: Aanvullingen op het onderzoek naar het Amsterdamse milieu
van Daniel Zwicker (1612–1678). Doopsgezinde Bijdragen 2000. 55.
5
B. Kis Attila: Frank Ádám (1639–1717) és a Bibliotheca Fratrum Polonorum. Magyar Könyvszemle 2003/1. 94–
105. A kötetek fennmaradtak többek között John Milton, John Locke vagy Isaac Newton könyvtárában.
6
Források igazolják, hogy Adam Franck részt vett Stanislaw Lubieniecki Theatrum Cometicum című művének 1668as kiadásában is, és Lubieniecki bizalmasaként intézte az utóbbi amszterdami ügyeit. B. Kis A.: i. m. 103. Hogy a jövőjét
antitrinitárius könyvek sajtó alá rendezőjeként képzelte el, a Kolozsvárra küldött 1667-es leveléből derül ki. Lásd 9. jegyzet.
7
Francknak az amszterdami „collegia privatához” való kötődése szintén az 1667-es levélből derül ki. Egy 1653-ban
hozott németalföldi törvény betiltott mindenféle szociniánus vagy antitrinitárius gyülekezést, és figyelmeztette azok résztvevőit, hogy blaszfémia és „csendháborítás” miatt törvényszék elé idézhetik őket. Az antitrinitárius könyvekkel kereskedők 1000 gulden, a nyomdászok 3000 gulden büntetésre számíthattak. A Bibliotheca Fratrum Polonorum publikációja e
törvény értelmében illegális tevékenységnek számított. A lengyel szociniánusokat támogató kollegiánsok így azt kockáztatták, hogy szembekerülnek a törvénnyel. J. Israel: The Dutch Republic, Its Rise, Greatness, and Fall 1477–1806. 1995.
909–916.
8
1667-es levele szerint a könyvszerkesztési munkákat is inkább anyagi szükségből végezte. Ezenkívül könyvelőként
dolgozott szállásért Pieter Hannál, Van Saan szerint pedig komprévész (pontgaarder) is volt. Saan: i. m. 92v; The
correspondence of Henry Oldenburg. III. kötet. 1666–1667. Szerk. A. R. Hall–M. B. Hall, Amszterdam 1966. 512–513.
676. sz. levél; Lambour: De Familie. 116.
9
Az 1667-es levelet először magyar fordításban és nem teljes terjedelemben Benczédy Gergely közli. If. Franc Ádám
levele Amsterdamból, 1667. febr. 15. Keresztény Magvető 1888. 28–38. Az eredeti latin szöveg és a holland fordítása
1999-ben jelent meg Hollandiában: Transcriptie van de brief van Adam Francke, geschreven in Amsterdam, 15 februari
1667. Doopsgezinde Bijdragen 1999. 202–212, rövid életrajzi bevezetővel. (B. Kis Attila: Een brief van Adam Francke uit
1667. Doopsgezinde Bijdragen 1999. 196–201.)
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utasítja vissza a Kolozsvárt elhintett pletykát, hogy „egy gazdag özvegy egyedüli lányával”
összeházasodott volna, és hogy az anyósa gazdagsága nem engedi, hogy feleségével hazaköltözzön. A híresztelésnek lehetett annyi tényalapja, hogy Franck ekkor már ismerhette későbbi
feleségét, a történet azonban az anyakönyvi források szerint elferdítve jutott el Kolozsvárra. A
Ruud Lambour által elvégzett családfakutatás azt bizonyította, hogy a Verwout családnak valóban lehettek rokoni kötődései a holland régensekhez: Dieuwertje egyik szülőjének a nagybátyja, Jan Jansz van Helmont például a Kelet-indiai Társaság (VOC) igazgatója,
„bewindhebber” volt.10 Még tanulságosabb, amit Franck későbbi titkára, Lodewijck van Saan
állít naplójában elöljárója feleségéről: „[94] Francke feleségének a neve Bikker volt, az ő barátai (családtagjai) közé tartoztak a Kennemerek is, így a leideni Carel Crusius úr is.”
Kijelentéseivel Van Saan is túloz, de éppen ellenkező szándékkal, mint a kolozsvári intrikusok: a Hollandiában tekintéllyel övezett nevekkel ugyanis felettese presztízsét szeretné növelni. Az 1705-ben már közel 15 éve özvegy Franck csak annyit közölhetett Van Saannal, hogy
a felesége rokona volt az amszterdami és leideni régens családoknak, a Bikkereknek és a
Kennemereknek, így a leideni polgármester Carel Crusiusnak is.11 A legismertebb Bikkert a
holland történelemben Andries Bikkernek hívták (1586–1652), aki 1627-ben lett Amszterdam
polgármestere, és az ő megválasztásához köthető az a jelentős fordulat, amely elindította a
Dordrecht utáni, arminiánus városvezetéssel jellemezhető enyhülési folyamatot. 12 Ez a „Németalföld aranykoraként” is emlegetett nyugodt és szabadabb légkörű periódus az 1672-es „katasztrófaévig” tartott, amikor újra megerősödött a kemény vonalat képviselő helytartó és a kálvinista államegyház. Az ezután következő rendpárti időkben Adam Franck is minden bizonnyal
felhagyott az illegális könyvszerkesztéssel, ugyanakkor beilleszkedett a rendszer ellenzékének
számító liberális városvezető régensek holdudvarába.13
Az 1680-as években Franck életmódjában és értékrendjében már egy holland városi patrícius életét példázza (valószínűleg már ekkor a Kelet-indiai Társaság szolgálatában, annak képviselőjeként), élénk külpolitikai érdeklődéssel és széles körű kapcsolatrendszerrel. Mindez az
ezekben az években Erdélybe küldött leveleiből is világosan kiderül. 1667-ben még a kritikus
pózában próbál szabadulni a szülőföld vonzásától, az 1680-as években viszont feleleveníti erdélyi kapcsolatait, és élénken keresi annak lehetőségét, hogy erdélyi, később magyarországi
felsőbb politikai körökkel kapcsolatot találjon.14 Mindezt a Teleki család levéltárában őrzött
10
Adam Franck családrajza Ruud Lambour kutatásának köszönhetően áll előttünk. Házasságkötése Dieuwertje
(Debora) Verwout-val 1669. április 19-én volt az amszterdami városházán. Adam Franckot 1662. március 5-én regisztrálják az amszterdami remonstráns broederschaap tagjaként, Dieuwertje 1656. november 30-a óta volt ugyanennek a közösségnek a tagja, tehát innen régóta ismerhették egymást. Dieuwertje apját 1663. október 27-én temették el, tehát az anyja
valóban özvegy volt. A levélbeli „anyós”, Janneke Boshuijsen temetése 1667. november 8-án volt a Westerkerkben, a
házasságkötésre tehát csak majd másfél évvel az özvegy halála és több mint két évvel az 1667-es levél megszületése után
került sor. R. Lambour: De Familie. 116.
11
Carel Crusius (1643–1728) leideni városi tanácsos és polgármester. Ruud Lambour kutatásai szerint 1690-ben vette
feleségül Maria Verwout-t, Franck feleségének unokahúgát.
12
Wittmann Tibor: Németalföld aranykora. 1980. 179; J. Israel: The Dutch Republic, Its Rise, Greatness, and Fall
1477–1806. 1995. 494, 500, 545, 601–602, 604, 607, 702.
13
1672-ben a németalföldi köztársaság területeinek nagy részét a francia hadsereg szállta meg, a tengeri zsilipek felnyitása árán megőrzött kicsiny maradékterületen pedig a De Witt fivérek meglincselésével járó népi lázongások (Spinoza
híres kifejezésével: „ultimi barbarorum”) törtek ki. Ezt követően (1673-ban) az egyetlen kiadó, aki számára Adam Franck
dokumentálhatóan dolgozott, Frans Kupyer abbahagyni kényszerült tevékenységét, és nem tudunk arról, hogy a továbbiakban Franck bármilyen könyv megjelentetésében közreműködött volna. Visser: i. m. 318.
14
Adam Franckot már Misztótfalusi Kis Miklós is Teleki figyelmébe ajánlja 1684-ben. „Sőt ha a politicusoknál én a
consiliis volnék, más egyéb mesterembereknek innét hazánkba való szállíttatását is javallanám. Merő félistenek ezek a
mesterségekben a miéinkhez képest. Vagyon itt egy Frank Ádám nevű Kolozsvárról származott itt való lakos, ki így beszél, hogy ha ő egynéhány derék mesteremberekkel Erdélybe menne, és ott szabadságot engednének nékiek, azt cseleked-
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három latin nyelvű Adam Franck-levél bizonyítja.15 1685-re már egészen biztosan rendezte
kapcsolatát az unitárius egyházzal, 16 s levelezést folytatott annak püspökével, Szentiványi
Márkos Dániellel, aki az 1660-as években Adam Franck hollandiai diáktársa volt.17 Mindezeken túl talán éppen a püspök közvetítésével Franck utat talál Erdély legbefolyásosabb döntéshozójához, Teleki Mihályhoz is, akinek, mint leveleiből kiderül, ágense, tudósítója, tanácsadója
és bizonyos értelemben Erdély németalföldi diplomáciai képviselője lesz.
A levelek alapján Franck naprakész információkkal rendelkezett az angol belpolitika fejleményeiről, és befolyásos kapcsolatai voltak a brandenburgi udvarban, melyen keresztül bizalmas információkat is meg tudott szerezni az önállóságát fokozatosan elvesztő Erdéllyel kapcsolatos bécsi tervekről is. Az új európai hatalmi egyensúlyban a francia–lengyel–török szövetségtől való távolodásra és a protestáns hatalmak felé való mind intenzívebb nyitásra ösztönzi
Telekit.18 Amikor II. Jakab intézkedései nyomán belpolitikai válság vette kezdetét Angliában,
Franck aktívan segédkezett a Hollandiába menekült ellenzéki angol arisztokraták ellátásában és
konspiratív védelmében. 1689-ben elragadtatott hangú levélben számol be Teleki Mihálynak a
holland helytartó, III. Vilmos angliai partraszállásáról és a „miraculous year” főbb eseményeiről, amelynek nyomán visszaállítják a parlamenti rendszert, és alkotmányos monarchiát vezetnek be Angliában.19 Franckot a holland elit körök a koronázásra is meginvitálják, s mint levenék, hogy ha most az erdélyi fejedelemnek egy tonna arany jövedelme vagyon esztendeig, két tonna lenne hat vagy hét
esztendő múlva, azaz két annyi, mint esztendőnként.” Misztótfalusi Kis Miklós levele Teleki Mihálynak és Tófeus Mihály
püspöknek Amszterdamból 1684. augusztus 15-én.; Herepei János: Külső országokbeli akadémiák magyarországi hallgatói, Adattár a XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 1971. 313.
15
Országos Levéltár, Missilis osztály P. szekció, Teleki család iratai, 686, 2145, 253. és 1091. Az 1689-es levelet
Franck két példányban is elküldte Telekinek. Szemelvényeket közölt belőle latinul Koncz József in Franck Ádám
levele Londonból 1689-ből. Keresztény Magvető 1891. 230–234. A továbbiakban a levélrészleteket csak az általam
készített magyar fordításban közlöm.
16
Amellett, hogy 1667-es levelében vállalta, hogy segíti az erdélyi unitáriusok hollandiai publikációs terveit
(Enyedi György Explicationes… című művét valamikor az 1670-es években – a címlap szerint pontosan 1670-ben –
adják ki Hollandiában, talán Franck közreműködésével), az egyházra hagyta Kolozsvárt maradt ingóságait. A Pauli
Stennarius István által felügyelt könyvtáráról 1676-ban készített jegyzéket az egyház. (Adattár a XVI–XVII. századi
szellemi mozgalmaink történetéhez 16/2. Erdélyi könyvesházak. II. Szerk. Monok I., Németh N., Tonk S. 1991. 41–44.)
Emellett minden bizonnyal segített abban is, hogy az erdélyi unitárius vándordiákok németalföldi mentorokra találjanak. Van Saan azt írja naplójában, hogy „Denijs van der Burgh és Hartigsvelt urak, Francke két különleges barátja,
sokat adakoztak a szegény erdélyi diákok részére 1680 és 1706 között. A fentebb említett Francke ezért gyakran dicsérte őket.” [94v]
17
A jórészt az aktuális angol politikai eseményeket részletező 1685-ös levél az egyetlen Franck-forrás, amely nem
eredeti kézírással maradt fenn, és nem is teljes. A levél a Teleki család levéltárában található, amely minderre magyarázatot kínál: a püspöknek címzett kéziratnak csak a Teleki Mihályra tartozó részét másolta le valaki (talán maga a püspök) a
kancellár részére.
18
1685-ös levelében Franck a Monmouth-felkelés leírása mellett aziránt érdeklődik, hogy miként mennek a „Batávia”
lakossága által nagyon pártolt Thököly dolgai, akivel Monmouth is kapcsolatot akart létesíteni. Ebben az időben Franck
már komoly pozíciót foglalt el Amszterdamban, mivel nemcsak az újsághírekről, hanem II. Jakab titkos terveiről is értesült
regensburgi és brandenburgi diplomaták személyesen a részére átadott leveleiből. Az 1687-es levelében azt tanácsolja
Telekinek, hogy „a jeles és kiváló erdélyi fejedelem keresse haladék nélkül a jeles brandenburgi választófejedelem [Frigyes Vilmos] kegyét és jóindulatát, és az ő udvarában keressen az előkelő – nem teológus, hanem jeles politikus – férfiak
közül egy rátermettet, aki mindazt, ami a haza javára és szabadságára szolgál, kellő pontossággal és buzgalommal ismét
előadja és védelmébe veszi”. Továbbá, hogy a berlini udvarban vegye igénybe a holland követ (Johan Han, 1654–1725)
közbenjárását, a bécsi udvarból pedig Theodor Althet Heinrich Strattmannt (1637–1693) ajánlja az erdélyiek figyelmébe,
akinek a feleségét Franck is jól ismeri, és számos kapcsolattal rendelkezik Berlinben. (Egy amszterdami közjegyzői forrás
szerint egyébként 1688-ban Franck Berlinbe utazott, ahol Johann Oltze birodalmi közjegyző előtt április 10-én Jost
Mauritz Freiherr von Ottentől, a Braunschweig-Lüneburg fejedelemség vezérőrnagyától és feleségétől, Hedwig Sophia
von Ottentől meghatalmazást kapott, hogy a zsidó Jacob Cohen számára Amszterdamban adósságleveleket értékesítsen.
Lambour: De Familie. 116.)
19
Bizonyára ez az a levél, amelyre Teleki alumnusa, Lészfalvi Bálint utal patrónusának küldött levelében 1689-ben,
hivatkozva arra, hogy bővebb tájékoztatást az aktuális politikai eseményekről Adam Francktól és Misztótfalusi Kis Mik-
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léből kiderül, 1689 nyarát emiatt Londonban töltötte. A levélben őszinte csodálattól átitatott
sorokban szól a holland helytartóról és újdonsült angol királyról, akit – nemzedékének számos
mérvadó liberális holland véleményformálójához hasonlóan – immár arminiánus uralkodóként
tisztel.20 Az eszményi államformáról alkotott elképzeléseit illetően azonban Franck (csodálva
Vilmost, de nem feledve el az utólag aranykornak számító 1660-as éveket) megmarad „javíthatatlan” republikánusnak, amire nem nehéz árulkodó jelzőiből következtetnünk: „Sokan, az értelmesebbek és gazdagabbak, köztársaságra aspirálnak. Jóllehet szeretik Vilmost, aminthogy
tiszteletben is tartják a szelíd és jó szándékú királyt, mégis készek megmozgatni minden követ,
hogy – ha Vilmos és Mária egyszer majd történetesen utódok nélkül halna meg – az angol monarchiából köztársaságot csináljanak.”
A hosszúra nyúlt 1689-es levél utolsó soraiban az addig csak az eseményeket leíró Franck
közvetlenül az erdélyi kancellárhoz fordul. Előbb közli, hogy William Paget (1637–1713) – a
közép-európai és balkáni térség majdani kulcsfigurája, a karlócai osztrák–török béke tető alá
hozója, akit Franck szokatlan közvetlenséggel „intimus meus Amicus Frater”-nek nevez (és
Telekinek szóló jelentései kézbesítésére is igénybe vesz) – éppen aznap készül elindulni leendő
állomáshelyére: „Ma indul útnak a kiváló Milord Paget, hogy Bécsbe érkezvén a császár őméltóságát Anglia királya nevében üdvözölje, akire tegnap egy levelet bíztam, hogy adja át Méltóságodnak a titkárán keresztül. Bárcsak csatlakozhattam volna ehhez a nagyszerű férfiúhoz –
vagy inkább: meghitt baráti testvéremhez –, hogy Méltóságodat és hazámat üdvözölhessem, és
hogy közölhessem Önnel mindazt, ami a haza és az állam javára szolgálhat, ha erőm és magánügyeim engedték volna.”
Majd beszámol arról, hogy Alexander Spaen londoni szálláshelyén sikerült összehoznia egy
spontán „konferenciát” Erdélyről, ahol képviseltette magát az angliai siker révén megerősödött
és összekovácsolódott protestáns tábor valamennyi főbb hatalma: név szerint megemlítve jelen
volt a brandenburgi követ, Alexander Spaen21 és a Vilmos legbensőbb köréhez tartozó befolyásos holland döntéshozó, az amszterdami régens, Nicolaas Witsen.22 „Nem tudom mindemellett
eléggé kifejezni, hogy mennyire szenvedek attól, hogy drága hazámnak nem tudok hasznára
lenni, hogy nincs velem egy hazulról jövő megbízott, aki tenni szeretne valamit hazájáért és
annak szabadságáért, most, amikor ennyire élvezem főképp az angol, a holland és a brandenburgi udvar főnemeseinek bizalmát, akikkel gyakran lehet hazánk állapotáról eszmét cserélni,
és amikor tudom, hogy igen kedvelt vagyok egy olyan honatya [pater] előtt, aki bejáratos malóstól kaphat. Herner J.–Keserű B.: Some Additional Remarks on the History of the Amsterdam Bible. Acta Litteraria
Academiae Scientiarum Hungaricae, tomus 28 (3–4), 1986. 271.
20
Lásd 22. jegyzet.
21
Alexander Spaennek (1619–1692) személyes szerepe volt abban, hogy az 1672-es „katasztrófaévben” Németalföld
megmenekült a francia megszállástól: 1672-ben ő hozta létre a franciaellenes klevei szövetséget, amelynek eredményeképpen a császár és a brandenburgi fejedelem holland oldalon belépett a háborúba, 1689-ben pedig a rajnai porosz csapatokat irányította, ami szintén kulcsfontosságú volt Németalföld számára, hiszen a holland haderő java Angliában állomásozott, magukra hagyva a holland városokat a francia fenyegetéssel szemben. Nem csoda tehát, hogy Spaent szeretettel fogadták III. Vilmos koronázásán, de az erdélyi ügyek szempontjából jelentősebb tény, hogy Franckot ő hívja meg a
koronázási ünnepségekre, marasztalja Angliában, és hogy az Erdélyről folyó spontán eszmecserére is az ő szállásán kerül
sor. Biographisches Wörterbuch zur deutschen Geschichte. Szerk. Bosl–Franz–Hofmann, 1995. 2688–2689.
22
Nicolaas Witsen (1641–1717) és Johannes Hudde (1628–1704) amszterdami polgármesteri „tandem”, akik 1680-tól
a németalföldi politikai élet meghatározó személyiségei voltak. Vezetésükkel – évtizedekig tartó szembenállás után – a
liberális arminiánus párt kiegyezett a voetianus helytartóval és pártjával, s ez lehetővé tette, hogy III. Vilmos sikeres diplomáciai és katonai akciókkal (mindenekelőtt az 1688-as angliai partraszállással) ellensúlyozni tudja a francia hegemóniatörekvéseket. A perszonálunió létrejötte után Witsen Angliában is jelentős befolyásra tett szert. Franck mindkettejükkel
kapcsolatban állt (lásd még 25. jegyzet), de karrierje Witsennek köszönheti a legtöbbet. J. Israel: The Dutch Republic, Its
Rise, Greatness, and Fall 1477–1806. 1995. 829, 836, 846–847.
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gához a királyhoz, a rendekhez és a brandenburgi fejedelemhez.23 Nemrég vendégségbe hívott
a kitűnő generális, Spaen úr, a jeles brandenburgi fejedelem rendkívüli követe, ahol vele és
más egyéb követekkel, akik közül kiemelkedtek a szövetséges rendek követei, az én legjobb
barátaim, lehetőségem volt Erdély helyzetéről megbeszéléseket folytatnom, amelyen nem kevés fájdalommal kellett hallanom, hogy az erdélyiek vagy barbárok, vagy nem becsülik a humánumot, mivel nem törődnek jobban hazájukkal és a reformált egyházzal, és nem ápolják a
kapcsolataikat külföldi testvéreikkel. Isten a tanúm, hogy mindig a hazám javát kerestem és
keresem, és hogy hazám állapotát mindig olyanok figyelmébe ajánlottam, akik a hazának javára tudnának és akarnának lenni, ha valaki megfelelő felhatalmazással hozzánk fordulna. A kitűnő követ, Witsen úr, amszterdami régens, aki Istentől arra rendeltetett, hogy Anglia segítségére legyen, hogy Britannia oly gyorsan és szerencsésen megszabadulhasson a zsarnokságtól,
az én legjobb barátom és pártfogóm, nemegyszer ajánlotta magát nekem, be akarván tudniillik
mutatni engem a királynak és hűséges barátként akarván segíteni – amennyire rajta áll – céljaim megvalósításában. De mivel nincs felhatalmazásom és megbízatásom, nem merek próbálkozni. Minő pillanatban tehettem volna tiszteletemet a királynál!, akkor tudniillik, amikor a
Császár Őfelsége levélben üdvözölte a királyt és a királynőt, fölkínálván neki szent barátságát
és szövetségét. Milyen hathatósan ajánlhatta volna a Király Őfelsége a Császár Őfelsége figyelmébe hazánkat, ha lett volna valaki, aki ezt megelőzően a Király Őfelsége figyelmét fölkeltette volna erre. Bárcsak – akár még most is – a hiány betöltésére hozzánk jönne valaki a
nemesek közül a jeles fejedelem és az ország főnemesei teljes körű felhatalmazásával, aki velünk együtt hathatós tevékenységet akarna kifejteni a haza és az egyházak érdekében!”
Franck már a Telekinek küldött 1687-es levelében is azt írta: „A mi híres városunk [Amszterdam] előkelő régensei is megteszik kötelességüket, és naponként érdeklődnek tőlem, hogy
mi történik a hazámmal, mit lehet remélni, és mitől lehet tartani. Nem hanyagolom el a kötelességemet, és amennyire tőlem telik, ösztönzöm barátaimat-barátaitokat, akik – hála Istennek
– mind itt, mind Berlinben nem kevesen vannak.”
A Londonban időző varii legati megnyilvánulásaiból kitetszik, hogy az európai hatalmi
helyzet változásai közepette a protestáns országok politikaformálói új érdeklődéssel fordulnak
az erdélyi helyzet felé. Az informális beszélgetésre bizonyosan 1689 júliusa után került sor:
ismert ugyanis, hogy – noha a koronázás áprilisban volt – a bécsi udvar és a spanyol király
Vilmos elismerését késleltette, és a császár csak 1689 júliusában küldte el az új angol királynak
a Franck által is említett hivatalos gratulálólevelet. A „non ita pridem” tehát valóban a levél
keltezését (1689. augusztus 28.–szeptember 7.) csak néhány héttel vagy nappal megelőző dátumra utal. A szóban forgó császári irat nemcsak elismerést és üdvözlőgesztusokat tartalmazott, hanem feltételeket is támasztott. A jövőbeni politikai és katonai együttműködést Franciaország ellen összekötötte azzal az igénnyel, hogy III. Vilmos váltsa be az angliai katolikusok
státusára vonatkozó többszöri ígéretét. Az angliai hadjárat idején (1691-ig, uralma konszolidációjáig biztosan) III. Vilmos tartott attól, hogy Lipót elsimítja az ellentéteit XIV. Lajossal, és
Franciaország – miközben a holland csapatok le vannak kötve Angliában – teljes erejével Németalföld ellen fordul, így tőle telhetően mindent megtett azért, hogy az Ausztriai Ház feltételeit teljesítse. A császár gratulálólevele azonban nemhogy előmozdította volna a Toleration Act
további reformjának a király által is felkarolt ügyét, Vilmos titkos ígéreteinek nyilvánosságra
hozatalával éppen hogy a tolerancia ellenfelei jutottak új propagandaérvekhez. 1689 júliusától
23
A királyhoz bejáratos „pater” a szövegösszefüggésből és Franck más leveleiből szinte biztosan azonosíthatóan
Nicolaas Witsen. Israel tanulmánya is megerősíti, hogy 1689 első felét Witsen Londonban töltötte. J. Israel: Willliam III
and Toleration. = From Persecution to Toleration: The Glorious Revolution and Religion in England. Szerk. O. Grell.
1991. 149.
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kezdték hangoztatni Vilmos ellenlábasai, hogy a király biztosítékot ígért a császárnak, hogy a
római katolikusoknak olyan szabadságjogokat ad Angliában, amilyeneket a nyíltan katolikus II.
Jakabnak sem sikerült azok számára uralkodása alatt biztosítani. Az események irányítói közé
tartozó Witsen jól láthatta, hogy a konzervatívok által képmutató „holland lelki tulajdonságnak” tartott tolerancia határai nem tágíthatók az adott politikai helyzetben Angliában.24 Még a
whigek szószólója, a legátfogóbb és legkövetkezetesebb toleranciaigénnyel fellépő John Locke
is (szintén Adam Franck egyik „különleges barátja”)25 – aki jogokat biztosított volna zsidóknak, mohamedánoknak, indiánoknak, antitrinitáriusoknak – elképzelhetetlennek tartotta a katolikus emancipációt. 26 Ennek alapján hipotézisként felállíthatjuk (más forrásutalást erre nem
ismerek), hogy a belpolitikai üllő és a diplomáciai kalapács közé került angol–holland felső
vezetésnek az egyensúly helyrebillentése szempontjából kifejezetten érdekében állt, hogy védelmébe vehesse a bécsi udvar által elnyomott protestáns magyarokat. Feltételezésem szerint
Witsen ezért ajánlkozik többször az erdélyi ágens Francknál, hogy az általa képviselt ügyet a
király elé terjeszti, és a levélben vázolt szcéna is az ő sugallatára vall: „Minő pillanatban tehettem volna tiszteletemet a királynál!, akkor tudniillik, amikor a Császár Őfelsége levélben üdvözölte a királyt és a királynőt, fölkínálván neki szent barátságát és szövetségét. Milyen hathatósan ajánlhatta volna a Király Őméltósága a Császár Őfelsége figyelmébe hazánkat, ha lett
volna valaki, aki ezt megelőzően a Király Őméltósága figyelmét keltette volna föl erre.” Értelmezésem szerint Franckból itt a király tanácsadója, Witsen beszél, mintegy visszapörgetve a
császári követ III. Vilmos számára diplomáciai fiaskóval felérő júliusi fogadását (hiszen a bécsi levél szószegéssel vádolja, és szövetségbontással fenyegeti az angol királyt), 27 arra világítva rá, hogy a kudarc elkerülhető lett volna, ha Vilmos elő tudta volna húzni – és a bécsi érvekkel szembe tudta volna szegezni – Erdély ügyét. A szövetségesek egyensúlyát helyrebillentő
protektorsághoz persze az kellett, hogy az angol udvarnak legyen hivatalos kapcsolata az állami önállóságát legalábbis névleg még őrző fejedelemséggel, amire a ravasz angol–holland politikusok (saját érdekeltségüket elrejtve) paternalista dorgálással biztatják az erdélyieket. A fejedelemség ügyének politikai jelentősége tehát már túllépte azt a hatáskört, amit Franck erdélyi
ágensként felvállalhatott, és ezért sürgeti, hogy a „hiány betöltésére” a fejedelem és a rendek
felhatalmazásával jöjjön valaki Angliába, aki az ő segítségével „hathatós tevékenységet tudna
kifejteni a haza és az egyházak érdekében”.
Franck már 1689-es levelének végén azt írja, hezitál, hogy visszatérjen-e Hollandiába, vagy
Angliában maradjon-e. Felesége 1691-ben bekövetkezett halála után végleg úgy döntött, hogy
24
J. Israel: William III and Toleration. = From Persecution to Toleration: The Glorious Revolution and Religion in
England. Szerk. O. Grell. 1991. 129–170.
25
Locke az amszterdami Remonstráns Szeminárium híres teológiaprofesszorával, Philip van Limborchhal folytatott
levelezésében négyszer említi meg Adam Franckot (1689. dec. 3.; 1689. dec. 27.; 1690. jan. 10.; 1690. febr. 2.). Az iratokból kiderül, hogy Franck az 1689 decemberében meghalt angol–holland orvos, Mattheus Sladus (1628–1689) barátja és
hagyatékának a kurátora volt. A levelek utalnak arra, hogy Franck kapcsolatban állt a másik híres amszterdami polgármesterrel és matematikussal, az 1660-as években Spinozával is kapcsolatot tartó Johannes Huddéval (1628–1704). Locke
soraiból az is kiderül, hogy Franck levelezett Philip van Limborchhal (1633–1712) is. (The Correspondence of John
Locke. Szerk. E. S. de Beer. 3. kötet, 735–737. és 772–778; valamint 4. kötet 1–3.) Locke 1683-tól 1688-ig öt emigráns
évet töltött Hollandiában, itt írva meg 1685 telén a németalföldi arminiánus barátokkal történt érintkezések által is ihletett
Epistola de Toleranciát. Ez idő alatt Locke kollegiáns gyűléseket is látogatott, és Franck már ezekben az években ismeretséget köthetett vele. Franck 1689-es levelében külön kitér a Royal Society autonómiájának eltörlésére, ami ismét utalhat
informátorainak érdeklődésére és helyzetére (Locke például 1668 óta tagja volt a Társaságnak). J. Israel: The Dutch
Republic. 395.
26
J. Dunn: The Claim to Freedom of Conscience: Freedom of Speech, Freedom of Thought, Freedom of Worship?
= From Persecution to Toleration: The Glorious Revolution and Religion in England. Szerk. O. Grell. 1991. 180. A
kor másik emblematikus alakja, a libertariánus John Milton korábban hasonló véleményen volt, mint Locke.
27
J. Israel: William III and Toleration. 155–156.
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még kiskorú gyermekeivel együtt Angliában telepszik le.28 Ez azonban egyáltalán nem jelentette azt, hogy hátat fordított volna Hollandiának, amire számos forrásadat szolgál bizonyságként.
Nagykorúvá válásuk után például mindhárom gyermeke Amszterdamban kezdett önálló életet:
itt alapítottak családot, itt vállaltak hivatalt, itt élték le egész életüket.29 Teleki Pál peregrinációs albumából is tudjuk, hogy Francknak két munkaadója volt londoni évei alatt: az angol
General Post Office postamestereként, egyben a holland Kelet- és Nyugat-indiai Társaság londoni képviselőjeként és tudósítójaként is dolgozott.30 A Társaság kezdettől fogva a nagyobb
holland városokat irányító régensek kezében volt, akiknek befolyása ennek révén nemcsak a
belpolitikára, hanem a gyarmati és kereskedelmi politikára is kiterjedt.31 Mindez azt jelentette,
hogy Francknak megmaradtak a szoros kapcsolatai a holland politikai elittel, és gyakorlatilag
ingázott a két kereskedelmi és politikai központ között. Az 1690-es évek folyamán Adam
Franck egyaránt kedvencévé válik a holland arminiánus régenseknek és a liberális angol whig
párti főuraknak. Levelei és a róla fennmaradt források alapján biztosan híresebb ismerősei között tudhatjuk az amszterdami polgármesterek közül Nicolaas Witsent és Johannes Huddét, az
amszterdami pensionárust, Willem Buyst (1661–1749),32 a Kelet-indiai Társaság más igazgatói
közül Willem van Damot (1652–1713) vagy a rendkívüli londoni holland követként is ismert
Salomon van de Blocqueryt (1641–1701),33 a remonstráns szeminárium nemzetközi hírű professzorát, Philip van Limborchot (1633–1712) és barátját, a kor emblematikus angol liberális
filozófusát, John Locke-ot (1632–1704), 34 a híres angol deista filozófust, Anthony-Ashley
Coopert, Shaftesbury III. grófját (1671–1713)35 vagy a republikánus érzelmű John Wildmant
(1621–1693), illetve annak fiát.36 A hágai levéltár anyagából az is kiderül, hogy Franck 1692
28
Franck felesége nem érte meg gyermekei felnőtté válását. Az árvaházi bejegyzések szerint Adam Franck a temetés
után a három kiskorú gyermekkel Angliába hajózott 1691-ben. Gemeentearchief Amsterdam (GAA), Archief 5004, árvaházi halálozási bejegyzések (begraafboeken weeskamer), 26. sz., széljegyzet 1691. augusztus 21-i dátummal: „Niet te
vinden, alsoo Adam Francken in Engelant woont.” Lambour: De Familie. 116.
29
Adam Franck három életben maradt gyermekéről onnan tudhatunk, hogy ők az 1690-es években – fiatal felnőttként
– szintén az amszterdami remonstráns gyülekezet tagjai lettek, Catharijntje-t 1694. március 3-án regisztrálták, a legifjabb
Adam Franckot és Dieuwertje-t (Deborát) 1699. december 2-án. A legifjabb Adam Franck 1722. március 17-én hunyt el
viszonylag fiatalon. Róla annyit lehet tudni, hogy 1703. május 18-án amszterdami polgárjogot vásárolt, és városi hivatali
állást vállalt: az Amszterdamtól keletre található Deventerben teljesített futárszolgálatot. Adam Franck idősebb lánya 1744.
június 25-én hunyt el, húga 1759. február 15-én. Lambour: De Familie. 116.
30
Lásd Franck bejegyzését Teleki Pál peregrinációs albumába 1697. augusztus 15-én, amelyet így szignál: „Adamus
Francus Transilvanus, Serenissimi Magnae Britanniae Regis in Tabellariorum Officio Primus Officiarius, Societatumque
Indiae Orientalis et Occidentalis Belgicae Commissarius et agens”. Teleki Pál külföldi tanulmányútja. Szerk. Font Zsuzsa.
1989. 376.
31
A Kelet-indiai Társaságot az igazgatók tanácsa, az úgynevezett Heren XVII irányította, és főleg amszterdami régensekből állott. Befolyásos igazgatók voltak például Nicolaas Witsen polgármester és társa, Joannes Hudde is. J. Israel: The
Dutch Republic, Its Rise, Greatness, and Fall 1477–1806. 1995. 946–947.
32
1706. március 19-én Buys azt írja Londonból Heinsiusnak: „Éppen most kaptam a mellékelt levelet Adam
Francktól, amelyet érdemesnek találtam, hogy elküldjek Önnek.” De briefwisseling van Antonie Heinsius. Szerk. A. J.
Veenendaal. 5. kötet. 144.
33
Lodewijck van Saan Franck befolyásának jellemzésére elősorolja mindkét városbeli magas szintű kapcsolatait:
„Előkelő amszterdami barátai voltak: Witzen polgármester úr, Van Dam úr és Van de Blockerije úr, a Kelet-indiai Társaság igazgatói. Londonban pedig Robert Harley, Wildman úr és Bebber úr, abban az időben mindhárman a parlament tagjai.” [95v]
34
Limborch, Locke és Adam Franck kapcsolatáról lásd a 25. jegyzetet.
35
A Shaftesburyról szóló biográfiájában Robert Voitle számba veszi a híres filozófus londoni asztaltársaságát. A befolyásos politikusok között megemlíti Sunderlandet, Pembroke-ot, Robert Harley-t, ugyanakkor a fennmaradt asztali jegyzék
szerint a vacsoráknak csak négy állandó szereplője volt: egy orvos, egy lelkész, egy arisztokrata és Adam Franck, aki a
szerző szerint a hollandiai ügyekben való eligazodásban segítette Shaftesburyt. Robert Voitle: The Third Earl of
Shaftesbury 1671–1713. 1984. 170.
36
Franck 1705. június 11-i, egy J.W. aláírású latin nyelvű melléklettel ellátott levele Gijsbert Cuperhez a következőkről tudósít: „Wildman egy előkelő lord, a parlament tagja, aki – lévén bölcs és művelt ember – latinul szokott
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szeptemberétől 1693 márciusáig nem kevesebb, mint 45 levelet küldött a grand pensionernek,
Anthonie Heinsiusnak (1641–1720), aki 1689 és 1719 között Hollandia legfőbb döntéshozója
volt, beszámolva neki a legfrissebb angliai hírekről, parlamenti eseményekről.37
Források tanúsítják, hogy ezekben az években Adam Franck felekezeti hovatartozásra és
társadalmi rangra való tekintet nélkül tartotta a kapcsolatot az erdélyi diákokkal. Amszterdami
és londoni háza sok éven keresztül a Nyugatra tartó fiatalok egyik állandó zarándokhelye
volt,38 Franck barátai pedig rendszeres anyagi támogatásban részesítették a Hollandiában tanuló erdélyi peregrinusokat. 39 1697-ben Teleki Pálon keresztül próbálja felvenni a kapcsolatot
Bánffy György gubernátorral, két befolyásos whig politikus, Rowland Gwynne (kb. 1658–
1726) és Thomas Grey, Stamford grófja (1654–1720) szolgálatait ajánlva fel az erdélyieknek.40
A térség iránt közismerten megnő akkoriban az érdeklődés a tengeri hatalmak között. Ez köszönhető volt részben a protestáns szolidaritásnak, részben a tengeri hatalmak egyes befolyásos
csoportjai új kereskedelmi útvonalakkal kapcsolatos terveinek, részben – mint fent is láthattuk
– a tengeri hatalmak franciaellenes koalíciójának, amely bizarr szövetséget hozott létre köztük
és a Habsburg Birodalom között. Franck hollandiai körei, a „békepártinak” vagy „franciapártinak” is nevezett arminiánus régensek számára bármilyen háború folytatása hosszabb távon
kereskedelmi tevékenységük veszélyeztetését jelentette. Érdekükben állt tehát, hogy a franciaellenes propagandát Habsburg-ellenes kiadványokkal kompenzálva igyekezzenek a minél
előbbi békére hangolni közvéleményüket. Ebben pedig az 1690-es évektől mindinkább kapóra
jött nekik az akkor már naprakészen nyomon követett „magyar ügy”, amelynek fényében a

nekem írni, hogy ne felejtsem el ezt a nyelvet, és akinek az atyja fogalmazta és írta meg azt a manifesztumot, amellyel
Vilmos király Anglia földjére lépett, és aki a parlamentben is az első és legfőbb volt azok között, akik a Királyt és a
Koronát segítették.” (Algemeen Rijsarchief, 1.10.24, inv. 9, 51. és 56. old. A Wildman-levél kelte 1705. május 18.)
Franck barátjának apja tehát Sir John Wildman volt, aki egyike lehetett azon arisztokratáknak, akikkel Francknak
módjában állt németalföldi emigrációja alatt „a legközvetlenebb módon” kapcsolatot tartani, s akinek köztársasági
nézetei igen közel álltak az ő személyes meggyőződéséhez. Franck levele elárulja, hogy Wildman volt a szövegezője
III. Vilmos az angol néphez intézett deklarációjának, és elkötelezetten támogatta a helytartót a hatalomátvétel konszolidációjában. Életrajzából tudható, hogy Wildmant 1689-ben kinevezték a Posta élére, így talán őt sejthetjük annak
hátterében, hogy Franck Londonban a stratégiai jelentőségű General Post Office postamesterévé válhatott. M. Ashley:
John Wildman, plotter and postmaster. A study of the English republican movement in the seventeenth century. 1947.
37
Hágai Királyi Levéltár, 3.01.19. A 229-es leltári szám 25 levelet tartalmaz Francktól, amelyeket 1692 szeptembere
és decembere között írt, a 280-as leltári szám 20 levelet 1693 januárja és márciusa között. A levelezésnek nincs magyar
vonatkozása. A levelek közül kettőre utal B. van t’Hoff a Het archief van Anthonie Heinsius (Den Haag 1950) című kiadványában, az 58. és 60. oldalon, a 203. oldalon életrajzi utalással. t’Hoff szerint Franck 1692-től volt a Kelet-indiai Társaság londoni tudósítója, valamint később Robert Harley németalföldi megbízottja, és 1718-ban halt meg. Franck három,
Heinsiusnak írt levelét publikálta A. J. Veenendaal a De briefwisseling van Antonie Heinsius (3. kötet 1980) című forráskiadványában a 293, 324. és 357–358. oldalon. E kötetben Heinsius kétszer utal Franckra (305. és 345. oldalak), és háromszor utalnak rá Heinsius levelezőpartnerei (314, 333. és az 5. kötet 144. oldalán).
38
Leveleiben név szerint megemlíti a polgári származású, református Nánási Mihályt (1662–1709), Kaposi Sámuelt
(1660–1713), Pataki Istvánt (1640–1693), az unitárius Kolozsvári Dimjén Pált (1655–1720). Teleki Pálnak (1677–1731)
személyesen küld levelet (lásd a 30. és 40. jegyzet), Bethlen Mihály (1673–1706) pedig az útinaplójában emlékezik meg a
Francknál tett látogatásáról, és abból kiderül, hogy Franckot apja, Bethlen Miklós is számon tartotta. „Januarij látogattyuk
Francus Uramat, ki is kolozsvári fii és Apám Uramnak condiscipulussa volt az akadémiákban.” Bethlen Mihály naplója
1691–95. Szerk. Jankovics József. 1981. 86.
39
Lásd 16. jegyzet. Franck amszterdami szellemi barátai, a kollegiánsok 1750-ig támogatták az erdélyi unitárius diákokat, amire Franck halála után Samuel Crell (1660–1747) ösztönözte őket. A későbbi nyelvész, Fejérváry Sámuel (1721–
1781) 1750. október 28-án Leidenből kelt levele világossá teszi, hogy őutána megszűnt a kollegiáns mecenatúra, ahogy
ezekben az években maguk a kollegiáns körök is. (A jelzés nélküli levelet 1997-ben a kolozsvári unitárius püspöki levéltárban a Fasc. A/60-hoz csatoltam.)
40
Teleki Pál külföldi tanulmányútja 1695–1700. Szerk. Font Zsuzsa. 1989. 188–190.
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Habsburg „univerzális monarchia” semmiben nem különbözött XIV. Lajos vagy II. Jakab
„zsarnoki” rendszerétől.41
Bár radikális „anarchistaként” indult, és liberális republikánusként kapcsolódott be a nagypolitikába, karrierje zenitjére mégis a konzervatív toryk kedvenceként jutott el Adam Franck.42
A későbbi brit kormányfő, Robert Harley (1661–1724) szerepe szigetországi karrierjének alakulásában (a király halála után) legalább olyan jelentős volt, mint amilyennek Nicolaas
Witsenét tekinthetjük Németalföldön Vilmos idején. Több forrás is arra utal, hogy Franck és
Harley között valóban őszinte bizalom alakult ki. Kapcsolatuk kezdete még azokra az időkre
nyúlt vissza, mielőtt Godolphin bevonta volna Harley-t a kormányzásba: a Harley-nak szóló
első Franck-levél keltezése 1697. július 29. Ekkoriban Harley népszerű parlamenti szónok volt,
Vilmos mérsékelt ellenzéke, és élvezte a whigek jelentős részének támogatását is. Az ellenzéki
fellépés nem feltétlenül idegenítette el a köztársaságpárti Franckot, sőt a Franck-levelek katalógusából kiderül, hogy 1703. július 8-án Franck barátjára és patrónusára, Robert Harley-ra
hagyta örökül három portréfestményét: a képek Johan de Wittet és testvérét, Cornelis de
Wittet, valamint az ifjabb Johan de Wittet ábrázolják, azaz a holland köztársaság aranykorának
emblematikus figuráit és mártírjait.43 A gesztus sokat elárul Franck republikánus eszményeiről,
ahogy arról is, mennyire őszinte volt a kapcsolata Harley-val.44 Franck és Harley kapcsolata
41
Pl. a Thököly-mozgalom legtájékozottabb nyugat-európai propagandistái az 1690-es években a Franck körébe tartozó arminiánus holland publicisták voltak: a Remonstráns Szeminárium professzora, Jean Le Clerc (1657–1736) vagy
apósa, Gregorio Leti (1631–1701). Köpeczi B.: „Magyarország a kereszténység ellensége”. A Thököly-felkelés és az európai közvélemény. 1976. 263–269.
42
Családi indíttatását és előéletét ismerve ez meglepőnek tűnik, a korabeli viszonyok alapján azonban néhány
magyarázat adható. Franck Telekinek küldött 1689-es levelében így elemzi az angliai helyzetet: „Fel is ütötte a fejét a
féltékenység az anglikánok és a presbiteriánusok között, mivel amazok ahhoz voltak szokva, hogy az egyházban ők
uralkodnak, ezek pedig – miután az anglikánok és a püspökök háttérbe szorultak – szívesen léptek volna az egyház
trónjára. Ugyanakkor nem kevesen voltak mindkét pártban, akik szívesen éltek volna a szinkretizmus lehetőségével, és
baráti-testvéri módon rendezték volna el a dolgot. És ha némelyek, akik inkább skolasztikusok, semmint evangélikusok, nem állnának szemben a keresztény szeretet követőivel – légyből tevét, kavicsból hegyeket csinálva –, úgy a dolog már tökéletesen el volna rendezve.” A levélrészlet is mutatja, hogy Vilmos és támogatóinak a célja 1688 után –
szemben II. Jakab polgárháborúba torkolló politikájával – nem az anglikán egyház megtörése, hanem annak inkább
hosszabb távon érvényesülő „fellazítása, megpuhítása” volt. Így Vilmos uralkodásának a végére a vallási toleranciához
és az alkotmányos monarchiához való viszonyukat illetően a whigek és a toryk centruma között már nem volt lényeges
különbség. Franck már 1689-ben sem feltétlenül a whigekkel azonosította magát, rámutatva, hogy a szélsőségeseket
leszámítva (akiket „skolasztikusoknak” nevez) mindkét pártban sokan vannak, akik szívesen élnek a „szinkretizmus
lehetőségével”, „baráti-testvéri módon” rendezve el a dolgokat. Rosalie L. Colie úgy fogalmaz, hogy „1688-ban Angliában teljessé vált az arminianizmus technikai győzelme”, hiszen – Hollandiával ellentétben – Angliában az
arminianizmus az államegyházon belül jelent meg. Franck életútjának megértése szempontjából érdekes és jellemző az
a korabeli tendencia, hogy a Toleration Act tiltása ellenére a szociniánus könyvek nagy példányszámban terjedtek a
szigetországban az 1690-es években. Mint Trevor-Ropert írja egyik tanulmányában, az antitrinitáriusok Angliában
művelt emberekként tudatában voltak számbeli gyengeségüknek, és tudták, hogyan kell megkerülni a törvényt. Locke
és Newton azáltal nyilvánították ki nézeteiket, hogy nyilvánosan hallgattak a trinitás doktrínájáról. Így az
antitrinitarianizmus a 18. század elejére az anglikán államegyház egyik rejtett irányzata lett. Ez a fajta pragmatikusság
pedig bizonyos szintig Adam Franckot is kellett jellemezze, hiszen bizalmas állami tisztséget töltött be a General Post
Office-nál, s mivel a Toleration Act nem törölte el a Test Actet, ennek a posztnak az elnyeréséhez Francknak legalább
egyszer formálisan úrvacsorát kellett vennie az anglikán egyházban. R. L Colie: Light and Enlightment, A Study of the
Cambridge Platonists and the Dutch Arminians. 1957. 21; H. Trevort-Ropert: Toleration and Religion after 1688. =
From Persecution to Toleration: The Glorious Revolution and Religion in England. Szerk. O. Grell. 1991. 400–402.
43
British Library, Mss. Add 70193, f. 170.
44
A korabeli tory értékek (az anglikán egyház feltétlen támogatása a disszenterekkel szemben és a Stuart-ház iránti lojalitás, elzárkózás a kontinenstől, a háború folytatásának ellenzése) alig jellemezték Harley-t. Bár a rijswijki béke (1697)
után egy darabig látott esélyt a tartós békére, az újabb konfliktus megindulásával a háború legelkötelezettebb híve, hat éven
keresztül (1702–1708) Marlborough és Godolphin legközvetlenebb munkatársa volt. Sokáig ők hárman alkották az Angliát
és a franciaellenes koalíciót irányító híres „triumvirátust”. 1711-ben ugyan Harley kezdte meg a titkos béketárgyalásokat a
franciákkal, és ő vitte keresztül az utrechti békét, de ezt nem tudta volna végigvinni, ha nem állt volna mögötte a választói
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kölcsönösen előnyös lehetett mindkét fél számára. Franck így első kézből kapta meg azokat a
parlamenti információkat, amelyeket közvetíthetett holland megbízói, a Kelet- és Nyugat-indiai
Társaság igazgatói felé, Harley pedig talált egy közvetítőt, akinek révén kapcsolatokhoz tudott
jutni a holland politikai elitben. Előfordulhat, hogy viszonyukat egy közös privát érdeklődés is
elmélyítette. Van Saan azt írja Harley-ról, hogy „nagy bibliofil volt, aki 1722-ben egy hatalmas
könyvtár létrehozásán fáradozott” [94v]. Harley valóban óriási könyvtárat hagyott hátra,
Franck pedig a De Witt-időkben a könyvnyomtatásra tette fel az életét, s Van Saan naplójából
kiderül, hogy magánérdeklődését a könyvek világa iránt idősebb korában sem veszítette el.45
Henry L. Snyder tanulmánya szerint a „lord treasurer” (gyakorlatilag miniszterelnök)
Godolphin 1701-től vonta be rendszeresen Harley-t a kormányzás ügyeibe. Harley azonban
1704 áprilisáig – Lord Nottingham bukásáig – hivatalosan nem került be a kormányba (1701 és
1705 között a parlament speakerje volt), és akkor is csak hosszas unszolás után adta fel a számára kényelmesebb – felelősséggel és a nyilvánosság terhével nem járó – bizalmas tanácsadói
szerepét. A háttérben azonban Godolphin a XIV. Lajos elleni új Nagy Szövetség létrehozásának előkészítése során is igénybe vette szolgálatait, és ennek kapcsán került először kapcsolatba Marlborough-val. Mint Snyder írja, „a külügyek területén Harley legnagyobb hozzájárulása
a kormányzáshoz egy hírszerző hálózat felállítása volt Britanniában és a kontinensen. Ágensei
Hágában és Franciaországban értékes információkkal látták el a kormányt. Ezenkívül kiterjedt
levelezést folytatott vezető holland államférfiakkal. Ezt a tevékenységét még Vilmos idején
kezdte el királyi engedéllyel.” Anna királynő trónra lépése után (1702. március) Marlborough
foglalta el az elhunyt III. Vilmos helyét mint a tengeri hatalmak közös első diplomatája és főparancsnoka. Kezdetben azonban még nem élvezte a hollandok teljes bizalmát. Ezért
Godolphinon keresztül Harley-hoz fordult, hogy levelezőpartnerei révén segítse érdekeinek
érvényre juttatását (ez volt kettejük első kapcsolata). Marlborough kérésére Harley „saját költségén átküldte ágensét – egy Angliában élő hollandot – [Németalföldre], hogy a tartományok
pensionáriusaival és más vezetőkkel tárgyaljon”. Bár Snyder hivatkozását (az úgynevezett
„Harley biography”-t, B. M. Loan 29/165, misc. 97) még nem volt módomban megtekinteni,
biztosak lehetünk benne, hogy itt Adam Franckra céloz. 46 Ez kiderül az általa kiadott
Marlborough–Godolphin-levelezés egyik lábjegyzetéből, ahol a következőt írja Franckról:
„Adam Francke a holland Kelet- és Nyugat-indiai Társaság londoni rezidense volt. Tisztviselői
állással rendelkezett az angol postahivatalnál is. [Anna] uralkodása kezdetén Harley bizalmas
ágensként alkalmazta, és átküldte [a kontinensre], hogy vezető holland államférfiakkal létesítsen kapcsolatot: az amszterdami pensionárius, Willem Buys egyike volt azoknak, akiket rávett
arra, hogy levelezést folytasson Harley-val. Egy másik kapcsolata az amszterdami William
Hysterman volt, aki a maga részéről megmutatta Harley leveleit Witsen polgármesternek, és
akaratban is megnyilvánuló általános támogatás és békevágy. A disszenterek elleni törvényeket illetően a presbiteriánus
családi kötelékeit megtartó Harley inkább saját pártját mérsékelte, és egyszer sem állt nyíltan a jakobita trónkövetelő mellé. Valójában amikor ő került a kabinet élére, akkor is whig–tory közös kormányzást, pártokon felül álló vezetést szeretett
volna megvalósítani, ahogy erre törekedett korábban Godolphin és Marlborough is. Henry L. Snyder így jellemzi
Godolphin és Harley közös kormányzási stratégiáját: „Godolphinnak és Harley-nak hasonló elképzelései voltak a pártokról
és a kormányzásban betöltött szerepükről. Mindketten lenézték a pártokat. Úgy tartották, hogy egy miniszternek elsősorban a királynő felé kell lojálisnak lennie, és nem egy párt vagy pártkrédó felé.” (H. L. Snyder: Godolphin and Harley: A
Study of Their Partnership in Politics. The Huntington Library Quaterly, A Journal for the History and Interpretation of
English and American Civilization, XXX. 1966. 245.)
45
„Az amszterdami Vincent úr megörökölte Antonij van Breda, akinek a nővérével házasságban élt, könyvritkasággyűjteményét. […] Sógora, a francia Mons. Vincent felesége mindenféle úton-módon próbálta eladni a könyvgyűjteményt
1701-ben, de nem sikerült neki, mert nem ajánlottak érte elég pénzt. Így mesélte utunk során Adam Francke nekem.” Saan,
95. Mind Van Saan, mind Franck élénk figyelemmel kísérte tehát a könyvpiac alakulását.
46
Snyder: Godolphin and Harley, 242–243. és 258.
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kollégái részére hollandra fordította azokat. A duumvirek [Marlborough és Godolphin] nagy
jelentőséget tulajdonítottak Harley az irányú törekvésének, hogy jó kapcsolatot ápoljon az
Egyesült Tartományokkal, és Marlborough arra biztatta, hogy levelezését minél szélesebb körben folytassa. William Patersont (1658–1719), a skót közgazdászt,47 Franckéhoz hasonló feladatokkal bízták meg az Egyesült Tartományokban, és a két férfi összehangolta tevékenységét.
Francke 1703 őszén visszatért Angliába, de továbbra is visszajárt a kontinensre, és hírekkel
látta el Harley-t, amiért évi 50 £ ellátásban részesült. Harley-val folytatott latin nyelvű levelezése 1702-től 1710-ig tartott.48 1706-tól mint Adam Francke senior írja alá leveleit, de semmi
bizonyíték rá, hogy a fiát is bevonták volna az ügyekbe.”49
E dolgozat nem vállalkozhat arra, hogy részletesen feltárja, milyen szerepet játszott Franck
az angol–holland koalíció összetartásában a spanyol örökösödési háború idején, néhány levélrészlettel azonban igyekszem érzékeltetni Franck növekvő befolyását. Az első egy angol nyelvű forrás, amelyet Robert Harley küldött Adam Francknak. A levél keltezése: London, 1701.
szeptember 1. A levél arra enged következtetni, hogy az angol miniszterek már a háború kitörésekor is tartottak attól, hogy Hollandiában megerősödik a békét előnyben részesítő franciapárt, amely blokkolhatja a koalíció erőfeszítéseit. „Uram, nem szavakkal, hanem valódi tettekkel fogom kifejezni nagy örömömet és megelégedettségemet afölött, amit szíveskedett Amszterdamból megírni nekem. Azok az úriemberek kitűntek hazájuk és a közszabadság iránti
szeretetükkel, mivel éltek a közjó érdekében rájuk bízott hatalommal, és én mindig is mint hazájuk igaz atyjaira tekintettem rájuk. […] Én magam is kifejezetten azon vagyok, hogy az Ön
által felajánlott módon levélben tartsuk a kapcsolatot, és nem kételkedem, hogy – egyéb előnyei mellett – mindez a most egy és ugyanazon érdekű két nép között fellépő félreértések megelőzésére szolgálhat majd.”50
Németalföldön 1689-et követően mindinkább megerősödtek a köztársaságpárti régensek, és
Vilmos halála után ismét eltörölték a helytartóságot, helyreállítva a De Witt-időkből (1651–
1672) ismert republikánus berendezkedést (1702). Ennek megfelelően a spanyol örökösödési
háború során a holland tartomány nagyobb városainak kereskedelmi érdekei szabták meg Németalföld szerepvállalását a katonai koalícióban. A konfliktusban való részvétel mellett jóval
több érv szólt: a Bourbon-öröklés a spanyol trónon azzal fenyegetett, hogy a holland kereskedelmi érdekeltségek francia kézbe kerülnek, Dél-Németalföldet újra francia csapatok foglalják
el, továbbá, hogy ismét kiújul a francia–holland vámtarifa-háború. Számos befolyásos holland
kereskedőnek ugyanakkor komoly érdeke fűződött a franciaországi kereskedelemhez, és tisztában voltak vele, hogy a háború a teljes tengeri kereskedelmi hajózás összeomlásához vezet.
Ráadásul nem lehettek biztosak abban, hogy a konfliktus lezárultával szövetségesük, a jóval
gyorsabban fejlődő és katonailag Németalföld fölé kerekedő Anglia nem fogja-e saját részére
kisajátítani a kedvezőbb helyzet kínálta lehetőségeket. A vezetőknek számos akadályt kellett
tehát elhárítaniuk, és Francknak komoly szerepe volt abban, hogy amíg a döntések a megfelelő
fórumokon is keresztülmennek, fenntartsa a két ország közötti bizalmat. Erről tanúskodik
Godolphin levele Harley-hoz (1702. szeptember 11.), aki Franck szolgálatait láthatóan pótolhatatlannak ítélte: „Egy órát sem mulasztottam el, hogy elmondhassam Önnek, hogy éppen most
kaptam meg az Ön 7. levelét, ami megszüntette amiatt érzett aggodalmamat, hogy sokáig
semmi jelzést nem kaptam Öntől arról, hogy Mr. Patersonon keresztül megkapta-e a levelemet.
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1694-ben William Paterson alapítja meg az angol kormány bankjaként működő híres Bank of Englandet.
Snyder itt téved, hiszen az első levelek már 1697-ből ismertek. A levelek a British Libraryben találhatók. Mss. Add
70193, ff. 103–235. szám alatt. Lásd Függelék.
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The Marlborough–Godolphin Correspondence. Szerk. Henry L. Snyder. 1975. 160.
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Adam Franck levelei Gijsbert Cupernek. Algemeen Rijsarchief [ARA] 1.10.24/9. 47–48. Lásd Függelék.
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Remélem, utasítja Francót, hogy maradjon a másik oldalon, hogy méltassa és előmozdítsa azokat a döntéseket, amelyeket amazoknak meg kell hozni, és megakadályozza, hogy azokról
rosszindulatú benyomásokat keltsenek mások, legalább addig, amíg a parlament összeül két hét
múlva, mivel úgy vélem, hogy ez egy kritikus időszak lesz, és külföldön minden az első határozatok megalkotásán múlik.”51
Marlborough Godolphinnak küldött levele szerint (Hága, 1703. április 6.) Franck nem csak
utasításokat teljesített: a legfelsőbb triumvirátus akár személyi ügyekben is számított a véleményére:52 „Monsieur d’Allone szeretné tudni, átjöhet-e Angliába egy rövid időre, ahol semmi
mást nem csinálna, csak amit Ön mondana neki. Szerintem ezt az ügyet az alapján kellene elintézni, hogy Ön mire jut Francóval, amikor ő visszatér Angliába, mert ahogy én értem, ő azt
fogja Ön elé terjeszteni, hogy Monsieur d’Allone-t alkalmazni lehetne, hogy folytassa a most
maga kedvére fenntartott levelezését. Megkérdezte, mi a véleményem d’Allone képességeiről.
Azt mondtam neki, hogy talán megfelelő ember, de nem tehet semmit, amíg nem beszélt Önnel
és [Harley-val].”53
A háború hatalmas költségei, a létfontosságú piacok összeomlása, a földközi-tengeri hajózás akadozása súlyos gazdasági problémákhoz vezettek Németalföldön. Komoly érdekcsoportok kezdték szabotálni a franciák elleni gazdasági embargót. Az angol miniszterek például az
amszterdami pensionáriusra, Willem Buysra is növekvő gyanakvással tekintettek, a hollandiai
franciabarát vagy békepárt képviselőjét látva benne. Snyder szerint „Franckét valószínűleg
azzal bízták meg, hogy biztosítsa a Marlborough által elvárt csapatlétszám-növelést, és bírja rá
a hollandokat az Alsóház által szabott feltételek elfogadására a Franciaországgal folytatott levelezési kereskedelem betiltását illetően”.54 Az amszterdami régensek számára egyre terhesebb
lehetett Franck elkötelezett agitációja az angol miniszterek és a „közös ügy” mellett, és talán ez
állhatott amögött, hogy 1703 tavaszán Franckot a Kelet-indiai Társaság vezetői nyomatékosan
felkérik, hogy térjen vissza londoni állomáshelyére. Az esetet egy Harley-nak küldött
Godolphin-levél őrizte meg, amelyhez csatolva van egy Paterson-üzenet, benne pedig egy
Adam Franck-jelentés angol fordításban:
1703. április 27. Godolphin Harley-nak:
„Miután tegnap este találkoztam Önnel, azt a csatolt levelet kaptam Mr. Patersontól, amivel
most zavarom, hogy eldönthesse, mit tart helyesnek Francónak mondani, és annak megfelelően
írjon neki. […]”
Csatolt levél: William Paterson Godolphinnak:
1703. április 27.
„Csatolva megtalálja Franko utolsó levelének fordítását, amelyben azt állítja, lehet, hogy
átutazik [Angliába], mivel a hollandiai Kelet- és Nyugat-indiai Társaság ügynökeként ügyei
elkerülhetetlenül szükségessé teszik gyors visszatérését, lévén ez egy bizalmi kérdés, amit
másként nem tud megoldani.”
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The Manuscripts of His Grace the Duke of Portland. Szerk. Welbeck Abbey. 1897. 46.
Erről tanúskodik egy másik levélrészlet, Franck véleménye latba esik Paterson megítélését illetően: Godolphin
Harley-nak (1703. június 30.): „Elolvastam levelét és a Mr. Patersontól származó mellékletet: őt mindig hasznos embernek tekintettem, és úgy látom, Francko is hasonlóképpen vélekedik róla a leveleiben…” („I persued your letter and
the inclosed from Mr. Paterson, whom I always looked upon as a useful man, and find him so by the account Francko
gives him in his papers…”) The Manuscripts of His Grace The Duke of Portland. 1897. 64.
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The Marlborough–Godolphin correspondence. Szerk. H. L. Snyder. 1975. 421.
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I. m. 160.
52

EME
50

B. KIS ATTILA

Franko William Patersonnak, Amszterdam, 1703. május 1.:
„Jelenleg elég zaklatott vagyok, és aggódom, hogy Ön és a jó munka, amit eddig örömmel
végeztünk, és annyi őszinteséggel és hűséggel láttunk el, most nehogy kívánságaink ellenére
alakuljon. Hogy megosszam gondolataimat, nem tudom elképzelni, mi lehet az oka hosszú
hallgatásának, és őszintén szólva úgy döntöttem, hogy ha rövid időn belül nem kapok értesítést
a York Buildings-i barátunktól vagy Öntől, útra kelek Angliába, mivel úgy látom, hogy a főnökeim, a Kelet- és Nyugat-indiai Társaság igazgatói, egyre nyugtalanabbak ittlétem és az ügyeik
rendetlensége miatt, amit az Angliából való távolmaradásom okoz. Ezért nem tudok megnyugodni, amíg nem kapok felmentést, hogy nyugodtan elmehessek innen.”55
Snyder szerint 1703 őszén Franck egy időre visszatért Angliába. Talán hogy a holland régensek Franck iránti neheztelését tompítsa, 1703. augusztus 24-én Harley azt írja Nicolaas
Witsennek, hogy Mr. Franco jelentése „végtelen örömöt” okozott Angliában, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a királynő jóindulattal legyen a Staten Generaal és a közös ügy iránt.56
Franck szolgálatai az angol miniszterek részére azonban nem értek véget. Az 1704-es esztendő
kritikus volt a szövetségesek viszonyában: a gazdasági válság hatására a Holland Államtanács
megtagadta a Franciaország ellen irányuló kereskedelmi embargó folytatását, és főleg a mezőgazdasági és borexportot illetően könnyítéseket vezetett be.57 Bizonyosan ez a konfliktus állt
annak hátterében, hogy Franckot ismét átküldik a kontinensre. 1704. szeptember 5-én Harley
egyik levelében az alábbiakról tájékoztatja Marlborough-t: „Mivel tartok tőle, hogy a francia
titkos ügynökök megosztottságot támasztanak Hollandiában, amíg Kegyelmességed nincs ott, a
legjobb képességem szerint írtam minden ismerősömnek, és közéjük küldtem a becsületes
Francót, remélve, hogy Kegyelmességed sikere arra bírja őket, hogy kitartsanak.”58
1704. december 12-én már elégedetten jelenti Harley a főparancsnoknak: „Mr. Franco nagyon hasznosnak bizonyult Hollandiában. Még mindig ott van, és meg fogja látogatni Kegyelmességedet az Ön rendelkezéseiért és útmutatásaiért.”59
A holland állami levéltár Cuper-gyűjteményében (Algemeen Rijsarchief [ARA] 1.10.24/9)
tíz levél maradt fenn, amelyeket Adam Franck 1705. február 14. és 1706. január 8-a között írt
holland nyelven a befolyásos tisztet betöltő deventeri képviselőnek, Gijsbert Cupernek (1644–
1716).60 E levelekből tájékozódhatunk arról, hogyan nézett ki Francknak a két állam közötti
közvetítő tevékenysége a hollandok oldaláról. 1705. március 31-én küldött levelében Franck
kitér a szövetségesek közé éket verő embargó kérdésére, igyekezve Cupert biztosítani arról,
hogy ezúttal a holland érdekekért jár közben az Angliát irányító triumvirátusnál: [13] „Így először is elküldöm Önnek az Alsóház elnöke és vezető miniszter, a nemes Lord Robert Harley
levelének másolatát és fordítását, és Vrijbergen követ úr levelének másolatát, 61 amely West55

The Manuscripts of His Grace The Duke of Portland. 60-61.
Nottinghami Egyetemi Könyvtár, Manuscripts and Special Collections, Catalogue of the letters and papers of Robert Harley, 1st Earl of Oxford, Section 2. 1703–1709. Pw2 Hy 1215 24.8.
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Israel: The Dutch Republic. 972.
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British Library, Mss, Add. 61123, f. 64.
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British Library, Mss Add. 61123, f. 112. A levél utóirata.
60
A levelek katalógusát lásd Függelék. Gijsbert Cuper 1681-ig görög-, latin- és történelemtanárként tanított
Deventerben (Atheneum Illustre). 1681-től 1706-ig a Staten Generaalba delegált deventeri képviselő volt. 1706-tól 1716ig pedig ún. „gecommitteerde te velde” (angolul: „deputy-in-the-field”) a hadseregnél, amit kb. hadműveleti megbízottként
fordíthatnánk. (P. Bosscha: „De gecommitteerde te velde en Gijsbert Cuper in die betrekking”. Overijsselsche Almanak
voor Oudheid en Letteren, XX. 1855. 119–150.) Bosscha lábjegyzetben közli, hogy Adam Francknak kora legfontosabb
angol és holland államférfiaival volt szoros kapcsolata, és hogy időnként Londonban vagy Lisszabonban (!), időnként
pedig Amszterdamban vagy Hágában lakott. Bosscha, 124–127.
61
Martinus Vrijbergen (1657–1711) 1701 és 1711 között holland követ Londonban, 1704-ben Adam Franckot
Anthonie Heinsius bizalmába ajánlotta. Lásd 64. jegyzet.
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minsterből érkezett a nevemre, és amelyből Méltóságod és valamennyi hű holland hazafi értesülhet Őfelségének és tanácsadóinak üdvözlendő elhatározásáról, hogy készek Anglia és a
Rendek között a szent és megbonthatatlan barátságot és bizalmas viszonyt fenntartani. Néhány
nappal a fent említett levelek keletkezése előtt egy komoly és bizalmas levelet írtam Lord Harley-nak és egy másikat a triumvirátus egyikének, amelyekben nyomatékosan arra kértem ezt a
két nagyszerű férfiút, hogy tegyenek tanúbizonyságot nagyvonalúságukról és baráti hűségükről
azzal, hogy távol tartják magukat a Franciaországgal meginduló kereskedelem miatt a két nemzet között esetlegesen kiújuló vitáktól. […] Tettem ezt teljesen meggyőződve e két kitűnő ember jóakaratáról és számítva pártfogásukra és bizalmukra, amelyet részükről korábban szüntelen megtapasztalhattam; ez okból szintén csatoltam Vrijbergen követ úrnak írt – az ő levelében
megemlített és most megválaszolt – levelemet.”
Néhány nap múlva (Amszterdam, 1705. április 5.) a konfliktus elsimulásáról számol be
Franck Cupernek: [22] „Annak eredményeképp, hogy Van Vrijbergen követ úr határozottan
fellépett az Államok érdekében, Őfelsége Királyi Államtanácsában az a döntés született, hogy
elengedik az Anglia kikötőiben visszatartott, az Államok polgárainak tulajdonában lévő hajókat, így azok folytathatják útjukat úti céljuk felé, és ezentúl nem tartják vissza a fent említett
állampolgárok hajóit […] A tárgyalások ez ügyben éjjel tizenegyig tartottak, és Őfelsége – a
Triumvirátussal együtt – rendkívül megfontolt módon példáját adta bölcsességének, az Államok iránti szívből jövő barátságának és a többi, szoros szövetséget kötött nemzet iránti szeretetének. Ha engedélyezve lenne számomra, hogy elmondjam, amit a kabinetülés két előkelő
résztvevője bizalmával kitüntetve és sub fide silentii közölt velem erről a témáról, Méltóságod
bizonyára meglepődne a kegyes Anna határozott és elkötelezett feltételein.”
A következő levelében (Hága, 1705. május 1.) Franck újabb angol sorozásokról ad hírt, biztosítva Cupert arról, hogy Marlborough vezetésével a köztársaság magabiztosan számíthat a
győzelemre (burkoltan alighanem arra célozva, hogy a hollandok ne kacérkodjanak titkos békeés kompromisszumtervekkel). Franck levelének valódi iránya akkor lepleződik le, ha figyelembe vesszük, hogy Gijsbert Cuper csillaga éppen emelkedőben van, és Franck levelei után
néhány hónappal, egy komoly diplomáciai és belpolitikai válság után azon holland hadműveleti
megbízottak egyikévé nevezik ki, akiknek módjukban állt a nagy tekintélyű főparancsnoknak,
Marlborough-nak ellentmondani, illetve korlátozni őt. 62 Franck „célirányos” levelei minden
bizonnyal azt jelzik, hogy az angol döntéshozók érdeklődnek Cuper iránt, a „jövő emberének”
tartva őt a holland belpolitikában, s fontos számukra, hogy ágensük meggyőzze Cupert a háború folytatásának szükségességéről és haditerveinek elfogadásáról. [43] „A jó Anna királynő,
aki számtalan helyzetben tanújelét adta annak, hogy józan ítélőképességű királynő, és [44] képes arra, hogy megszabadítsa Európát a legádázabb bitorló [XIV. Lajos] zsarnokságától a szabadnak született emberek legnagyobb örömére, s minden alkalmat megragad, hogy az igaz hazafiak hőn vágyott célja megvalósuljon: valamennyi ehhez szükséges dolgot előteremtve és
éles eszű, szilárd és hűséges férfiakra bízva az ügyek irányítását. Ennek érdekében Őfelsége
egy 12–13 ezer lovas katonából álló hadsereget készített fel a hadjáratra egy hadvezér
[Marlborough] irányítása mellett, akinek elszántsága, intelligenciája és hűsége nagyon jól ismert, és aki egyben az én igen bizalmas barátom: ez a hadsereg pár nap múlva képes lesz –
anélkül, hogy az úti cél kitudódna – berakodni és tengerre szállni. Hogy ne legyen utánpótlásban hiány, folyamatosan toborozzák a férfiakat, és úgy tűnik, szinte mindenki kész szolgálni a
62
Egy 1702-es titkos megállapodás értelmében a közös hadsereg főparancsnoka nem mozgósíthatta vagy utasíthatta a
holland haderőt a holland generálisok és az Államtanács hadműveleti megbízottai hozzájárulása nélkül, akiknek joguk volt
megtagadni a részvételt, ha a főparancsnok rendelkezései sértették az Egyesült Tartományok érdekeit vagy méltóságát.
Israel: The Dutch Republic, 971.
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világ és a közjó ügyét. A nemes Herceg [Marlborough], akivel ismételten volt szerencsém magánbeszélgetést folytatni, és aki Hollandia ügyét éppen úgy szívén viseli, mint a saját hazájáét,
abban a szilárd hitben és meggyőződésben fog hadjáratot indítani, hogy kitartó munkáját és a
reábízott feladatot Isten a hőn vágyott sikerrel fogja koronázni, és engedi őt győzelemmel hazatérni, úgy látván, hogy az égi gondviselés mellénk szegődött, hogy Franciaország erőszakos
uralmának véget vessünk.”
Franck következő levelében is siet Cuper tudomására hozni, milyen közvetlen viszonyban
áll Marlborough-val, újfent a háború mellett agitálva (Amszterdam, 1705. május 12.): [28] „E
hó harmadikán abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Marlborough hercegének jó szerencsét kívánhattam az útjához, és sok sikert a [hadi] vállalkozásaihoz. A szokásoknak megfelelően ő ezt szívből megköszönte, és e szavakkal viszonozta: »Mr. Franco, kedves barátom,
hivatásomnak eleget téve útra kelek, bízva abban, hogy a minket megáldó és hozzánk kegyes
Isten továbbra is tántoríthatatlanul mellettünk áll, és támogat bennünket. Ügyünk jogos ügy, és
az igazságos Isten gondot visel róla: csak hűségesek maradjunk.« Őexcellenciája elbocsátott,
emlékeztetve arra, hogy hasonló bátorsággal és hűséggel legyek a reám bízott feladatok sáfára,
és kész legyek hűségesen őrködni a közérdek felett.”
A höchstädti csata után (1704. augusztus 13.) Marlborough tekintélye és népszerűsége
egész Európában óriásira nőtt, ami döntő személyes befolyást biztosított Franck igen előkelő
„különleges barátja” számára a kontinens legkülönfélébb katonai és diplomáciai ügyeiben. Ez a
befolyás nemcsak Németalföldön, hanem a közép-európai térségben is érvényesült, a magyarok
és a bécsi udvar 1703-ban ismét háborúvá fajuló konfliktusában is.
A brit kormány 1704 szeptemberében küldte át új megbízással a kontinensre Franckot
(hogy ettől kezdve másfél évig vissza se térjen Angliába),63 1704 őszén azonban a holland állami vezetők is kezdtek aktív érdeklődést mutatni Franck szolgálatai iránt. 1704. augusztus 29-i
levelében Heinsius londoni követétől, Martinus Vrijbergentől érdeklődik, hogy alkalmasnak
találja-e Adam Franckot arra, hogy egy bizonyos kérdésben Hollandia álláspontjának mélyebb
okait ismertesse Robert Harley-val. Van Vrijbergen válasza 1704. szeptember 12-én minden
tekintetben megerősítő: „Egy becsületes embernek tartom őt, aki őszintén szereti az Államot.
Méltóságod nyilvánvalóan meg fog róla bizonyosodni, hogy ő Harley úr belső baráti köréhez
tartozik, és egészen szabadon beszélhet vele.” 64 Hogy mi lehetett az egyik ügy, amelyben
Heinsius igénybe vette Franck közvetítő szolgálatát Harley felé, az kiderül Adam Franck 1704.
szeptember 26-i, Amszterdamból Harley-nak küldött leveléből: [196] „Most legyen szabad
folytatnom, amit nemrég a magyarokról és erdélyiekről, azok elvesztett és helyreállítandó szabadságáról nemrég előadni kezdtem, állhatatosan kérve Önt, hogy – ebben az alkalmas időben
– az elnyomott magyarokat és erdélyieket igyekezzen döntéseivel és segítségével támogatni a
könyörületes Királynő Őfelsége befolyása által. Itt most tárgyalások folynak Heinsius úr és
néhány más szabadságszerető férfiú között, [196v] akik tegnap és ma felkerestek engem, intve
és kérve, hogy mozgassak meg minden követ Önöknél, hogy a szerencsétlen magyarok és erdélyiek határozottan elkötelezett, serény patrónusai legyenek, és őket döntéseikkel és segítségükkel támogassák. Egyik közülük gyakran kap levelet Magyarországról és Erdélyből. A hozzá
érkezett utolsó levél közli, hogy a Tibiscuson és Manisuson túl mindenki fegyvert fogott, és
Istenben bízva nem akarják letenni a fegyvert, amíg vissza nem nyerik szabadságukat, és az
63

Lásd Franck elszámolását: British Library, Mss. Add 70193, fol. 222. 1706. április 25-én, immár Londonban.
„Ick houde hem voor een seer eerlijck man die den Staet opreght lieff heeft. U Ho.Ed.G. sal aparent weeten dat hij
een intime kennis is van den Heer Harley en seer vrij met hem derft spreecken.” Az idézet az A. J. Veenendaal által kiadott
Heinsius-levelezésben (De briefwisseling van Anthonie Heinsius. 3. kötet, 1980) van a 333. oldalon. Heinsius érdeklődő
levele Vrijbergenhez a 305. oldalon található.
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általuk előterjesztett pontokat, mindenekelőtt az alábbi két pontot el nem fogadják, és végrehajtásukat el nem rendelik. Az első, hogy minden hivatalból távolítsák el az arra méltatlan külföldieket, és helyi lakosokkal helyettesítsék őket, hogy a katonai és politikai igazgatás ügyeit a
méltók és becsületesek vehessék kezükbe. A második, hogy a lelkiismereti – akárcsak az egyházi – szabadság teljesen helyre legyen állítva, a korábbi birtokok és ami csak a protestáns
egyházakat megillette, kerüljenek vissza a protestánsokhoz. Ami ha nem történik meg, inkább
akarnak Bocskait [!] követve karddal a kézben, semmint nyomorúságban meghalni.”
Ebben a tanulmányban terjedelmi okokból nincs mód arra, hogy Adam Francknak az angol
és holland döntéshozók köreiben a magyar elégedetlenek ügyében tett erőfeszítéseit, illetve
szerepét a bécsi udvar és Rákóczi között közvetítő angol–holland diplomácia tevékenységében
részletezzem. Csak utalnék arra, hogy 1704 őszétől 1705 teléig Franck rendkívül aktív szerepet
játszott abban, hogy a nagyszombati béketárgyalásokhoz vezető mediáció létrejöjjön, megfelelő felhatalmazással bírjon, illetve hogy a lehetőségek határáig ne csak a bécsi udvar érdekeit
tartsa szem előtt. E tevékenységében szövetségesre talált a holland „békepártot” alkotó városvezető régensekben, illetve az angol kormányon belül a legkitartóbb módon Robert Harleyban. 1705 őszéig a közös hadsereg parancsnoka és első diplomatája, Marlborough is a
mediáció mellé állt, és beleegyezett abba, hogy „a magyarokkal titkos levelezést folytató”
Adam Franck is a lord Sunderland vezette angol delegáció tagja lehessen. A végső pillanatban
azonban bécsi látogatása során Marlborough maga vette kézbe az irányítást (1705 novembere),
és a tengeri hatalmak közvetítési manővere súlytalanná vált. Adam Franck – valószínűleg egy
magánjellegű erdélyi kitérő után, amely során meglátogathatta kolozsvári rokonait, barátait –
1706 januárjában érkezett vissza Amszterdamba. E diplomáciai fiaskó után, úgy tűnik, az idős
Franck „kikopik” az angol és holland nagypolitikából. 1706-ban és 1707-ben csak két levelet
írt Harley-nak, majd két év szünet után, 1710-ben újabb kettőt (Harley ebben az évben lett a
brit kormány feje). További tevékenysége nem ismert.
Adam Franck 1639 áprilisa és szeptembere között született Kolozsvárt, és 1717 tavaszán
halt meg Londonban.65 Apja sziléziai német, anyja erdélyi szász családból származott. Franck
húsz évet élt Kolozsvárt, majd harmincegyet Amszterdamban, végül huszonhatot Angliában.
Élete során végig szoros kapcsolatban maradt Erdéllyel, később jó kapcsolatokat ápolt Magyarországon is, de szívesen vegyült el apja egykori környezetében, a száműzött lengyel
szociniánusok között, és befolyásos kapcsolatokat tartott fenn a berlini porosz udvarban. 66
Misztótfalusi Kis Miklós Frank Ádámnak hívja, a holland források Adam Franckének, az angolok Mr. Francónak nevezik, családnevének németes alakja a Franck. Kultúrákat összekötő
identitásából hiányzott minden vele született nemzeti vonás, életrajzában ugyanakkor felvonul
a korabeli Európa nagypolitikai tablója. Neve egy-egysoros lábjegyzetként makacsul feltűnik a
jelentős angol vagy holland gondolkodókról és döntéshozókról szóló nyugati monográfiákban,
alakját azonban mind a mai napig rejtélyes homály övezi. Legsikeresebb tevékenységének azt
tarthatjuk, hogy 1701 és 1706 között kulcsszerepe volt az angol és a holland külpolitika összehangolásában, amely elengedhetetlennek bizonyult a tengeri hatalmak háborújának sikeres
megvívásához. Bár számos kérdés a pályájával kapcsolatban tisztázatlan, valószínűleg a len65
Születése: amikor Franck a leideni egyetemre iratkozott be 1660. augusztus 28-án, 21 évesnek vallotta magát, az
1669. április 4-én megkötött házassági bejegyzése szerint akkor 29 éves volt. Így 1639 áprilisa és szeptembere között
születhetett. Halála: a Kelet-indiai Társaság amszterdami kamarájának 1717. október 25-i határozata arról, hogy kinevezzék a Társaság tudósítójának, Adam Franckénak az utódját, „aki ez év tavaszán meghalt Angliában”. Hágai Nemzeti Levéltár, VOC-archívum (1602–1811) 1.04.02, leltári szám: 249. Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521–1700.
Szerk. Szabó Miklós, Tonk Sándor. 1992. 3. (14.)
66
S talán – mint P. Bosscha feltételezi – Lisszabonban. Lásd 60. jegyzet.
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gyel szociniánus és holland remonstráns vezetőkkel való jó viszonya, holland feleségének családi kapcsolatai és az 1688-as „dicsőséges forradalmat” követő földcsuszamlásszerű társadalmi
változások tették számára lehetővé, hogy két „szervesen fejlődő”, világhatalmi rangra aspiráló
társadalomban messze kitüntetettebb helyzetbe kerüljön, mint bennszülött kortársai. Pályája
eszmetörténeti szempontból is fordulatokkal teli, hiszen radikális pacifistából lett előbb republikánus whig, majd a toryk bizalmasa. A regényes karrier azonban nem biztos hogy egyúttal
izgalmas „lélektani regény” is: Franck belső integritásának radikális változása helyett inkább a
korabeli politikatörténet kanyarait, sajátos összefonódásait kell látnunk a szokatlanul fordulatos
életrajz hátterében.
Végül Adam Franck a 17–18. század fordulóján zajló magyar vonatkozású történelmi események egyik kulcsalakja. A művelődéstörténet felől tekintve fontos szerepe volt európai hírű
irodalmi művek publikálásában, és ő volt az erdélyi könyvkiadás egyik legelkötelezettebb követe a korabeli könyvipar fővárosában, Amszterdamban. Bár nem tért haza, élete során végig
megmaradt a kapcsolata szülőföldjével, és az Erdélyből elindult peregrinusok közül ő futotta
be a legnagyobb ívű – európai horizontú – karriert. A vele kapcsolatos forrásokon keresztül
képet alkothattunk arról, hogy az 1680-as évektől a holland és porosz, majd a dicsőséges forradalom után az angol döntéshozók – saját érdekükből is – mind nagyobb érdeklődést mutattak
az erdélyi és magyar törekvések iránt. Adamus Francus Transylvanus levelei a 17. század végi
erdélyi történelem és a Rákóczi-szabadságharc ma még kevéssé ismert fejezeteinek adatgazdag
forrásai.

Függelék
Adam Franck Robert Harley-hoz írt leveleinek
eredeti katalógusa a British Libraryben
British Library, Mss. Add 70193, ff. 103–235
01)
02)
03)

04)
05)
06)
07)
08)

09)
10)
11)

29-07-1697 [f. 128] s.l., [the place of a possible signature cut out]
Annex [f. 127] a note of. Capt. Gipson
28-09-1697 [f. 131] Londini, [signed as: ‘servitorum tuorum fidelissimo & devinctissimo quem
ex charactere nosti’],with his wax seal [f. 132v]
??-10-1697 [ff. 129-130] s.l., [signed as: ‘servitorum tuorum fidelissimo & devinctissimo quem
ex charactere nosti’], with his wax seal [f. 130v]
Herein two copied [unsigned] letters: [f. 129v] copy of a letter dd. 11-10-1697 ‘Amstelodami’,
and [f. 130] copy of a letter dd. 11-10-1697 ‘Hagae Comitum’
12-09-1699 [f. 133] Londini, [possible signature cut out]; with his wax seal
02-10-1700 [ff. 135-135v] s.l., [unsigned].
01-10-1701 [f. 137] Londini, [signed:] Ad. Fr. quem nosti
16-10-1701 [S.V.] [ff. 150-150v] Londini, [signed:] Adam Francke (with annex as follows: [ff.
144-145v] Latin translation of an unsigned letter, dd. 21-10-1701 S.N. written from Amsterdam
to A.F.)
31-01-1702 [S.V.] [f. 146] Londini, [signed:] Adam Francke (with annexes as follows: [ff. 148149] extracts from letters [f. 148-148v] of P.B. [= Pensionary Buys] dd. 31-1 S.N. and 4-2 S.N.,
and one [f. 148v] of N. Witsen dd. 7-2 S.N.; one of Jean Vroesen [f. 149], the secretary of Coenraad van Heemskerk, Dutch envoy at Paris, dd. Paris, 8-2 S.N.)
02-03-1702 [S.V.] [f. 139] [Londini] e musaeo, [signed:] Adamus Franckus
Annex [f. 141] of nr. 09: copy of a letter [of Nic. Witsen] dd. 3-3-1702 [S.N.]
28-03-1702 [f. 152] e musaeo, [signed:] A. Franckus
20-04-1702 [f. 154] Londini, e musaeo, [signed:] Adam Francke
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27-04-1702 [f. 142] e musaeo, [signed:] Adam Francke
29-04-1702 [f. 166] e musaeo, [signed:] Ad. Franckus (with verso [f. 167v]: his familiar wax
seal and two unknown seals, the first with inscription ‘emersi’, the second with the face of a
woman in profile to the right)
17-05-1702 [f. 156] s.l. [London], [signed:] Adam Francke
06-06-1702 S.N. [ff. 158-158v] Brilae (= Brielle), [signed:] Adam Francke
Copied (or translation of Latin ) correspondence [ff. 162-165] between William Paterson and
Adam Francke, the first letter [ff. 162-164]: ‘Amstelodami’ dd. 26-09-1702, the second [f. 164v]:
The Hague dd. 22-09-1702, the third [f. 165]: The Hague dd. 23-09-1702.
08-07-[1703] [f. 170] Londini, [signed:] Adamo Francko (dativus, caused by the preceding
frase ‘favere perge’) with annex [f. 168] dd. 08-07-1703 Londini Anglorum, [signed :] Adam
Francke (a notification that in his will of 21-06-1702 he bequeathed to Harley, his friend and
patron, the portraits of the Dutch grand pensionary Johan de Witt, his brother Cornelis de Witt
and Johan de Witt junior)
Latin extracts [ff. 172-175v] of letters to A.F.: dd. 24-8-1703 from N. Witsen and dd. 29-8-1703
from Van der Poel [= Jacob van der Poel (1657-1714), Alderman of Brielle, and postmaster of
the English Office in that city]
21-02-1703/’04 [f. 176] s.l., [signed:] Ad. Francke (with annex as follows:
[ff. 178-179] Latin translations of two letters by J. Nolthing, Amsterdam dd. 27-02-1704, given
to Francke by Franckland [= Sir Thomas Frankland (1665-1726), joint postmaster-general]
15-04-1704 [f. 180] Londini, [signed:] Adam Francke
02-05-1704 [ff. 182-182v] Londini, [signed:] Adam Francke
27-06-1704 [f. 184] Londini, [signed:] Adam Francke
Annex [ff. 186-186v] to nr. 22: Latin translation of a letter by J.B., Amsterdam, dd. 08-07-1704.
18-08-1704 S.N. [ff. 188-188v] Amstelodami, [signed:] F
29-08-1704 [ff. 190-191] Amstelodami, [signed:] AF
02-09-1704 S.N. [ff. 194-194v] Amstelodami, [signed:] AF
29-08 / 09-09-1704 [ff. 192-192v] Amstelodami, [signed:] A.F.
26-09-1704 [ff. 196-197] Hagae Comitum, [signed:] Adam Francke
Annexes [ff. 198-199] to nr. 27?: ‘copia & translatio nonnulorum paragraphorum in 4 literis ad
N.N. datis 1, 8, 11, 15 september’
03-10-1704 S.N. [ff. 200-201] Amstelodami, [signed:] Adam Francke
17-10-1704 S.N. [ff. 202-203] Hagae Comitum, [signed:] Adam Francke
28-10-1704 S.N. [ff. 204-205] Amstelodami, [signed:] Adam Francke
07-11-1704 S.N. [ff. 206-207] Amstelodami, [signed:] Ad. Fr.
17-11-1704 S.N. [f. 208] Amstelodami, [signed:] Adam Francke (damaged)
19-12-1704 [f. 210] Hagae Comitum, [signed:] Adam Francke
23-12-1704 [ff. 212-213] Amstelodami, [signed:] Adam Francke
26-12 / 06-01-1704/’05 [ff. 214-215] Amstelodami, [signed:] Adam Francke
13-01-1704/’05 S.N. [f. 103] Amstelodami, [signed:] Adam Francke
13-02-1704/’05 S.N. [ff. 105-106v] Amstelodami, [signed:] Adam Francke senior
10-03-1704/’05 S.N. [ff. 107-108] Amstelodami, [signed:] Adam Francke
24-03-1704/’05 S.N. [ff. 109-110] Amstelodami, [signed:] Adam Francke
31-03-1705 S.N. [ff. 111-112] Amstelodami, [signed:] Adam Francke senior
23-06-1705
[ff. 113-113v] Amstelodami, [signed:] Adam Francke senior
13-07-1705 S.N. [ff. 115-115v] Hagae Comitum, [signed:] Adam Francke senior
21-07-1705 S.N. [f. 117] Rotterodami, [signed:] Adam Francke senior
28-08-1705 S.N. [ff. 119-120] Amstelodami, [signed:] Adam Francke senior
07-10-1705 S.N. [ff. 121-121v] Viennae, [signed:] Adam Francke senior
26-01-1705/’06 S.N. [ff. 123-123v] Amstelodami, [signed:] Adam Francke senior
12-02-1705/’06 S.N. [f. 125] Amstelodami, [signed:] Adam Francke senior
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55)

25-04-1706 [f. 216] Londini, [signed:] Adam Francke senior
Annex [f. 222] ‘Debentur Adamo Francko Seniori ex pro salario’
13-05-1706 [f. 221] s.l., [signed:] Adam Francke senior (with annexes as follows: [f. 219] translation in Latin of two letters to A.F., one by C.P. [= Consul Pancras], Amsterdam 18-05-1706,
and one by Gisbert Cuper, Deventer 19-05-1706, who was elected as field-deputy and thanks
Francke for his congratulations
Annex [f. 218]: extracts from letters dd. 27-04-1706 by two Aldermen [Corvers & Pancras] of
Amsterdam and by [Adriaan Pieter] Baron de Hinojosa (1669-1741), ‘senator et conciliarius in
Curia Hollandiae & Zelandiae Judiciaria’
28-05-1706 [f. 223] Londini, [signed:] Adam Francke senior
19-12-1707 [f. 227] Londini, [signed:] Adam Francke senior
22-12-1707 [f. 225] Londini, [signed:] Adam Francke senior
07-09-1710 [ff. 231-231v] Londini, [signed:] Adam Francke senior (with annexes as follows:
[ff. 229-230] translations of two letters: Amstelodami, 07-09-1710, and Hagae Comitum,
07-09-1710)
23-11-1710 [f. 233] s.l., [signed:] Adam Francke senior (with an annex: [f. 234] ‘copia literarum Domini Consulis N. Witsen’)
s.d. [f. 235] s.l., [unsigned]

A Cuper-levelek katalógusa
Algemeen Rijsarchief [ARA ] 1.10.24/9.
1. 1–3. old. Amszterdam, 1705. febr. 14., stylo novo, Franck Cupernek, 3 függelékkel (5–8. old.)
2. 9–11. old. Amszterdam, 1705. márc. 10., Franck Cupernek
3. 13–15. old. Amszterdam, 1705. márc. 31., Franck Cupernek, 2 függelékkel (17–18. old.): Robert
Harley egy Francknak küldött levelének átirata és fordítása (Whitehall, 1704/5. márc. 6/17.) és
Martinus van Vrijbergen (Londoni holland követ 1701–1711) egy Francknak küldött levelének átirata (London, 1704/5. márc. 6/16.).
4. 21–25. old. Amszterdam, 1705. ápr. 5., Franck Cupernek, 2 függelékkel (35–38. old., mindkettő
dátuma: 1705. márc. 16., N.N. [Abraham Heysterman?] kezdőbetűkkel Lisszabonból Francknak.)
5. 27–29. old. Amszterdam, 1705. máj. 12., Franck Cupernek
6. 39–41. old. Amszterdam, 1705. máj. 26., Franck Cupernek, egy függelékkel (47–48. old.): Robert
Harley egy Francknak küldött levelének átirata és fordítása, London, 1701. szeptember 30.
7. 43–45. old. Hága, 1705. máj. 1., Franck Cupernek
8. 55–57. old. Amszterdam, 1705. jún. 11., Franck Cupernek
9. 59–63. old. Amszterdam, 1705. aug. 31., Franck Cupernek
10. 65–68. old. Amszterdam, 1706. jan. 8., Franck Cupernek
A 17th Century ”Career Novel” with a European Horizon: an Insight into the Life Course of Adam Franck
(1639-1717). Adam Franck is a key figure of the Hungarian-related historical events occurred at the turning decades of
the 17–18th centuries. He had important role in publishing literary works gaining Europe-wide reputation and was one
of the most committed envoy of the Transylvanian book printing in the contemporary capital of book industry, Amsterdam. Though not returning home he continued to keep his close contacts with his birthplace for all his life and out
of the Transylvanian peregrini he made the most impressive career, with European horizon, in the countries of maritime powers. Through the sources passed down to us by him we can come to the conviction that the Dutch, Prussian
and following the glorious revolution, English decision-makers, not without in consideration of their own interests,
showed more and more understanding to the contemporary Transylvanian and Hungarian endeavours. Adamus Francus
Transylvanus’ letters are data-full sources on the less known chapters of the 17th century’s Transylvanian history and
the Rákóczi movement.

EME
MŰHELY
Zsigmond Attila

Zilah, Király-utcza 34
Találkozott-e Zoványi P. György XII. Károllyal?1
Az egykori Főtérről délkeleti irányba tartó, jelenleg Corneliu Coposu nevét viselő utcában –
amelyet a tősgyökeres zilahiak mindmáig csak Király utcaként emlegetnek – a 25-ös házszámot viselő épület falán egy szerény emléktáblát vehet észre a figyelmes szemlélő. Mára már
megkopott aranyozású betűi arra emlékeztetnek, hogy: „E HÁZ BOLTOZATOS
SZOBÁJÁBAN SZÁLLOTT MEG XII. KÁROLY SVÉD KIRÁLY 1714 XI/9”. Néma bizonyságként hirdeti, hogy a történelmi nevezetességekben nem bővelkedő Meszes-alji város
egykor nagyobb becsben tartotta annak emlékezetét, hogy 1714 őszén nevezetes királyi vendége volt. „Ez a kicsi, a világból kimaradt város, mely utódokról utódokra örökíti a nagy szenzációt, hogy XII. Károly svéd király menekülőben Zilahon hált egy éjszakán” – így jellemezte
iskolaéveinek színterét egyik, 1913-ban írott cikkében az egykori Wesselényi Kollégium híres
diákja, Ady Endre.2 Mára mindebből nem sok maradt, a nevezetes eseményt legfeljebb a történelemkönyvek lapjai és néhány lelkes lokálpatrióta emlékezete őrzi, miként a királyi szállásként számon tartott egykori paplak is már régen elenyészett, a híres látogatóra utaló utcanévvel
együtt. Az is csupán sovány vigaszt jelent, hogy amikor pár évvel ezelőtt a legendás svéd király egész Európát átszelő lovasbravúrja emlékét ápolandó egy hagyományőrző egyesület végigjárta az egykori útvonalat, a hivatalos ceremóniák, koszorúzások sorozatában Zilahra is rávetült némileg az emlékezés fénye.3
Jelen tanulmánnyal nem csupán a város történetének eme elfeledett epizódjára kívánjuk
felhívni a figyelmet, hanem néhány ezzel kapcsolatban felmerülő kérdésre is válaszolni próbálunk. Ebbéli szándékunk megkívánja, hogy az eseményeket megörökítő írott forrásokról lefújjuk a feledés porát, s azokat a tárgyilagos tudományos vizsgálódás górcsöve alá helyezzük.
A svédek és az orosz–lengyel–szász–dán koalíció között 1700-ban kirobbant nagy északi
háború hadviselő felei a változó hadiszerencse következtében felváltva kerekedtek egymás
fölé, míg végül 1709. július 8-án Poltavánál Nagy Péter cár seregei döntő győzelmet arattak az
Oroszországba betörő svédek fölött. A sebesült királynak, XII. Károlynak is csak nagy nehézségek árán sikerült elmenekülnie és menedéket találnia az Oszmán Birodalomban. Hosszúra
nyúlt kényszerű benderi, majd demotikai tartózkodása 1714 októberéig tartott, amikor – kihasználva a kedvező politikai konstellációt – viharos gyorsasággal végigszáguldva Európán,
hazatért az akkor svéd fennhatóság alatt levő Stralsundba. Az amúgy is meglehetősen excentrikus uralkodó – akit a törökök találóan a Vasfejű névvel illettek – eme utazása is tovább gyarapította az alakjához kapcsolódó legendákat. Bár a köztudatban tévesen úgy él, hogy a 2400
kilométeres távot néhány kísérőjével tizenhat nap alatt lovagolta végig, valójában Károly Bé-

1
Jelen tanulmánnyal Zoványi P. György zilahi lelkész, szilágysági senior és tiszántúli superintendens halálának
kettőszázötvenedik évfordulójára emlékezünk.
2
Ady Endre: Szép a város. Világ 1913. aug. 8.
3
Fehér László: Svéd lovasok királyi útvonalon. Romániai Magyar Szó 2000. szept. 5.
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csig postakocsin utazott, és csak onnan folytatta útját lóháton, ami így is kiemelkedő teljesítménynek számított.
Ami mindebből bennünket közelebbről is érint, az a király zilahi tartózkodásához kapcsolódik. Az eseményt többen is megörökítették írásban, s a kisebb-nagyobb eltéréseket leszámítva a leírásokból annyi körvonalazódik, hogy 1714 őszén Közép-Szolnok vármegye felsőbb
utasításra egy inkognitóban utazó előkelőség rangjához méltó ellátásáról intézkedett. A titokzatos idegen a helybéli református lelkipásztor, Zoványi P. György házánál állt meg. A házigazda
a vendégben felismerte Károlyt, a svédek királyát, akivel még külhoni tanulmányai idején találkozott. A diákkori ismeretség alapján párbeszéd alakult ki közöttük, melyet a szilágyi traktus seniori tisztét is betöltő Zoványi arra használt fel, hogy a Habsburg-fennhatóság óta hátrányosan megkülönböztetett református egyházat a koronás fő pártfogásába ajánlja, majd asztalhoz invitálta a megfáradt utast. Tekintettel az idő előrehaladott voltára, Károly csak másnap
folytatta útját, az éjszakát is a lelkész házában töltötte. Röviden ennyiben foglalhatók össze a
történések, az alábbiakban pedig az ismert változatokat hasonlítjuk össze és elemezzük részletesebben.
A nevezetes eseményt mint kevesek által ismert kuriózumot elsőként 1853-ban ismertette
egy O-q. szignóval megjelent újságcikk, egyik kolozsvári lap hasábjain.4 A cikk szerint 1714
szeptemberében felsőbb rendelet szólította fel az erdélyi hatóságokat, hogy a közeljövőben az
országon átutazó N. gróf rangjához méltó ellátásáról gondoskodjanak. Zilah városa Zoványinak
a Tej utcában fekvő házát jelölte ki a vendég fogadására, mint az egyedülit, mely ez időben
zsindelyfedéllel rendelkezett. A másodmagával megérkező idegenben a házigazda meglepetten
ismerte fel egykori uppsalai egyetemi tanulótársát, Károlyt, s ennek köszönhetően késő estébe
nyúló, barátságos beszélgetés alakult ki közöttük. Az utazás fáradalmait kipihenve a király
másnap folytatta útját.
Ennek a cikknek az adatait veszi át Felházy Károly, aki 1867-ben egy pesti folyóirat, a Hazánk s a Külföld hasábjain emlékezik meg a száműzetéséből hazatérő svéd uralkodó zilahi tartózkodásáról.5 A publikáció legnagyobb értéke, hogy elsőként közli a nevezetes ház rajzát – a
későbbi írások mind ezt az illusztrációt veszik át.
A kérdés kutatását Szilágyi Ferenc vitte előre, aki Johann Friedrich Burenstam svéd követségi titkár kérésére tájékozódott Zilahon – ennek eredményeként került elő néhány fontos dokumentum: a vármegye által foganatosított intézkedéseket tartalmazó irat, illetve Zoványi P.
György zilahi lelkésznek az egyik leszármazottja által megírt életrajza. Kutatómunkája eredményeit Szilágyi egy kis kötetben adta közre, néhány, ugyancsak Zilah történetére vonatkozó
tanulmány társaságában.6
Az életrajz elbeszélése szerint Zoványi helybéli lelkipásztorként minden előkészületet megtett a magas rangú vendég méltó fogadására. Az utazás viszontagságai között megbetegedett
királyt és az őt kísérő tábornokot a lelkész Tyúkól utcai házához szállították, érkezésének hírére pedig a közeli papilakból a házigazda is odasietett. Zoványi az őt franekeri egyetemi tanulmányai idejéből felismerő Károlyt latin nyelvű üdvözlőbeszéddel fogadta, melyben a magyarországi és az erdélyi református egyházat az uralkodó pártfogásába ajánlotta. Némi unszolás
4

O-q.: XII. Károly Zilahon. Hetilap 1853. 70. sz. 154.
Felházy Károly: XII. Károly svéd király s egy emlékezetes zilahi ház. Hazánk s a Külföld 1867. V. 180–184. Illesse köszönet Fekete Csabát, a debreceni Református Kollégium főlevéltárosát, aki e kiadványt elérhetővé tette számunkra.
6
Szilágyi Ferenc: Zilah történelméből. (a továbbiakban: Szilágyi) Pest 1870. E munkát hosszú ideig tartó, eredménytelen keresés után végül Mészáros Zoltánnak, a szegedi József Attila Tudományegyetem könyvtára munkatársának a jóvoltából tanulmányozhattuk, akinek ezúton köszönjük meg szíves segítségét.
5
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után a koronás fő elfogadta a házigazda által felkínált ebédet, majd – a betegség és a fáradtság
miatt elgyengülve, korábbi szándékától eltérően – nem utazott tovább, hanem az éjszakát is
Zoványi hajlékának fedele alatt töltötte.
Szilágyi munkája döntő mértékben befolyásolta a királyi látogatásra vonatkozó hagyomány
további alakulását. Minden ezután megjelenő munka szerzője – teljességgel érthető módon –
erre alapozza az események ismertetését, legyen szó akár helytörténeti kiadványról, akár többkötetes monográfiáról.7
A svéd király nevezetes utazásának magyarországi szakaszát a múlt század elején Ballagi
Aladár dolgozta fel tudományos igényességgel, s e munkájában részletesen kitért a király zilahi
tartózkodására is.8 Erre az epizódra vonatkozólag nagy vonalakban Szilágyi kutatási eredményeire támaszkodik, de éppúgy hivatkozik Burenstam néhol eltérő adataira is.9 Ez utóbbi szerző megkérdőjelezi, hogy valóban a svéd uralkodó lett volna Zoványi vendége, ő a titokzatos
idegent Károly egyik államtitkárával azonosítja, Ballagi viszont épp a Szilágyi által felfedezett
életrajz elbeszélése alapján véli felismerni a királyt sajátos viselkedése alapján.10
Az utóbbi időben számos olyan adatra bukkantunk, melyek fényében mi is kétségbe vonjuk
Zoványi P. György és XII. Károly találkozását, de Burenstammal ellentétben szerintünk maga
Zoványi az, aki 1714 késő őszén nem fogadhatta zilahi otthonában az átutazóban levő svéd
uralkodót. Ennek oka az, hogy – a közhiedelemmel ellentétben s több forrás egybehangzó tanúsága szerint – Zoványi nem 1712-ben, hanem csak 1715-ben lett a zilahi eklézsia első lelkésze. Ezt megelőzően Szilágysomlyón szolgált 1700-tól kezdődően, tizenöt esztendőn át. 1714.
november 25-én – tehát az állítólagos találkozó után két héttel – még somlyói lelkészként szentelte fel a gyülekezet újjáépített oratóriumát. 11 Közvetett bizonyítékként értelmezhetjük az
egyik szilágysági lelkész, Szilágyi András naplóját, amelyben szintén találunk arra vonatkozó
utalásokat, hogy Zoványi nemcsak 1714-ben, de még 1715 tavaszán is Somlyón tartózkodott.12
Ezt tovább erősítendő három olyan feljegyzést is ismerünk, amelyben Zoványi saját kezűleg
1715-ben jelölte meg zilahi szolgálatának kezdetét. Az egyik az eklézsia birtokában levő Váradi Bibliában található lelkésznévsor beírása,13 a másik kettőt pedig egy korabeli egyházmegyei

7
Magyarósi István: A Zilahi Ev. Ref. Anyaszentegyház története. (a továbbiakban: Magyarósi) Kolozsvár 1880.
130–132; Petri Mór: Szilágy vármegye monographiája. (a továbbiakban: Petri I.) h. n. 1901. 248; Péterffy Lajos: XII.
Károly svéd király magyar összeköttetései. (a továbbiakban: Péterffy) Arad 1907. 105–106.
8
Ballagi Aladár: XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon. (a továbbiakban: Ballagi) Bp. 1922. 191–
200.
9
A XII. Károlyra vonatkozó svéd szakirodalomban Burenstam műve egyedüliként tesz említést a király zilahi pihenőjéről – épp a Szilágyitól kapott információk alapján, de azokat kritikával kezelve. Johann Friedrich Burenstam:
Retour de la Turquie de Charles XII. et des troupes suédoises par la Transylvanie, la Hongrie et l'Autriche en 1714 &
1715. Bruxelles 1874. Vö. Szilágyi 53–54; Ballagi 196.
10
Ballagi 197–198.
11
„...Novembernek 25. napján, akkori Somlyai Refor[má]t[us] Pap, s Szilágyi Esperest, Zovanyi György által fel
is szenteltetett.” Halmágyi István: Somlyai Reformata Ecclesia, Isten kegyelme által való nevekedésének, és sok rendbéli viszontagságainak le-irása. (a továbbiakban: Halmágyi), kézirat a Szilágysomlyói Református Egyházközség levéltárában, 1. sz. 36.
12
A németalföldi peregrinációjából Somlyóra hazatérő Szilágyi 1714. január 25-én meglátogatja a gyülekezet lelkipásztorát, aki nem más, mint Zoványi P. György. A napló tanúsága szerint ugyancsak Zoványi az, aki 1715. március
18-án közbenjár a még legényember Szilágyi leánykérésénél – mivel a választott szintén somlyói, egyértelműen következik, hogy a közbenjárónak is még itt kellett tartózkodnia. Czibula Katalin: Szilágyi András naplója. = Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Bp. 2004. 167.
13
„Georgius P. Zoványi Senior Anno 1715. 25 Apr[ilis].” A gyülekezetben szolgáló lelkipásztorok felsorolását
maga Zoványi kezdte el vezetni visszamenőlegesen, a Biblia szövege elé utólag bekötött néhány üres, számozatlan lap
egyikén (a továbbiakban: Névsor).
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jegyzőkönyvben találjuk: a traktusban szolgáló lelkészek névsorában,14 illetve a zilahi egyházi
javak felsorolásánál. 15 Utóbbit a zilahi egyházközség történetírója, a szintén itt lelkészkedő
Magyarósi István is megemlíti, de eléggé nagyvonalúan átsiklik e nyilvánvaló ellentmondás
fölött, s megmarad a „hagyományos” álláspontnál, mely szerint Zoványi zilahi szolgálata
1712-ben kezdődött.16 Ebben a kérdésben a tiszántúli püspökök életét a 19. század elején ismertető – egyébként gyakran téves adatokat közlő – Tóth Ferenc is „pontosabbnak” bizonyult: ő ugyanis csak Zoványi helyváltoztatásának tényét rögzítette, évszám nélkül.17 Érdemes
viszont elgondolkoznunk azon, hogy vajon honnan eredhet ez a tévedés.
Mivel Debreczeni Fóris István senior és zilahi első pap 1711 májusában elhalálozott,18 az
esperesi tisztségben utódja a parciális zsinat jegyzői tisztét betöltő Zoványi lett, akit lelkésztársai az 1711. július 8-án tartott diósadi részzsinatukon választottak meg elöljárójuknak.19 Noha
kétségkívül a zilahi első lelkészi állás volt a traktus legtekintélyesebb szolgálati helye, ez mégsem jelentette azt, hogy elválaszthatatlanul kapcsolódott volna a seniori tisztséghez.20 Semmiféle adattal nem rendelkezünk arra vonatkozólag, hogy a Debreczeni halálával megüresedett
állást hamarosan betöltötték volna, amiben talán az is közrejátszhatott, hogy a megelőző években a gyülekezet életét súlyos belviszályok jellemezték, amit a generális zsinat igen szigorú
ítélettel, a lelkészi szolgálat megvonásával igyekezett orvosolni.21 Bár a tiltást végül feloldották, a szomorú előzmények ismeretében bizonyára egyetlen lelkipásztor sem vállalta volna fel
szívesen a háborgó gyülekezetben való szolgálatot, ahol ráadásul a feljegyzések szerint 1710ben pestisjárvány is pusztított.22 Nem tudjuk, hogy a zilahiak Debreczeni halála után egyáltalán
felkínálták-e Zoványinak a megüresedett lelkészi állást, az azonban bizonyos, hogy 1712. június 3-tól nem ő, hanem Bodoki D. István lett a Meszes-alji város prédikátora.23 Ő 1715-ben
Magyarberkeszre távozott,24 s immár tényként kezelhető, hogy Zoványi csak őutána foglalta el
14
„Academicus Georgius P. Zoványi Somlyóra 1700. […] Confirmatus et adjuratus Superintendens 1728. 25
Aprilis Zilahini, cujus Pastor ab Anno 1715.” Protocolum Ecclesiasticae Sedis Szilagyensis. (a továbbiakban: Prot), a
Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának kézirattárában, jelenleg rendezés alatt, 13.
15
„Ab Anno 1715. Miolta ezen Zilahi Eccl[esi]á[ban] fungálok ...” Prot 31.
16
Magyarósi 65.
17
„Somlyóról a’ Ziláhi Ref. Ekklesia maga Lelki Pásztorának meghivta őtet.” Tóth Ferenc: A Helvétziai Vallástételt követő Túl a’ Tiszai Superintendentziában élt református püspökök élete ... (a továbbiakban: Tóth) Győr 1812. 162.
18
A halál napja bizonytalan: május 12. vagy 26. Névsor, 14. sz. bejegyzés. Vö. Zsigmond Attila: A Szilágyi traktus
legrégebbi lelkésznévsorai (a továbbiakban: Zsigmond). Református Szemle 2007. 4. sz. 916.
19
Zsigmond 930.
20
A szilágyi traktus espereseinek névsorát vizsgálva azt látjuk, hogy bár jó néhány zilahi lelkészt is találunk közöttük (Kisdobszai Dániel, Keresszegi Herman István, Felvinczi Sándor stb.), de legalább annyian irányították más gyülekezetből az egyházmegyét (Szilvási K. Márton – Szilágycseh, Csengeri József – Hadad, Bessenyei Bálint –
Szilágyballa, Fadgyas István – Magyarkecel stb.). Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon (a
továbbiakban: Zoványi). Bp. 1977. 607.
21
1708-ban a zilahiak a hajlott korú Debreczeni helyett az ifjú Baczoni Incze Mátét szeretnék papjuknak, és mivel
nem kapják meg a szükséges jóváhagyást, szembeszegülnek a felsőbb egyházi hatóságok döntésével. Ezért június 6-án
a somlyói parciálison a gyülekezettől megvonják a lelkészi szolgálatot, és ezt a határozatot az 1709. január 10-én
Matolcson tartott generális zsinat is helybenhagyja. Magyarósi 28–32.
22
Szabó András városi jegyző a város újonnan megkezdett jegyzőkönyvében a következőket örökítette meg:
„Amaz siralmason emlitendő kuruczvilág után, midőn ujabban a felséges Római császárnak meghódoltunk volna, a mi
kevesen a fegyver miatt megmaradtunk, in anno 1710. a pestis sokakat, circiter 600-at városunkból a szomoru halál
által kivágott.” Szilágyi 26.
23
Zsigmond 914. Petri Mór szerint 1712. június 21-én Árvai Andrást zilahi papként említik, de ezt téves adatnak
ítéljük, eddigi kutatásaink során erre nem találtunk semmiféle bizonyítékot, szerintünk Árvai sohasem szolgált Zilahon.
Petri II. 540.
24
Bár a Váradi Biblia névsorában is Bodoki szolgálatának kezdeteként helyesen az 1712-es esztendő szerepel, a
forrásra hivatkozó Magyarósi szerint – teljesen alaptalanul – ez Berkeszre való eltávozásának az időpontját jelöli.
Névsor, 15. sz. bejegyzés. Vö. Magyarósi 33.
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az ismét vakanciába került lelkészi hivatalt, s töltötte azt be több mint négy évtizeden át, 1758ban bekövetkezett haláláig, innen irányítva nem csupán a szilágyi traktust, hanem 1728-tól
kezdődően superintendensként az egész Tiszántúli egyházkerületet is.
Természetesen tekintettel kell lennünk arra is: az a tény, hogy Zoványi 1714-ben még nem
volt zilahi lelkipásztor, még nem zárja ki teljesen az átutazóban levő Károllyal való találkozásának a lehetőségét. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a szempontot, hogy seniorként
egy ilyen találkozásban jó alkalmat láthatott arra nézve, hogy némi politikai támogatás reményében felhívja az uralkodó figyelmét a református egyház sanyarú helyzetére. Ezért a pontosabb válaszadás érdekében a továbbiakban az állítólagos találkozó eseményeit fogjuk megvizsgálni az erre vonatkozó források összevetésével.
A nevezetes találkozó első krónikása a 19. század közepén még úgy adja elő az eseményeket, mint amiről keveseknek van tudomása.25 Ebből úgy sejthető, hogy az O-q. szignójú tudósító zilahi származású lehetett, Szilágyi Ferenc pedig „biztos értesülés szerint” Zilahi Kiss Károllyal, a fiatalon elhunyt költővel azonosította, aki még diákkorában foglalta írásba a majd
másfélszáz esztendővel azelőtt lezajlott eseményeket, „a városbeli hagyomány vagy mendemonda után”. 26 Ugyanakkor szerintünk a cikkíró helybéli voltát eléggé megkérdőjelezi az a
tény, hogy szerinte a királyi szállás a Tej utcában állott – valójában a nevezetes hajléknak otthont adó utca ekkor még a Tyúkól nevet viselte.27 Az írásban emellett még számos egyéb tévedés is felfedezhető, melyek viszont talán a kollektív emlékezet rovására írhatók. A cikk szerint
a város egyenesen Zoványi házát jelölte ki a vendég fogadására mint az egyedülit, mely zsindelyfedéllel rendelkezett – ez az indoklás még a Rákóczi-szabadságharc előző évekbeli pusztításait tekintetbe véve sem igazán állja meg a helyét. Hibásan szerepel a látogatás időpontjaként
1714 októbere, mert arra valójában csak a következő hónapban került sor. A szerző Zoványi
tanulmányait illetően is téved, mert a lelkipásztor nem az uppsalai, hanem a franekeri egyetemen tanult,28 ahonnan nem közvetlenül a látogatást megelőzően, hanem jóval korábban, minden bizonnyal 1698-ban érkezett haza.29
Felházy Károly 1867-es cikke, noha bevallottan a Hetilapban közölt első tudósításra alapozza a zilahi események szűkszavú, pár mondatos bemutatását, átvéve annak tévedéseit, attól
eltérően már helyesen, a Tyúkól utcában jelöli meg a nevezetes szállás helyét. Nem tudunk mit
kezdeni Szilágyi Ferenc kemény kritikájával, mert állításával ellentétben sem itt, sem a forrásul
szolgáló korábbi cikkben nem történik említés Zoványi naplójáról.30 A szerző személye nem
kapcsolódik Zilah városához, feltételezhető, hogy csupán a Kolozsváron megjelent kiadvány
nyomán szerzett tudomást az általa rajzban is megörökített épületről.31
25

A Tóth Ferenc által megírt életrajzban ez az epizód még nem szerepel. Tóth 162–165.
Szilágyi 55. Amennyiben ez az értesülés helytálló lenne, a Zilahi család egyházi kötődései azt sejtetnék, hogy a
svéd király látogatásának az emlékezete a lelkészek körében maradhatott fenn, s az ifjú Károly ilyen úton került kapcsolatba a szájhagyománnyal. Édesanyja ugyanis Kállay Nagy József ballai lelkipásztor Charitász nevű leánya volt,
akinek első férje, Beke Sámuel pedig épp a zilahi gyülekezet papjaként szolgált. Magyarósi 134. Vö. Petri I. 651.
27
Tej utca nem szerepel a város helyneveiről írt, alaposan dokumentált tanulmányban. Zilahiról pedig feljegyezték, hogy naponta végigsétált a Tyúkól utcán, tehát ekkora tévedés személyével kapcsolatban kizárható. Dr. Szabó T.
Attila: Zilah helynévtörténeti adatai a XIV–XX. században. Erdélyi Tudományos Füzetek. 86. sz. Torda 1936. Vö. Petri
I. 655.
28
Szabó Miklós–Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a kora újkorban 1521–1700. Szeged 1992. 87.
29
Ez sejthető a Herman Alexander Roëll franekeri professzor által 1698. március 8-án kiállított bizonyító levélből.
Szilágyi 42–43.
30
„Mi a szövegben ott a svéd királynak Zilahon mulatása felől mondva van, alaptalan s hitelt nem érdemlő adatokat tartalmaz, sőt abban a Zoványi György elégett naplójára hivatkozás koholmány.” I. m. 55.
31
Felházy Károly neve Szolnok-Doboka vármegyéhez köthető, 1868-ban Páncélcsehben halt meg, elsőéves joghallgató korában. A Zoványi-ház mellett még néhány jeles épület ismertetése fűződik nevéhez (Mátyás király szülőhá26
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Ezzel szemben kikezdhetetlennek tűnik a Szilágyi által felfedezett forrás, amely nem más,
mint Zoványi P. György életrajza, melyet egyik leszármazottja, Zoványi Imre orvos foglalt
írásba dédapja naplója és egyéb iratai alapján.32 Sajnálatos módon a zilahi egyházközség levéltárában egykor 1529-es számmal nyilvántartott irat időközben elkallódott, ilyen irányú vizsgálódásunk nem járt sikerrel, ezért a továbbiakban kénytelenek vagyunk teljességgel Szilágyi
közlésére hagyatkozni, már csak azért is, mert a kiindulópontot jelentő eredeti feljegyzések és
iratok még a 19. század folyamán megsemmisültek egy tűzvészben, azokat már az adatközlő
történész sem láthatta. 33 Az általa közölt információkat némi módosításokkal az egyébként
nagyon alapos Ballagi Aladár is fenntartások nélkül vette át, és azokat további, más forrásból
származó részletekkel egészítette ki, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy az események
így történő előadásában számos ellentmondás feszül. Egy időre félretéve a Zoványi szolgálatának kezdetére vonatkozó megállapításunkat, az alábbiakban csak e két utóbbi forrás adatait
elemezve vonjuk le következtetéseinket az előadottak hitelességével kapcsolatban.
Szilágyi Ferenc találta meg a Károly átutazásával kapcsolatos főkormányszéki utasítás
nyomán 1714. október 11-én keltezett vármegyei intézkedést, mely a koronás főt rangjához
méltó módon rendelte ellátni.34 A nagy igyekezet hiábavalónak bizonyult, mert az uralkodó –
kerülve minden nyilvánosságot és ünneplést – sietősen haladt úti célja, Stralsund felé. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy miközben november 12-én a vármegye két megbízottat küld Kolozsvárra a nevezetes vendég hollétéről tudakozódandó, Károly előző nap már
Zilahról is továbbutazott.35
A Zoványi-életrajz elbeszélése szerint a lelkész – ellentétben a vármegye bizonytalankodásával – még idejében hathatós intézkedéseket tett a király fogadására, a tehetősebb házaknál
előre be is fűttetett. Az azonban már elgondolkodtató, hogy a biográfia – mely állítólag a leghitelesebb kútfőből, Zoványi naplójából inspirálódott – a látogatást tévesen november 14-re teszi,
miközben a napot Burenstam nyomán Szilágyi és Ballagi egyetértőleg korábbra, november 10re helyesbíti.36 Erre még magyarázatul szolgálhatna az, hogy a napló vagy annak első része
inkább emlékirat jellegű volt, és íróját megcsalhatta az emlékezete a régen történt események
felidézésénél. Ellenben újabb kérdőjeleket vet fel az a megállapítás, mely szerint a lelkész és az
uralkodó még franekeri egyetemi tanulmányaik idejéből ismerték egymást. Zoványival ellentétben, aki valóban a frízföldi városban gyarapította ismereteit, már Burenstam s rá hivatkozva
Ballagi is egyértelműen kijelenti, hogy Károly sohasem járt Franekerben. 37 Ugyanakkor az
életrajz szerint épp ez a közös ifjúkori élmény képezte kettejük beszélgetésének az alapját.38
Majd a betegeskedő király, elfogadva a felkínált ebédet, a fáradtságtól elgyengülve lepihent, s
za, kolozsvári nemzeti színház, drági várkastély), melyek szintén a Hazánk s a Külföld oldalain láttak napvilágot.
Ballagi Aladár teljesen alaptalanul, bizonyára a Szilágyi által írottaktól megtévesztve sejti az állítólagos Felházy álnév
alatt Zilahi Kiss Károlyt mint szerzőt. Kádár József: Szolnok-Dobokavármegye monographiája. V. Dés 1901. 398. Vö.
Ballagi 193.
32
Szilágyi ezt az értesülést Salamon József egykori zilahi kollégiumi tanártól nyerte, aki a nevezettet személyesen
ismerte. Szilágyi 75.
33
I. m. 76.
34
I. m. 51–52.
35
I. m. 53.
36
A módosítás a Károly fogadására kiküldött császári megbízott, Wilczek altábornagy beszámolóján alapul. Ezt
igazolja az a tény is, hogy november 16-án már Bécsben vettek nyilvántartásba nyolc átutazóban levő svéd tisztet, már
a kortársak sejtése szerint is egyikük az álnéven utazó király lehetett. Szilágyi 54. Vö. Ballagi 197–201.
37
Szilágyi 56–57. Vö. Ballagi 196. Károly franekeri tartózkodására vonatkozó érdeklődésünkre a holland szakirodalom alapján nemleges választ adott dr. Henk van de Graaf egyháztörténész is.
38
Elgondolkodtató, hogy Szilágyi ennek nyomán közli Zoványinak a királyhoz intézett latin nyelvű üdvözlőbeszédét, illetve Károly válaszát is, amelyet Magyarósi is szó szerint idéz. Szilágyi 57. Vö. Magyarósi 131.
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mivel csak este ébredt fel, kényszerűségből éjszakára is Zoványi vendége maradt, és másnap
reggel sietve folytatta útját Szilágysomlyó felé.
Ennél a pontnál az alapos dokumentálódás ellenére Ballagi hipotézise is meglehetősen zavaros képet mutat, s ez részben épp Szilágyi anyagának kritika nélküli átvételéből következik.
Eszerint Károly társával, Düring alezredessel Zilahon bevárta a nyomukban egynapos késéssel
haladó Poniatowski tábornokot és társait, és este felkereste őket a postakocsi-állomáson,39 hogy
feltűnés nélkül elvegyülhessen a népesebb csoportban. Mivel feltétlenül el akarta kerülni a
Wilczek osztrák altábornaggyal való találkozást, Poniatowskival még akkor éjjel továbbutazott
Somlyó irányába.40 Ekképpen a császári megbízott – nem sejtve, hogy a városka határában a
sötétben épp Károlyék haladtak el mellette – a következő napokban már csak a Somlyóra egymásután megérkező, hátramaradt tiszteket vehette nyilvántartásba, amint erről be is számolt a
haditanácshoz írt, november 17-én kelt jelentésében.41 Ezzel kapcsolatban azt jegyezzük meg,
hogy a király sokat hangoztatott sietségével teljességgel ellentétes a hosszú zilahi várakozás,
bár ezt – mint Ballagi teszi – még lehetne az inkognitó megőrzése és a Wilczek elkerülése érdekében foganatosított óvintézkedésként is értelmezni vagy – ami szerintünk valószínűbb Károly kimerültségével magyarázni.42 Viszont az teljesen érthetetlen, hogy miért volt szükség
a kényszerpihenőre, ha a társait beváró Károly mással ugyan, de továbbra is csak másodmagával folytatta útját. Még ha levélben előzetesen értesítették is a császári tábornok közeledtéről,
szerintünk az ő Somlyóra való megérkezésének pontos időpontját nem ismerhette, tehát egy
ilyen, az éjszaka sötétjére időzített, szándékos elkerülő akció eléggé mesterkélt belemagyarázásnak tűnik, noha – hitelt adva Wilczek visszaemlékezésének – nincs okunk kétségbe vonni,
hogy a „találkozás” valóban Somlyó közelében történt meg.43
Visszatérve a Zoványi-életrajzban előadottakra, amennyiben a lelkész ténylegesen találkozott a várva várt vendéggel, hihető, hogy erről a vármegye elöljárói is tudomást szereztek volna, s így november 12-én, két nappal a látogatás megtörténte után nem intézkedtek volna fölöslegesen a király hollétének felkutatásáról.
Az ellentmondások feloldására többféle magyarázat kínálkozik. Szerintünk nyugodtan elvethetjük azt a lehetőséget, hogy maga Zoványi írt volna le meg nem történt dolgokat,44 vagy
valaki meghamisította volna a naplóját, anélkül hogy az abból inspirálódó dédunoka, Zoványi
Imre45 ennek tudatában lett volna, hiszen senkinek sem állhatott érdekében egy ilyen csalás
elkövetése. Azt talán reálisabb megoldási lehetőségként vehetjük számba, hogy maga az életíró
torzította el szándékosan a birtokában levő diáriumban feljegyzett eseményeket, kegyes csalással öregbítve nevezetes ősének hírnevét.46 Legmerészebb feltételezésünk pedig az lehet, hogy a
39
Ugyancsak Szilágyi ismerteti az egykori barompiacon állt zilahi postaháznak gróf Andrási István által 1700-ban
eszközölt erőszakos lefoglalását. Nem tudni, hogy a hivatalos császári felszólításnak milyen következménye lett, viszszanyerte-e az épület eredeti rendeltetését, vagy Károlyék találkozója esetleg már egy másik helyszínen zajlott le.
Szilágyi 15–20.
40
Ballagi 198–199.
41
I. m. 199, 200–201.
42
Károly kolozsvári tartózkodásakor hasmenéssel küszködött. I. m. 198.
43
Tovább bonyolítja a kérdés megoldását, hogy Wilczek nyilatkozata szerint november 10-én éjjel ért Somlyóra,
Ballagi saját fejtegetése szerint „nov. 11-én, vagy ami sokkal valószínűbb, 12-én hajnal előtt verekedett be SzilágySomlyóra”. I. m. 201. Vö. 200.
44
Burenstam ezt feltételezi, bár ő csak a látogatás téves dátumával és a meg nem történt franekeri találkozással
kapcsolatban következtet erre, de nem vonja kétségbe Zoványi és Károly zilahi találkozásának megtörténtét. I. m. 196.
45
Az életrajz szerzőségét illetően Szilágyi csupán az iskola egykori tanárától, Salamon Józseftől kapott információra támaszkodik. Szilágyi 75.
46
A torzításokat számba véve nem tartjuk reális lehetőségnek, hogy Zoványi már somlyai lelkész korában rendelkezett volna egy zilahi házzal, s a jeles vendéggel való személyes találkozás érdekében ott várta volna be az uralkodót.
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szerző egy állítólag elégett, de valójában sosem létezett naplóval próbált nagyobb hitelt adni
saját képzelete termékének vagy a városban keringő bizonytalan mendemondáknak.
Végezetül ejtsünk néhány szót az állítólagos találkozó színhelyéül szolgáló nevezetes hajlékról, Zoványi P. György Tyúkól utcai házáról. A püspök 1751-ben kelt, szintén csak említésből ismert végrendelete szerint három házzal rendelkezett, ezek egyike lehetett a királyi szállásként elhíresült épület is, mely bizonyára a család birtokában maradt az utód nélkül elhunyt
életrajzíró, dr. Zoványi Imre 1821-ben bekövetkezett haláláig.47 Ezt követően a ház több tulajdonos kezén ment át, Szilágyi Ferenc kutatásai idejében Kerekes Sándor gimnáziumi tanár
birtokában volt,48 Petri Mór pedig már mint Joványi-házat említi.49 Az épület kinézete tekintetében ma már csupán Felházy Károly rajzára és az események későbbi krónikásainak a leírására hagyatkozhatunk. A zsindelytetős, tornácos ház vastag falaival, alacsony ajtónyílásaival,
boltozatos szobájával még Szilágyi korában is meglehetősen régies képet mutatott,50 sőt talán
ebben az állapotában maradt egészen a 20. század elejéig.51 Gyanítható, hogy valamikor ekkortájt
építettek eléje egy modern homlokzatú, merőleges épületszárnyat, sőt talán az emléktábla 1911-es
felhelyezése épp az építkezés befejezéséhez köthető. 52 Nem rendelkezünk információkkal arra
nézve, hogy az utóbbi száz évben milyen mértékű beavatkozások történtek az ősi házrészen, de
az emléktábla szövegéből arra következtethetünk, hogy elhelyezésekor még létezett a nevezetes „boltozatos szoba”, és a hozzá kapcsolódó történet is elevenen élt a köztudatban.53
Megannyi kérdés, amelyek egyikére sem tudunk egyértelmű választ adni. Jogosan kérdezheti bárki: mi az, amit bizonyosan tudunk a zilahi eseményekről? Valójában nagyon kevés.
Csupán annyi, hogy 1714-ben, valamikor november elején, úgy 9–10. táján XII. Károly svéd
király, hazatérőben törökországi tartózkodásából, valóban átutazott Zilahon. Hogy ott mennyi
ideig tartózkodott, kinek a vendégszeretetét élvezte, és valóban megszállt-e egy éjszakára, az
vizsgálódásaink ellenére továbbra is rejtély marad. Jelenlegi ismereteink alapján nem tudjuk
megnyugtató módon elválasztani a reális elemeket a valótlanoktól, de – az alcímben megfogalmazott kérdésre felelve – Zoványi P. György és XII. Károly zilahi találkozóját bátran sorolhatjuk a képzelet szüleményei közé. 54 Viszont egy helytörténeti adalékon túlmenően sokkal
messzebbre mutat, hogy a leírtak fényében komoly kételyek merülnek fel az egész Zoványi-

Logikusabb megoldásként kínálkozna, hogy Zoványi inkább Somlyón fogadta az átutazóban levő svéd uralkodót, s a
helyszín csupán az utódok emlékezetében módosult Zilahra. Ballagi hivatkozik is arra a szóbeszédre, hogy Károly
állítólag a somlyói református papilakban szállt meg s egy imádságoskönyvet ajándékozott a vendéglátó lelkésznek, de
kételkedik ennek hitelességében. Egyetértünk vele, mivel a Halmágyi-féle somlyói Historia Domusban sincs nyoma a
királyi látogatásnak. Ballagi 202. Vö. Halmágyi 36.
47
Szilágyi 75.
48
I. m. 55. Péterffy Lajos zilahi diákoskodása idején még látta az épületet, noha a tulajdonost, egykori tanárát tévesen Kerekes Andrásként említi. Péterffy 105.
49
Petri I. 248.
50
Szilágyi 55.
51
Péterffy 105.
52
Egy svéd képesújságban 1913-ban megjelent tudósítás szerint az emléktábla 1911-ben készült el. A mellékelt
fényképfelvételen már ezt az új épületet örökítették meg az akkor még sértetlen homlokzaton elhelyezett felirattal. Az
újságcikket a malmöi városi könyvtár alkalmazottja, Carola Beijer szívességéből tanulmányozhattuk. J. A. Davidsson:
Karl XII i Ungarn. Hvar 8 Dag, 1913. 31. sz. 489.
53
Erre utal, hogy az utca elnevezését a városi képviselőtestület már jóval korábban, 1879-ben Királyra változtatta.
Ballagi 193.
54
Ballagi külön részt szentel munkája elején a Károly átutazásához fűződő számos legendának, melyek tanúsága
szerint az utókor emlékezete különféle, bizonyíthatóan soha meg nem történt eseményeket fűzött a király személyéhez
(báli tánc, lópatkolás, úrvacsoravétel, ajándékozások). Ballagi 7–12.
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életrajz megbízhatóságának tekintetében, 55 egy későbbi alapos kritikai vizsgálat megtételére
ösztönözve bennünket. Hogy mi az igazság a házigazda cikornyás üdvözlőbeszédével és a királyt álomba bódító aszúborával kapcsolatban, bizonyára már sosem fogjuk megtudni – örökre
elenyészett, mint a talányos történet titokzatos forrása, Zoványi uram tűzben elhamvadt naplója.

55
Különösen nagy óvatosságra int bennünket az a tény, hogy még egy olyan jeles egyháztörténész is, mint
Zoványi Jenő lexikonában gyakorlatilag erre a forrásra alapozza a Zoványi P. Györgyre vonatkozó szócikket. Zoványi
708–709.
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Szilveszter László Szilárd

Késő modern tendenciák
Dsida Jenő verseiben
Ha néhány olyan jellemzőt kellene kiemelnünk Dsida Jenő költészetéből, amely a szakirodalom szerint; az életmű egészét a leginkább meghatározza, talán a transzcendencia utáni vágyat, az Isten-élmény jelenlétét és a teremtett világ tökéletességének kifejeződését említhetnénk elsőként.1 Az olyan költemények, mint a Templomablak; Tíz parancsolat; Nyáresti áhítat; Álmot adsz…; Hálóing nélkül... az individuum és Isten, ember és természet effajta
közvetlen kapcsolatát ábrázolják. Ezekben a versekben, Cs. Gyímesi Éva szavaival: „az Istenhez tartozás a költő számára evidencia, amiről éppoly természetesen, magától értetődően lehet
beszélni, mint a köznapi élet dolgairól”.2 Mesterkéltebbnek tűnik ez az Isten és ember közötti
bizalmi viszony azokban a kései avantgárd líra stilisztikai-poétikai hagyományát követő alkotásokban, ahol a beszélő egy profanizált Krisztus-képet állít elénk (Krisztus; Az utcaseprő),
vagy ő maga kíván a Megváltó szerepével azonosulni (Út a Kálváriára). Az ilyen szövegeket
lényegében a huszadik század elejének expresszionista törekvéseivel rokoníthatjuk, egy olyan
művészeti irányultsággal, amely – az alapvetően egzisztencialista beállítódás mellett – nagyfokú szociális érzékenységről és a világ megváltoztatásának igényéről tesz tanúságot. A húszasharmincas évek Dsida-költészetében azonban érzékelhető egy olyan – leginkább talán a korabeli József Attila- vagy Szabó Lőrinc-versekkel összehasonlítható – stilisztikai-poétikai szemléletmód is, amely bár egyértelműen kifejezi kétkedését a modern, karteziánus gondolkodás
optimizmusát illetően, az egyén transzcendencia-élményét mégis alárendeli a tragikum, az értékhiány és az identitásválság tapasztalatának. Ebben a kontextusban pedig a költészet közösségi szerepének a megkérdőjeleződése mellett a szerző és (vers)szöveg, alkotó és nyelv klaszszikus viszonyának az átalakulása is kifejezésre jut.
1. Heidegger szerint a korai görög gondolkodásban a „phüszisz” az a fogalom, amely a világegyetem mindent átfogó, mindent magában foglaló működését jelenti. Lét és létező elválaszt(hat)atlanságában az ember és a természet nem egy rész–egész viszony egy-egy alkotóelemeként értelmezhető, hanem a mindenség egységét adó mozgásban. 3 Ez az a működés,
amely minden elemnek csak a teljességgel való kapcsolata függvényében tulajdonít jelentőséget. Önmagában tehát semmi sem abszolút és változatlan érvényű, semmi sem állandó, csakis
az univerzummal, a másokkal való együtt-változásban: növekedésében vagy csökkenésében,
fejlődésében vagy felbomlásában ismerhető fel. „Növények és állatok mozgásban vannak még
akkor is, ha mozdulatlanul állnak és pihennek. […] A φύσις [phüszisz] kiindulása és elrendelése is a mozgásnak és nyugalomnak” – jegyzi meg Heidegger.4
A keresztény filozófia ezt a mindent egységbe foglaló, mindennek célt adó működést Istennek tulajdonítja. Rajta kívül minden létezőnek van kezdete és vége, minden osztható és megsokszorozható. Semmi sincs Isten nélkül, és minden csak általa létesül. Egy 15. századi keresztény filozófus, Nicolaus Cusanus szavaival: „csakis [Isten] a végtelen, örök authypostaton léte1
Vö. Cs. Gyímesi Éva: A pajzán angyal (A szent és a profán Dsida költészetében). = Kritikai mozaik. Polis Könyvkiadó, Kvár 1999. 193–202; Rónay György: Dsida Jenő. = Pomogáts Béla (szerk.): Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő.
Nap Kiadó, Bp. 2001. 149–155; Lisztóczky László: Vonások Dsida Jenő portréjához. Kriterion Könyvkiadó, Kvár 2005.
2
Cs. Gyímesi Éva: i. m. 198.
3
Vö. Martin Heidegger: Α φύσις lényegéről és fogalmáról. Ford. Vajda Károly. = Útjelzők. Osiris Kiadó, Bp.
2003. 225–282.
4
Uo. 233.
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zik önmaga által, mivel csakis ahhoz nem lehet semmit hozzáfűzni, sem elvenni belőle. […] ha
nem látjuk meg ezt az Egyet a sokszerűségben, úgy nem is tárulhat más a szemünk elé, mint
vég nélküli formátlanság és meghatározhatatlan zűrzavar.”5 Az Isten nélküli univerzum (modern) gondolata ebből a nézőpontból együtt jár a kaotikus, kiismerhetetlen, érthetetlen valóság
tapasztalatával, a széteső világ képzete pedig az ember Isten-hiányaként, az önmagát mindeneknek (m)értékévé tevő szubjektum egyetemes válságának a kifejeződéseként diagnosztizálható.
A 20. század elején Bataille a teoretikusa annak a Nietzsche által inspirált és a költészetben
elsőként talán Baudelaire lírájára jellemző (viszont a századelő analitikus pszichológiájának
érdeklődési körétől sem idegen) irányultságnak, amely a morbid, a visszataszító, a meztelen
emberi test és a holttest irodalmi témaként való feldolgozásában a tabuk megdöntésére törekedett, de rejtetten éppen a tragikum és szorongásérzet elfojthatatlanságának, az egzisztenciális
elidegenedettségnek és a haláltól való rettegésnek az elleplezését szolgálta. Kissé tágítva ezt a
kérdéshorizontot, azt is mondhatnánk, hogy – amennyiben az ember szomatikus integralitása
allegorikusan a világ rendszerszerűségére és az individuum egységességének képzetére utal – a
test darabokra hullása egyet jelent az univerzum vagy a szubjektum szétesésének tapasztalatával. A modernizmus alkotója ugyanis az én-konstruktum megbomlását elsőként a világ tökéletlenségének (f)elismerésében éli meg, egy olyan (én)állapot projekciójaként, mely saját élményét ironikusan egy tagolatlan világarc, phüszisz dezintegrálódó (tükör)képében véli
(f)elfed(ez)ni. „Baudelaire – mondja Paul de Man – a halál legvisszataszítóbb aspektusait ünnepli a természetes és örömteli érzékelés nyelvén; vagy szándékosan nekrofil képeiben. […]
Az ilyen költők akkor a legkitűnőbbek, amikor ritka pillanatokban levetik a maszkot – mint
például abban a különleges versben (Le Réve d`un curieux), amelyben Baudelaire felismeri,
hogy a halálban való egység ígérete maga is teátrális fikció, a képzelet játéka, amely nem ér
véget az ellentétek soha be nem következő egyesülésére váró örök várakozás igazi kínjaival.”6
Némiképpen egy hasonló stilisztikai-poétikai beszédmód jellemző Dsida Jenő lírájában az
antik pásztorköltészet hagyományát felelevenítő versekre is. Elsősorban a Nagycsütörtök-kötet
1929 és 1932 között keletkezett két ciklusa: a Pásztori tájak remetéje és a Szerelmes ajándék
sorolható ebbe a kategóriába. Ezek a költemények a magány, a menekvés versei, „a szerelem
és a természet harmóniaélményét úgy éneklik meg, hogy az elszigetelje a vers alanyát a realitástól, feledtető narkotikumot jelentsen a valóság diszharmonikus érzéseket keltő erejével
szemben”7 – jegyzi meg találóan Láng Gusztáv:
Kunyhónkat a rengeteg rejti.
Csak a mosolygó Isten tudja,
hogy asszonya van a remetének.
A fenyőszag izmossá nevelt minket,
szívünket erőssé tette, tüdőnket tággá,
szeretetünket végtelenné.
Az éjszaka örömeiért hálás vagy nekem, –
én nyilakat és nyársat hegyezek,
5
Nicolaus Cusanus: De principio (A kezdetről). Ford. Révész Mária Magdolna. = Miatyánk. Írások és Szentbeszédek. Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, Bp. 2000. 25–27.
6
Vö. Paul de Man: A szimbolizmus kettős aspektusa. = Olvasás és történelem. Osiris Kiadó, Bp. 2002. 107–108.
7
Láng Gusztáv: Bukolika pásztori tájakon. = A lázadás közjátéka, Dsida-tanulmányok. Savaria University Press,
Szombathely 1996. 35.
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míg megfejed a kecskét.
Feljön a nap, a győzedelmes.
Lent, a kanyargó ösvényen,
ostor pattog
s ökörhajcsárok énekelnek.
(Hegyen lakók)
A metafizikai megismerés köntösébe bújtatott materialista gondolkodás szorongásélményének elfojtásaképpen és az individuum elidegenedettségének következményeként ugyanis az
alkotó itt egy új arcot, egy új identitást teremt magának a pásztorköltészet hagyományához
fordulva. Az ábrázolt táj meseszerűsége, illuzórikussága ugyanakkor a realitásvesztés és világvesztés állapotára utal (Halvány, borús táj; Elalszom, mint az őzek; Hajnali séta; Emléksorok;
Szökevények a fák közt).
A lírai szerep és valóság közötti ellentét jelenik meg a Pásztori tájak remetéje-ciklus Alkony című versében is, ezúttal viszont kendőzetlenül rámutatva az idill látszatjellegére:
Hűs márványkapukon bozontos indák
kúsznak hallgatagon, sűrjen, sötéten
s porladó madarak hullnak belőlük.
Az álarc, a költői póz itt sokkal kevésbé képes elf(el)edni azt az alapvető identitás- és értékválságot, amely a modernizmus késői változatának e két világháború közötti időszakára
jellemző. Nem tekinthető véletlennek tehát, ha a természeti táj metafizikai álcája mögött felsejlő egzisztenciális magány mellett a megszólaló saját emberi, alkotói szerepének mesterkéltségét és e mesterkéltség fájdalmát, tragikumát is érzékelteti a költemény soraiban: „Foszlányokban, ijedten csüng a nyirkos / ég. – A halk remetén éjbarna köntös. / Dudorász eszelősen és
kihamvadt, / gazbafult utakon bolyong, barangol.”
A nyelv általi identitáskeresés válsága, valamint a költészet kifejezőerejébe vetett hit megkérdőjelezése viszont ezekben a lírai alkotásokban a modern gondolkodásmód érvényességében való kételkedéshez is elvezethet. A halál megszelídítésének kísérlete és a rettenet kimondás által való feloldódása ugyanis – amint azt a Nagycsütörtök-kötet több darabjában, például a
Szomorú pásztor című költeményben megtapasztalhatjuk – eleve kudarcra ítélt kísérletnek minősül, ebben a felismerésben viszont a valóság elfogadásának sztoikus nyugalma és az alkotói,
gondolkodói szerep biztonsága is örökre elveszettnek tekinthető:
ó – hétszer szomorú a pásztor,
kinek gondolatai szórtan ténferegnek
s juhai szétzülltek mindörökre.
„[Az] élet történéseiben – állapítja meg Peter Sloterdijk –, mint jelenség, mindig ott van a
költőiség, a kitaláció, a hazugság. Ezáltal az emberi tudat ontológiailag ironikus helyzetbe kerül, ahol a színlelő […] arra ítéltetik, hogy kiismerje saját fikcióit.”8

8
Peter Sloterdijk: A gondolkodó a színpadon – Nietzsche materializmusa. Ford. Bendl Júlia. = Nietzschetanulmányok. Helikon Kiadó, Bp. 2001. 152.
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A modern líra identitásválsága azonban, amely elsőként a világ szétbomlásának tapasztalatában, az egységes univerzumkép illuzórikus voltára való ráismerésben jelenik meg, az Istenarc elvesztése következtében az emberi arcnak vagy az emberi test képzetének a szétesésében
is kifejeződhet. A phüszisz darabokra hullásának és a szintézis (újra)teremtésének lehetetlenségére való rádöbbenés egyik ilyen példája Dsida Jenő 1934-es Légyott című költeménye:
Haja bozótja
lassan kúszni kezdett
és körbeszőttefonta a falat.
Szíve, kit bomlott
keble kieresztett,
darázsként szállt
a mennyezet alatt.
A száj fölött
ibolyalángok gyúltak.
Kezéhez értem:
nyirkos ujjai
halk zizzenéssel
sorra földre hulltak,
mint hervadt szirmok
szoktak hullani.
A darázs és a földre hulló virágszirom hasonlata, valamint az ibolyaláng metafora itt éppen
azt a távolodó mozgást hangsúlyozza, mely során az egész alkotórészei (szív, száj, ujjak) önálló, egymástól már nemcsak a funkcióik alapján, hanem lényegi vonásaikban is különböző
(id)entitásokként szóródnak szét a világban. Az emberi test és az univerzum elemeinek azonosítása során létrejövő változások ugyanakkor – amint az a költemény soraiból is nyilvánvalóvá
válik – nem a valóságban, hanem a megszólalás aktusában teremtődnek meg, ami egyben azt
is jelenti, hogy emblematikusan a külső világ csupán az identitásvesztés megtapasztalásának
projekciójaként érvényesül.
„Az egység iránti vágy – állítja Paul de Man – a legfélelmetesebb tapasztalat, a halál fogalmainak segítségével írható le.”9 Hiszen a halál gondolata szükségképpen együtt jár az ember
saját teste fölötti uralmának az elvesztésével, a megsemmisülés tudata pedig az univerzum tapasztalásától és befolyásolásától való megfosztottságot is magában hordozza. Némiképpen egy
effajta, a korábbiaktól lényegesen különböző esztétikai pozíció megnyilvánulási formájaként is
értékelhetjük A pántos kapukon túl című Dsida-költeménynek egyik – a halál(félelem) modern
tapasztalatát ábrázoló – szövegrészletét. Az elmúlás itt egy hagyományos világ elvesztésének
élményét kifejező alakzatként értelmezhető:
Később az elmúlás gondolatára
bőrömön pörsent ki a borzadály
s az undorító temetőbogárra
gondoltam, mely poshadt húsomba váj
9

Paul de Man: i. m. 107–108.
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s belétojja petéit nemsokára.
Ha nőre néztem, rémített a báj,
mert elképzeltem fölpuffadva, holtan
s a hullabűzt szédülve szimatoltam.
Az elemeire bomló test képzete – mint az én tükröződése a világban és a világ tükröződése
az emberben – így csupán egyfajta reprezentációként ismerhető fel, hiszen a beszélő saját testét
legtöbbször csak a (hason)más(ok)hoz való viszonyában, egy emblematikus (alter)ego szerveződési formájaként éli meg. Az idézett költeményben ez a tükörviszony a „nőre néztem” szintagmához kapcsolja az önmaga létének végességére eszmélő individuum „borzadály”-át, megerősítve azt a tényt, hogy a halál(tudat) lényegében egy külső tapasztalás eredménye, vagyis
csak a másik ember halálával való találkozás során alakulhat ki.
A fent idézett soroknak egyik releváns következtetéseként tehát éppen annak a felismerése
fogalmazódik meg, hogy minden emberi arc egyfajta tükör-arc, amely azonban nem csupán az
individuális szándék vagy az alkotói intenció tudatos tevékenységének eredménye, hanem az
írás eredendő retorikai képződöttsége, a nyelv hagyományhoz kötöttsége és konvencionális
szerveződése által meghatározott: „mindenképpen csak egy nyelvet beszélünk – állapítja meg
Derrida –, amely nem a miénk, és amely mindig disszimetrikusan a másiké.”10 Erre a tapasztalatra utal az Itt feledtek című költemény is:
Jaj, milyen szánandó lehetek így,
sírásra görbült szájjal,
magamra húzva az est köpenyegét,
lelógó karokkal a rózsafa mellett.
De hát egyedül vagyok,
felhő-kígyók kúsztak a csillagokra,
senki se láthat.
A csend-falon kísértet-ujjak motoszkálnak,
nehéz illatok kapaszkodnak vállaimra.
A megszólaló képének, a szorongás és a fájdalom (ál)arcának a (nyelvi) világból való viszszatükröződése itt egy olyan többszörösen reflektálódó mozgást eredményez, amelyben a lírai
szubjektum létrejötte során az identifikációtól a valódi identitás (f)elismeréséig képes eljutni,
ez a folyamat viszont a költemény szövegében – paradox módon – a világ és én kapcsolatának
végleges megszűnéséhez vezet. Hiszen a „csend-falon” áthatoló egyetlen valóságos tapasztalat
magát az életet a halálba átvezető érzés emblematikus kifejezőjévé válik: „felhő-kígyók kúsztak
a csillagokra, / senki se láthat. […] nehéz illatok kapaszkodnak vállaimra.” Az (ál)arc így
valóságos (halál)arcnak, az élet állítása pedig ironikusan az elmúlás metaforájának is tekinthető, mivel az önmaga (jelen)létét igazolni akaró individuum egyre erősödő hangja már nem képes áttörni a „csend-fal” áthatolhatatlanságát:
Először csöndesen nyöszörgök,
aztán hangosabban sírok,
aztán az egyedüllét iszonyú félelmében
felszökök és rekedten kiabálok.
10

Jacques Derrida: A másik egynyelvűsége. Jelenkor 1993/11. 957.
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A magáramaradottság végső monológja tehát csak e hang megsemmisülésében nyerhet
finalitást, ez a poétikai gesztus viszont egyben a „beszélőként” tételezhető (és ilyen minőségében a műalkotás szövege által kezdeményezett diskurzus irányultságát meghatározni hivatott)
lírai identitás nyelvi fikciójától való eltávolodást is jelenti.
A költemény utolsó részletében a megszólaló önmaga helyzetét egy végtelen térbeli, időbeli
távolságból és egy személytelen pozícióból mintegy epidiegésziszként foglalja össze, így ironikusan csupán a saját megsemmisülésének a visszavonhatatlan bekövetkeztét hirdet(het)i. „Az
önhalál-írást – állapítja meg Schein Gábor – a mulandóság egyetemes tudása hatja át, és így az
írás szabaddá teszi az ént individuális jellegétől.”11 A beszéd és a lírai alany ittléte ebben a kontextusban nem egyéb, mint puszta illúzió:
Kiáltásomra fülledt sötét a válasz,
senki sem felel.
Messziről ropogós muzsika olvadt foszlányai
folynak csiklandozva fülembe
s kétségbeesésemet végighengereli
a táncdobogás hömpölygő, zavaros gurulása.
Lakodalom van valahol az ezredik házban,
a nagy ucca végén. Oda mentek,
mindenki oda ment, az egész világ.
Engem itt feledtek.
A megszólalásnak ebben az általános felé való mozgásában viszont – paradox módon –
nemcsak a szubjektum feloldódása, hanem a megőrződés, az írásban való továbbélés lehetősége is megjelenik. Hiszen amint a nyelv maga válik az identitásvesztés eszközévé, ugyanúgy –
látszólag akár a szerzői intenció ellenében – újra és újra megteremtheti létrehozója (ál)arcát is.
Az ember a maga mulandóságában itt már csupán szövegként létezik, és ilyenképpen – ahogy
az például a közismert Sírfeliratban egyértelműnek tekinthető – az alkotás lényegében a halálban megromló emberarc metaforikus megőrzője is egyben:
Megtettem mindent, amit megtehettem,
kinek tartoztam, mindent megfizettem.
Elengedem mindenki tartozását,
felejtsd el arcom romló földi mását.
„Magában véve minden írásos szöveg igényt tart arra, hogy tisztán önmagából lehessen
életre kelteni a nyelvben”12 – állapítja meg találóan Gadamer, és valóban, a költemény utolsó
soraiban materializálódó örök jelen fenomenalitásában teremtett szubjektum jelenlétének illúziója itt a látszólagos megerősítés mellett egyben ironikusan el is utasítja a feledés szükségszerűségét, hiszen a sorok olvasása maga után vonja a képzett értelmezőben egy életrajzi
alapozottságú Dsida-arc (fiktív) vonásainak a felidézését.

11

Schein Gábor: Egyik névben a másikat (az ironikus allegoricitás alakzata Füst Milán költészetében). Alföld 1999/9.

52–53.
12

Hans Georg Gadamer: Igazság és módszer. (Egy filozófiai hermeneutika vázlata). Osiris Kiadó, Bp. 2003. 437.
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2. Arról tehát, amiről a költő korábban azt gondolta, hogy a saját hangja és arca, a két világháború közötti költészetben kiderül, hogy csupán fikció, maga a műalkotás viszont lényegében azonosulás konvencionálissá vált szerepekkel. Ennek a poétikai attitűdnek a kinyilvánítása
jelenik meg a Hulló hajszálak elégiája című költeményben: „Én jártam mindig minden útban, /
én szerettem és haragudtam, / én éltem, sírtam, én daloltam / mindenki helyett. Költő voltam.”
Az eredetiség fogalmának megkérdőjeleződése pedig ezekben a versekben egyrészt éppen azt
bizonyítja, hogy a szó, a költészet ereje sem garancia többé az érték, az identitás kérdésének
megoldására, hiszen amiképpen a beszélő hangja elvesztődik a nyelv retorikai burjánzásában, a
szubjektum integritásának illúziója is mindig ugyanúgy szertefoszlik, ha az egy lírai alkotásban
kerül kifejezésre. A költői név mint az én egységességének védjegye voltaképpen abban a pillanatban maga mögött hagyja a jelölő és jelölt, jel és referencia közötti azonosság ábrándképét,
amint valami kimondatott;13 így az a textuális közeg, amely az én egységességének látszatát a
modern korban talán a legutolsóként volt kénytelen feladni, a harmincas évek költészetében
némiképpen elveszti az alkotó számára az identitás és identifikáció megteremtésében egyfajta
egzisztenciális állás-pontként nyújtott biztonságát.
„Úgy hisszük – állapítja meg Nietzsche –, hogy magukról a dolgokról tudunk valamit, amikor színekről, hóról és virágokról beszélünk, pedig semmi egyebünk nincs, mint a dolgok metaforái, amelyek azok eredendő lényegének legkevésbé sem felelnek meg.”14 A nyelv megnevező erejének, valamint a valóságábrázolás nyelvi lehetőségének kétségbe vonása jellemző a
Túl a formán című Dsida-költemény soraira:
Háznak mondasz valamit
– négy fala van, –
pedig nem az.
Kályhának mondod,
pedig nem az,
virágnak mondod,
pedig nem az,
asszonynak mondod,
Istennek hívod,
pedig nem az.
A fokozódás itt a lét és valóság ontológiai státusának nyelvi meghatározhatóságát egy szüntelenül újrateremtődő mozgássá alakítja, amely a köznapi élet banális eszközeitől – vagyis az
ember által alkotott, csak funkcionalitásukban érvényesülő tárgyak szintjéről (ház, kályha) –
az isteni teremtés elemeinek megnevezhetetlenségén keresztül (virág, asszony) a transzcendentális világszemlélet legvégső genus proximusáig tart (Isten). A nyelv segítségével történő racionális megismerés csődje pedig ebben a retorikai mozgásban ironikusan mindannyiszor visszafelé is (át)írható, hiszen míg a lét és létezés alapvető kérdéseinek – az isteni princípiumnak
vagy az asszony és virág fogalmainak – nyelven kívülisége talán még nyilvánvalónak tűnhet
bárki számára, a mindennapi valóság tárgyainak (ház, kályha) megnevezhetetlensége magát a
karteziánus gondolkodás alapjait vonja kétségbe.

13
„A nyelv használta szavak – jegyzi meg Heidegger – csak a szó forgácsai, melyektől az ember számára sohasem
vezet út, melyen vissza- vagy eltalálhatna a létezőhöz.” Vö. Martin Heidegger: Α φύσις lényegéről és fogalmáról. 262.
14
Friedrich Nietzsche: A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. Athenaeum 1992/3. 7.
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S bár ez a tendencia látszólag az avantgárd líra poétikai irányultságában is érvényesülni látszik – gondoljunk csak A ló meghal, a madarak kirepülnek soraira: „amit fölállítunk az nem
jelent semmit”, „ez már az öregség jele, / de nem jelent semmit” –, a látszólagos disszemináció
a közismert Kassák-eposzban tulajdonképpen egy olyan textuális produktum megteremtésének
igényéből ered, amely a valóság és nyelv egybefonódását állítja a középpontba. „A valóság
rangjára emelkedő művészi »jel« ugyanis – amint azt Kulcsár Szabó Ernő a magyar avantgárd
lírát elemezve megjegyzi – nem egyéb, mint valóság és művészet »egybeolvadása«, jel és dolog távolságának elvi megszüntetése a »valóság voltában« érthetővé váló művészi közlés érdekében.”15 Márpedig a Dsida-költemény éppen a dolgok és a nyelv közötti karteziánus közvetlenség illúzórikusságát és ennek a távolságnak a megszüntetésére irányuló poétikai intenció
hiábavalóságát érzékelteti:
Túl minden jelzőn és rendeltetésen
meglapul a dolgok lelke.
„A név szertefoszlik az általa megnevezett előtt” – állapítja meg Angyalosi Gergely találóan,16 s habár a vers lezárásában a prosopopeia, vagyis az univerzum antropomorfizálása elsősorban az individuumnak a transzcendenshez fűződő meghitt kapcsolatára, 17 az ismerősként
való üdvözlés békéjére vagy az ember és világa biztonságos egylényegűségére mutat rá, ez a
megoldás a költemény szövegében éppen azt az autonómiát függeszti fel, amelyben a beszélő
képessé válhatna önmaga arcának és hangjának a nyelv által megjelenített retorikai horizont
figurativitásától való elkülönítésére:
Kinyúl értem bizonytalan szavuk,
megölel láthatatlan karjuk
s úgy ringok el a titkok titkán,
mint az anyám ölén.
Azáltal pedig, hogy az individuum saját testét és arcát adja a dolgoknak, egyben önmaga
változik (ironikusan) egy – a nyelv önreferenciális horizontjában mindig újrateremtődő – retorikai alakzattá. „Lám, most e délben, mint a renyhe, holt só / terül szét ringó tengerek vizében, /
úgy oszlom én is szét e versben éppen / és gonddal mondom: tán ez az utolsó” – jegyzi meg az
1930-as keltezésű Kalendárium szonettekben (Augusztus) című Dsida-vers lírai szubjektuma
egy hasonló kontextusban.
A beszéd tehát, amely a 20. század emberének végső soron a megismerés, a metafizikai valóság leírásának eszközét jelenti, az individuum számára nem jelenhet meg többé az egzisztenciális kérdések megragadásának megbízható útjaként. A (modern) költészetben a lét lényegében szavak által kifejezhetetlenné válik, hiszen az isteni kinyilatkoztatás egzisztenciális elsőbbségét hirdető paradigma a modernizmusban elvesztette jogosultságát az anyag elsőbbségével
szemben. A keresztény kijelentés helyett ugyanis, mely szerint: „[az] Ige testté lett, itt élt közöttünk”,18 a materialista gondolkodás az egyetlen valóságos (lét)dimenziónak tekintett földi
15
Kulcsár Szabó Ernő: Az elidegenített nyelv „beszéde”. Az avantgarde hagyomány kérdéséhez. = Szöveg,
medialitás, filológia. Akadémiai Kiadó, Bp. 2004. 190.
16
Angyalosi Gergely: A név és aláírás problematikája Jacques Derrida műveiben. Filológiai Közlöny 1996/2. 162.
17
Vö. Cs. Gyímesi Éva: A pajzán angyal (A szent és a profán Dsida költészetében). 149–155.
18
János evangéliuma 1,14
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világ nyelvi kifejezhetőségét, az ember és a természet leírását helyezi elméleti vizsgálódásai
központjába. Az írással, információval ellentétben pedig, amely egyben az élet metaforájának
is tekinthető, ilyenképpen maga az anyag, a halál válik a lét elsődleges ontológiai ismérvévé.
Az ember egyetlen attribútuma a mulandóság, ebben a viszonyban pedig a legfőbb tapasztalat
az idő, amely a test romlásában nyer értelmet. Erre a kérdésre reflektál Dsida Jenő 1938-as
keltezésű, Már majdnem elfeledted című költeménye ironikusan: „nem fogod tudni elkerülni, /
nem tudsz előle menekülni, / pedig már majdnem elfeledted: / – Senki sem halhat meg helyetted.”
3. A 18–19. századi perspektívaváltás, amely a vallásos világkép etikai-esztétikai normáit
és célkitűzéseit egy „haladó”, a racionális gondolkodásra épülő tudományos szemléletmóddal
akarta helyettesíteni, az első világháború utáni időszakban a társadalom jobbítására irányuló
törekvések, a kommunizmus és fasizmus ideológiai célkitűzéseinek devalválódása nyomán
mindörökre kérdésessé lesz; a múlt nélküli jövő modern víziójában pedig – amint az a 20. század harmincas éveiben nyilvánvalóvá vált – az isteni princípium megkerülhetetlenségét éppen
az ember kiolthatatlan transzcendencia-szükséglete tette lehetetlenné. Idézzük fel Dsida Jenő
Kóborló délután kedves kutyámmal című költeményét:
Szép dolog átszökkenni az életen, átkarikázni,
átviharozni az ifju mezőkön, az ösztönök útján,
így szabadon, felelőtlenül. Itt van az árok, előre,
mélybe le, dombon fel s ujujuj, fel a hegyre, a hegyre
s túl a hegyen gyémántporral teleszórt levegőben
rajta, gyerünk, alakunk megnőtt a sötét horizonton,
fénylik az arcunk, szép kutya-homlokodat ragyogó láng
íveli körbe, zuhogva sugárzik a mennyei kékfény,
felkacagó fuvolák, mély kürtök, aranyhegedük víg
hangjai mellett porzunk át a mezőn, a vakító
angyali őrség kettős sorfala közt, csak előre...
szállva, repesve, kifúlva, kigyúlva rohanni előre,
mígnem a Márvány-Trónus elé dobbanva jelentjük:
– „Ifjan tértünk színed elé, örök isteni Felség.
Átnyargaltuk az életet. És megfogtuk a macskát!”
Az elmúlás tragikuma, az életszeretet és a „víg álarc” mögött felsejlő „halál-arc” kettőssége
itt egyaránt ábrázolásra kerül, mivel a „Szép dolog átszökkenni az életen” verssor a túlvilági lét
reményében a halált eufemizmussá szelídítő alakzatként és a modern értékhiány ironikus pátoszaként is értelmezhető. Ami ezért a vallásos meggyőződésben feloldható lenne, az tragikum a
modern gondolkodás irányából, és a kettő ellentéte mindaddig fennáll a 20. század embere
számára, ameddig a kétely (mely a karteziánus világszemlélet alapvető meghatározója) és a
félelem (éppen a racionálisan fölfoghatatlan elmúlás bekövetkeztének szükségszerűségét illetően) még a hit árnyékában is mindig újrateremtődik.
Az individuum modern fogalma tehát eleve feltételezi a társtalanság, az egyed(ül)lét és a
haláltól való rettegés előtérbe kerülését. „Tudatunkban – mondja Northrop Frye – elsődleges
helyet foglal el az a gondolat, hogy meg fogunk halni, ez pedig azt jelenti, hogy kezünk min-
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den munkája, civilizációnk minden teljesítménye magán hordja a halál tudását.”19 Ezért találhatunk rá Dsida Jenő 1938-as A sötétség verse című lírai alkotásában is arra az ironikusallegorikus beszédmódra, amelyben a megszólaló a minden ember számára sorsként rendeltetett elmúlás könyörtelen tragikumát érzékelteti:
...Mondd, kissé mártottál-e már
hófehér cukrot barna lébe,
egy feketekávés pohár
keserű, nyirkos éjjelébe?
S figyelted-e: a sűrü lé
mily biztosan, mily sunyi-resten
szivárog, kúszik fölfelé
a kristálytiszta kockatestben?
Így szivódik az éjszaka
beléd is, fölfelé eredve,
az éjszaka, a sír szaga,
minden rostodba és eredbe.
„A vers olvasásába belefeledkező gyönyörködést – jegyzi meg Orbán Gyöngyi – észrevétlenül s éppoly »biztosan«, mint »sunyi-resten« átitatta a halál borzadálya.” 20 És lényegében
ugyanez az esztétikai-poétikai magatartás jellemző a Dsida-költészet korábbi darabjaira – például a közismert Nagycsütörtök soraira –, ahol a kétely, bizonytalanság, (ön)bizalomhiány és
az embertársakkal való kapcsolatteremtés elmaradása válik jelentésadóvá:
Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak...
Az Evangélium szövegére utaló allúziók itt a várakozás és reménytelenség kettősségét mutatják fel, akárcsak az Olvadó jégvirág szövegében: „Ébredő, fanyar boroszlánok / símulnak a
nagy sziklasírra / s bent fekszik Lázár némán, hidegen. / Harmadnapos halott.”
A két világháború közötti költészet identitás- és értékválságának oka tehát nem csupán az
individuum dezintegrációjának folyamatában ragadható meg, hanem egy olyan – alapvetően a
modernizmus hagyományából eredeztethető – karteziánus világszemléletben is, mely metafizikai szinten megtagad mindenfajta transzcendentális alapú megismerést, de axiómáiban ugyanúgy megőrzi a hit struktúráit, mint a felvilágosodás előtti gondolkodásmód. Hiszen a modern
„én” születése csupán az ismerhető és ismeretlen nyelvi játékának szövevényeként, a kartéziánus gondolkodás törekvéseinek és az emberi lét empirikus felfed(ez)hetetlenségének egymással
szemben álló dualitásában jöhetett létre;21 a trópusaitól megfosztott metafizikai nyelv, a tudo19

Northrop Frye: A Biblia igézetében. Hermeneutikai Kutatóközpont, Bp. 1995.
Orbán Gyöngyi: Ígéret kertje. A dialógus poétikája felé. Pro Philosophia–Polis Könyvkiadó, Kvár 1999. 123.
Foucault szerint: „az ember nem tudott konfigurációként kirajzolódni az episztémében, anélkül hogy a gondolkodás
ne fedezze fel benne, de rajta kívül szintén, a peremén, ám ugyanakkor egész szövedékével határozottan összefüggve, az
éjszaka egy részét, azt a látszólag tehetetlen kiterjedést, amelyben a gondolkodás foglaltatik, egy elgondolatlant, amelyet
20
21
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mány nyelve pedig ebben az irányultságában egy olyan reflektív retorikai mozgásba vonja a
megismerés dimenzióit, amelyben a szubjektum történetiséghez-kötöttsége és az értékelés temporális érvényessége folytán az objektív elemzés, az (ön)megértés illúzióként lepleződik le.
Az Istenhez fűződő viszony azonban lényegét tekintve hermeneutikai viszony, ami azt jelenti, hogy mindenkor csak az ember és Isten közötti distancia (f)elismerésében vagyunk képesek kiteljesíteni, annak a tudatában, hogy a tőlünk különbözőt „magunk elé tudjuk állítani úgy,
ahogy van”. 22 Egy ilyen kapcsolat nem a tudományos megismerés (szubjektum–objektum)
irányultságában jön létre, hanem az odafigyelés alázatát, a szeretetet és a kérdezés nyitottságát
feltételezi. A modern ember viszont általában önmagát állítja minden (pár)beszéd fókuszába,
azaz csak egy olyan (állás)pontból tud megszólalni, amely „a vele szembekerülő tárgyiasulásban, vagyis az afölött való úrrá-levésben tapasztalja meg a létező[k]höz fűződő alapviszonyát”.23 A saját szubjektivitásában „ego”-ként értelmezett individuum így képtelenné válik a
valódi dialógus létrehozására és fenntartására, próbálkozásai nem jutnak túl az önmagárairányultság és a „másikat” objektumként definiáló magatartás határán.24 Dsida Jenő költészete
is csak néhány esetben képes arra (például Templomablak; Tíz parancsolat; Nyáresti áhítat;
Álmot adsz…), hogy feladja ezt a korlátozott nézőpontot.

szőröstül-bőröstül tartalmaz, ám amelyben maga is fogva van.” Vö. Michel Foucault: A szavak és a dolgok. A társadalomtudományok archeológiája. Ford. Romhányi Török Gábor. Osiris Kiadó, Bp. 2000. 365.
22
Vö. Hans Georg Gadamer: Igazság és módszer. 90.
23
Martin Heidegger: Α φύσις lényegéről és fogalmáról. 232.
24
Ebben a kontextusban Martin Buber egy Én-Te vagy egy Én-Az kapcsolat kifejeződéséről beszél. Az Én–Te viszonyban „a nekem rendelt Te átfog engem Önmagamat, anélkül hogy azonos lenne velem; korlátozott felismerésem
feloldódik a korlátlan megismerésben. […] a szeretet nem tapad az Én-re, hogy aztán a Te csak »tartalma«, tárgya legyen,
a szeretet az Én és a Te között van.” Az Én–Az irányultság Én-je viszont: „ego-ként jelenik meg és szubjektumként ébred
tudatára önmagának.” Vö. Martin Buber: Én és Te. 121; 19; 76.
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Szabó T. Attila és a néprajztudomány
A Szabó T. Attila életéről és munkásságáról készült eddigi összefoglalók olyan személyek
tollából származnak, kiket munkatársi, sőt baráti kapcsolat fűzött hozzá. Ezért nehéz lesz ezeket az írásokat adatgazdagságukban és élményszerűségükben fölülmúlni, hiszen nekünk már
csak hátrahagyott munkái, valamint másod-, harmad- és sokadkézből származó egyéb információk szolgálnak alapul egy Szabó T. Attila-kép kialakításához.
Egy tudós akkor nevezhető igazán „nagynak”, ha munkásságának és eredményeinek fontosságát nemcsak a kortárs1, de az elkövetkezendő generációk kutatói is elismerik, saját munkájukban felhasználják. Beszámolómban azt próbálom meg bemutatni, hogy Szabó T. Attila a
néprajz terén is – mint annyi más szakterületen – maradandó és alapvető eredményeket nyújtott.
Szabó T. Attila munkássága azt bizonyítja, hogy számára a kultúra egységes egész, aminek
a nyelv csak egyik komponense. Erdély legnagyobb nyelvtudósaként nem izoláltan kutatta a
nyelvet, hanem a maga szerves kulturális és társadalmi környezetében. Ezt bizonyítják gyűjteményes kötetei is, amelyek A szó és az ember (1971), Nyelv és múlt (1972), Nép és nyelv
(1980), Nyelv és irodalom (1981), Nyelv és település (1988) címeket kapták. Az interdiszciplinaritást tehát, ami a modern kor tudományosságának egyik legújabb felfedezése és törekvése,
nem elméleti síkon, hanem a gyakorlatban, kiadott munkái által valósította meg. Néprajzi jellegű munkáinak bizonyos része is ilyen interdiszciplináris módszerrel született: olyan tanulmányok ezek, amelyeket a nyelvtudomány is sajátjainak tekint.
Átfogó tudományos érdeklődésének már pályája elején tanúbizonyságát adta. Ő maga jegyzi meg, hogy ifjú korában „a fiatalabb lelket színesebb voltával inkább vonzó irodalomtörténet,
történettudomány, bölcselet, társadalomkutatás és néprajz érdekességeinek igézetében” élt, és
érdeklődése csak később, a „nagy tudósemberi egyéniségek hatására” fordult a nyelvészet irányába.2
Szabó T. Attila népi kultúra iránti lelkesedése mindvégig megmaradt, és egész pályája során folyamatosan közölt teljesen néprajzi jellegű és célú munkákat is. Ilyen irányú munkássága
valójában az etnográfia összes területét lefedi. Kutatásainak fontos hozadékai vannak a folklór,
a tárgyi kultúra, a népi gazdálkodás és a társadalmi viszonyok kutatása terén. A továbbiakban
ezeket a tudományos eredményeket kísérlem meg áttekinteni úgy, hogy néhány különösen figyelemre méltó munkájára részletesebben is kitérek. Néhol idézek is, elsősorban azért, hogy
alátámasszam az elmondottakat, másodsorban pedig azért, hogy az idézett szövegrészletek által
ízelítőt nyújthassak abból a közérthető, mégis a tudományos elvárásoknak megfelelő fogalmazási stílusból, amely Szabó T. Attila néprajzi jellegű munkáit nemcsak precízzé, de élvezetessé
is teszi.
Folklorisztikai munkái a népköltészetre, ezen belül pedig elsősorban a népballadákra fordítanak hangsúlyos figyelmet. Habár személyesen nem foglalkozott népballadagyűjtéssel, tökéletesen tisztában volt a folklorisztika módszereivel, ami a gyűjtések feldolgozását illeti. Ezt láthatjuk kisebb-nagyobb, a témával foglalkozó írásaiban, mint például az 1981-ben a Nyelv és

1
Életében több, tudományos érdemeit elismerő díjat is kapott: az MTA Sámuel Kölber jutalma (1934–1935); az MTA
Szily-emlékérme (1939); a Román Akadémia Cyprianu-díja (1975); a Magyar Néprajzi Társaság tiszteleti tagjává választotta (1976); az MTA is tiszteleti tagjának választotta (1977), a Magyar Néprajzi Társaság Györffy István Emlékérme
(1981); a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen díszdoktorrá avatták (1986) stb.
2
Szabó T. Attila: Anyanyelvünk életéből. Válogatott tanulmányok, cikkek. I. Kriterion Könyvkiadó, Buk. 1970. 9–10.
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irodalom kötetben megjelent Két népdalunk szövegének forrásvidékén3 című írásában vagy az
ugyanitt közreadott Az erdélyi, bukovinai és a moldvai magyar népballada-gyűjtés történetéhez4 címet viselő rövidebb tanulmányában. Ilyen irányú tájékozottságát, tudományos erudícióját azonban mindenekelőtt az bizonyítja, hogy ő szerkesztette és látta el előszóval Kallós Zoltán Balladák könyve (1970) című gyűjteményét. E gyűjtemény fontossága többek között abban
rejlik, hogy – amint ő maga írja – „anyagának egybegyűjtője [...] egymagában számszerűen is
több dallamos balladával és balladás darabbal gazdagítja [...] a kiadott balladák számát, mint
amennyit együttvéve az előtte járók közleményeiből eddig ismertünk”.5 A kötet előszavában 26
pontba szerkesztve foglalja össze a népballada kutatástörténetét a 18. század utolsó évtizedeitől, a kéziratos énekes- és verseskönyvekben mindinkább szaporodó népköltészeti alkotás iránti
érdeklődés felébredésétől, egészen a Balladák könyve megszerkesztéséig. A balladakutatás
„életútjának” felvázolása során kitér a fontosabb kutatók munkáinak bemutatására, így részletesebben beszél Petrás Ince Jánosról (aki szerinte az első olyan népköltési gyűjtemény létrehozója, melyben jelentős számú népballada található), továbbá Kriza Jánosról, Gyulai Pálról, Benedek Elekről, Szabó Sámuelről, Jankó Jánosról, Seprődi Jánosról, Veress Sándorról, Bartók
Béláról, Kodály Zoltánról, Domokos Pál Péterről, Lajtha Lászlóról, Konsza Samuról és még
néhány más balladakutatóról. Az összefoglalóban figyelmet fordít a tudományszervező intézmények, folyóiratok ismertetésére is, és beszél a Magyar Népköltési Gyűjtemény, az Erdélyi
Múzeum-Egyesület, a Magyar Nyelvőr, az Ethnographia, valamint a kolozsvári Folklór Intézet
szerepéről. Fentebb idézett következtetését a Kallós-gyűjtemény jelentőségéről tehát a tudománytörténet teljes ismeretében vonja le. A kötet megszerkesztéséért és a tudománytörténeti
rész megírására fordított precíz munkájáért mindig is hálás lesz a néprajztudomány.
Folklorisztikai munkásságával kapcsolatban még azt kell elmondanunk, hogy a népdalok,
mesék, anekdoták sem kerülték el figyelmét, valamint azt, hogy a kéziratos verseskönyvek és a
virágénekek problematikája is kedveltebb témái közé tartozott. E téren legjelentősebb a Kéziratos énekeskönyvek és verses kézirataink a XVI–XIX. században című, 1934-ben kiadott munkája.
Továbbá az olyan, ezoterikusnak nevezhető folklorisztikai témák sem kerülték el figyelmét,
mint például a hiedelemkutatás. Szabó T. Attila a levéltári munka során előbukkant hiedelemadatokat általában rövid, lényegre törő írásokban publikálta. A boszorkányhit XVIII. század
végi dési emlékei6 című, 1985-ös közlésében például egy olyan peranyag részleteit hozza nyilvánosságra, melyek a 18. században még virágzó boszorkányhittel kapcsolatban fontos új információkat szolgáltatnak. A három bemutatott vallomás közül a harmadik, a 48 éves nemes
rendű Dants Zsigmondnéé a legrészletesebb és több szempontból is a legérdekesebb. Elsősorban ez örökíti meg a boszorkánnyal kapcsolatos hiedelmek többségét (a gyermekágyas anya
megrontása, a boszorkány metamorfózisai, elhárító technikák stb.). Ez a közlemény továbbá
bizonyítékul szolgál arra is, hogy a 18. századi kisvárosi környezetben még a nemesi származású fiatal férfiak is hittek a boszorkányokban, tehát egy általánosan elterjedt, nemtől és rangtól független hiedelemkörről van szó, hisz „nem a babonáskodás tekintetében hiszékenyebb
asszonynépség tanúságtételeként jegyezték le”.7
3

Uő: Nyelv és irodalom. Válogatott tanulmányok, cikkek. Kriterion Könyvkiadó, Buk. 1981. 176–182.
Uo. 442–481.
Uő: A hazai magyar népballadagyűjtés életútja. Balladák könyve. Élő hazai magyar népballadák. Kallós Zoltán
gyűjtése Szabó T. Attila gondozásában. Kriterion Könyvkiadó, Buk. 1970. 41.
6
Szabó T. Attila: Tallózás a múltban. Válogatott tanulmányok, cikkek. VI. Kriterion Könyvkiadó, Buk. 1985. 222–
227.
7
Uo. 227.
4
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További, hiedelmekkel foglalkozó munkái a Bűbájos vagy!8, a Babonás helynevek9, a Trágyázási babona 1791-ből10, a Farkasinat gyűjt, farkasinat vetett11 című közlemények.
Szabó T. Attila néprajzi munkássága egyik legtermékenyebb területének a tárgyi kultúra bizonyult. Ezt a termékenységet nemcsak a megjelent munkák száma jelzi, hanem az érintett területek sokszínűsége is. Elsősorban fontos megemlíteni a hímzésekkel kapcsolatos kutatásait, melyeket nemcsak levéltárakban, hanem terepen is végzett, és amelyek bizonyos darabok saját gyűjteménybe való felvételét is eredményezték.12 E téren szerzett tapasztalatait később felhasználhatta a
budapesti Néprajzi Múzeum hiányosan adatolt darabjainak meghatározásában és értékelésében,
amit Haáz Ferenccel és Palotay Gertrúddal közösen végzett. E munka során olyan múzeumi azonosítási módszert dolgoztak ki, amit a muzeológusok azóta is alkalmaznak.13 A témával kapcsolatos egyik legfontosabb tanulmánya, a múzeumban feldolgozott anyagról készültek mellett, A
szlovák kézimunkák erdélyi divatjának és hatásának történetéhez14 című 1980-ban megjelent írás,
amely levéltári adatokkal bővíti ki az addigi eredményeket.15 Ebben több olyan hagyatéki levélből, peres iratból, kelengyeösszeírásból stb. származó adalékot tesz közzé, amelyek az e tárgyban
végzett addigi kutatásokat fontos többletinformációkkal egészítik ki. A kronológiai sorrendben
közölt adalékok közül az első (1733) fél évszázaddal korábbról való, mint az addig ismert legrégebbi ilyen feljegyzés. Ez a Teleki Judit hagyatékából származó adat több szempontból is lényegesnek bizonyult. Egyrészt alátámasztja Palotay Gertrúd feltételezését, miszerint a szlovák (tót,
tótos) kézimunkák a 18. század harmincas éveiben terjedtek el Erdélyben, másrészt, pedig, a többi adalékkal egyetemben, cáfolja Palotaynak azt az elképzelését, miszerint ezek a darabok az
egyház közvetítésével kerültek világi használatba. Szabó T. Attila újabb levéltári adalékai ugyanis mind világi kézen levő darabokról árulkodnak. Kitűnik belőlük, hogy a feljegyzés idejében a
tót, tótos jelzők általános érvényűek voltak ezen textíliák jellemzésére. A szlovák kézimunka
„világiak útján való terjedésének elsőbbségét” tehát „kétségtelennek kell tartanunk” – írja.16
Összefoglalva ezen rövid, mégis nagy fontosságú munkáját, elmondhatjuk, hogy az itt közzétett adalékok és a hozzájuk fűzött kommentárok nemcsak néhány új adatot szolgáltatnak a
szlovák kézimunkákkal kapcsolatosan, hanem olyan módon küszöbölik ki az addigi hiányosságokat, hogy lehetővé teszik ezen darabok történeti terjedésének felvázolását legkorábbi megjelenésüktől kezdődően.
A tárgyi népművészet területén végzett kutatásainak eredményei azok a tanulmányok is,
amelyekben a festékesek (A festékes és erdélyi társai17, 1971), a viselet (A kalotaszegi női öltözet leírása 1864-ből18, 1980; A mezőségi Szék női és férfiviselete XVIII–XIX. századi történetéhez19, 1980) és a népi építészet (A bábonyi népi építkezés néhány emléke20, 1980) egyes kérdé8

Uő: Nyelv és irodalom. 26–29.
Uo. 92–95.
Uő: Nép és nyelv. Válogatott tanulmányok, cikkek. IV. Kriterion Könyvkiadó, Buk. 1980. 352.
11
Uo. 353–355.
12
Balassa Iván Szabó T. Attila és az erdélyi magyar néprajzkutatás című összefoglalójában írja (Ethnographia 1995.
106. évf. 2. sz. 1017–1023): „Hatalmas, több százra tehető hímzésgyűjteményét az Erdélyi Nemzeti Múzeumnak ajándékozta úgy, hogy annak feldolgozását munkatársai segítségével elvégezte.”
13
Balassa: i. m. 1019.
14
Szabó T. Attila: Nép és nyelv. 276–291.
15
Ebben az írásban Szabó T. Attila Palotay Gertrúd Tót csipke, tót hímzés a XVIII. századi Erdélyben című, 1947-es
összefoglaló értékű munkáját veszi az eddigi kutatások alapjául.
16
Uo. 228.
17
Uő: A szó és az ember. Válogatott tanulmányok, cikkek. II. Kriterion Könyvkiadó, Buk. 1971. 101–115.
18
Uő: Nép és nyelv. 299–300.
19
Uo. 301–304.
20
Uo. 326–330.
9
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seinek vizsgálatát végezte el. Továbbá kitüntetett figyelmet szentelt a fazekaskészítmények
történeti kutatásának, levéltári adatokkal egészítve ki az addigi hiányokat (A „győri bokály”, a
„győri kancsó” és a „győri pohár” erdélyi elterjedéséhez21, 1980; Szegedi fazekaskészítmények Erdélyben22, 1980; Kalotaszeg régi népi fazekasságának történetéhez23, 1980 stb.).
A társadalmi kapcsolatok és jelenségek vizsgálata során elsősorban a 17–19. századi levéltári anyagot hasznosította. Így lehetősége adódott a feudalizmus társadalmának behatóbb vizsgálatára, amint ezt Kalotaszeg jobbágyságának szolgáltatása és adóztatása 1640–169024 című
tanulmánya is mutatja. Néhány társadalomnéprajzi írásban a moldvai csángók belső tájitörténeti tagolódásának bonyolult problematikájához szolgáltat történeti-néprajzi és nyelvészeti
adatokat. Ilyen pl. a Kik és hol élnek a csángók?25 című 1972-es összefoglalója, melyben a
Romániában élő, csángónak nevezett népcsoportok kulturális és történeti tagolódásának alapvető kérdéseit tisztázza. Erre azért van szükség, mert amint maga is megjegyzi, egymástól
„földrajzilag nagyon távol eső, kialakulásukat tekintve is egymástól teljesen elütő jellegű néprészeket illet a tudomány ezzel a névvel”.26 Írásában ezért részletesen foglalkozik mind a négy
csángónak nevezett csoporttal: a hétfalusi, a gyimesi, a bukovinai, valamint a moldvai csángókkal. Megrajzolja a csángó vidékek belső táji tagolódását, felsorolva a különböző ide tartozó
falvak neveit, és – ahol erre lehetősége van – ismerteti a népcsoportok eredetét is. Mégis a tanulmány legnagyobb része a negyedik csoporttal, a moldvai csángó magyarsággal foglalkozik.
Az itt élő csángóság „településpontjainak meghatározása és e településpontok [...] lakosságának nyelvjárási csoportokba sorolása a kolozsvári egyetem magyar nyelvtudományi tanszékének 1949–1962 között folytatott helyszíni kutatásai nyomán vált lehetségessé”. 27 Ennek
eredményeképpen a moldvai csángókat három nagy csoportba sorolta. Az északi csángók a 19.
század folyamán költözhettek mai lakóhelyükre: Roman környékére. Ők alkotják a legtávolabbi csángómagyar csoportot. A déli csángókat elsősorban sz-elő nyelvjárásuk különbözteti meg
az északiaktól, és két belső csoportra oszlanak: a kisebb kiterjedésű déli csángók és a nagyobb
létszámú székelyes csángók közösségeire. A harmadik csoportot az „Aranyosbeszterce [...],
Szeret [...] és a Tázló [...] közötti vízválasztó dombvonulat különíti el”28 a többi településtől.
Ez a csoport nagyjából a Tatros és Tázló menti falvak lakosságából áll, és több mint negyven
össze nem függő települést foglal magában, melyeket a szerző név és földrajzi elhelyezkedés
szerint fel is sorol.
Más, csángósággal foglalkozó fontosabb munkái közül ha csak cím szerint is, de meg kell
említenünk A moldvai „Zekel videk” kérdéséhez,29 A moldvai csángó nyelvjárás kutatása30 ,
Kaluger, Kalugyer31, Moldvai csángó csillagnevek,32Elavult, halódó és élő kicsinyítő képzők a
csángó nyelvjárásban33 című írásait.

21

Uo. 319–324.
Uo. 325.
Uo. 315–318.
24
Uo. 434–483.
25
Szabó T. Attila: Nyelv és múlt. Válogatott tanulmányok, cikkek. III. Kriterion Könyvkiadó, Buk. 1972. 122–131.
26
Uo. 122.
27
Uo. 130–131.
28
Uo. 128.
29
Uo. 119–121.
30
Uő: Nyelv és irodalom. 482–527.
31
Uő: A szó és az ember. 219–225.
32
Uő: Nyelv és múlt. 132–138.
33
Uő: Nép és nyelv. 102–165.
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A tárgyalt három nagy kutatási területen kívül olyan témákkal is foglalkozott, melyek öszszetettségük miatt a fenti kategóriák egyikébe sem sorolhatók be. Ilyen kutatási területet képeznek a népszokások, amelyeknek népköltészeti repertoárja, rituális eszközhasználata és a
résztvevők társadalmi kategóriáinak vizsgálata egyaránt lehet a folklorisztika, a tárgyi kultúra
és a társadalomnéprajzi kutatás tárgya. Szabó T. Attila e téren is maradandót alkotott a karácsonyi népszokások, valamint a kopjafás-zászlós temetkezési szokások vizsgálata során. Ilyen
témájú írásai a Kopjafás-zászlós temetkezés a kalotaszegi Zsobokon,34 A kopjafás-zászlós temetkezés emlékei, 35 a Karácsony-táji népszokások a Lápos menti Domokoson, 36 vagy Egy
XVIII. század közepi népies betlehemes játék,37 hogy csak néhányat említsünk.
Mindezek mellett fontos megemlíteni a nyelvjáráskutatás területén elért eredmények néprajzi vonatkozásait is, habár a néprajzi igényű feldolgozás sok esetben a levéltárakban végzett
nyelvészeti kutatásoknak „csak” mintegy mellékterméke volt. Ezek mellett azonban – amint
láttuk – ott találjuk azokat a nagy összefoglaló feldolgozásokat is, amelyeket nem a nyelvész,
hanem a néprajzos Szabó T. Attila készített.
A kultúra integrált jellegét messzemenően tiszteletben tartó kutatásmódszertani hozzáállása
a tekintetben is tanulságos, hogy ő hívta fel a figyelmet a levéltári kutatás néprajzi lehetőségeire, és konkrét kutatási eredményeivel is bizonyította az e forrásokban rejlő etnográfiai távlatokat.
Összefoglalóm nem lenne teljes, ha említés nélkül hagynám Szabó T. Attila néprajzi munkásságának azon területét, melyről saját tollából származó írások nem tanúskodnak. Értékes
munkájának emlékét csak azok a kollégák őrzik, akik valaha együtt dolgozhattak vele, vagy
valamilyen tudományos probléma kutatásában, az akkori hatósági ellenőrzéseket megkerülve,
segítséget kaptak tőle. Habár ezen „akciók” elsősorban személyre szólóak voltak, mégis az
egész néprajztudomány előrehaladását segítették, ugyanakkor bizonyítják Szabó T. Attila elkötelezettségét a tudományos kutatás iránt, mely függetlenül attól, hogy a nyelvészet, az irodalom
vagy éppen a néprajz körébe tartozik-e, elsősorban tudomány, ami önmagunk és környezetünk
megismerését szolgálja. Készségesen hozzájárult például a Néprajzi Lexikon bizonyos szócikkeit alkotó adatok megszerzéséhez, lektorálta Filep Antal és Kósa László közös kötetét, A magyar nép táji-történeti tagolódását38 stb. Ilyen irányú tevékenységéről rengeteg adat található a
Szabó T. Attiláról szóló, eddig megjelent megemlékező és összefoglaló írásokban olyan kutatók tollából, akik ezt a segítőkészséget személyesen is megtapasztalhatták. Ezért nem tartom
feladatomnak a részletesebb beszámolót.
A néprajztudomány szempontjából is elkerülhetetlen Szabó T. Attila egyetemi tanárként
végzett előadói, irányítói munkájának megemlítése. Habár ő maga is bevallotta, hogy „a tudományos kutatásnak az elmélyültségét és a lehetőségét sokszor akadályozza az, hogy [...] megszabott tanrendi kötöttséggel előadásokat kell tartani és a kutatói munka legizgatóbb mozzanatakor annyiba kell hagyni, mert [...] szól a csengő, és elő kell menni”39, oktatói feladatait mindig komolyan vette, és diákjait mindvégig személyesen irányította, támogatta. Sőt
„nemzedékeken át az egyetemi ifjúságban [...] ébren tartotta a néprajz iránti érdeklődést”40 is.
34

Uo. 331–332.
Uo. 333–340.
36
Uo. 362–368.
37
Uo. 369–380.
38
Lásd Kósa László Szabó T. Attila és a néprajztudomány című megemlékezését. Művelődés 5. LIX. évf. Május,
2006. 7–10.
39
Pozsony Ferenc: Interjú Szabó T. Attilával. Uo. 13–16.
40
Filep Antal: Szabó T. Attila etnográfiai öröksége. = Bárth M. János (szerk.): Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára. Bp. 2006. 20.
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A tudományos kutatás mellett tehát nagymértékben hozzájárult egy új néprajzkutatói nemzedék
felkészítéséhez és kineveléséhez: „azt tartom a tanári életben nagyon szépnek, hogy [...] kutatással is foglalkozzék és ugyanakkor a diákság köréből is részben a gyakorlati tanári munkára
készítsen elő embereket, részint pedig a tudományos kérdések iránt érdeklődő diákok közül
kiemelje azokat, akik a további kutatásra alkalmasak, és ezeket segítse a tudományos munka
terén való elindulásban.”41
Összegezve: joggal állíthatjuk, hogy Szabó T. Attila, aki elsősorban kiváló nyelvtörténész
volt, teljes értékű néprajzosnak is tekinthető, hiszen ezen a téren is – megjelent munkái és az
általa kinevelt kutatónemzedék által egyaránt – monumentális életművet hagyott maga után.

41

Pozsony: i. m. 16.
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Kósa Ferenc

Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár Déssel
kapcsolatos jegyzetei és adatai*
1. Tudjuk, hogy gyermek- és ifjúkorunk tapasztalatai, élményei életre szólóan áthathatják
törekvéseinket, céljainkat. Bennünk örökre termékeny emlékezésként és ösztönző forrásként
munkálhatnak.
Szabó T. Attila fiatal évei Déshez kötődnek. E város népéhez, társadalmához és táji környezetéhez mindvégig hű maradt: „életem a gyermekkortól kezdve ehhez a városhoz kapcsolódott” – vallja1, amiről tanulmányai és emlékezései beszédesen tanúskodnak. Ilyen a múltat a
jelennel átfogó, teljes feltárásra törekvő, az egyetemes magyar helytörténet szempontjából is
alapvető jelentőségű Dés helynevei. In: Szabó T. Attila: Nyelv és település. Európa Könyvkiadó, Bp. 1988 (ezután: NyT). 103–183 és 517–525. Lásd továbbá: Dés települése és lakossága.
In: NyT 85–102; Levéltári adatok a dési fazekascéh történetéhez. Kvár 1947; A boszorkányhit
XVIII. század végi dési emlékei. In: Szabó T. Attila: Tallózás a múltban. Kriterion Könyvkiadó,
Buk. 1985. 222–227.
Váratlan halála miatt a Szótörténeti Tár szerkesztésében csak a 7. kötet végéig juthatott el.
Életművének egyik újszerű vonása, hogy számos szócikke Désre emlékeztető jegyzeteket tartalmaz, s ezek a számtalan többi történelmi, jogtörténeti, szokástörténeti, néprajzi, tárgytörténeti, nyelvi stb. jegyzetekkel szinte átszövik az említett köteteket. Az egykori Désre emlékező
jegyzetanyag természetesen túlmutat helyi jelentőségén, és ma már történeti értéke van.
Mutatóban lássunk tehát néhányat a dési példákból,2 amelyek a többivel együtt a Tárt sajátosan gazdagítják:
antikva 1. ős-jobbágytelek [...] 1838: Az Én egész birtokom eleitől fogva még eddig többre
fél antiquánál nem terjedhetett [Dés; DLt 58]. – Désen 1949 tájáig a régi ős-jobbágytelektulajdonosok közös erdőbirtokából alakult ún. közbirtokosság egy erdőrész-jogát is antikvának
nevezték. Az ilyen antikvák után a szigorú vágási terv megtartásával évenként meghatározott
mennyiségű, antikvánként többnyire 4 köbméter fát osztottak ki az erdőn.
diófa-porozó diófa-portartó [...] – Az itatóspapír használata előtt, ill. egy ideig azután is,
vele párhuzamosan a tollból bőségesen ömlő tinta felszárogatására finom réz- v. bronzreszeléket szórtak az írás után a papírlapra. A tintaszárogató por használata Erdélyben egyes helyeken
és házaknál e század elejéig tartott. A szerk. anyai nagyatyja íróasztalán Désen még látott porozót. – A XVIII–XIX. századi levéltári darabok sorain még ma is fel-felvillan az odatapadt
szárogató reszelék.
fenékpadmaly padmalyfával bélelt sírgödörrész [...] 1823: ha kihányhottyáka hánnyák ki,
ha nem pedig tegyék fenék padmolyba / ássonak néki egy fenék padmolyt és tegyék abba [Dés;
DLt. – aTi. a koporsót]. – A régi erdélyi temetkezéskor a sírgödör fenekét v. a verem oldalán
vágott gödörrészt keményfából (rendszerint tölgyfából) faragott gerendával (padmalyfa) bélelték ki, majd a koporsó behelyezése után – hogy a föld ne kerüljön rá közvetlenül a koporsóra –
fölül is padmalyfával fedték be a rekeszt. E temetésmód késői életére jellemzőül megemlíthető,
*

A cikk az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2006. május 20-i dési vándorgyűlése alkalmából készült.
Életpályájáról lásd: Életutamról, munkásságomról. Magyar Nyelvjárások XXVIII–XXIX, 81–88; Balassa Iván: Szabó T. Attila (1906–1987) Erdély nagy nyelvtudósa. Püski Kiadó, Bp. 1996. 13–46.
2
A címszókat jelentésükkel s ha van, egy vagy két korábbi-későbbi dési adalékkal meg persze a csatlakozó jegyzettel
idézem, amely a Tárban kisebb betűvel (nonpareille-jel) van szedve. A Désre vonatkozó jegyzetek sokszor kapcsolatos
megjegyzésekhez társulnak és szakirodalmi utalások egészítik ki.
1
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hogy még 1919-ben is Désen, tehát városi környezetben, a szerk. anyai nagyapját kipadmalyozott sírba temették. Ugyanígy temetkeztek még 1940-ben Héjjasfalván (NK) is (Cseh Zoltán
közlése).
font fn 1. kb. félkilós mértékegység [...] 4. (mérleg) súly [...] 1696: nem valami dib dáb
fontal mérjék az hust, hanem az hűtős vasar birák kezek alul ki kőlt pecsetes fontal merjek
[Dés; Jk] […] A font-ot, ill. a fontos-t súlymértékként még ma is sok helyt használják Erdélyben a fazekasok (ZFaz. bécsi fontos és fontos al.) – A szerk. gyermekkorában Désen – még
köznyelvi szinten is – vásárláskor, méregetéskor gyakran fél kiló h. font-ot emlegettek. Falusi
környezetben a font még a legújabb időkben is használatos mértékegység volt [...] 6. óranehezék/súly, rég, táj pondus [...] – A szerk. gyermekkorában Désen még e jel-ben is hallotta nagy
ritkán emlegetni e szót.
gúnyamángorló-masina mángorlógép [...] – Ilyenféle gépet a szerk. Désen nagyszülei házának tornácán még maga is látott, s vele maga is mángorolt; a durva háziszőttes konyhai törlőket és ágylepedőket mángorolták vele.
iskola şcoală; Schule [...] 1732: oculaltatva(n) az N: Kádár Istvá(n) Atyánkfia Hazáb(an)...
a Deesi Refor. oscola felöl valo kemenczeje... ugy tanáltatott, hogy az Nemes Város földén
vagjon mind a kemenczenek egj része [Dés; Jk 431a] [...] – A címszóra von. régiségbeli adalékok közül a fölös számú latinos schola alakúakból és írott alakváltozataiból jobbára csak a
kezdeti időből, azaz a XVI. századból és a XIX. századból közlünk válogatott adatokat. Csak
szórványos adalékokat iktattunk be az adattárba és még inkább a Ha alá az irodalmi nyelvi
iskola formára is. – A szerk. a maga gyermek- és ifjúkori nyelvi emlékeire alapozva megjegyzi,
hogy Désen és környékén az idősebb rendű falusi birtokosok, sőt – valamivel ritkábban – a
városi értelmiségiek körében is az oskola forma még eléggé közkeletű volt.
Végül csak jelzem: még a következő címszavakhoz fűződnek jegyzetek: bakkfütty,
bakumpart, bélel, bélés, bontó2, brant, cigle, cigléz(ik), címer2, cők, csénika, csepleszháj,
csicsonkázik, duc, dudva, dumé, éhes, fátyolszita, feketecukor, félenver, félkupa, firhang, fodorháj, főbíró, frustuk, früstök (kettős címszó), füst, gágol, gajhó, göbbenő, göröncs, grádics,
gukker, gvárgyán, gyűrűsdi, haj2, hajadonfővel, hajósmalom, hajtó1, haragszomrád, harmatliszt, hátpecsenye, hogy, hogyan (kettős címszó), holt, hónapos, kuszkuria.
2. A dési adatokkal kapcsolatban most csupán annyit: Szabó T. Attilát a Tár anyagának fél
évszázados gyűjtése során nemcsak Dés iránti személyes vonzódása és levéltárának forrásbősége ösztönözte, hanem az is, hogy igen fontosnak tartotta a nyelvi előrehaladásban, egységesülésben, a művelődésben stb. kiemelkedő szerepet játszó városok (Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed stb.) nyelvének kutatását, tanulmányozását is mind történeti, mind jelenkori
állapotában, illetve változásában, amit sokszor hangsúlyozott. Így az általa gyűjtött fölötte gazdag dési adatanyag kitűnő lehetőséget nyújt e város egykori nyelvének beható megismerésére a
nyelvjárásiasság és a norma szempontjából azt illetően, hogy a mezőségi dialektus legjellemzőbb hangtani tulajdonsága, az a-zás miként és mennyire érvényesül benne3, milyen ma is élő
vagy már kiveszett sajátos nyelvtani alakok, táji szókincsbeli4 elemek fordulnak elő benne és
egyebek. Reméljük, hogy ennek megírására előbb-utóbb sor kerül.

3
Jelzésként idézem, hogy ebben az adatban pl. három a-zó forma van: 1843: beszélte Szabó János – hogy 5. forint
portió pénzel tartazott a’ mult Évről... Collector Pekárik Jóseff... azért égy katanát mint Executort ott hagyatt [Dés; DLt
586. 12].
4
Pl. a feljebb elősorolt címszók közül a dudva csak Désről ismert ’záporárok, pokolidő-árok’ jelentésben.
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Az inaktelki Tárkányiak hóstáti
betelepedésének kérdéséhez
A kolozsvári hóstátok és a hóstátiak történetének teljes feldolgozása az erdélyi magyar történetírás egyik soron lévő feladata, úgyszintén ezekre a területekre betelepülő népcsoportok,
családok megjelenésének időrendisége is tisztázásra vár.1 Ez utóbbi kérdésben Herepei János
tette meg az első lépések egyikét a Tárkányiék című, az Erdélyi Múzeumban közölt írásában.2
Herepeinek a kérdésben megfogalmazott következtetései alapjában véve helyesnek bizonyultak, de megállapításainak egy része az újabban előkerült dokumentumok alapján kiegészítésre, illetve kiigazításra szorul.
Herepei János véleménye szerint a Tárkányiak ősi fészke a Fekete-Körös menti Köröstárkány (Bihar vármegye) volt, ahonnan a 17. század második felében a török elől vagy a 18. század első felében a pestis elől menekültek és települtek be a kalotaszegi Inaktelkére, majd onnan
házasodás révén kerültek a kolozsvári polgárok sorába.
A 17. század közepe táján Erdély életében jelentős változások történtek: az 1658-tól 1664-ig
tartó török–tatár pusztítások a vasvári békével véget értek ugyan, de a fejedelemséget jelentős
területi veszteségek érték, amelyek közül a legsúlyosabb következményekkel Váradnak török
uralom alá kerülése járt (1660). A Partium lakossága Erdély védettebb vidékei felé menekült,
és a háború, pestis által tizedelt fejedelemség 1664–1680 között szívesen látta a jövevényeket.3
Az inaktelki néphagyomány szerint 1658–1662 között a török–tatár portyázó csapatok a falut is feldúlták, és a lakosság egy része csak úgy menekült meg, hogy az erdőben bujkált.4
Ezeket az éveket követően menekülhetett Inaktelkére az a személy, akit a helybeliek, származási helyéről (Köröstárkány) Tárkányinak neveztek el. Szabó T. Attila lelt a nyomára ennek
a személynek, akit 1686-ban Martinus Tárkányi néven Gyerőfi György jobbágyaként említenek forrásaink.5
A következő száz évben az Inaktelkére betelepült Tárkányi család bizonyára szerényen egy
kisebb jobbágytelken élt: 1733-ban a 26 esztendős Joannes Tárkányiról (Henter Jánosné
Gyerőfi Kata jobbágya), majd 1740-ben Tárkányi Jánosról (néhai Kornis Istvánné Gyerőfi
Borbála gyermekeinek jobbágya) szerzünk tudomást, e két adat feltehetően egy és ugyanazon
személyre utal.6
Az 1750-es országos adóösszeírásban is csak egy Tárkányi nevezetű személy (Tárkányi János) szerepelt az inaktelki 27 jobbágy- és egy zsellércsalád között. Inaktelke legnépesebb családjai ekkor a Kálmán és a Gaál családok voltak, előbbiek 7 telken, utóbbiak 4 telken laktak. 7
Az előbbiekben említett Tárkányi János azonban már a falu tekintélyes személye lehetett, mert
1754-ben, az egyházi javak összeírásakor mint hiteles tanú szerepelt, aki nevével igazolta az
inaktelki inventáriumot.8
1

Kiss András: Források és értelmezések. Buk. 1994. 102.
Herepei János: Tárkányiék. Erdélyi Múzeum 1943. 1–4. 279–281.
3
Makkai László–Szász Zoltán (szerk.): Erdély története. II. Bp. 1988. 802–807.
4
Magyar Zoltán: Kalotaszegi népmondák. Bp. 2004. 153.
5
Szabó T. Attila: Helytörténeti adattár. Inaktelke. Országos Széchényi Könyvtár. Bp. Fond 358. (Régi jelzet: Erdélyi
Múzeum, Gr. Bánffy I. Nemz. Lvt. 1686. Fasc. 63. No. 6.)
6
Szabó T. Attila: i. m. (Erdélyi Múzeum, Gr. Bánffy I. Nemz. Lvt. 1733. Fasc. 63. No. 15.)
7
Országos adóösszeírás. 1750. F. 50. OL. Bp.
8
Inventarium bonorum omnium ecclesiasticorum in venerabili tractu Colos et Kalota Anno 1754. Kolozs-Kalotai
Egyházmegye Levéltára az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvári Gyűjtőlevéltárában.
2
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A 18. század utolsó harmadában a Tárkányiak életében jelentős változások történtek, ekkor
már népes családot alkottak, az 1781. évi összeírás Tárkányi János (báró Henter Ádám jobbágya) mellett ennek három fiát, Istvánt, Györgyöt, Ferencet és két nőtlen öccsét, Györgyöt, Mártont említette.9 1788-ban Tárkányi György újra szerepel forrásainkban, ugyanis megemlítették
róla, hogy „tolvajok elfogására” ment. A bűnözők nyomának követése és azok elfogása a korabeli jogszolgáltatás szerint a falu lakóinak kötelességei közé tartozott, ennek tett eleget a fenti
esetben a Tárkányi család egyik tagja.10
1811-ben Tárkányi Györgyről (Eszterházy János jobbágya) és Tárkányi Jánosról (Henter
Antal jobbágya) olvashatunk forrásainkban.11
Az inaktelki Tárkányiak Kolozsvárra való betelepedését elősegítették azok a gazdaságitársadalmi változások, amelyek ebben az időszakban Kalotaszegen végbementek.
A 18. század utolsó évtizedeiben Inaktelke jelentős gazdasági fejlődésen ment keresztül. Az
anyagi gyarapodás lehetővé tette azt, hogy 1772-ben a református leányegyházból önálló anyaegyház legyen, 1783-ban régi fatemploma belső díszítést kapott, amelyet Kalotaszeg kedvenc
festő-asztalosa, Umlig Lőrinc János készített, 1813-ban pedig haranglába számára új nagy harangot öntöttek.12
A falu lélekszáma is gyorsan növekedett: az 1766-os 224 lélekről 1787-re 302 lélekre ugrott. Ez a jelentős növekedés bizonyára nemcsak a természetes szaporulatnak, hanem a környező falvakból – Gyerővásárhelyről, Bogártelkéről, Mákóból, Jegenyéből – való betelepülésnek
is köszönhető. Ebben az időszakban tehát lehetővé vált a települések között bizonyos lakossági
mozgás.13
Az inaktelki iskolások száma is megnövekedett: 1822-ben 28 tanuló járt az iskolamesterhez, a vizitáció szerint „ennyi sose volt”, 1847-ben 17 az iskolába feljáró gyermekek száma, de
„járhatna még 25”.14
A 18–19. század fordulóján megépült a Feketetó–Nyíres–Kispetri–Bogártelke–
Andrásháza–Kolozsvár postaút, és ezáltal Inaktelke is bekapcsolódott a kincses város felé menő forgalomba, az információáramlás felgyorsult. Az 1820-az összeírás Inaktelkén feljegyezte:
„Kolozsvárra lehet menni tsinált úton, amely két és fél postányi járó messzeségű.”15
A Tárkányiak száma is megnövekedett, a faluban a 34 jobbágy és 4 háztalan zsellércsaládban Tárkányi János (Bánffy György gubernátor jobbágya), Tárkányi György (báró Eszterházy
János jobbágya), Tárkányi Ferenc (Henter Antal jobbágya), Tárkányi György (Szabó Károly
jobbágya) és Tárkányi Márton (Henter Antal háztalan zsellére) szerepelt.16
Figyelmünket ez utóbbi – Tárkányi Márton háztalan zsellér – vonja magára, akinek sorsa
családi életének alakulása – véleményünk szerint – választ adhat a Tárkányiak hóstáti betelepülésére.
Ismert, hogy a feudalizmus idején a háztalan zsellérek a falvak legszegényebb rétegéhez
tartoztak, belső telekkel és külső szántóval, legelővel nem rendelkeztek, többnyire idegen tel9

Herepei János: i. m.
Szabó T. Attila: i. m. (Erdélyi Múzeum, Kolozs megye Lvt. 1788. 8. csomó.)
11
Szabó T. Attila: i. m. (Erdélyi Múzeum Lvt. Hilibi Gal. 1811. Conscr. 139. k.)
12
A Kolozs-Kalotai Egyházmegye rövid ismertetése. = Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Anyaszentegyház számára. Kvár
1872. 22.
13
Benkő József: Transsilvania specialis. I. Buk.–Kvár 1999. 369. és Danyi D.–Dávid Z.: Az első magyarországi népszámlálás 1784–1787. Bp. 1960. 324.
14
Sebestyén Kálmán: A Kolozs-kalotai (kalotaszegi) Református Egyházmegye népoktatásának adattára a XV. századtól 1900-ig. Bp. 1993. 74.
15
Conscriptio Czirakyana, 1820. Erdélyi Gubernium Lvt. In Politicis. F. 52. OL. Bp.
16
Uo.
10
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ken, „a mások háta megett laktak”, vagyontalanságuk következtében a földesúrral szembeni
függésük is sokkal lazább volt, mint a telkes jobbágyoké, következésképpen jóval könnyebben
szabadulhattak feudális kötelezettségeiktől, mint a többi rétegek, falujukból is könnyebben
elköltözhettek.
A háztalan zsellér Tárkányi Márton is a szabadulás útját választotta, 1822–1823-ban távozott Inaktelkéről, Kolozsvárra ment, és ott a hóstátban házasságot kötött.
Az elmondottakat igazolja a Tárkányi-hagyatékból az utóbbi időben előkerült, az inaktelki
református lelkipásztor által kibocsátott ún. „bizonyítólevél”, amelyben az alábbiak olvashatók:
„Helyiségünkben [sic!] Született s mostan Kolozsvári köz Lakos Tárkányi Mártonnak a
maga Keresztlevele iránt való kérésére az Inaktelki Evang. Reformata Eccla Matriculáját meg
visgálván, abban a következendő jegyzést találtam: Kereszteltetett Tárkányi Mártonnak Márton
fia 18-a Marty 1783. Melyről adom ezen bizonyitto Levelemet Nevem al[á]irásával és pecsétemmel meg erősitve. Inaktelke 6-a July 1831. Ujvári Cz. György mp. Inakt. Evang Ref.
Pap.”17
Adatainkat kiegészíti a fent említett Tárkányi Márton fiának születési bizonyítványa,
amelyből megtudjuk, hogy ifj. Tárkányi Márton 1824. augusztus 26-án született Kolozsváron,
anyja neve Veres Sára volt, és Krizbai Dezső Elek, a Hidelvei Református Egyházközség lelkésze keresztelte.18 Az említett két okirat tehát bizonyítja, hogy Tárkányi Márton 1822–23-ban
távozott Inaktelkéről, majd Hidelvén házasságra lépett Veres Sárával, és ezáltal kolozsvári polgárságot nyert, megalapítója lett a neves hóstáti Tárkányi családnak.
A Tárkányi családból a későbbiek folyamán népes nemzetség származott: az ifj. Tárkányi
Mártonnak három feleségétől 13 gyermeke született, Szabó Júliától nyolc (Barbara, Márton,
Borbára, Juli, Ferenc, György, István, György), Szilágyi Zsuzsannától egy (Zsuzsanna), Engi
Juliannától négy (Ferenc, Julianna, Márton, Julianna), akik közül heten érték meg a felnőttkort.
(Megjegyezzük, hogy abban az időben nem számított ritkaságnak, ha egy családban több azonos nevű gyermek szerepelt!)19
1869-ben Kolozsvár város házbirtokosainak összeírásakor a Nagy-Új utcában (Hidelve, ma
Decebal u.) öt Tárkányi nevű házbirtokost, a Külső-Közép utcában (Honvéd u.) pedig hármat
említenek.20
1917-ben Kolozsvár tagosított határának földkönyvében 11 Tárkányi háztulajdonos: a Magyar utcában 3, a Honvéd utcában 2, a Pacsirta utcában 2, a Szamosközi, Csertörő, Galamb,
Gábor Áron utcákban 1–1 szerepelt.
Nevük szerint: György, Ferenc, Mihály 3–3, Márton, Ferenc 1–1.21
A 20. század elején a Magyar és Honvéd utcai részen, a Szentpéteri-templom mögötti területen lakó hóstátiak mezőgazdasági munkából, kertészkedésből éltek. A szóbeli hagyomány
szerint a Tárkányi-nemzetségeket melléknevük alapján – huszár, király, lajbivarrós, lobogós,
pohós – különböztették meg.
A Tárkányiak az idők folyamán nem olvadtak fel teljesen a hóstátban, a lakosság nagy részétől megkülönböztette őket politikai magatartásuk, ők ugyanis kormánypártiak voltak, míg a
17
A „bizonyító levél” erdetije a Tárkányi-hagyatékban a szerző tulajdonában, aki édesanyjától, Tárkányi Rozáliától
jutott a hagyatékhoz.
18
Kivonat a Kolozsvári református nemes és szent ekklesia szülöttek és kereszteltek Anyakönyvéből. B. kötet, 403.
lap. A kivonatot kiadta a Hidelvei Református Lelkészi Hivatal, Kolozsvár, 1925. december 17-én. Tárkányi-hagyaték.
19
Értesítés, a keresztelési (születési, házassági és halálozási) anyakönyvekből, Kolozsvár 1899. január 5-én. Kiadta a
Kolozsvári Anyakönyvi Kerület védkötelezettségi ügyben. Tárkányi-hagyaték.
20
Bogdányi Sándor: Szabad királyi Kolozsvár város birtokosainak Névsora (1869). 12–16. és Gaal György: Magyarok utcája. Kvár 1995. 163.
21
Csányi Gusztáv: Kolozsvár sz. kir. Város tagosított határának Földkönyve. I. (belsőség). Kvár 1917.
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hóstátiak többsége ellenzéki. Megkülönböztette őket viseletük is, hiszen a Kalotaszegről hozott
posztóból készült fekete szűrt csak ők viselték a hóstátban.22
A hóstátiak véleménye szerint a Tárkányiak istenfélők, józan életűek, életrevalóak és szorgalmasak voltak, ennek köszönhetően a legelső gazdacsaládok sorába küzdötték fel magukat.

22

Sándor Gábor: Kik viseltek fekete szűrt a kolozsvári Hóstátban. Erdélyi Múzeum 1943. 1–3. 97–98.
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Az Unitárius Lelkészek Országos
Szövetségének rövid története*
„A jelen meg nem értése a múlt nem ismeretéből származik. De aligha kevésbé hiábavaló
dolog erőnket a múlt megértésére fordítani, ha a
jelenről semmit sem tudunk.”
(Marc Bloch)
Az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége (ULOSZ) átfogó monografikus történetének a
megírása még mindig várat magára. Eddigi kutatásaink alapján elmondhatjuk, hogy Gál Kelemen volt az, aki a Kilyéni Ferencz József unitárius püspök élete és kora című 1936-ban megjelent monográfiájában egy egész fejezetet szentelt a Szövetség történetének a bemutatására (14.
fejezet. Lelkészkör és az „Unitárius Egyház”). Közel hat évtized után Jakab Dénes, jelenleg
nyugalmazott lelkész, az ULOSZ volt elnöke, 1994-ben az újraindult Unitárius Közlöny hasábjain ismerteti az Egyetemes Unitárius Lelkészkör történetét.1
Természetesen a Keresztény Magvető és az Unitárius Közlöny régi számaiban elszórtan olvashatunk a Lelkészkörről, de azok többnyire rövid híradásjellegű írások. Ahhoz, hogy a Lelkész Szövetségnek egyháztörténeti és egyházpolitikai szerepét mélységeiben és összefüggéseiben megérthessük, levéltári kutatásra és nem utolsósorban a Lelkészkör által 1905-ben útjára
indított Unitárius Egyház című újság alapos áttanulmányozására lesz szükség.
Jelen ismertetés nem vállalkozik erre, hanem csak a fent említett nyomtatott forrásokra támaszkodva vázlatos képet kíván nyújtani a Szövetség történetéről.
Benczédi Pál a Lelkészkör csíráját az 1880-as évekre teszi, ahogy fogalmaz: „a Nyikó- és
Gagy-vidéki papság között volt egy úgynevezett papi önképzőkör, amely minden jóváhagyott
alapszabály nélkül működött”. Ebből az önképzőkörből nőtt ki a Lelkészkör, melynek célja a
kartársi érzület ápolása, elméleti foglalkozás, továbbképzés, istentiszteletek tartása minden
egyházközségben, ahol rendre tartották összejöveteleiket.2
Érdemes megjegyeznünk, hogy az 1885-ös Keresztény Magvetőben egy olyan írást olvashatunk, amely lelkészegyletek alakításáról tudósít, és arról, hogy tervezik egy központi egylet,
valamint mindenik egyházkörben egy fiókegylet felállítását Dávid Ferenc Egylet névvel. A
mozgalomtól azt várják, Boros Györggyel az élen, hogy minden egyházkörben ténylegesen
létrejöjjön egy lelkész- és könyvtáregylet, amely a kör lelkészeinek, valamint tanítóinak szellemi központjául szolgálhat.3 Megfigyelhetjük, hogy ekkor még a megfogalmazások szintjén a
Dávid Ferenc Egyletnek lett volna a feladata a későbbi lelkészkör szerepének a betöltése. Vagyis
a lelkészegylet a Dávid Ferenc Egylet nevet viselte volna. Később kristályosodtak ki a feladatok, és jött létre más-más arcéllel a két intézmény, az egyik egyháztársadalmi, a másik érdekvédelmi szervezetként.

* Jelen dolgozat az OTKA 49328. számú pályázat támogatásával készült.
1
Jakab Dénes: Tallózás az Egyetemes Unitárius Lelkészkör történetéből. Unitárius Közlöny 1994/5–6. sz. 2–3; Jakab
Dénes: Az Egyetemes Lelkészkör működési szabályzatának alapelvei. Unitárius Közlöny 1994/7–8. sz. 4–5.
2
Benczédi Pál: Lelkészkörünk munkatervének egyesítése. Unitárius Egyház 1935. márciusi 15. sz. 12.
3
A lelkész-egyletek… KerMagv. 1885. (20. évf.) 132.
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Gál Kelemen szerint a Lelkészkör megalakításának gondolata 1894-re vezethető vissza,
amikor Magyarország papságának közvéleményét – felekezeti hovatartozás nélkül – a polgári
házasság kérdése foglalkoztatta.4
Az unitárius lelkészek is látták, hogy a törvény életbeléptetésével komoly jövedelemforrástól esnek el, és anyagi helyzetük súlyosbodása arra késztette őket, hogy szervezetbe tömörüljenek, mert így remélték hathatósan képviselni érdekeiket. 1895-ben az Unitárius Közlönyben
még csak általános és feltételes megfogalmazásban olvashatjuk a Lelkészkör szükségességét,
miszerint „a munka egyesek kezében van, de a siker csak összesített erővel biztosítható. A
többség óhajtását visszhangozzuk, midőn azt mondjuk, hogy a Lelkészkört meg kellene alakítani azonnal, hogy a könnyű és gyakori érintkezésre legyen meg az alkalom.”5 A közös munka
„fonalát” az esperesek kezébe helyezik, és kérik, hogy a cél érdekében tegyék meg a szükséges
lépéseket, „hogy ami megszűnt, a papi székek helyett legyen Lelkészkör, amelyben mindenki
megfordulhasson, s gondolatait közölve új gondolatot, új lelkesedést és buzgóságot nyerjen”.6
A következő évben az újság már közli a Lelkészkör alapszabály-tervezetét is. Ennek értelmében a kör célja: a lelkipásztori működés hatósugarába eső gyakorlati és elméleti kérdések
szakszerű és tudományos megvitatása, a lelkészek között a barátságos és bizalmas kartársi szellem ápolása, erősítése stb. Ugyanakkor az alapszabályban leszögezik azt is, hogy a Lelkészkört
a Dávid Ferenc Egylet tevékenységét előkészítő bizottságnak tekintik. A Lelkészkörnek választott elnöke, alelnöke, jegyzője és pénztárnoka van, felolvasásokat, vitafórumokat tart, és indítványokat tehet a Dávid Ferenc Egyletnek. Emellett irodalmi tevékenységet folytat, tanulmányokat, dolgozatokat jelentet meg a lelkész gyakorlati munkája és a teológia körébe eső kérdésekről.7
Az alapszabály ugyan kész volt, de a szervezet alakuló ülésének összehívása még mindig
váratott magára. Németh István éppen ezért türelmetlenül sürgette a régóta vajúdó kör megalapítását, hisz a papság sorsának és helyzetének javítása csak egyesült erővel érhető el.8
Az 1896-os millenniumi rendezvények kapcsán Boros György lelkesen buzdította az unitárius papságot, hogy menjenek fel mind Budapestre, s ott a központi ünnepi konferencia előtt
tartsanak gyűlést a Lelkészkör megalapításáról. Ahogy fogalmaz: „Nem teszünk szemrehányást
a múltakért. Nem kérdezzük, min múlt az unitárius lelkészkör működésének megkezdődése, de
azt bátran kimondjuk, hogy szégyen lesz, éspedig elviselhetetlen, ha ez az ünnepi év is elmúlik
anélkül, hogy az unitárius lelkészeknek ki lenne jelölve a közös működési tér.”9
Ilyen előzmények után Kelemen Albert és Boros György 1896. október 24-re alakuló közgyűlést hívott össze, melyen érdemben megvitatták és módosították az alapszabály-tervezetet,
és kimondták, hogy a kör nem lesz szoros összeköttetésben a Dávid Ferenc Egylettel. Továbbá
megválasztották a tisztségviselőket. Az elnök Ferencz József, az alelnök Kelemen Albert, a
4
Magyarországon a polgári házasság eszméjét II. József fogalmazta meg először 1786-ban kiadott házassági pátensében. A házassággal kapcsolatos jogalkotás azonban 1894-ig elsősorban a vegyes házasságok szabályozásával foglalkozik,
különösen a házassági perekben való ítélkezés és a vegyes házasságból született gyermekek vallásának kérdése kerül e
rendelkezések középpontjába. A házassági jogi törvényjavaslatot 1889–1893-ig tárgyalta az országgyűlés. A főrendiház
álláspontja szerint a házasságkötés kérdését vallásegyenlőségi és viszonossági elv alapján kellett volna megoldani, a felekezeti házassági jogok megtartásával és további kiegészítésével. A képviselőház egységes házassági jogot szorgalmazott,
amelynek alapja a kötelező polgári házasság bevezetése. A polgári házasságról szóló 1894:31. tc. szentesítésére 1894.
december 9-én került sor. A törvény hatályba lépését követően a házasságot kizárólag csak az erre illetékes polgári hatóságok előtt lehetett megkötni.
5
Unitárius lelkészkör. Unitárius Közlöny 1895/8. k. 170.
6
Uo.
7
Unitárius lelkész-kör alapszabályai. Unitárius Közlöny 1886/9. k. 24–25.
8
Németh István: Lesz-e már „lelkész-kör”? Unitárius Közlöny 1896/9. k. 124.
9
Boros György: Az unitárius lelkészkör. Unitárius Közlöny 1896/9. k. 130–133.
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jegyző Boros György, a pénztárnok pedig Mózes András lett. A kör alapszabályát az Egyházi
Képviselő Tanács 1897. október 10-én hagyta jóvá.
A megalakult Lelkészkör első rendes közgyűlését csak három év késéssel, a Főtanács előtti
napon, 1900. október 27-én tartotta meg Kolozsváron. Az elhangzott előadások mellett a Lelkészkör azt a határozatot hozta, hogy az egyházkörökben is alakítsanak lelkészköröket.10
1905 ősze fordulópont a Lelkészkör életében. Ekkor indítják útjára a Székelykeresztúri
Egyházkörben Barabás István szerkesztésében az Unitárius Egyház című újságot. Ez a lap lesz
a lelkészek szócsöve, és ennek hasábjain követhető nyomon a Lelkészkör tevékenysége. Maga
a szerkesztő Mit akarunk? című írásában fejti ki programját. Olyan orgánumot akarnak, „melyben egyházainkat érdeklő minden kérdés nyilvánosan megvitatható legyen”, mert meg vannak
győződve, hogy minden kérdés „a közvélemény folytonos ellenőrzésének erős világításában”
nyer helyes megoldást. Az egész egyházi élet vitalizálása „csak mindnyájunk hozzájárulásával
lehetséges. Az érintkezési pontokat keressük, de a szétválasztó utakra nem lépünk.”
Vári Albert A mi lapunk című írása szerint az újság hivatása az egyházi élet parlagon levő
mezejének művelése, vagyis a belső missziói munka. Kritikus hangon mondja, hogy a lelkészkörök pangnak, a vasárnapi iskolázás ötletszerű, a lelkész és tanító, a templom és iskola
együttműködése nincs meg, a hívek és belső emberek közti jó viszonyt semmi sem ápolja. Dr.
Bedő Árpád (Az „Unitárius Egyház” jövője) a lapnak csak abban az esetben jósol jövőt, ha
bátor és nyílt őszinteséggel bírálja azokat a dolgokat és tényeket, amelyeket az unitárius egyházban tapasztal, „ha nem lapul meg a központi főhatalom előtt”, mert nincs olyan intézmény a
világon, melynek ellenzéke ne volna. Egyedül csak az unitárius egyháznak nincs a maga kebelében nyilvános vétóval rendelkező orgánuma. Pedig minden intézmény csak úgy fejlődik a kor
szellemében, ha annak megfelelő eszközökkel halad. Ideje, hogy az unitárius egyház is vesse le
magáról az egyoldalúság köntösét. A szerkesztő, habár nem értett mindenben egyet az íróval,
megjegyezte, hogy a lap a nyílt és őszinte szókimondás elől ezután sem zárkózik el.
A lap az 1906. júniusi közgyűlés határozata értelmében a keresztúri lelkészkör tulajdonából
az egyetemes Lelkészkör tulajdonába került azzal a megszorítással, hogy azt mindig vidéken
szerkesszék. Ennek kapcsán a lap hasábjain is lecsapódott vita alakult ki, és a végeredmény az
lett, hogy Ferencz József püspök bejelentette a Lelkészkör tiszteletbeli elnökségéről való lemondását. A Lelkészkör 1907. november 23-i ülésén visszalépett a lap kiadói jogától, és újból
átadta a keresztúri körnek. A püspököt küldöttség útján lemondása visszavonására kérték, az
pedig végül eleget tett a kérésnek.
Még abban az évben, 1907-ben a kör kiadásában megjelent az Unitárius Szószék című folyóirat II. kötete azzal a céllal, hogy a lelkészek szószéki szolgálatát segítse, és az egyházi beszédirodalmat fejlessze. Az első kötetet a millennium évében, 1896-ban, Simó János szerkesztésében adták ki.
A Lelkészkör életében továbbra is a békétlenség és a nyugtalanság uralkodott. A püspököt
ugyan visszanyerték, de a félreértések és ellentétek azért nem szűntek meg egyfelől az egyházi
központ, másfelől a Lelkészkör között. Éppen ezért a legközelebbi közgyűlésen a tisztikar egyhangúlag beadta lemondását, mert azt tapasztalta, hogy némely tagtársaik „a Lelkészkörnek
éppen gyökereire irányították fejszéjüket”, midőn azt kívánták, hogy ne központi, azaz kolozsvári elnökség vezesse azt. Az 1909. évben új alapszabály-tervezetet készítettek elő, melynek
jóváhagyása újabb szenvedélyes vitát váltott ki, és csak két év késéssel, az 1911. évi Főtanácscsal sikerült elfogadtatni ezt az alapszabályt.

10

Lásd: Egyleti élet és munkásság. Az unitárius lelkészkör… Unitárius Közlöny 1900/13. k. 341–342.
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A sok értetlenség és nehézség ellenére is a Lelkészkör élni és dolgozni akart. A közgyűléseken és az egyházköri lelkészkörökben vitaindító felolvasásokat, előadásokat tartottak, és a
lelkészek mindennapi életét meghatározó közérdekű kérdéseket tárgyaltak meg.
1913-ban a Székelyudvarhelyi Lelkészkörben például az unitárius szertartás reformjáról értekeztek.
A Felsőfehéri Lelkészkörben pedig a lelkészek nyugdíjkérdését is megtárgyalták.
A Lelkészkör 1913. június 26-án Bölönben tartott évi rendes közgyűlésén többek között azt
a határozatot hozta, hogy attól kezdve a Lelkészkör minden évben legalább két közgyűlést tartson: egyiket a Főtanácsot megelőző napon Kolozsváron, másikat valamelyik, a lelkészek által
könnyen megközelíthető helyen. Továbbá meghatározták az újabb célját is a Lelkészkörnek,
amelyet a tudományos és gyakorlati teológiában való továbbképzésben jelöltek meg, valamint
foglalkozni kívántak az egyházalkotmánnyal, és fontosnak tartották a magyar protestáns egyházakkal való kapcsolat ápolását is.
A világháború és az utána bekövetkezett események nagyon megnehezítették az egyházak
helyzetét. A trianoni trauma után az új államjogi keretek közé való beilleszkedés első éveiben
újult erővel indult meg a Lelkészkör munkája. Az 1923. évi közgyűlésről szóló tudósítás megállapítja, hogy: „Az unitárius Lelkészkör, melyet kezdetben a hivatalos egyház nem nagyon
rokonszenvesen fogadott, lassanként az unitárius belső emberek, lelkészek, tanárok és tanítók
nélkülözhetetlen egyesületévé lett.”11 Az 1924. november 8-i közgyűlésen Kovács Lajos előadásában visszatekintett a Lelkészkör múltjára, és megállapította, hogy komoly kérdések megoldása érdekében lelkes elképzelések mindig is voltak, de ezek legtöbbször az államot és a főhatóságot zavarták. A belső szervezetlenség miatt pedig a tudományos és a missziói munka
háttérbe szorult. A megoldás az lehet, hogy a rosszindulatú kritikát, valamint az alaptalan bizalmatlanságot meg kell szüntetni, és a hívekkel való szellemi kapcsolatot helyre kell állítani.
Komoly program szerint működve évenként legalább egy tudományos vagy gyakorlati tárgyú
munkát kellene kiadni.12
Ezen irányelvek mentén néha pályadíjat is kitűzött a Lelkészkör. Az 1927. évi közgyűlés
Nagy Bélát imájáért, Kovács Lajost és Ütő Lajost irodalmi munkásságáért jutalmazta.
A kör tagjai számára fegyelmi tanácsot is alakítottak. Szükség is volt erre az 1920-as évek
végén és az 1930-as évek elején a botrányba fúló papválasztások miatt, hisz ez teljesen aláásta a papi
tekintélyt. Ezeket az eseteket a Lelkészkör több alkalommal és helyen felháborodással tárgyalta, és az
ilyen papoktól megvonták a szolidaritást, valamint megvetéssel sújtották őket.
Az 1935-ös lelkészköri konferencia meghívójából látjuk, hogy különböző bizottságokat is
működtetett a kör, nevezetesen az újjáépítő és a gazdasági célkitűzéseket előkészítő bizottságot. Szerepel továbbá a tárgysorozatban a parokiális könyvtárak ügye. Pénzalap létesítésének a
fontosságát is megtárgyalták, hogy így jutalmazni lehessen a plusz erőfeszítéssel dolgozó lelkészeket.
1935 után látványosan fellendül a lelkészköri munka, melynek eredményeképpen pályázatot hirdettek unitárius indulóra és ódára a jótevők ünnepére. 1936-ban Dicsőszentmártonban
elfogadják Máté Zsigmond javaslatát, hogy a mindenkori lelkészköri elnök hivatalból tagja
lehessen a Főtanácsnak és az Egyházi Képviselő Tanácsnak. Pénzösszegeket ajánlanak fel egy
unitárius nyomda létesítésére.
Kővári Jakab 1938-ban visszatekintett a 40 éves egyházköri tevékenységre, és hasonlatában úgy fogalmazott, hogy az egyház élő szervezetében a hivatalos szervezetek a csontrendszert képezik, a Lelkészkör pedig az idegrendszer szerepét tölti be. Az abban az évben tartott közgyűlésen Geréb Zsig11
12

Lelkészköri közgyűlés. KerMagv. 1923. (55. évf.) 202–203.
Lásd Lelkészköri gyűlés Kolozsvárt. KerMagv. 1924. (56. évf.) 232–234.
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mond többek között azt indítványozta, hogy a Kénosi Tőzsér–Uzoni Fosztó–Kozma-féle latin
nyelvű egyháztörténeti művet fordíttassák le magyar nyelvre, és tegyék közkinccsé. Ezt a fordítói munkát Márkos Albert végezte el. A Lelkészkör 1939-ben a liturgia és az énekkultúra
reformját tárgyalta meg.
A második bécsi döntést követően a Lelkészkör 1942. április 29-én immár Budapesten
tarthatta meg rendkívüli közgyűlését. Sajnos Észak-Erdély visszacsatolása Magyarországhoz
csak rövid életű volt. A második világháború után Erdélynek a román állam keretei közé való
újbóli betagolása, az 1948-as államosítás, valamint a kommunista diktatúra maga után vonta az
egyházak működési terének a beszűkülését. Betiltották az egyházegyleti, egyháztársadalmi
szervezeteket. Ennek ellenére az egyházkörökben még az 1950-es évek közepéig működtek a
Lelkészkörök. Jó példa erre a Székelyudvarhelyi Lelkészkör, amelynek 1949–1957 közötti
jegyzőkönyve a továbbélésről tanúskodik. Jakab Dénes egykori ULOSZ elnök ezen jegyzőkönyvek áttanulmányozása után megállapította, hogy a Lelkészkör abban a nehéz időben is
sorra vette a falvakat, hogy hol egyik, hol másik helyen gyűlésezzenek és előadásokat vitassanak meg. Ugyanakkor mindenütt istentiszteletet is tartottak. Az elhangzott elnöki megnyitók
egy-egy értekezéssel értek fel. Egyházi beszédillusztrációkat gyűjtöttek, az esperesi és a főhatósági utasításokat pedig megtárgyalták. A jegyzőkönyv sok prédikációvázlatot és a valláserkölcsi nevelésre vonatkozó anyagot is tartalmaz. Szószéki munkaközösséget is létesítettek.
A Székelyudvarhelyi Lelkészkör 1951. május 24-én jubiláris értekezletet tartott, hisz az eltelt 54 esztendő alatt ez volt a kör 150. gyűlése. Ennek a Székelyudvarhelyi Lelkészkörnek a
nevéhez fűződik az 1910-től kiadott Unitárius Keresztény Népnaptár, amelynek a szerkesztését
1927-től a Dávid Ferenc Egylet és végül az egyetemes egyház vette át.
A legsötétebb kommunista, ateista diktatúra ideje alatt is megtalálták a lelkészek az utat
egymás felé, ha nem is teljesen szervezett formában, de egy-egy zsíroskenyeres találkozó alkalmával, amikor megbeszélhették közös dolgaikat.
Az 1989-es decemberi változásokkal megnyílt a lehetőség, hogy a múlt ismerete alapján az
akkori jelen kihívásaira válaszolva az Erdélyi Unitárius Egyház újjáalakítsa egyháztársadalmi
szervezeteit és a Lelkészkört, mai nevén az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségét.
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Életének 93. esztendejében, 2008. október 26-án elhunyt Jakó Zsigmond történészprofeszszor, az Erdélyi Múzeum-Egyesület újraalakulása utáni első elnöke. Maradandó értékű életműve és egyesületéért végzett töretlen hitű munkássága jogán az Egyesület annaleseiben immár az
Erdélyi Múzeum-Egyesület nagyjai sorában él tovább, de nem kisebb értékkel a történettudományéban.
Jakó Zsigmond 1916. szeptember 2-án született a Bihar vármegyei Biharfélegyházán, az
egykor az erdélyi fejedelem jogara alatt élő Részekben, azaz Partiumban. Eredményekben bővelkedő tudományos életútját azonban Kolozsvárt, az Erdélyi Múzeum-Egyesület kereteiben
kezdte meg, és ebben a városban szolgálta élete végéig a tudományos kutatást, az egyetemi
oktatást és a múzeumi örökséget.
Gazdag útravalóval érkezett Kolozsvárra. Családjából a munka megbecsülését, a hitet és a
kötelező erkölcsi normák tiszteletét hozta magával, ami a hajdúböszörményi szigorú, puritán
Calvineumban szellemi és testi edzettséggel, a közösséghez való helyes alkalmazkodás gyakorlatával gyarapodott.
Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, ahol abban az
időben a történetoktatás virágkorát élte. Illusztris professzorai közül az egyik legszigorúbbat,
Mályusz Elemért választotta mesteréül, aki az egyetemen a népiség- és településtörténetet adta
elő, és a hasonló nevű intézetet vezette. Mályusz Elemérnél doktorált. Páratlan gazdagságú
forrásanyag alapján megírt Bihar vármegye a török pusztítás előtt című doktori értekezését a
Magyar Tudományos Akadémia díjazásra érdemesítette, professzora pedig maga mellé vette
gyakornoknak. A Mályusz-iskolában formálódott az akkor már önálló tudományággá vált
medievisztika – középkortudomány – szakemberévé.
Szakmai képesítésének másik nagy iskolája a Magyar Országos Levéltár volt, ahol akkoriban a Debrecenből odaérkezett Szabó István meghonosította a korszerű archivisztika szemléletét és munkamódszereit. Ebben, a magyar levéltárosság örök központjában vált Jakó Zsigmond
az archivisztika – másképpen: forrástudományok – elismert szakemberévé. Élete végéig a magát levéltárosnak is valló középkorkutató a Magyar Országos Levéltárat munkájához új erőt
adó második műhelyének tekintette.
A fiatal szakember 1941-ben került az erdélyi magyar tudományos kutatás magas szintű
műhelyeként számon tartott Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárába. Ez a levéltár Kelemen Lajos fáradhatatlan gyűjtőmunkájának eredményeként az erdélyi magyar levéltárképzők páratlanul gazdag történeti forrásbázisává vált. Az első világháborút követő mostoha körülmények
közepette a Levéltárban a levéltáralkotó Kelemen Lajos látta el egyszemélyes intézmény- és
kutatószolgálatként azokat a feladatokat, amelyek egész levéltárosi apparátust igényeltek volna. Ennek következményeként nem maradt sem idő, sem erő a levéltári anyagnak a korszerű
archivisztika követelményei szerinti rendszerezésére, mint ahogyan a megfelelő segédletek
elkészítésére sem. Az eredményes kutatásokat Kelemen Lajos rendkívüli emlékezőtehetsége és
forrásismerete biztosította.
Jakó Zsigmond tisztában volt azzal a helyzettel, hogy egy nagyszerű korszak – Kelemen
Lajos forrásokat egybegyűjtő és levéltáralkotó munkássága – lezárult, és felmérte az új lehető-
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ségek kínálta feladatokat is. A rá jellemző fegyelmezettséggel, céltudatossággal és kitartással
látott hozzá a munkához. Ebben a korszerű archivisztika követelményeit megvalósító tevékenységben az volt a nagyszerű, hogy a fiatal szakember lendületét Kelemen Lajos igaz nagy
emberhez méltóan, nagy tudásával és páratlan forrásismeretével, tapasztalatával maradéktalanul támogatta.
Az eredmények követhetők a Jakó Zsigmond által készített, a Levéltár állapotáról beszámoló évi jelentésekben. Ezekben, többek között, az úttörés jeleként Erdélyben elsőnek jelennek
meg a korszerű levéltári szemléletről, munkamódszerekről tanúskodó részletek. A fiatal levéltáros új kiadványsorozatot indít Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára címmel, amelynek kiadványai napjainkban is megjelennek, majd újraindítja a gróf Mikó Imre által kezdeményezett
Erdélyi történelmi adatok sorozatot. 1942-ben megjelenteti Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának múltja és feladata című munkáját. Ez a tanulmány alapvetően fontos és irányadó a
Levéltár történetének majdani megírásához. Emellett azonban egyik részlete példamutató az
értelmiségi státus és professzionalizmus megkívánta kötelező magatartást illetően. Ugyanis
Kelemen Lajos nyugdíjazása után nem az Erdélyi Múzeum-Egyesület szakemberei közül bíznak meg valakit a Levéltár vezetésével, hanem az Állami Levéltár állományából David Prodan
kap erre megbízatást. Ez nyilvánvaló sérelem volt, de 1942-ben, amikor a magyar–román feszültség tetőzött, Jakó Zsigmond nem hallgatta el, hanem bátran leírta, hogy David Prodan
szakmai korrektséggel és felelősséggel teljesítette levéltárosi feladatát a magyar gyűjtőlevéltár
élén. Ezt nemcsak az akkor kimondott igazság megbecsülésével kell átvennünk a Jakóörökségből, hanem példának arra, hogy lehetnek viták, ellenvélemények, nézetkülönbségek, de
a szakmai etika elengedhetetlen követelménye az érvek és ellenérvek ütközésében a másik fél
értékeinek elismerése.
A levéltári munka és gondok mellett azonban rendületlenül folytatja tudományos kutatói
tevékenységét is. 1944-ben megjelenik A gyalui vártartomány urbáriumai című úttörő jellegű
kötete, és ugyanebben az évben a Szabó T. Attila által szerkesztett Szolnok-Doboka magyarsága című kötet tartalmazza Belső-Szolnok és Doboka megye magyarsága című írását. Mindkét
gazdag forrásanyagra támaszkodó munkán egyértelműen felismerhetők a Mályusz-iskola jegyei.
Az alkotótevékenységet azonban fékezik a közben kitört háború fenyegető pusztításai, a légitámadás veszélye. A levéltárosoknak gondoskodniuk kell az értékes forrásanyag biztonságos
elhelyezéséről, óvóhelyekre szállításáról, és ezt a műveletet is Jakó Zsigmond irányítja. De a
háború már nem csak távolról fenyeget, 1944 őszén a front átvonul Erdélyen. A szovjet katonák feldúlják a levéltárakat, ezek pusztulásnak vannak kitéve. Ezért közvetlenül a front elvonulása után az Erdélyi Múzeum-Egyesület munkatársai Kelemen Lajos irányításával felmérték a
veszélybe került történeti források megmentése iránti kötelességüket, és nehéz körülmények
között kiszálltak a kijelölt helyszínekre, hogy megmentsék a levéltári anyagot. Jakó Zsigmond
Sárközújlakig jutott el, ahol a báró Vécsey család feldúlt levéltárából mentette meg a pusztulásnak kitett iratokat. A szovjet katonák a levéltár iratait alomnak használták lovaik alá. Jakó
Zsigmond dermesztő hidegben, példátlan kitartással szedte össze a megfagyott iratokat. Megtisztította azokat, és munkája eredményeként végül a nagyon gazdag Vécsey Levéltár Kolozsvárra kerülhetett.
Ám a megszálló szovjet hadsereg nemcsak levéltárakat dúlt fel, hanem a megszállása alá
került országokban fegyverrel ezekre kényszerítette az etatista államrendszert, ennek összes
káros következményével együtt. Ettől az időszaktól kezdve minden megváltozott, és jellemző
módon az akkori generációk reménykeltően indult pályája jórészt kényszerpályára került. Jakó
Zsigmond is ahhoz a nemzedékhez tartozott, amely ezt a kényszerű pályamódosulást elszen-
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vedte. De hittel és szakmai hűséggel dolgozott, kutatott és alkotott, ha nem is az eredetileg elképzelt úton haladva.
1945-ben megkezdődött egyetemi oktatói pályája is, amelyen rövidesen megtapasztalhatta,
hogy ez a pálya más jellegű, mint amit ő ismert addig. Kutatási területét is változtatnia kellett.
Ostoba értelmezések és dogmatikus hiedelmek a népiség- és településtörténetet, akárcsak például, többek közt, a szociológiát, eretnek tannak minősítették, és tiltották művelését.
A Jakó Zsigmondhoz oly közel álló levéltárakat illetően a történeti valóság az, hogy a szovjet katonák feldúlták ugyan a levéltárakat, de nem ők pusztították el azokat. Ezt az „új típusú”
közigazgatási, intézményi és vállalati vezetők tették, akiket az jellemzett, hogy hivataluk ellátására alkalmatlanok és felelőtlenek voltak. Tudatlanságukban ostoba jelszavakat hangoztatva,
mint például azt, hogy „szakítsunk a múlttal”, számos hatósági, intézményi és vállalati levéltárat semmisítettek meg. Ez történt többek között Zilahon, ahol az ideiglenes közigazgatási bizottság elnöke – nem egyedüli esetként – Kraszna, Közép-Szolnok és Szilágy vármegye levéltárát a nedves pincébe dobatta, kitéve azt a rothadásnak. Jóllehet ezek a hatósági levéltárak
nem az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjtőköréhez, hanem az Állami Levéltáréhoz tartoztak,
Jakó Zsigmond ez utóbbival egyetértésben, diákjaival részt vett Kraszna és Közép-Szolnok
vármegye levéltárának a megmentésében és Kolozsvárra szállításában.
Az etatista szemléletnek és gyakorlatnak megfelelően elkerülhetetlenül közeledett azonban
minden önálló szellemi góc és saját szabályai szerint működő társadalmi egyesület létének
megszüntetése és minden tevékenységnek a központi akarat szerint történő működtetése. A már
másutt is bevált módszer szerint a megszűnésre ítélt szervezeteket, egyesületeket a sajtóban
bértollnokok pergőtüze vette célba, „ideológiai” vádakkal illették, és végül minden, még hatályos jogszabályt megsértve megszüntették ezeket. Ez történt az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel
is. Egy, a hivatalos lapokban soha meg nem jelent minisztériumi határozat alapján megszüntették működését, önfenntartását biztosító vagyonát elvették, táraitól megfosztották. Egyébként
már 1989 után, a meddő pereskedések során, amikor az Egyesület azt kérte, hogy a törvénytelen határozatot hatálytalanítsák, a kolozsvári Ítélőtábla az ügyben hozott határozatában kimondja, hogy nem tehet eleget a keresetben előadott petíciónak, mert az inkriminált határozatot
sem a minisztérium, sem az Állami Levéltár nem tudta bemutatni. Következésképpen az Egyesület egy fantomintézkedés hatályát sínyli a mai napig.
A Levéltár, miután elvették az Erdélyi Múzeum-Egyesülettől, sajátos helyzetbe került. Kelemen Lajos kutatóként továbbra naponta is jelen volt a Levéltárban, akárcsak Szabó T. Attila,
Jakó Zsigmond, Sebestyén József és Pataki József, ezáltal lényegében a Levéltár utolsó otthonaként a múzeumi szellemnek és hagyományoknak, nem szervezetten ugyan, de a magyar humán tudományok műhelyeként tovább élt. És ami a legfontosabb: ebben a műhelyben az említett tapasztalt kutatók továbbadták a köréjük gyűlt fiatal kutatónemzedéknek a múzeumi gondolatot, munkamódszert. Példájukkal, segítőkészségükkel a levéltári kutatótermek valóságos
magyar kutatóiskolaként nevelték az utódokat, aminek gyümölcsözését később tapasztalhattuk
is. Ehhez viszont a nagy tudású múzeumi kutatók mellett hathatósan hozzájárult a levéltári
munkára beosztott, elévülhetetlen érdemeket szerzett Dani János fiatal levéltáros segítsége,
valamint az oda kinevezett fiatal román levéltárosok jóindulatú magatartása is.
Jakó Zsigmond, most már múzeumi tisztség nélkül, a megszüntetett, nagy múltú Ferenc József Tudományegyetem helyébe a hatalom által – eleve ideiglenes szándékkal – létesített Bolyai Egyetem oktatójaként folytatta tudományos életútját. Közben a Román Akadémia az ötvenes években egy nagyszabásúnak tervezett, de rossz szemléletű oklevéltársorozatot indított (az
okleveleket az első tíz kötetben, néhány kivétellel, nem eredeti szöveggel, hanem kizárólag
román fordításban közölték). Mivel pedig e reprezentatívnak szánt sorozat megszerkesztéséhez
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nemcsak a címlapon szereplő főszerkesztőre és szerkesztőbizottságra volt szükség, hanem
szakemberekre is, akik – erdélyi viszonylatban – el is tudták olvasni, megértették és lemásolták a középkori latin szövegeket, Jakó Zsigmondot is kinevezték a tulajdonképpeni munkát
végző munkaközösségbe. Ennek a rossz oklevéltári sorozatnak van azonban két kiváló bevezető kötete (Întroducere. I–II.). Ezekben Jakó Zsigmond és a szintén kiváló Francisc Pall
medievista professzor megvetik az erdélyi segédtudományok alapjait. Éspedig nem az addig
szokásos nyugati szerzők (Giry, Prou) műveinek adaptálásával, hanem kizárólag erdélyi okleveles források felhasználásával, illetőleg értelmezésével. A kötetben Jakó Zsigmond a pecséttani és paleográfiai részt írja meg. Ez utóbbi diszciplínát a továbbiakban újabb kutatásokkal
gazdagítja, és az ezen a területen folytatott munkásságának eredménye külön vonulatként életművének egyik fontos része lesz.
Közben 1952-ben bekövetkezik a „leszámolások éve”, és Jakó Zsigmondot, akárcsak Szabó
T. Attilát, a döntéshozók elévülhetetlen szégyenére eltávolítják az egyetemről. Nehéz évek
következnek, megélhetését az biztosítja, hogy tudása nélkülözhetetlen az említett forráskiadvány-sorozat megjelentetéséhez.
Mindez azonban nem téríti el a kutatástól, a munkától. Miután visszakerül az egyetemre,
majd a Bolyai Egyetem beolvasztását követően a Babeş Egyetemre, az új helyzetben Francisc
Pall mellett Erdély legszakképzettebb medievistája már nem taníthatja a középkor történelmét.
Az úgynevezett segédtudományok oktatását bízzák rá. A döntéshozókat feltehetően a tudományág neve tévesztette meg, és nem tudták, hogy ezt, főleg a medievisztika viszonylatában,
már rég alaptudománynak nevezik. Jakó Zsigmond is ebben a megközelítésben tanítja a „segédtudományokat”, kiváltképpen a paleográfiát. Egykori neves professzora, Hajnal István
nyomdokain haladva, de ismét kizárólag eredeti erdélyi források alapján a paleográfiai oktatást
írástörténetté szélesíti. Az írás fejlődését, gyakorlását, az írástudók státusát az adott korszak
társadalmi kereteibe ágyazva tárgyalja, vizsgálja a levéltárképzők szerkezetét, foglalkozik az
írószerekkel, a könyvírással, amely a kódexirodalom területére irányítja, és a betűtípusok fejlődését egész a nyomtatott betűk elterjedéséig vezeti. Így jut el például a könyvtártörténethez
vagy az írószerek terén az erdélyi papírgyártás területére. Az erdélyi papírmalmokról írott
munkái alapvetőek a szakirodalomban, vízjelközlése pedig valóságos erdélyi Briquet. A mai
technikai lehetőségekkel ennek újrakiadása nélkülözhetetlen munkaeszköze lenne a kutatásnak.
Számos úttörő írástörténeti és ezzel összefüggő tanulmánya jelenik meg mind magyarul, mind
románul. Az összegezés pedig a Radu Manolescu társszerzőségével megjelent Scrierea latină
în evul mediu című kötet, ami később magyarul is megjelent A latin írás története címmel, és a
középkorkutatás egyik fontos munkaeszközévé vált.
Mint egyetemi oktatót a szigorúság és az igényesség jellemzi. Azok a diákjai, akik a kutatói
pályát választották, nemzetiségi különbség nélkül vallják, hogy Jakó Zsigmond helyes indításának köszönhetik kutatói eredményeiket. Viszont az egyetemi döntéshozóknak a szellemi javakkal történő gazdálkodására nem vet jó fényt az, hogy Erdély kiváló középkorkutatója egész
nyugdíjazásáig nem vezetett egyetlen államvizsga-dolgozatot vagy doktorátust sem.
Az 1989-es hatalomváltás lehetőséget teremtett az Erdélyi Múzeum-Egyesület felélesztéséhez, de nem tett semmit a jogsértő intézkedések orvoslására. Nem jelent meg egyetlen sor sem
a jogfolytonosság, a szerzett jogok biztosításáról vagy az intézményi tulajdonjog maradéktalan
érvényesítését illetően. Az akkor százharminc éves, eredményekben gazdag múltra visszatekintő Erdélyi Múzeum-Egyesületnek törvényszéki bejegyzéséhez ugyanazt az eljárást kellett követnie, mint például egy akkor alakult galambászegyesületnek (miközben az Állami Levéltárban megtalálható volt a felszámolás előtti, első világháborút követő román bejegyzés ügycsomója). Az Egyesület hajléktalanul, a fenntartásához szükséges vagyoni alap visszaszolgáltatása
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nélkül kezdte meg tevékenységét. Székhellyel a Szent Mihály-templom plébániahivatala, bútorzattal a református egyház segítette ki, ugyanakkor véget nem érő pereknek és „jobbító”
intézkedéseknek nézett elébe, amelyeknek néhány esete a jogtörténet patológiai tárába illenék.
Jakó Zsigmondnak az otthoni útravalóul hozott hitére, munkaszeretetére, ismert tántoríthatatlanságára és erélyére volt szüksége ahhoz, hogy a mellette álló csapat segítségével a tudományos munka megindulhasson, megjelenhessenek az Egyesület kiadványai, helytörténeti pályázatot lehessen kiírni, jórészt magyarországi támogatásokkal és pályázatok útján. Négyéves elnöki ciklusa letelte után Jakó Zsigmond visszavonul az Erdélyi Múzeum-Egyesület vezetésétől,
de továbbra is tevékeny részt vesz az egyesületi életben. Szerkeszti az általa megindított, illetve
újraindított sorozatokat, és gondos szigorúsággal irányítja a fiatal kutatók munkáját. A kedvezőtlen körülmények, a sokasodó elnöki feladatok és más megbízatások mellett példátlan szorgalommal és alapossággal folytatja megkezdett munkáit. Megszerkeszti A kolozsmonostori
konvent jegyzőkönyvei (1289–1556) két kötetét, amely nemcsak kiváló paleográfiai teljesítmény, hanem fontos forrásává válik az erdélyi helytörténetnek, és a jegyzőkönyvbe vezetett
bevallások fényében rávilágít a kolozsmonostori hiteleshely illetékességi területén élő emberek
mindennapi életére, az emberi társadalom tagjainak jogügyletek útján kialakult kapcsolatrendszerére. Ezekben a kötetekben jelenik meg először nyomtatásban az általa kialakított, a jegyzőkönyvbe vezetett szöveg minden lényeges elemét tartalmazó regesztatípus, amely az alapján
készített részletes mutató segítségével könnyen rávezeti a kutatót a vizsgált tematika jegyzőkönyvbeli forrásaira. Ezzel a rendszerrel készült az általa megálmodott nagyszabású Erdélyi
Okmánytár első három kötete is. Ez a sorozat gondos kritikai vizsgálódások eredményeként
hiánytalanul eligazít az erdélyi oklevelek világában oly módon, hogy nélküle immár nem képzelhető el az okleveles forrásokat felhasználó erdélyi középkorkutatás.
Jakó Zsigmondnak örök nyughelye abban a temetőben van, amelyet a 18. században a Házsongárdi köztemető nyugati oldalán de Gladys császári ezredes létesített a kolozsvári német
ajkú lutheránusok számára. A történelmi és társadalmi változások eredményei és az evangélikus egyház bölcs megértése lehetővé tette, hogy többek között ebben a temetőben nyugodjék
az Erdélyi Múzeum-Egyesület első világháború utáni tisztségviselőinek zöme. Jakó Zsigmond
sírhelyétől nyugatra fekszik a jó barát Szabó T. Attila, aki hozzá hasonlóan maradandó életművet hagyott maga után, főleg az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár hatalmas anyagának egybegyűjtésével és a Tár sorozatának elindításával, amivel nemcsak a nyelvtörténet páratlan gazdagságú forrásanyagát teremtette meg, hanem egyúttal az erdélyi történetkutatás kimeríthetetlen adattárát is. Keletre Jakó Zsigmond nyughelyétől György Lajos szarkofágja emlékeztet az
elévülhetetlen érdemeket szerzett múzeumi elöljáróra, akinek az etatista zsarnokság idején külön vesszőfutás járt osztályrészül. Ettől a nyugvóhelytől északra Kántor Lajos, az Egyesület
egykori titkára pihen, aki fáradhatatlanul dolgozott cselekedetekben és írásban az Egyesület
jogainak érvényesítéséért. A temető déli oldalán, havasi gyopáros sírkő alatt nyugszik Tavaszy
Sándor, az Erdélyi Múzeum-Egyesület utolsó legális elnöke, akit szégyenteljes módon távolítottak el tisztéből. A temető peremén pedig, már a Kertekben van báró Jósika János sírja, aki
hosszú évekig volt az Egyesület elnöke, és aki mint Szilágy vármegyei főispán példát mutatott
a közéleti szereplőknek arról az erkölcsi kötelezettségről, hogy adott esetben fel kell állniuk
székükből. Ugyanis Jósika János akkor, amikor a német haderő 1944 tavaszán elfoglalta az
országot, tiltakozásul leköszönt főispáni tisztéről. De ugyancsak az evangélikus temetőben,
Kántor Lajos sírjával átellenben annak a B. Nagy Margitnak van a sírhelye, aki a megszüntetett
Levéltár kutatótermeiben az elődök példáján és segítségével sajátította el a kutatás mesterségét.
A temetés napján, október 31-én, a ravatal mellé felsorakozott hozzátartozók, munkatársak,
barátok, tanítványok és tisztelők olyan embert kísérnek utolsó földi útjára, aki életművében
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tovább él közöttünk. Ez az életmű szilárd elemekből, olyan munkával épült, amely biztosítja
maradandóságát. Értékét Jakó Zsigmond neve fémjelzi.
A búcsúzók nyugodt lélekkel és tisztelettel, ki-ki a maga módján mondhatja magában:
Professzor Úr, Elnök Úr, Zsiga bátyánk, Zsiga bácsi, Zsiga! Tovább élő életművedet befejezted, nyugodj békében!
Kiss András
(Jakó Zsigmond temetésén, 2008. október 31-én, a ravatalnál elhangzott beszéd szerkesztett
változata.)

Dacia dat tumulum – Erdély adja a sírt
olvassuk a Molnár Albert halálára írt versben: a felvidéki születésű tudós peregrinus németországi és magyarhoni vándorlásai után Kolozsvárott talált otthonra, és földi porsátora a
dombra futó Házsongárdi temetőben várja Jézusát.
Némiképp hasonló életpályát futott be Jakó Zsigmond professzor, hiszen bihari születésűként, budapesti egyetemi tanulmányai és a Magyar Országos Levéltárban töltött gyakornoki
évek után került Kolozsvárra, az Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltárában dolgozott, és az
egyetem bölcsészkarán tanított, ám Szenci Molnártól eltérően nem csupán néhány évet, de több
mint fél évszázadot töltött itt lankadatlan kutató-, történetíró, oktató- és nevelőmunkával, most
pedig őt is a lombjukat hullató házsongárdi fák alatt kísérjük utolsó útjára.
Erdély összes magyar történelemtanára, egyetemi oktatója, muzeológusa vagy levéltárosa
közvetlenül vagy közvetve a tanítványának vallhatja magát, és szerencsés az, aki hallgathatta
középkortörténeti vagy paleográfiai előadásait. Nem tartozott az első hallásra vonzó, csillogó
stílusú előadók közé, de diákjai óráról órára egyre jobban érezték és tapasztalták azt a hatalmas, a források közvetlen kutatására és ismeretére alapozott tudásanyagot, amely szavainak
igazi aranyfedezetet adott.
Állandó kötelességének és felelősségének tartotta a tudományos utánpótlás nevelését, szemináriumokon, vizsgákon jobban teljesítő tanítványait a kutatómunkába is bevonta. Vallotta,
hogy a történettudomány művelésének, az új források feltárásának és közzétételének műhelytitkait csak „élesben”, konkrét feladatok megoldásakor lehet igazán és alaposan elsajátítani,
mégpedig intézeti körülmények között, ahol az idősebb kutatók közös munka során adhatják át
tapasztalataikat a fiatalabbaknak. Akkor is megteremtette a körülményeket, amikor Erdélyben
nem volt intézménye a magyar történettudománynak. Az ötvenes években féltucatnyi diákjával
vette sorra a kolozsvári kollégiumi könyvtárak régi állományának könyveit a
possessorkatalógus összeállítása végett, nagy türelemmel javítva a kis füzetekben tanítványainak botladozó olvasatait. Később a szakmai gyakorlatot használta ki arra, hogy magyar, román
és szász tanítványait a kolozsvári Állami Levéltárban, iratkötegek cipelése és polcra rakása
közben okítsa a levéltárkezelés fogásaira, a szünetekben pedig jövendő forráskiadványok darabjait másoltatta velük. De az is előfordult, hogy a Házsongárdi temető földbe süllyedt régi
sírköveinek feltárása során tanította diákjait epigráfiára és gyakorlati műemlékvédelemre. Elképzelhető, milyen büszke volt az a két-három harmadéves diák, aki a Misztótfalusi-kötet korrektúrájának összeolvasásában segíthetett a Professzor úrnak, miközben szinte észrevétlenül
szokta meg az aprólékos filológiai pontosságot és igényességet. Így teremtett igazi tanítványi
kört, amelynek mását én csak a szegedi művelődéstörténészek körében, a Keserű-iskolában
tapasztaltam.
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Külön adománya a Gondviselésnek, hogy az 1990 utáni szinte két évtizedben, a bibliai korhatáron is túl olyan tanítványokat gyűjthetett maga köré a fiatalokból, akik a szívéhez legközelebb álló, legfontosabbnak tartott feladatában, az erdélyi középkori oklevelek és iratok magyar
nyelvű regeszták formájában való közzétételében segíthettek neki. Így állhat most szinte
sajtókész állapotban az Erdélyi Okmánytár III. kötete. Immár intézményes kereteket biztosít az
Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó professzor másik nagy terve, a fejedelmi Erdély királyi könyveinek, káptalani jegyzőkönyveinek és vármegyei protocollumainak kiadására, amelynek munkatársait szintén ő nevelte és irányította.
Erdély nem csak sírt ad most Jakó Zsigmondnak, mint egykor Szencinek, hanem évtizedekig adta a kiteljesedő tudós életmű színterét, feladatait. Örökké nagybetűvel írandó Professzorunk pedig bebizonyította, hogy ebben az elmaradásra mindig hajlamos keleti magyar provinciában is lehet az egyetemes magyar történettudomány élvonalába illő műveket alkotni. De
ehhez „rendkívüli magatartás”, következetesen megvalósított életrend, állandó munka, a hibákat folyton észlelő és szóvá tevő szent harag meg némi humor is kell.
Úgy maradhatunk valamennyire is méltó tanítványai, ha távlatos terveinek megvalósulásában és az utódnevelésben az ő példája szerint munkálkodunk.
Sipos Gábor
(Jakó Zsigmond temetésén, 2008. október 31-én, a ravatalnál elhangzott beszéd.)

Talán a pálma sem
bírja a hosszas túlterhelést. A sudár törzs a közismert mondás szerint súly alatt nő, de ha túl
nagy a teher, kettéroppanhat.
Egy szilánkosan hasadt, megtört fatörzs fekete szénnel rajzolt grafikája rémlett fel előttem,
amikor meghallottam dr. Wolf Rudolf igazgató, kedves Rudi kollégánk és barátunk halálhírét.
Most már bizonyos, hogy csupán 57 esztendő adatott a számára itt a földön, hogy sokféle feladatát elvégezze, de azt is jól tudjuk, sok távlatos tervet dédelgetett, tennivalóinak bevégeztét
pedig évtizedek múlva remélte. E végtisztességet tevő gyülekezet velem együtt érzi úgy, hogy
emberi szemmel nézve fájdalmasan korai a búcsú. Egy tanári és történetkutatói pályát nem így
szokás befejezni, félbemaradt munkák csak őrá váró tömkelegével, fölnevelendő diákok seregével, megírandó tanulmányok dobozokat megtöltő céduláival. Igazából megünnepelt évfordulók kellenek, számvetés, visszatekintés, nyomdából kikerülő művek bemutatói, véndiáktalálkozók, konferenciák – mindnyájan ezeket vártuk. És maradunk a kettétört pálma fekete
képével, amely azt sugallja, talán nem vigyáztunk eléggé reá, talán túl sok volt a feladat egy
ember törékeny erejéhez képest.
Nálunk nagyobb hatalom döntött így, és szólította magához a hűséges szolgát. És arra is int,
emeljük fel a fejünket, tekintsünk túl az emberi közgondolkodás megszokott távlatain és reményein. Gondolkozzunk el azon, hogy egy emberi léptékkel mérve korán félbeszakadt élet is
lehet teljes – isteni lépték és látás szerint. Tanári pályája a Szilágyságtól Kolozsvárig, a keze
alól kikerült általános iskolás tanulók és érettségizett gimnazisták százai mind ennek a teljességnek részei. Mint jó történelemtanár nem elégedett meg a mások által közzétett adatokkal,
maga is kutatói feladatokat vállalt, persze a szabad idejében, és az sem keserítette el, hogy a
nyolcvanas évek nem kényeztették publikációs lehetőségekkel.
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Bizonyára a történetkutatás és közlés 1989 után megnyíló távlatai, a tudományszervezés
szabadsága vonzotta az újraindult Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályába, amelynek titkári teendőit látta el a kilencvenes évek elején. Az
Egyesület honismereti pályázatán első díjat nyert Torda város tanácsi jegyzőkönyvét szakszerűen közzétevő munkája, amely az Erdélyi Történelmi Adatok újrainduló sorozatában látott
nyomdafestéket. Tanulmányai, könyvismertetései szintén az EME folyóiratában, konferenciaköteteiben és ünnepi kiadványaiban, múzeumi és levéltári évkönyvekben jelentek meg. Az
újraindulás hőskorszaka persze nem csupán elmélyült kutatómunkát és tudományos ülésszakokon való részvételt jelentett, hanem kétkezi intézményépítést, azaz könyvtárköltöztetést,
kertépítést, pincetakarítást is, mindez pedig Wolf Rudi munkaereje, szívóssága, jókedve, csüggedőket biztató tréfái nélkül elképzelhetetlen volt. Nem elhanyagolható része ez életműve teljességének.
Kihasználta a kötöttségektől mentes doktorálás lehetőségét, és a kilencvenes években az erdélyi sóbányászat 17. századi történetéről írt értekezésével fokozatot szerzett a kolozsvári
egyetemen, ahol aztán több évig óraadó tanárként volt alkalma előadásokat tartani. Igazgatói
megbízatása azonban nehéz döntés elé állította, és ő teljes erőbedobással az Apáczai Gimnáziumot választotta. Tanítványainak serege tanúsíthatja, hogy döntése gazdag termést hozott.
Örökké fájlalta, tudom, hogy új munkakörének sokágú elfoglaltsága miatt alig fordulhatott
meg a levéltárban, igen ritkán vehette kezébe a számára oly fontos iratokat. Nem adta fel tudományos ambícióit, de ilyen irányú terveinek megvalósítását a boldog nyugdíjas évekre halasztotta.
Immár álommá foszlott tervei helyett az elvégzett munkáira tekintve bízvást elmondhatjuk,
teljes életet élt, és őrhelyén halt meg, mint a pompeji katona. Kívánhat-é ennél többet egy történelemtanár?
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, egyetemi oktatókollégái, történész barátai és pályatársai
nevében kívánom, hazahívó Ura részesítse őt az örök élet boldogságában.
Sipos Gábor
(Wolf Rudolf temetésén, 2008. szeptember 11-én, a ravatalnál elhangzott beszéd.)
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Műhelymunka, élvezetes tálalásban
Zsoldos Attila: Családi ügy. IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években.
História Könyvtár, Monográfiák. Bp. 2006. 168 lap + 2 térkép
Zsoldos Attila (sz. 1962), a Magyar Tudományos
Akadémia Történettudományi Intézete (TTI) kutatójának
neve jól ismert a magyar medievisztikában, az Árpád-kor
kutatásában pedig – viszonylag fiatal kora ellenére –
elsőrangú szaktekintélynek számít. A szélesebb olvasóközönség előtt a korszak történetét új, társadalomtörténeti szempontok és módszerek mentén összefoglaló népszerűsítő könyvével (Az Árpádok és alattvalóik, Debrecen 1997) mutatkozott be, a szakmabeliek pedig – a
Századok szerkesztése mellett – egyes vármegyék kialakulásáról Kristó Gyulával folytatott emlékezetes vitáját
kötik nevéhez, és azon tanulmányokat, újabb és újabb
témaköröket átértékelő vagy feldolgozó monográfiákat
(A szent király szabadjai, Bp. 1999; Az Árpádok és aszszonyaik, Bp. 2005), melyekkel ismételten bizonyítja,
hogy a magyar középkor első felének kutatása korántsem
tekinthető lezártnak.
Bizonyság erre az itt bemutatásra kerülő mű is,
melyben Zsoldos – többéves kutatómunka gyümölcseként – az 1260-as évek magyar dinasztikus belharcait
dolgozza fel. Eredményei jelentős hányada már megjelent résztanulmányokban (Századok 2005/2. 231–260;
2007/4. 803–842; Erdélyi Múzeum 2005/3-4. 18–24;
Colloquia 2006/1–2. 5–21), melyek csaknem változatlan
szövegben kerültek be a végső szintézisbe.
IV. Béla és István ifjabb király viszálya, kiváltképpen az 1264–1265. évi összecsapásuk – elsősorban Pauler Györgynek az események rendjét tisztázó alapvető
munkája nyomán – jól ismert a történelem iránt érdeklődők körében, és joggal kételkedhetnénk, hogy pl. a Szűcs
Jenő által elvégzett politika- és társadalomtörténeti elemzés (Az utolsó Árpádok, Bp. 1993) után lehet-e többet
elmondani a témáról. A szerző a két alapvető művelet:
egyfelől a részletekre való gondos odafigyelés, másfelől
a mozgatórugók feltárásának mesteri kombinálásával
cáfolja meg előítéleteinket, és mutat rá eddigi ismereteink felületességére.
Meghökkentő mindjárt az első felvetett probléma:
miért is tört ki maga a harc? Az okok keresésében Zsoldos nem elégszik meg mondvacsinált vagy túl általános
magyarázatokkal („hatalomért folyó harc”), hanem az
egyéni magatartások és döntések szintjén keresi a viszály
gyökerét, és véli azt megtalálni IV. Béla király 1260. évi
hatalommegosztási intézkedéseiben, mikor elsőszülöttjét,
Istvánt, Erdély élére állította, míg kisebbik fiának, a még
gyermek Bélának a szlavón hercegséget adta, mely a
szokásrend szerint sokkal inkább a trónörökösök jussa
volt (amint ezt a szerző meggyőzően igazolja). Az oknyomozást mégis hiányosnak érezhetjük, hiszen nem
magyarázza a korábbi, 1257. évi hercegi apanázs kialakítását, mikor István először került a keleti tartomány élére

(noha korábban, címzetesen, a Szlavónia hercege címet
viselte), ekkor ugyanis a későbbre feltételezhető okok
(eltérő kormányzási stílus, személyes sérelmek a
kroissenbrunni csatában, az 1259. évi tatár támadás) még
nem érvényesültek. Szemet szúró az is, hogy a trónörökös már 18 éves (tehát középkori mércével érett fiatal
férfi), mikor végre saját hatalomhoz jut... Ezek alapján
úgy vélem, hogy az apa és nagyobbik fia közti ellentét
már jóval 1260 előtt (ha csak csírájában is) jelen volt, és
valószínűleg vérmérsékleti különbségekre vezethető
vissza, bár ezt források hiányában már aligha lehet igazolni.
A továbbiakban nyomon követhetjük, hogyan nőtte
ki magát e zsigeri ellenérzés a méltánytalanságként értelmezhető erdélyi hercegi különkormányzat alapjáról
olyan ellenségeskedésig, amely már elkerülhetetlenné
tette a háborút, miközben a szereplők végig vélt igazuk
jegyében döntöttek – ha kimondatlanul is, de ilyen
shakespeare-i forgatókönyvet rekonstruál a szerző. Bebizonyítja, hogy István (egy homályos ígéret nyomán?)
már 1261-ben önkényesen hatalma alá vonta az északkeleti megyéket, ám mikor 1262 késő őszén gyors fegyveres akcióval kikényszerítette az ország Dunáig terjedő
keleti felének átengedését és az ifjabb királyi címet, már
biztosítva látta trónörökösi jogait, és nem volt szándékában újabb követelésekkel fellépni. A feszültség mégsem
enyhült, aminek okát Zsoldos ezúttal részben az
országmegosztásból fakadó problémákban (egymás
híveinek zaklatása, a királynéi és hercegnői birtokok
kisajátítása stb.), de főleg az idősebb király (és környezete) álláspontjában látja, mely túlzottnak vélte a trónörökösnek tett engedményeket, és csak ideiglenesnek tekintette azokat. Így IV. Béla az 1262. évi pozsonyi szerződés pápai megerősítését is elszabotálta, jogigényét
fenntartotta a keleti területekre, és a herceg híveinek
megkörnyékezésével tudatosan készült a fegyveres öszszecsapásra. A konfliktus tényleges kipattanását a szerző
Béla herceg 1264. októberi esküvőjével hozza összefüggésbe, miután valószínűsíti, hogy ezen István is részt
vett.
A gyors lefolyású belháború menetének aprólékos
rekonstruálása során arra a következtetésre jut, hogy a
támadó fél haditervének lényeges célkitűzése volt, hogy
míg az ifjabb királyt egy déli támadással lekötik, családját foglyul ejtsék, ami a pataki vár elfoglalásával mindjárt a háború elején be is következett. (Ilyen szempontból
István végső, katonailag teljes győzelmét sem tekinthetjük teljes értékűnek, s ez is indokolja a békekötésnél
tanúsított mértékletességét.) Az események ilyetén fejlődésével magyarázza azt a meghökkentő tényt, hogy az
ifjabb királyt dévai győzelme ellenére is beszorították a
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feketehalmi várba: serege minden bizonnyal a családja
kiszabadítására küldött csapatok eltávozásával és az
ennek demoralizáló hatását követő elpártolásokkal fogyatkozott meg. A könyv egyik csúcspontja, mikor a
szerző azonosítja azt a 40 személyt (sokkal többen nem
is lehettek), akik István mellett maradtak, és briliáns
szociológiai elemzését adja e kis csoportnak: földrajzilag
és társadalmilag eltérő származású személyekről, de
többnyire az ifjabb király udvari embereiről van szó. A
szorongató ostromgyűrűből való szabadulást nem a véletlen szerencse, hanem az északról visszaérkező Csák
Péter seregének számlájára írja, ahogy az ezt követő
diadalmenet is az így felduzzadt sereggel vált lehetővé.
A herceg győzelmét követő békekötés a háború előtti helyzetet állította vissza (ami Istvánnak korábban is
megfelelt), ezúttal azonban területcserével rendezték a
királyi családtagok birtokainak ügyét is, és a pápai megerősítés sem maradt el. Az apa békevágya azonban most
sem volt őszinte – mutat rá a szerző –, hiszen üldözte
azon alattvalóit, akik részt vettek István 1266. évi bolgár
hadjáratában, továbbra sem hagyott fel fia közeli híveinek (kancellárjának, udvarispánjának) átcsábításával, és
minden bizonnyal a királyi szervienseket is hadrakelés
végett hívta össze Esztergomba 1267-ben, ám az újabb
háború a szervienseknek az 1267. évi dekrétumban testet
öltött követelésein megfeneklett.
Ezt a válságot azonban már végleges enyhülés követte, amelynek nyomát Zsoldos a közösen lebonyolított
szerb és nápolyi dinasztikus házasságkötésekben véli
megtalálni. Mikor Béla herceg 1269-ben, az öreg király
és felesége 1270-ben bekövetkezett halála megnyitotta
útját a trón felé, István azzal bizonyította békülékenységét, hogy apja korábbi híveit is bevonta bárói közé, és
visszafogadta a tőle hűtlenül elpártoltakat is. A gesztus
azonban több előkelőt nem győzött meg: Anna hercegnő
(István nővére) még a koronázás előtt elmenekült a cseh
királyhoz, akihez utóbb Héder nembéli Henrik és köre is
átpártolt várastól – ellenérzéseiket vélhetően egy királyi
igazságtétel (egy lázadó várainak lefoglalása) erősítette
fel, amely, mint a könyv rámutat, egyes osztrák lovagok
részvétele folytán elvezetett az 1271. évi cseh–magyar
háborúhoz (ez tehát nem az Anna által elvitt királyi ékszerek ügyének tudható be).
Az események és okaik ismertetése során Zsoldos –
kiváló kritikai érzékéről téve tanúságot – számtalanszor
pontosítja eddigi tudásunkat. Bizonyítja, hogy Béla herceg 1249/1250-ben született, a belháború 1264 decemberében tört ki, V. Istvánt pedig az 1270. június 10. körüli
napokban koronázták meg. Körvonalazza az István által

1261-ben fennhatósága alá vont területet, pontosítja az
1262 végi országmegosztás határvonalát, illetve azt,
hogy 1265-ben az ifjabb király lemondott Valkó és Szerém megyékről. Rámutat arra, hogy István foglyul ejtett
női családtagjait és örökösét: a kétéves Lászlót külön
őriztették (Turóc várában, illetve a krakkói fejedelemnél), s hogy az 1267. évi esztergomi gyűlésen az ifjabb
király országrészében élő szerviensek nem vettek részt.
Azonosítja a Rosd nemzetség Temetvény nevű várát
Füzér ikervárával, a Menk kunjai ellen vívott csatát az
Ernye bán ellenivel stb. Ezek mellett még számos oklevél kritikáját vagy keltezésének meghatározását találjuk
meg a bőséges jegyzetanyagban.
A történet végén a szerző még néhány értékelő jellegű kérdést vizsgál meg. Rámutat arra, hogy a belháború
akár hasznos jelenségnek is tekinthető, hiszen hozzájárult
az ország egységének fennmaradásához, amit az 1260-as
évek dinasztikus, öröklődni látszó osztozkodásai nagyban fenyegettek. Ugyanakkor tagadja azt, hogy a viszályban kezdeményező szerep jutott volna a megerősödő nagybirtokos rétegnek: ezek itt még a két király engedelmes hívei voltak, ám a háború során a kővárak
katonai jelentőségéről szerzett tapasztalataik, amelyek
valóságos várépítési lázt indukáltak köreikben 1270 után,
oda vezettek, hogy utóbb már sikeresen szálljanak szembe a meggyengült királyi hatalommal.
A kötetet az események bő kronológiája, a felhasznált irodalom jegyzéke, a fölöttébb hasznos személy- és
helynévmutató, valamint két, szemet gyönyörködtető, az
országmegosztásokat és az 1264–1265. évi háború hadmozdulatait ábrázoló térkép zárja le (ez utóbbiak, noha
erre a kötetben sehol sincs utalás, minden bizonnyal a
TTI kartográfusa, Nagy Béla kezét dicsérik).
Legvégül nem hagyhatjuk említés nélkül a könyv (és
a szerző) egyik nagy erősségét: olvasmányos stílusát,
melyet a közvetlen hangvétel, szabatos fogalmazás és
enyhe irónia jellemez. Ezek segítségével a felváltva
alkalmazott elemző és szintetizáló megközelítés egyetlen
szerves, elegáns és katartikus hatású narratívává olvad
össze, részesítve az olvasót a történész „rejtvényfejtő”
munkájának örömeiben. Számomra hasonló „szakmai”
olvasmányélményt nyújtott, mint Engel Pál emlékezetes
cikke: Az ország újraegyesítése. I. Károly küzdelmei az
oligarchák ellen (1310–1323). Századok 1988. 89–147.
Ezért úgy vélem, élvezetes és hasznos olvasmány lesz
mindenkinek: a műkedvelő közönség, a történészi szakmát tanuló ifjak és a részletekre kíváncsi „veterán” kutatók számára egyaránt.
Hegyi Géza

A 16−17. századi magyar drámairodalom vizsgálatának újabb szempontjai
Latzkovits Miklós: A drámaírás gyakorlata a 16−17. századi Magyarországon. Argumentum Kiadó, Bp. 2007. 175 lap
A régi magyar irodalom történetében hosszas vitákat
eredményezett az a – legreprezentatívabban az akadémiai
irodalomtörténet első kötete (A magyar irodalom története 1600-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. Akadémiai Kiadó,
Bp. 1964) által képviselt – elképzelés, miszerint már a

középkortól kezdve irodalmunk fejlődési irányai, műfajai, strukturálódása stb. nagyrészt megegyeznek a nyugat-európai latin, illetve anyanyelvű irodalmakéval. E
szemlélet, bár sokan megkérdőjelezték helytállóságát,
évtizedekre meghatározta az irodalomtörténeti kutatáso-
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kat. Nemcsak számos szakmunka, hanem kritikai szövegkiadások egész sora is tükrözi ezt az elképzelést. Sok
szövegcsoport, műfaj esetében viszont éppen a magyar
irodalom – a nyugati irodalmaktól eltérő jellegéből fakadó – sajátosságainak feltárása, újraértékelése mutatkozik
szükségesnek.
Egy ilyen jellegű újraértékelő, a korábbi szemléletből fakadó, kevéssé helytálló elképzelésekkel élesen
szembehelyezkedő irodalomtörténeti kutatás eredménye
Latzkovits Miklós A drámaírás gyakorlata a 16−17.
századi Magyarországon című, 2007-ben publikált tanulmánykötete. A különböző, 16−17. századi magyar
drámaszövegekkel foglalkozó hét tanulmányt a szerző
kompromisszumot nem ismerő, józan módszeressége,
valamint a megalapozatlan, de az irodalomtörténeti köztudatba tényként bevésődött hipotézisek határozott kritikája ötvözi egységes egésszé.
A kötet előszavában Latzkovits egyértelműen megfogalmazza, hogy azon drámakoncepció és tudományos
módszertan helyett kíván az egyes szövegek vizsgálatával, újraértékelésével helytállóbb, valószerűbb alternatívát kínálni, amely a Kardos Tibor és Dömötör Tekla
szerkesztette Régi Magyar Drámai Emlékek (RMDE)
1960-ban publikált két kötetéből körvonalazható. Jelzi,
szakítani kíván a magyar irodalomtörténet azon régebbi
keletű elképzelésével, miszerint a magyar dráma gyökerei a középkorig nyúlnak vissza. Leszámol a középkori
drámaírásra és színjátszásra vonatkozó, gyakran légből
kapott megállapításokkal. A legkorábbi ma ismert magyar nyelvű darabnak Sztárai Mihály A papok házasságáról szerzett igen jeles komédia címmel ismert, töredékesen fennmaradt munkáját tartja. A 16. századból ezenkívül 8 drámaszöveget (5 teljeset és 3 töredékeset)
regisztrál. Ezáltal élesen szembehelyezkedik az RMDE
koncepciójával, amely gyűjtemény huszonhét, a Sztáraié
előtt keletkezett művet közöl. Latzkovits, Pirnát 1961-es
az RMDE-ről készített recenziójával (Pirnát Antal: Régi
Magyar Drámai Emlékek. Itk 1961. 611−618.) egyetértve, Kardos széles drámafelfogását kritika tárgyává teszi,
illetve elhatárolódik a Kardos szemléletével rokon, a
Klaniczay-féle irodalomtörténetben tetten érhető
drámamegközelítéstől.
A régi magyar irodalom kutatása számára irányelvnek tekinti a régi magyar irodalom imitatív jellegét, s
ezért saját kutatásában a nyugati műformák recepciójának milyenségére koncentrál. Röviden reflektál az új
akadémiai irodalomtörténet középkori drámával foglalkozó, Tóth Péter által írt tanulmányára (Tóth Péter:
„Némely alázatos doktor szíz Mária képében”. 1506.
Drámai szövegeink a középkorban. = A magyar irodalom
történetei. I. A kezdetektől 1800-ig. Szerk. Jankovits
László és Orlovszky Géza. Bp. 2007. 180−194.). Értékeli
annak Kardos álláspontját finomító részeit, de attól radikálisabb elkülönülést érez szükségesnek: „A középkori
magyar irodalomban tehát megtalálhatók a dialógusokat
is használó vagy azokat legalább imitáló különböző
műfajok, de (s én ezt tartom igazán jellemzőnek) a dolog
ennél nem jutott tovább, drámánk nincs.” (10.) A magyarországi színjátszásról az első híradások a 15. szá-
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zadból származnak, s német vagy latin drámák bemutatásáról tudósítanak, amelyek a királyi udvar eseményeire
vagy a német városokban tartott misztériumjátékokra
vonatkoznak; magyar nyelvű darab bemutatásáról nincs
adatunk.
Anélkül tehát, hogy az adatokkal nem alátámasztható, esetleg létezett drámaírással és színjátszással kapcsolatos hipotézisekkel tovább foglalkozna, vázolja az adatolható 16−17. századi drámairodalom vizsgálatában
érvényesített szempontjait. A kor magyar drámaszövegeit csekély számú kivétellel az iskolai színjátszáshoz
kapcsolja, s Pirnát Antal a magyar reneszánsz dráma
poétikájáról szóló, a kutatás számára irányadó tanulmányára hivatkozva írja, hogy „az iskola [...] nemcsak
színtere lenne 16. századi színjátszásunknak, de a vonatkozó poétikai ismeretek elsődleges forrása is egyben”.(15.)
Kételynek ad viszont hangot a tekintetben, hogy a
16. századi magyar drámaanyag poétikailag valóban
annyira egynemű-e, amint azt Pirnát gondolatmenete
sugallta. Egy árnyaltabb poétikatörténeti megközelítés
helyett, amelyet szintén indokoltnak vél, tanulmányaiban
a drámaírás gyakorlatára koncentrál, „olyan fogásokra,
konvenciókra és szövegszerkesztői eljárásokra, melyeket
minden bizonnyal nem az iskolás poétikákból tanultak
régi íróink”. (16.) Mintaszerű logikával és módszerességgel, a vázolt elvekhez szigorúan ragaszkodva, a vizsgált korpusz szövegeivel kapcsolatban számos, eddig jólrosszul megoldott vagy éppen megoldatlan problémára
kínál meggyőző megoldást.
Az első tanulmány Sztárai a papok házasságáról írt,
töredékesen fennmaradt műve és Az igaz papságnak
tiköre címmel ismert drámájának datálásával foglalkozik.
Az életrajz és a drámaszövegek utalásai alapján a szakirodalom eddigi álláspontját meggyőzően igazítva ki, az
előbbit az 1544 és 1550 közé, az utóbbit pedig az 1545
és 1550 közé eső időszakra – annak is inkább az első
felére – teszi. A darabok megírásának motivációját firtatva hangsúlyozza, hogy előadásra és olvasásra is szánt
darabokról van szó, amint azt a margináliák elárulják.
A következő gondolatmenet az argumentum és prológus szerepét járja körül. A 16. századi drámákba ezek
az elemek Plautus és Terentius komédiáinak korabeli
kiadásai mintájára kerültek be. Szerzőnk magyarországi
és külföldi példák segítségével kimutatja, hogyan váltak
ezek a klasszikus szövegekhez általában utólag toldott
elemek fokozatosan a színpadi játék részévé, s olvadtak
bele magába a darabba. Míg tehát a 16. századi Plautusés Terentius-kiadásokban a kísérőszövegek és drámai
szöveg határa a prológus és az argumentum között húzódott meg, az ezeket imitáló szövegekben ez a határ eltolódhat. Ezzel a tendenciával magyarázható, hogy Bornemisza Élektrájában az argumentum a darab része,
Szegedi Lőrinc pedig Theophaniájában az argumentumot
színpadra alkalmazta.
Egy másik írásban a Filius prodigus című, 17. századi ferences iskoladráma szerkezete körüli zavart oszlatja el Latzkovits a prológusrészek átvételének és a
kompilációs alkotási módszer korabeli gyakorlatának
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bemutatásával. Amellett érvel, hogy a kódex nem egy
három részből felépülő egységes, de hibásan másolt
drámát tartalmaz, ahogy azt eddig vélték, hanem három
külön művet, amelyek egymás mellé kerülését a közös
téma (az oltáriszentség) indokolja. Közülük kettő (a
Filius prodigus és a valószínűleg töredékben maradt
Dávid) prológusában azonos szakaszok szerepelnek; az
utóbbi szerzője, kihasználva a tematikus egyezést, átveszi az előbbi szöveg három versszakát.
A 16. századi drámák néma szereplőinek helyzetét
vizsgáló tanulmány meggyőzően oldja fel a Magyar
Élektrában eddig Bornemisza figyelmetlenségének tulajdonított dramaturgiai zavart, amelyet a Chorus néven
szereplő vénasszony alakja körül vélt felfedezni Borzsák
István. Az állítólag egyetlen vénasszonyra csökkentett
kart/Chorust többször is „leányok”-ként, „asszonyok”ként szólítják meg a szereplők. Latzkovits ezt úgy magyarázza, hogy Bornemisza a görög dráma karának és
karvezetőjének szövegeit egyaránt a karvezetőből kialakított Chorus-figura szájába adja, míg az eredetiben a
kart megtestesítő mükénei nők néma szereplőkként vannak jelen a színpadon, ezért a kor szokásának megfelelően a „játékba szóló személyek” listájára nem kerültek föl.
Az 1575 végén vagy 1576 elején Szebenben megjelent Segesvári-töredék és az ugyanott 1575 és 1580 között kiadott Euripidész-töredék keletkezési körülményeit
taglaló tanulmány két új hipotézist is felállít. Elöljáróban
amellett érvel, hogy mindkét szöveg iskoladráma, s nagy
valószínűséggel egyazon környezetből került ki. Szintén
elfogadhatónak minősíti Jakó Zsigmond a Segesváritöredékkel kapcsolatos feltételezését, hogy az a kolozsvári unitárius kollégiumban készült, s a Heltai-nyomda
működésének másfél éves szünetelése miatt látott napvilágot Szebenben. Latzkovits ezek után ismerteti saját
hipotéziseit. Az egyikben a drámák esetleges református
eredetét veti föl. Úgy gondolja, a Debreceni hitvallás
tiltó intézkedése, amit ez ellen hoztak föl érvként, az
iskoladrámákra nem vonatkozott, hanem inkább az erkölcstelen darabok ellen szólt. Ez annál is valószínűbb,
mivel hasonló tiltás a csetneki evangélikus zsinaton is
született, az evangélikus iskolákban pedig nagy népszerűségnek örvendett az iskoladráma. A kálvinista nyomda
hiánya lehetett esetleg az oka a szebeni megjelentetésnek. Tagadhatatlan viszont, hogy Latzkovits legtöbb
érvet amellett hoz fel, hogy a két töredék a brassói evangélikus iskola terméke, ahová ekkoriban sok magyar diák
járt. A brassói nyomda átmeneti szünetelése valószínűsíti
az amúgy is sok iskolai kiadványt nyomtató szebeni
műhelyben való megjelenést. A szerző, következetesen
az előszóban vázolt elveihez, őrizkedik attól, hogy e két
újonnan felállított hipotézist többnek tüntesse fel, mint
amik valójában: egyelőre még bizonyítatlan, de a rendelkezésünkre álló adatok alapján lehetséges megoldásoknak.
Egyetértünk a közjátékozás 17−18. századi technikáit vizsgáló, illetve a Florentina-dráma kapcsán fölmerült
filológiai problémáit tisztázni kívánó tanulmány azon
álláspontjával, hogy a több szövegváltozatban fennmaradt dráma eredeti szövegének helyreállítása címén hib-
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rid, talán sohasem volt változatok létrehozása indokolatlan beavatkozás. A közjátékszerű mint átmeneti műfaji
kategória megszüntetésére tett javaslat indokoltságát
viszont kérdésesnek tartjuk. A többi tanulmány is rengeteg példával szolgált arra nézve, hogy a kor drámairodalmát a poétikai terminusok képlékenysége jellemzi, a
fordítás, átírás, kiadás, színrevitel, egyszóval a használat
során a szerzők viszonylag könnyen figyelmen kívül
hagyják a műszabályokat. Mért lenne ez másként a közjáték kategóriájával? Miért ne építhetnének be a darabokba olyan jeleneteket, amelyek nem pontosan felelnek
meg a közjáték szigorúan vett szabályainak, de azt tekintik mintának? A közjátékszerű terminus megszüntetését
célzó érvelés erőltetett, túlbonyolított, s a tanulmány
utolsó bekezdése azt sugallja, hogy a fölöslegesnek ítélt
megnevezésnek mégiscsak van valamiféle létjogosultsága: „A fentiek alapján biztosnak látszik, hogy a Florentina eredetileg egy háromfelvonásos dráma volt, melyben
az egyes felvonások jelenetekre tagolódtak, a felvonások
között pedig intermediumok helyezkedtek el. Az egymást követő átdolgozások során a drámából kiestek a
közjátékszerű jelenetek, sőt az intermediumnak nevezett
közjátékok is, továbbá sor került a szöveg alapos átgyúrására. Úgy tűnik, a drámai szövegtestnek elsősorban
azok az egységei maradtak meg, melyek a főcselekménynyel szorosabb értelemben függenek össze, ami talán
valóban magyarázható egy egykor előadás céljára íródott
darab könyvdrámává való átformálásával.” (131. – kiemelések tőlem. K. Á.) Latzkovits nemcsak hogy maga
is használja a kifogásolt kifejezést, anélkül hogy jelezné,
csupán a mások szóhasználatát reprodukálja (pl. a szakirodalom által közjátékszerűnek tartott jelenetek), hanem
nyilvánvalóan különbséget tesz a főcselekménnyel szorosabban és kevésbé szorosan összefüggő egységek
között. Ezekről a részekről viszont elmondhatjuk, hogy
ha drámapoétikailag nem is annyira hangulatukban,
stílusminőségükben hasonlóak a közjátékokhoz (és eltérnek „a nem közjátékszerű jelenetektől, vagyis a szomorú,
a heroikus, a szerelmes, a meditatív stb. szövegegységektől” – 129.), akárcsak azok, lazábban kapcsolódnak a
főcselekményhez, s ráadásul jelen dráma átdolgozásakor
úgy is kezelték őket, mint a közjátékokat. Ellenben,
amint azt szerzőnk meggyőzően kifejti, az intermedium
szorosan vett szabályainak nem felelnek meg, tehát valamilyen szempontból a nem közjátékszerű jelenetektől
mégiscsak elkülönülő csoportot képeznek. Olyan jelenetek tehát, amelyek hasonlítanak bizonyos szempontból a
közjátékhoz, de nem közjátékok, vagyis röviden szólva
közjátékszerű jelenetek.
A kötet záró darabja a Colloquium címmel emlegetett unitárius drámatöredék problematikus részeinek
logikus, elfogadható értelmezését nyújtja. Amellett érvel,
hogy az eddig egy dráma részletének tekintett szöveg
tulajdonképpen két mű darabjait tartalmazza, a
Colloquium című, eredetileg inkább olvasásra szánt,
utólag színpadra alkalmazott (prológussal ellátott) dialógusét és egy eredetileg prózában írt, de később verses
formába átdolgozott hitvitázó dráma részleteit. Az esze-
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rint rekonstruált szövegváltozatot a függelékben közli is
Latzkovits.
A tanulmánykötet számos filológiai pontosítás mellett érdekes és ésszerűnek látszó, jól indokolt hipotéziseket vet fel. Szemlélete következetes, módszertana minta-

szerű, érvelései meggyőzőek. Az egy-egy részproblémát,
művet tárgyaló szövegek a 16–18. századi magyar drámaszerzést mintegy működésében teszik láthatóvá.
Korondi Ágnes

Foganatja van. Tanulmányok a kora újkori szöveghagyomány egyes aspektusairól
Szöveghagyomány és íráskultúra a korai újkorban. Szerk. Gábor Csilla. Kvár 2007. 196 lap
A kötet az Egyetemi Műhely Kiadónál az Egyetemi
Füzetek 5. darabjaként jelent meg. Folytatja tehát azt a
sorozatot, melyben korábban egy vaskos tanulmánykötet
jelent meg, szintén a régi magyar irodalom tárgykörében,
illetve filozófiai tárgyú tanulmánykötetek szerepeltek.
Folytat viszont egy olyan műhelymunkát is, mely a kötetszerkesztő nevéhez kapcsolódik, és egy viszonylag
állandó kutatócsoport munkájaként mindeddig már több
tanulmánykötetben is publikálta eredményeit: Kegyesség,
kultusz, távolítás. Irodalomtudományi tanulmányok.
Szerk. Gábor Csilla, Selyem Zsuzsa. Scientia, Kvár
2002; Devóciók, történelmek, identitások. Szerk. Gábor
Csilla. Scientia, Kvár 2004; A történetmondás rétegei a
kora újkorban. Szerk. Gábor Csilla. Scientia, Kvár 2005.
A kötet címe, Szöveghagyomány és íráskultúra a korai újkorban, két tényezőt kapcsol össze, a szöveghagyományét, a textuális kontextusét és az íráskultúráét, a
rituális kontextusét. Ezt az összekapcsolódást a bevezető
szövege – a „használati irodalom” műfajainak az egyházi
irodalomban, illetve a profán szövegformákban való
realizációit megnevezve – így határozza meg: „a különféle kora újkori szövegtípusokban (hitvita, imádság, vers,
prédikáció és oráció, széphistória, zsoltárparafrázis,
napló, fejedelemtükör) az irodalmi beszédmódok és
társadalmi szerepvállalás összefüggéseinek a vizsgálatára
is sor került.” (7.) Az irodalom és használati kontextusainak kutatása egyre több diszciplína módszertanának,
eredményeinek bevonását feltételezi azóta, amióta végbement az, amit „kultúratudományi fordulatnak” neveznek. Ez a kötet azonban éppen arra figyelmeztet, hogy ez
a kérdés a kutatási trendhez való felzárkózás mellett és
előtt a szövegek kutatásából adódó szükségszerű szempont, illetve a régi magyar irodalom kutatásában legalábbis ennél a 20. század végi fordulatnál legalább
százötven évvel korábbi hagyománya van. Az irodalmi
szövegek „haszonvétele, sikere, foganatja, haszna, valamely célra fordítása” (a szinonim kifejezéseket a Czuczor–Fogarasi-féle szótárból idézem) olyan értelmezésekben vetődik fel, mint jogok, eszmetörténeti fogalmak,
a nyilvánosság átalakuló tereinek, imádkozási szokásoknak, kommunikációs stratégiáknak, személyes íráshasználatoknak előtörténetei.
Lássuk sorra a tanulmányokat. A hét tanulmány két
nagyobb szerkezeti egységre tagolódik. Az első egység
az irodalmi szövegek egyéb, Foucault-val szólva, nem
szövegi természetű diskurzusokba való beilleszkedésére
kérdez rá, a második pedig textuális diskurzusfajták,
eszmei áramlatok, szöveghagyományozódások, áttételek
történeteit rekonstruálja. A tanulmányok bemutatását

mindig egy-egy olyan emblematikus mondat idézésével
zárom, mely a címben jelzett két tényezőt mutatja fel a
szerző kutatási hipotézisében.
G. Czintos Emese tanulmánya (Exemplum és fikció
határán: a széphistória. 9–37.) a szerelmi-regényes
históriás ének, a széphistóriának a 16. század második
felében elterjedő műfaját tárgyalja két szempontból:
retorikatörténeti és ideológiai szempontból. A genus
demonstrativum és genus deliberativum határán álló
műfaj hibriditását több „irodalmi megnyilatkozást szabályozó rendszer” felől is érzékelteti, hogy következtetésként „a nő szerelemhez való jogának fokozatos elfogadása felé” vezető út egyik állomásaként mutassa fel. „Ezek
a megközelítések határozzák meg e dolgozat kettős kérdésfelvetését is: egyrészt annak a folyamatnak a vizsgálatát, amelynek során a históriás ének műfaja a szerelmi
téma integrálásával fokozatosan újfajta olvasásmódot
alakít ki.” (13.)
Luffy Katalin írása (Műfajhasználat és reprezentáció
főúri temetéseken. 37–77.) a főúri temetés izgalmas
rituális kontextusának 17. század második feléből származó példái közül válogat. A négy temetés prédikációit
feldolgozó tanulmány a szertartáskönyvek, ágendák és
retorikák előírásainak keretébe integrálja a prédikáció
műfaját. A szerző főként a Kecskeméti Gábor, Nováky
Hajnalka kutatásaihoz kapcsolódó műfaji kontextusra, a
prédikációírás és -mondás gyakorlatára kíváncsi, viszont
a temetési kultúra tárgyi, anyagi, rituális, illetve egyéb
textuális összetevőivel számol. A tanulmány végén felbukkanó kérdés pedig igen izgalmas további irányt mutat: ezek a nemzetről, nemzetben való gondolkodás paradigmáit felmutató beszédek hogyan előlegezik meg a 18.
században politikai értelemben is megszülető nemzetet.
„A végtisztesség rendjéből az a szövegszerűen megragadható mozzanat érdekel, amely a temetést eseménnyé,
a reprezentáció eszközévé teszi.” (37.)
Dohi Zsuzsanna (Egy kései fejedelmi tükör létformája a XVII. században. 77–95.) S. Pataki István 17. század
végén keletkezett Ez Világ Dolgainak Igazgatásának
Mestersége kontextualizálására tesz kísérletet irodalom,
politikum, államfilozófia keveredő regisztereiben. A
politikai nyilvánosság kutatásának Bene Sándorhoz, a
királytükör műfajának Hargittay Emilhez kapcsolódó
kutatástörténete ér össze ebben a regulákra szintén hibrid
– bár itt ideológiai értelemben hibrid – műfajként tekintő
elemzésében. Ígéretesnek mutatkozik az a szöveg politikai kontextusának megvilágítására irányuló perspektíva,
mely Teleki Mihály kultúrpolitikájának a Telekilevelezésben követhető modulációihoz illesztené Pataki
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művét, s ezzel tisztázná a regulák kiadástörténetének
intencióit. „Teleki Mihály politikája egyértelműen paradoxonnak minősül Pataki Ajánló Levelének tükrében,
hiszen az Ez Világ Dolgainak Igazgatásának Mesterségének szerzője egy olyan államférfit mutat be, aki Isten
földi országának munkálója, míg a korabeli »hiteles«
dokumentumok magánérdekek által irányított vezetőként
látják.” (80.)
Korondi Ágnes (Szent Bernátnak tulajdonított szövegek a kora újkori magyar imádságos könyvekben. 95–
115.) a barokk imakönyvtípusokban, lelki kalauzokban
és népi imádságos könyvekben követi Clairvaux-i Szent
Bernát ciszterci apát imáinak jelenlétét. A hóráskönyvet
a műfajfejlődésnek abban a fázisában követi, amikorra a
liturgiától eltávolodva a magánáhítat eszközévé válik. A
szövegváltozatokat, hagyományozódó textusokat követő
igényes, pontos elemzése azt mutatja ki, hogy a barokk
imakönyvekben a középkoriakhoz viszonyítva Szent
Bernát már nem szentként, hanem – az ő kifejezését
használom – egyházdoktorként jelenik meg. „Ezek alapján kívánom körvonalazni, mit árul el a középkori és
barokk imagyűjtemények és imádkozási szokások viszonyáról a Bernát neve alatt terjesztett imádságok továbbélése vagy eltűnése.” (97.)
Gábor Csilla tanulmánya (Hagiográfia és polémia.
Monoszlói András és Gyarmathi Miklós vitája a szentek
tiszteletéről. 115–133.) a szentség kora újkori jelenlétének kérdését a hitviták irányából közelíti meg. Monoszlói András és Gyarmathi Miklós 16. század végi
vitáját elemezve a 16–17. századi, a megigazulás és az
emberi érdem problematikájára figyelő hitviták egy új
terepét mutatja fel. Az elemzés ennél szélesebb kontextusban tárgyalja a kérdést, a hitviták kommunikációs
kultúrában játszott szerepét, a kommunikációs kultúra
hitviták felőli értelmezését is adja, majd a 17. század
végéig vezeti el a kérdés történetét. „Azt próbáljuk nyomon követni, hogy miképpen hagyományozódnak tovább
a reformáció első évtizedeiben felhalmozódott argumentumok, illetve hogy a megcélzott olvasó vagy befogadó
közönségtől függően a témának milyen megközelítési
módjai alakulnak ki, ezek pedig milyen szövegváltozatokban artikulálódnak.” (117.)
Papp Kinga írásának (Monkoviczenus Márton
diáriuma. 133–161.) forrásfeltáró jelentősége (is) van. A
17. századi lelkész, Monkoviczenus Márton latin
diáriumának elemzésével Ivánka Sámuelnek a kolozsvári

egyetemi könyvtárban található 18. század végi kéziratmásolat-kötetei bemutatására is vállalkozik. Az egyes
szám első személyű íráshasználati gyakorlatok igen
terjedelmes, több diszciplínát érintő szakirodalmának
összefoglalása után az írói beszédmódokra figyel, majd a
naplóíró és környezet, családhoz való viszonya, az életút
állomásai, a feljegyzési technikák szempontjából dolgozza fel ezt a rendhagyó tartalmú szöveget, majd közli
annak átiratát. „Egy másik nézőpont, amely vizsgálatomat irányította, az volt, hogy Monkoviczenus Márton
miként vall, miként ír a magánszférájához tartozó dolgokról, valamint hogyan oldja meg nyilvános életének
bemutatását.” (152.)
Farcádi Botond írása (Neosztoicizmus és antitrinitarizmus Thordai János zsoltáraiban. 161–187.) a leginkább eszmetörténeti jellegű. A harmadik magyar zsoltárfordító, Thordai János zsoltárait a neosztoicizmus és
antitrinitarizmus, valamint a didakticizmus összekapcsolódásának szempontjából elemzi. A zsoltárok elemzésének teológiai-dogmatikai kontextusai mellett a szerző a
szövegek helyét a teljes szerzői életműben és a műfaj
elő-, illetve utótörténetében, a reformáció korának zsoltárköltészetében is kijelöli. Farcádi a neosztoicizmus és
antitrinitarizmus irányzatait a zsoltárszerzés motivációiként képes felmutatni, ezzel igen izgalmasan érvelve az
eszmei áramlatok mikrokontextusainak jelentősége mellett. „Sokkal termékenyebbnek ígérkezik viszont az a
megközelítés, hogy Thordai zsoltárait eme kettősség
tükrében vegyük szemügyre: egyfelől az antitrinitarista
elveket valló, elkötelezett unitárius lelkipásztor, másfelől
pedig a rációnak teret nyitni akaró tanár műveiként.”
(183.)
A kötetet amiatt is ajánlom mindenki figyelmébe,
mert nagyon szépen követhetők benne a filológiai munkába való beletanulás erőfeszítései. Visszaemlékszem
első éves korom egyik első beszélgetésére Gábor Csilla
tanárnővel, aki – ha jól számolok, nyolc éve – arról beszélt nekem, hogy a régi magyar irodalommal való foglalatoskodás a humán tudományok egyik olyan területe,
ahol a kutatási eredmények nagyon lassan érnek be, és
sok türelem kell hozzá. Örömmel látom, hogy az általa
szerkesztett tanulmánykötetekből ismerős nevek mellett
mindig újabb és újabb ilyenfajta türelemre nevelt diákok,
fiatal kutatók tűnnek fel.
Keszeg Anna

Néprajzi monográfia a székely tízesekről
Bárth János: Az eleven székely tízes. A csíkszentgyörgyi és a csíkbánkfalvi tízesek működése a XVII–XX. században.
Kecskemét 2007. 463 lap
A tízes a székely faluközösség jellegzetes közigazgatási és jogi alegysége, amely egykor az egész székelységre jellemző volt, de különösen Csíkszékben maradt
fenn egészen a 20. századig. A falu nagyságától függően
egy-egy „rendtartó” székely faluban két, három, négy
vagy akár ennél több tízes is működhetett. A legfőbb

határozó szerv a tízesgyűlés volt, a tízes képében pedig a
tizedes intézkedett.
Imreh István kutatásaiból tudjuk, hogy a határőrség
megszervezése után, a 18. század végén a szék és határőrség vezetői megkövetelték falutízesek működését, a
tízesek fontos katonai szerepet kaptak, tehát az ún. „katonafaluban” az osztrákok által szervezett határőrség a
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tízesrendszer konzerválójaként működött. A ténylegesen
létező vagyonközösség meghatározó jelentősége mellett
talán ez a történelmi szerep is hozzájárult ahhoz, hogy a
tízesrendszer Csíkban és fiúszékeiben (Kászon, Gyergyó) máig fennmaradt.
De tízesek nemcsak a Székelyföldön léteztek. Kiss
András történész kimutatta, hogy Kolozsvár és más
erdélyi városok településrendszere a 16. században
ugyancsak tízesekre (fertályokra) tagolódott, és ugyanez
volt a helyzet Désett is. Debrecenben a városnak ezt a
közigazgatási egységét tizednek nevezték. Az erdélyi
szászok körében az ilyen típusú közigazgatási egységek
neve Zehutenschaft volt, sőt némely román vidékeken is
előfordul a zeciu kifejezés. Györffy István 1926-ban két
tanulmányában is úgy véli, hogy a hajdúvárosok újkori
közigazgatási egységei, az ún. tizedek a katonáskodó
hajdúk hajdani tízes szervezetének emlékei, közigazgatási leképeződései.
Pál-Antal Sándor a Székely önkormányzat-történet
című könyvében (2002) a székely tízes eredetét a középkori katonai szervezetre vezeti vissza: „A tízesekből
kikerülő katonák alkották a hadszervezetben a tizedeket,
amelyeket falvak szerint vagy falucsoportonként századokba, majd székenként hadakba egyesítettek. A megállapítás helytálló a 16–17. századra. De a települések
kialakulásánál számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy a
faluvá még nem formálódott szálláshelyek a katonai
szervezet igényei szerint tizedenként jöttek létre, legalábbis a Székelyföld egyes részein (gondolunk itt mindenekelőtt Csíkra), ahol a tízes mint település időben
megelőzte vagy megelőzhette a falu kialakulását.” (294–
295.)
A tízes tehát a székely önkormányzatiság legrégibb
intézménye. Imreh István is a tízest mint a székely falu
alapsejtjét mutatja be, Garda Dezső pedig A székely
hadszervezet és faluközösség című könyvében (1994)
időben még messzebb, egészen a székelység letelepedéséig megy vissza. Pál-Antal Sándorral egybehangzóan
azt állítja, hogy a székely falvak közföldjei, erdői, legelői
eredetileg nem a communitas, hanem a tízesek tulajdonában voltak, és ezek időnkénti újrafelosztása is a tízes
hatáskörébe tartozott. A székely falu (communitas) tehát
szomszédsági faluként a tízesekből jött létre valamikor a
12–15. század között.
A tízesek működésével mind ez idáig jobbára csak a
történészek foglalkoztak, akik a tízesre mint településtörténeti egységre tekintettek, és nem törekedtek a szervezeti egység tényleges működésének feltárására, vagyis a
néprajztudomány szempontjainak érvényesítése ezen a
területen elmaradt. Hogy Bárth János néprajzkutató új
könyvének jelentőségét világosan lássuk, alább röviden
összefoglaljuk a székely tízesek kutatásának eddigi
eredményeit.
Az igen ősi szervezeti forma tudományos kutatása
céljából 1932-ben egy Tusnádfürdőn nyaraló debreceni
földrajzprofesszor, Milleker Rezső hirdetett pályázatot a
Csíki Lapokban, a pályázatra azonban csak két munka
érkezett be. Bartalis Ágoston nyugalmazott főszolgabíró
egy oklevelekre és falutörvényekre támaszkodó hétolda-
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las gyűjtést küldött be a csíki és háromszéki tízesekre
vonatkozóan, majd ezek alapján egy tanulmányt is közölt
ugyanebben a folyóiratban (Adatok a székelyföldi tízesek
megismeréséhez. Csíki Lapok, 1933. 21. sz.). A másik
pályázó Illyés Elemér egyetemi hallgató volt, aki négy
oldal terjedelemben háromszéki falutörvényekből másolt
ki idevágó adatokat, és ugyanott saját gyűjtést is végzett.
Ezt követően – a fenti gyűjtések alapján és a saját okleveles gyűjtésére is alapozva – a pályázatot meghirdető
Milleker Rezső alapos, 40 oldalas tanulmányt tett közzé
a Debreceni Szemle 1939-es januári számában.
A tízesek problematikája az 1929–1941 között Csíkszeredában tanárkodó Vámszer Gézát is élénken foglalkoztatta, aki szabad idejében bejárta Csík falvait, és
alapos kérdőív alapján feljegyezte a falurészek, tízesek,
szegek, szerek és utcák neveit. Vámszer előbb a székely
vagyon- és földközösségről szóló tanulmányában foglalkozott a tízesekkel (A székely vagyon és földközösség. In:
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Emlékkönyve. 1939), majd
miután 1950–1960 között utólagos tanulmányutakat tett
Csíkban, megírta Csíkszék településtörténetével foglalkozó tanulmányának első változatát (Adatok a csíki falvak települési rendszeréhez. In: Életforma és anyagi
műveltség. Buk. 1977). Vámszert azonban a tízesek
kérdése elsősorban mint településtörténeti egység érdekelte, a téma jogi és néprajzi vonatkozásaira kevés hangsúlyt fektetett. A nemrég megjelent Csík vármegye településtörténete (Csíkszereda 2007) című kötete is – amit
Szőcs János látott el kiegészítésekkel és pontosításokkal
a Vámszer halála óta megjelent újabb munkák alapján –
mindenekelőtt helytörténeti és településtörténeti jellegű
forráskiadvány, kevés néprajzi vonatkozással.
Némiképp meglepőnek mondható, hogy a tízesek
működésének átfogó bemutatása Imreh István munkáiból
is hiányzik. A rendtartó székely falu történeti jogi viszonyainak legavatottabb kutatója mindenekelőtt a falutörvények alapján tárta fel a székely communitasok működését (A rendtartó székely falu. Buk. 1973; A törvényhozó székely falu. Buk. 1983), de ezen belül a tízesek
problematikájával külön és részletesen sehol sem foglalkozott. A törvényhozó székely falu című impozáns kötetben mindössze két-három oldalt szán az elszórt történeti
adatok sorjázására (66–68.). A Pataki Józseffel írt
Kászonszéki krónika. 1650–1750 című kötet (Bp.–Buk.
1992. 92–101.) Falu, tízes, telek, ház című fejezete
ugyancsak igen szűkszavú összefoglalása a tízes tematikájának.
Imreh István után Garda Dezső a Székely hadszervezet és faluközösség című könyvében (Gyergyószentmiklós 1994. 18–22.) történetileg próbálja nyomon követni ennek az egységnek a sorsát, de az ő megközelítése
is mindenekelőtt történettudományi jellegű. Kifejezetten
néprajzi szemléletet csak Duka János Csíkszentlélek
tízeseiről című, néhány oldalnyi terjedelmű tanulmánya
(In: Népismereti Dolgozatok 1978. 186–194.) érvényesít.
A csíki tízesnevek kérdéséről – hatalmas saját gyűjtésű
csíki helynévanyag birtokában – Csomortáni Magdolna
1997-ben tett közzé egy névtani tanulmányt (Csík
tízesnevei. = B. Gergely Piroska–Hajdú Mihály szerk.:
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Az V. magyar névtani konferencia előadásai. Bp. 1997. I.
344–350.).
A fentiek fényében talán nem túlzás kijelenteni,
hogy Bárth János néprajzkutató új, átfogó monografikus
munkájának jelentősége igen nagy mind a történettudomány, mind a néprajztudomány számára. A kötet épp a
tízesrendszer „sokszázados funkcionalitására” irányítja a
figyelmet, aminek bemutatását a történészek is fontosnak
tartották, de aminek részletes ismertetésével mégis adósok maradtak.
Bárth János könyve tehát kétségkívül az ún. „hiánypótló” művek közé tartozik, amelyeknek tudvalevőleg
két típusuk van: vannak olyanok, amelyeknek megírását
már előre várja – olykor hosszú időn át várja – a szaktudomány, míg mások megszületésére a kutatók egyáltalán
nem számítanak. Nos, Bárth János könyve az utóbbiak
közé tartozik, hiszen a könyv megírása előtt még a legoptimistább szakember sem gondolta volna, hogy Imreh
István életművének lezárulta után a székely communitas
egyik alegységéről, a székely falu tízeseiről ilyen átfogó,
elmélyült és részletes monográfiát lehet még írni. Tehát
ez a könyv azok közé a hiánypótló tudományos művek
közé tartozik, amelyekről nem is sejtettük, hogy valaha
megszületnek, illetve hogy egyszer majd meg kellene
születniük.
Azt is mondhatnánk, hogy Bárth János hiánypótló
könyve a forrásokkal való szerencsés találkozás következtében készülhetett el. A néprajztudományban ugyanis
olykor előfordulnak ún. „szerencsés véletlenek”, amikor
egy kutató a sors szeszélye folytán jó adatközlőkre vagy
fontos írott forrásokra bukkan. De az ilyen találkozások
voltaképpen sohasem véletlenek. Erdélyi Zsuzsanna, aki
1968 decemberében egy egész folklórműfajt, az archaikus népi imádságokat fedezte fel úgymond „véletlenül”
egy Somogy megyei faluban, egyszer tréfásan úgy fogalmazott, hogy a jó néprajzkutatónak rendszerint szerencséje is van. És ebben a magyar és európai néprajztudomány nagyasszonyának kétségkívül igaza van. Mert
annak, hogy ilyen szerencsés találkozások, úgynevezett
szeszélyes véletlenek megtörténhessenek, prózai előfeltételei vannak: a kutatónak a tárgy iránt őszintén érdeklődőnek – sőt, ha szabad így fogalmazni: lelkesnek –, jól
képzettnek, tapasztaltnak és szorgalmasnak kell lennie, a
nagyszerű kutatói intuíció, amit akár „szerencsének” is
nevezhetünk, csak ezután következik.
Bárth János is egy másik izgalmas néprajzi kutatómunka során, az Úz-völgyi hegyi tanyák néprajzi vizsgálata közben talált rá 2004-ben az egyazon egyházmegyéhez tartozó Csíkszentgyörgy és Csíkbánkfalva falvakban
működő tízesek tízesjegyzőkönyveire (protokollumaira)
és constitutióira. A tízestörvényeket és határozatokat –
amelyeknek legrégebbike 1619-ből való volt – a falubeli
lakosság őrizte meg, rendszerint éppen azok a családok,
amelyekből 1948–1949 táján az utolsó tízesbíró kikerült.
A 2007 júliusáig lemásolt 7770 oldalnyi dokumentum
által tehát lehetővé vált, hogy a kutató mintegy négy
évszázadon át nyomon kövesse a két falu nyolc tízesének
sorsát. Ezt a helyszíni gyűjtést Bárth János levéltári és
könyvtári kutatással (a gyulafehérvári érseki levéltár, a
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csíkszeredai állami levéltár, a Csíki Székely Múzeum
kéziratanyaga, a helyi plébánia levéltára stb.), valamint
„klasszikus” helyszíni néprajzi kutatással is kiegészítette.
A rendkívül becses tízesiratok fennmaradása azonban mégsem egészen csoda, sőt talán egyáltalán nem is
az. Mint tudjuk, a rendi társadalmakban a jelenbeli jog
forrása mindig a múlt volt, a jogot márpedig – a szokásjog és az emlékezet mellett – mindenekelőtt az iratok
őrizték. A székely falvakban ezért vigyáztak a tízesek
irataira egészen addig, amíg funkciótlanokká nem váltak.
Amikor ez bekövetkezett, a csíkszentgyörgyi tízesiratok
is a házak kamráiba, padlásaira, csűreibe, műhelyeibe,
sőt olykor egészen méltatlan helyekre kerültek.
Bárth János Az eleven székely tízes című könyve
mindenekelőtt a feltárt írásos dokumentumok alapján
mutatja be a két összetartozó csíki falu tízeseinek működését. A tízesek életét szabályozó rendelkezések – az
Imreh István által feltárt falutörvényekhez hasonlóan –
gyakorlatilag az élet minden területére kiterjedtek: pl. a
közös földek, legelők, kaszálók használatára, a közvagyon kezelésére, a közvagyon ellen vétők megbüntetésére, közegészségügyi és közbiztonsági kérdésekre, az
erkölcsi értékrend felvigyázására, a természeti csapások
megelőzésére, illetve a következmények elviselésére. A
kötet módszeresen és részletes alapossággal mutatja be a
tízesnél nagyobb (a megyének nevezett vallási közösség,
a faluközösség, a közbirtokosság) és kisebb (szomszédságok, juhtartó esztenatársaságok, hídközösségek, vízvezető közösségek, kapuközösségek, vallási kisközösségek
stb.) jogi-adminisztratív egységek működését is, tehát a
könyv olvasója rendkívül árnyalt és összetett képet alkothat egy székely falu rendi társadalmának bonyolult
jogviszonyairól. A források lehetővé teszik azt is, hogy a
joggyakorlás bizonyos ritualizált formáiról (pl. a
„béüsmertetésről”, a „bévételi kérelem” visszautasításáról, az áldomásokról stb.) is képet kapjunk. A szabályozások rendelkeznek a tisztségviselők kötelezettségeiről, a
különleges jogállású személyek (pl. görög katolikusok,
pásztorok stb.) jogairól, illetve a normasértőkről is. Külön fejezet szól a tízes kapcsolatrendszeréről (a tízes és a
teljes község viszonya, a tízes és az állami hatóság viszonya, a tízes és a katolikus egyházmegye viszonya
stb.).
Szembeötlő, hogy a tízesnevek rendszere bizonyos
székely falvakban – így például a szóban forgó
Csíkszentgyörgy és Csíkbánkfalva esetében is – némiképp következetlennek, sőt olykor egyenesen kaotikusnak tűnik. Például az írott források, illetve a népnyelv
gyakran a nemzetségek, nagycsaládok által lakott utcákat, szereket, szegeket stb. is „tízeseknek” nevezik. Például a felcsíki Csíkborzsova voltaképpeni két tízesén,
Alszegen és Felszegen belül a kisebb egységeknek is
„tízes” nevük van (Erősök tízese, Balogok tízese, Demeterek tízese, Gerébek tízese, Sárigok tízese stb.). Vámszer Géza kászoni gyűjtése alapján a fiúszékhez tartozó
öt falu tízeseiről (Altíz, Feltíz, Impér, Jakabfalva és
Újfalu) is hasonló kaotikus kép rajzolódik ki. Joggal
gyaníthatjuk tehát, hogy bizonyos esetekben a „tízes”
megnevezés nem tényleges tízest jelöl, hanem csak egy-
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szerű névátvitelről van szó: egy tízesnél rendszerint
kisebb, de valamilyen speciális helyzet alapján valóban
egységnek tekinthető településegységet is gyakran neveznek „tízesnek”. Ilyen esetekben Bárth János ún. „szóvirág” tízesekről beszél. Csakhogy a tényleges és a „szóvirág” tízesek elkülönítése korántsem egyszerű, hiszen a
történelem folyamán bonyolult összefonódások alakulhattak ki, az okleveles utalások gyakran nem teszik lehetővé a világos következtetést. Vannak például családnévvel jelzett „szóvirág tízesek”, amelyek a nemzetségi
településrenddel függnek össze. „Szóvirág” tízesnevek
fordulhatnak elő például esztenatársaságok neveiben (pl.
Laczok Tizese Társasága, Gálok Tíze esztenája), amelyeknek működése ténylegesen is összekapcsolódik a
valódi tízesek működésével.
A kötet függeléke közli a legrégebbi, legértékesebb
írásos forrásokat, a tízesek konstitúcióit, amelyeknek
legrégebbike 1619-ből, tehát a székelyföldi rendszeres
magyar írásbeliség legkorábbi korszakából származik.
Végezetül megemlítjük, hogy a székely tízesek immár több évtizedes tudományos kutatásának van néhány
olyan nyitott kérdése is, amelyeket már a harmincasnegyvenes években megfogalmaztak a kutatók, de amelyeket máig sem sikerült végérvényesen megválaszolni:
1. A tízesekbe való szerveződés vajon egy egységes
rendszer volt-e a történelmi Magyarország egész területén, vagy a székely tízes egészen sajátos intézmény?
Vagy talán egy még nagyobb körben elterjedt egységes
európai intézményrendszer sajátos megnyilvánulásáról
lenne szó? Imreh István egyik cikkében például ezt írja:
„Amikor sok évtizeddel ezelőtt a Jakob Grimm gyűjtötte
falutörvények, Weistürmerek hét kötetét először hozták
ki számomra a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban [...], le
kellett mondanom arról a hiedelemről, hogy a falutörvények csak a rendtartó székely falu csodálatos alkotásai
lehetnek. Hát még amikor azt kellett tudomásul venni,

hogy az osztrák Weistürmerek akadémiai kiadása nyomán [...] tizenhat kötetnyi statútum jelent meg, a külön
kiadottakról nem is beszélve” (More siculorum. Székelység. Új folyam II. 1991. 4. sz. 8.).
2. Vajon van-e valamilyen genetikus összefüggés a
magyar városok (Kolozsvár, Dés, Eger, Sopron, Győr és
a sokat kutatott Debrecen), illetve a székely falvak tízesei
és a környező népek (pl. az erdélyi szászok) hasonló
településnéprajzi és társadalomnéprajzi egységei és intézményei között?
3. És végül hogyan tudjuk megválaszolni azt a romantikusnak ható felvetést, miszerint a székely tízesek
egy honfoglalás kori (vagy esetleg valamivel későbbi)
hadszervezet maradványai? Amint tudjuk, a földrajzprofesszor Milleker Rezső 1939-ben még egyértelműen így
vélekedett. Ugyanekkor, 1938-ban Csík történetírója,
Endes Miklós is azt írta, hogy a székelység a legkisebb
hadi egységben, tizedenként telepedett le. László Gyula
ugyancsak a tízesekkel hozta összefüggésbe a honfoglaló, illetve kora középkori magyarság településrendjét (A
honfoglaló magyar nép élete. 1944. 223–230.). Garda
Dezső 16–17. századi adatokból kiindulva, illetve ezekből időben visszakövetkeztetve ugyancsak úgy véli, hogy
a székelyek a megszállt területeket a nemzetségi szervezetnek megfelelő ágak szerint vették birtokba, az ágak
pedig tizedekre voltak felosztva (A székely hadszervezet
és faluközösség. 1994. 19.). A magyarországi Györffy
György 1973-ban a tízest régi keleti pusztai intézménynek tartotta. Újabban a történészek ebben a kérdésben
óvatosan nyilatkoznak: Imreh István például arra figyelmeztet, hogy a középkori oklevelek (pl. Szabó István és
Maksai Ferenc forrásközlései) nem tartalmaznak olyan
adatokat, amelyek a tízesek akkori meglétére utalnának.
Tánczos Vilmos

Kismonográfia szubjektív megközelítésben
István Lajos–Szőcs Lajos: Taplómegmunkálás Korondon. Székelyudvarhely 2008. 127 lap
A jelenkor embere számára a hagyományos kézműves foglalkozások sok esetben egy nosztalgikus falusi
miliő hangulatát keltik. A jövedelemszerzés ezen ágazatát hajlamosak vagyunk a természetközelség és
tradicionalitás regiszterébe sorolni. A múlt iránt érdeklődő olvasóban/szemlélőben nem minden esetben tudatosodik sem az anyagmegmunkáláshoz szükséges technológiai ismeretek összetettsége, sem a hasonló életformából fakadó kényszerstratégia, amit egy-egy család a
mesterség gyakorlásával vállalni kényszerül. És ha már a
tájékozódás alapjául választott forrásmunka szemléletmódja is nosztalgiázó látásmóddal telített, könnyen megeshet, hogy az objektív valóság némiképp eufemizált
változatával szembesül a hagyományos életformák iránt
lelkesedő olvasó.
A tárgyhoz való szubjektív szerzői hozzáállás mindenekelőtt a feldolgozásra kerülő hagyományos foglalkozás iránti tiszteletből származik. Egy néprajzi szöveg

„olvasata” azonban természetszerűen csak a szakmaiság
jegyében történhet, és bármilyen kiadvány méltatását/bírálatát csak azt követően végezhetjük el, ha az illető
közleményt már besoroltuk egy adott regiszterbe. Fontos
tehát már elöljáróban megjegyezni, hogy az István Lajos–Szőcs Lajos szerzőpáros által írt könyv esetében az
olvasó ne a néprajztudomány szakkifejezéseivel megfogalmazott szövegre számítson, hanem arra, hogy az
olvasás során egy oldottabb hangvételű, közvetlen és
személyes beszédmóddal átitatott stílussal szembesül.
Hasonló jellegű értekezések esetében fennáll a szubjektív
látásmód veszélye is, ami abból eredhet, hogy a több
évtizedes személyes tapasztalatok a szerzőkben nehezen
levetkőzhető empátiát alakítottak ki a téma iránt.
István Lajost és Szőcs Lajost a korondi helytörténeti
kutatások valóságos klasszikusaiként tartjuk számon.
Legutóbbi, Taplómegmunkálás Korondon című kötetük
mögött ugyancsak évtizedek óta folyamatosan végzett
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gyűjtőmunka áll. A Hargita Megyei Hagyományőrzési
Forrásközpont és az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület
közös kiadványaként 2008-ban megjelentetett könyv
gondos nyomdai előmunkálatról, igényes kivitelezésről
tesz bizonyságot. Az évek hosszú során át érlelődött
kézirat reális űrt pótolhat, hiszen a Korondról megjelentetett temérdek szakirodalom kevés figyelmet szentelt a
taplómegmunkálás mechanizmusának, és az ehhez kapcsolódó életforma összetevőinek. A szóban forgó falu
életvitelét a kerámiával, majd fokozatosan az egyéb
termékekkel is folytatott kereskedelem a környező településekétől különbözővé tette. A napjainkban reneszánszát élő falu neve mára elválaszthatatlanná vált a kerámiakészítéstől, holott Korondon emellett egyéb népi
kismesterségeket is folytatnak. A taplómegmunkálás
jelenkori léte kettős (egymással összefüggő) tényezővel
magyarázható: egyfelől a technológia kizárólagos ismeretével, vagyis azzal, hogy máshol nem állítanak elő
hasonló termékeket, másfelől pedig a piaci konjunktúrával, vagyis azzal, hogy a kerámiával megteremtett áruforgalom hiányában a taplótermékek Korondon is bizonyára régen feledésbe merültek volna.
Amint a kötet szerkesztője, P. Buzogány Árpád előszavában megfogalmazta, mindazok, akik a könyv létrejöttében szerepet vállaltak, célul tűzték ki, hogy a kiadvány által jobban megismerhető legyen a taplómegmunkálás munkafolyamata, és hogy az olvasó alapos
ismereteket szerezzen a kismesterség eszközeiről, a
munkavégzés körülményeiről stb. Ezzel motiválták azt a
döntésüket is, hogy a leíró néprajzi részt a taplófeldolgozást dicsőítő versekkel, valamint a „toplászok” életmódjának hű lenyomataként jegyezhető anekdotákkal és
egyéb tréfás történetekkel egészítették ki. A gondos
szerkesztőmunkának köszönhetően koherens, könnyen
áttekinthető kiadványt forgathat az olvasó.
A közhasználatban taplóként ismert élősködő gombafajok tipologizálásától indítva a begyűjtési folyamatról, az előkészítésről, a feldolgozásról és az árusításról is
értékes adatokat szolgáltat a kötet. Megtudjuk belőle,
hogy a tűzgyújtásra, füstölésre, tömítésre, gyógyírként és
nem utolsósorban dekoratív tárgyak készítésére egyaránt
alkalmas anyag beszerzése alapos természetismeretet és
nagy kitartást igényel. A szóban forgó településen a 19.
század második felében meghonosodott taplómegmunkálás fokozatos elterjedése a gyűjtőterületek kiterjesztését
is maga után vonta. Egyik-másik korondi toplász számá-

ra az ország távoli bükkerdői sem számítanak ismeretlen
terepnek, hiszen kényszerhelyzet folytán szekérrel, vonattal vagy autóbusszal, napjainkban pedig személygépkocsijukkal távoli területekre utaznak a nyersanyag begyűjtéséért. A gondosan előkészített anyagot minden
kézműves legjobb szaktudása érvényesítése révén munkálja meg. A hagyományosnak számító sapka, kalap,
labda vagy terítő mellett újabb termékek is felbukkannak, és egyik-másik személy leleményessége folytán már
papucs, márciuska (mărţişor) vagy nyakkendő egészítik
ki a piaci kínálatot.
A Korondi toplászcsaládok című fejezet részletes
adatai révén következtethetünk a kismesterség gazdag
múltjára, valamint a jövőbeli tendenciákra is. A taplómegmunkálás általában a szegényebb sorban élő családok jövedelemkiegészítő forrásává vált, és a mesterség
technológiájának többgenerációs átörökítése a 21. század
küszöbén megtorpanni látszik. Szőcs Lajos 1997-es
felmérése még 76 korondi toplászcsaládról és további
190 kisegítő munkásról szolgáltat adatokat. Egy évtizeddel később azonban már szembeötlő a mennyiségi változás: ekkor csak 20 családban dolgoznak fel taplót, és a
mesterség gyakorlása már egyikük számára sem képez fő
jövedelemforrást. A hanyatlás jelensége kapcsán az okok
egész sorozatával számolhatunk, de tény, hogy a jelentős
visszaesés főként a – kismesterségen belüli – generációváltás hiányának számlájára írható.
A helyenként szépirodalmi hangvételű kiadvány
gondosan felsorakoztatja a könyvészeti előzményeket,
részben vagy akár egész terjedelmükben is idézve a
kuriózumnak számító közléseket. Ugyanakkor ismereteket szerezhetünk a díjazott, kitüntetett toplászok kilétéről, a rekordkísérleteknek számító termékekről, valamint
a témakörben rendezett kiállításokról. A taplókészítést
dicsőítő verseket és anekdotákat a legapróbb részletekig
menő szómagyarázat kíséri, amely nemcsak néprajzi, de
nyelvészeti tekintetben is értékes adatközlésnek számít.
A szövegkörnyezetbe találóan beszerkesztett és a színes
táblákba foglalt fényképek Balázs Ödön munkáját dicsérik. A kötetet Korond két ismert krónikásának életrajzi
adatai, valamint az adományozók névsora zárja.
István Lajos és Szőcs Lajos új munkája a népi hagyományok iránt érdeklődő közönség számára könnyed
olvasmány, a néprajzkutatóknak pedig értékes forrásközlés.
Miklós Zoltán

Bretter György (1932–1977) életművének értelmezéséhez
Bretter György filozófiája. Értelmezések, dokumentumok, visszaemlékezések. (A magyar nyelvű
filozófiai irodalom forrásai 10.) A kötetet összeállította és a monografikus fejezeteket írta Egyed Péter.
Pro Philosophia, Kvár 2007. 368 lap
Különleges könyvet vehet kezébe az érdeklődő olvasó. Ha az olvasást – filológus módjára – a borítólapon
kezdi, majd Bretter György világán tűnődve a címlapra
fordít, először is e két kötetszegmens tájékoztató anyagának részbeni kettősségére, aztán komplementáris jellegére eszmélhet rá. Enyhe zavarán a Tartalom áttekintése

s főként magának a kötetnek az olvasása enyhíthet, amit
csak jóval később old fel teljesen Egyed Péter következő
pontosítása: „Az eltelt negyedszázad alatt többször írtam
Bretter György műveiről, filozófiájáról, ama saját magam által meghatározott elvnek megfelelően, hogy csak
akkor írok Róla, ha még mindig van lehetséges monda-
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nivalóm. Az időben egymásra épülő írásaimnak a formáját lehetetlen lett volna felbontani és azokat összemontírozni egy szabályos monográfia-formába. A műfaji dilemmát úgy döntöttem el, hogy az írásokat kronológiai
sorrendben összekapcsoltam, és egyikét-másikát természetesen át- és egybedolgoztam. Úgy vélem, hogy az így
létrejött füzér tekinthető – igen sajátos formájú – monográfiának” (297.).
E szerzői vallomás és betájolás után Egyed Péter a
kiadvány gondozójaként tájékoztat a második, többszerzős és ilyen értelemben is differenciált kötetegység öszszeállásáról, struktúrájáról. Az anyag és a szerkesztés
logikája szerint a bretteri filozófia Egyed Péter-i interpretációját Angi István Bretter György befejezetlen doktori
disszertációját ismertető-értelmező tanulmánya követi.
Ezután következik egy személyes hangú és egyben dokumentumértékű visszaemlékezésekből álló szövegmozaik – Balázs Sándor, Bura László, Kántor Lajos, László
Ferenc, Szabó Gyula és Vajda Mihály tollából –, majd
Rigán Lóránd interjúja Egyed Péterrel. A Függelék egy
miniatűr bretteri önéletrajz és a szintén rövid, fentebb
idézett szerzői-szerkesztői tájékoztatás után Bretter
György műveinek és a róla szóló irodalomnak a jegyzékét tartalmazza. A kötetet Névmutató zárja.
A következőkben e kötet bevezető tanulmányának
néhány kérdését szeretném röviden érinteni, összekapcsolva néhány Bretter-szemelvénnyel.
I.1. Egyed Péter első, néhány korábbi írására támaszkodó Bretter-tanulmánya öt alfejezetből áll: 1. Mit
üzen a mítosz? 2. Hogyan lehetséges az egyén? 3. Nyelvi
analitika és kritika; 4. A kultúra mint formatan és a
cselekvés premisszája; 5. A történelem: az alternatívák
logikája. Azért van értelme e tematikai tagolás címszerű
számbavételének, mert így világosabbá válhat az absztrahálásra kényszerülő tanulmányíró anyagstrukturáló
alapállása. És egyben az a konstrukciós-rekonstrukciós
értelmezői modell is szembeötlővé válhat, amely a mítoszban – a parabolisztikus célzattal használt és értelmezett mítoszban – jelöli meg Bretter György filozófusi
módszertanának egyik hangsúlyos premisszáját.
A mítosznak ez az iniciálészerű elhelyezése feltehetőleg nemcsak azt jelenti, hogy a mítosz Bretternél „a
filozófia szükségszerűségével szemben a kontingencia
elvét képviseli” (12.), hanem annak jelzését is, hogy a
„mitizáló” hajlam Bretter filozófusi pályájának főként az
elején van erőteljesen jelen (s ezt csak fokozatosan váltja
fel – anélkül hogy megszüntetné – a médiumában is
tárgyszerűbb és racionálisabb, az analitikus filozófiára is
építő tárgyalásmód). Ennek a mitizáló hajlamnak az
egyik forrása és következménye a reformmarxizmusban
való hit, a másik, az előbbivel ellentétes s egyben kényszerű következmény pedig éppen a szó szoros értelmében vett antik mítosz poliszemantikus lehetőségeinek a
kihasználása egy olyan ideológiai közegben, amelyben
az egyértelműséget a totalitárius hatalom a maga elvárásai szerint írta elő (és követelte meg). E politikai helyzet
kritikai reflexiójaként olvasható a következő – egyértelmű, de az általánosságba távolított – bretteri gondolat:
„ahol a történelem lehetetlenné tette a fogalmak követke-
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zetes kidolgozását, ott a társadalom az ámítás és az önámítás társadalma volt” (Bretter György: A kortudat
kritikája. Kriterion, Buk. 1984. 39.).
I.2. Teljesen egyetérthetünk azzal a megállapítással,
hogy „Bretter elképzelésében nem az egyén kiiktatásával, hanem igenis az egyén hiposztazálásával lehet és
kell a racionális szabadságfelfogást megalapozni” (19.).
Kollektivitás és kollektivitás, csoport és csoport között
azonban Bretter György különbséget tett. Ezt igazolja a
következő Bretter-idézetben észrevehető párhuzam,
amely nemcsak az egyéni cselekvés, hanem a csoportos
cselekvés lehetőségét is az egzisztencia perspektívájából
kapcsolja össze a szabadsággal, és ezt szembeállítja a
cselekvésről való lemondással, illetve a szükségszerűséggé eufemizált kényszerűség vállalásával: „Ha az
egyénnek nincs módja arra, hogy létmozzanatként átélt
helyzetét az egyéni cselekvésben adja meg, ha nincs mód
arra, hogy a helyzetüket hasonlóképpen létmozzanatként
átélő emberek csoportos cselekvésben alakítsák a világot,
akkor nyilván csak két lehetőség marad.” (Brettertől
idézi Egyed, 16.).
I.3. „A nyelv, erkölcsi szempontból, valószínűleg az
eredeti és a végső kísértés: a »kell«, a fogalmakon túl,
benne van a nyelvben; a nyelvben mint a kifejezésrámutatás-közlés eszközében. A »van« és a »kell« különbsége a nyelvben jön létre. Ahol nincs nyelv, ott nincs
»kell«. A »kell«-t meg kell fogalmazni” (Bretter György:
A nyelv és az erkölcs. = Párbeszéd a jelennel. Kriterion,
Buk. 1973. 95.). Vagyis: a nyelv (társadalom)ontológiai
funkciója a valóság strukturálásával az adottságokban
rejlő hiányosságokra is rámutat. Az adottságok megváltoztatásának erkölcsi szándéka így a nyelv tényében már
adva van. És: azt, ami nincs, de kell, ki kell mondani.
„Az eszmény nem egyéb, mint az a mód, ahogyan egy
nemzedék megfogalmazza saját létének hiányosságait”
(Bretter György: Hipotézis a nemzedékek kettős nyelvéről. = Párbeszéd a jelennel. Kriterion, Buk. 1973. 131.).
Bretter itt az angolszász filozófiai nyelvanalízis
egyik előfeltevésével társítja azt a felismerést, hogy a
társadalmi gyakorlat racionális megragadásának, a társadalmi tapasztalat nyelvi kifejezésének kérdése szükségessé teszi a nyelvkritikát, illetve hogy a nyelvkritika
egyben megismerés- és ideológiakritika is. Kétségtelen,
hogy ez a kérdéskomplexum is különféle irányú vektorok
mentén modellálható. Tehát az értelmezőnek valamilyen
szempont szerint választania kell. E körülmények figyelembevételével elfogadható az az egyértelműsítés, amely
szerint Bretter számára a cselekvéselmélet, pontosabban
a társadalmi cselekvés tárgya jelentette a nyelvkritikai
kiindulópontot. Röviden és más szavakkal ez azt jelenti,
hogy Bretter felismerése szerint „a szituatív tényezők
vizsgálata egyben nyelvi vizsgálat is” (21.).
Ennek a nyelvi vizsgálatnak az egyik konkrétabb és
helyibb vonatkozása a megnevezéssel együtt járó – vagyis
nem a megnevezésben „rejlő” –, esetenként privilegizáló,
máskor megbélyegző minősítés kritikája. Bretter György
Marxra hivatkozva mondja, hogy „a hatalomra került
proletariátusnak meg kell tanulnia beszélni: a hatalom
általános nyelvén túl – amit legjobbjaitól [!] készen kap –
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meg kell tanulnia a dolgok nyelvét is. A tárgy nélküli
nyelv a hatalom fontos eszköze [!], ám a konkrét élet a
nyelvi konkrétban képes csupán önmagát észrevenni”
(Bretter György: Mindenesek kálváriája. = Itt és mást.
Kriterion, Buk. 1979. 459.). Ennek a hatalomnak a nyelvi
dominanciája felfüggeszti a tárgyak realitását a mindennapi diskurzusban is. A Szemináriumban – egyebek közt
– a nyelvi tárgyiasságok fellazulásának eseteit vizsgálja
Bretter, a „mértékhivatal” ironikus rajzával példázva a
transzcendenssé emelkedett önidealizáló hatalom működését. E téma ismét arra kényszeríti, hogy logikai evidenciaként: általánosságként beszéljen arról, ami nem
pusztán igazság, hanem korának tapasztalata volt. Arról,
hogy a tárgyvesztés korszakaiban bizonyos név fontosabb az általa jelölt tárgynál. Az idealizáló nevek világában élő ember megteheti azt, amire a tárgyak között
nincs lehetősége: a mindenhatóság mezében tetszeleghet,
mert nem kell attól tartania, hogy „az élet harsány jelenléte ellentmond” neki (Bretter György: Szeminárium. = A
kortudat kritikája. 1984. 5.). Vagyis: a beszéd szavakkal
való manipulációs játékká üresedik, a dolgok, a tények
már nem számítanak, mert „magát az elnevezést tekintjük értéknek”. A platonizmus [!] gyakorlata magát az
életet teszi deduktívvá: „az érték eszményéből való részesedés szerint ítéljük meg a dolgokat, s innen már csak
egy lépés a név és a reális összekeverése, a névnek tulajdonított érték”. Az ideológiailag kinevezett érték „mintegy emanálódik az elnevezésből, a dolgok csak részesednek a névből”. A név védjeggyé változik: értéket
sugároz bármire, aminek megnevezésére felhasználjuk”
(Bretter György: Szeminárium. = A kortudat kritikája.
1984. 82–84.).
Ebben az összefüggésben kap konkrétabb jelentést
az „itt és most” korábban megfogalmazott kritikája is: az
„itt és most” -ra hivatkozó szándék nyelvi formuláinak
dominanciája felfüggeszti a szándék–következmény
viszony vizsgálatát, ami azt jelenti, hogy a nyelvileg
kifejezett, deklarált szándék alapján minősítik a tettet.
Verbális világra hasad a hajnal: a rossz az „itt és most”
ellenében elhangzó kijelentésekben testesül meg, az
ellene való harc e kijelentések – és kijelentőik – elleni
harcban ölt testet. A jónak deklarált kijelentés, azaz az
„itt és most” szellemében születő kijelentés ismétlése
alapkövetelménnyé, főszabállyá lép elő. Nyelvi klisék
burjánzanak, a nyelv természetes közösségteremtő funkciója saját ellentétébe csap át: atomizálja a társadalmat
(vö. Bretter György: Adalék egy hely- és egy időhatározó
sajátosságaihoz. = Párbeszéd a jelennel. Kriterion, 1973.
107–127.).
I.4. Egyed Péter összegző tanulmányának ez az alfejezete a (nemzeti) kultúra társadalom-ontológiai szerepéből és ezzel összefüggésben abból indul ki, hogy „az
önkritikai reflexió és az elképzeléseit érő bírálatok hatására Bretter további tanulmányaiban ex hypothesi is
fölülbírálta addigi szempontjait az újabb kiindulópontok
és megoldási lehetőségek reményében” (Egyed, 25.).
Azok a Bretter-tanulmányok, amelyek bevonásával
Egyed Péter az említett összefüggést vizsgálja, részben a
magyar nyelvűség közösségteremtő hagyományát (Apá-
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czai, Berzsenyi) aktualizálták, részben az 1970-es évek
elejének-közepének hazai magyar irodalmából emeltek
ki néhány olyan reprezentatív alkotást (Sütő András
esszéi, Szilágyi István Kő hull apadó kútba című regénye), amelyek világa – műfajilag is sajátosan keretezett
módon – a megidézett hagyománnyal harmonizált. Ez a
csoportosítás először is szabatosan kijelöli a bretteri
filozófiai antropológiának azt a vonulatát, amely az
egyént nem a társadalom általánosságához és objektív
feltételeihez viszonyítja (vö. pl. Bretter, 1970. 100.),
hanem szorosabb értelemben vett közösségéhez. (Ezekben az írásokban tehát az a szemlélet válik meghatározóvá, amely már korábban, az 1960-as évek végén írt Temetés Zsögödön című esszében is megnyilatkozott.)
Ugyanakkor azt is lehetővé teszi ez a tematikaiszemléletbeli csoportosítás, hogy ismételten ráfigyeljünk
Bretter György szükségszerűség-értelmezésére. A kiindulópont itt is a társadalomban élő egyén cselekvési
hatékonyságának, illetve az egyéni cselekvés historikussá válásának a problematikája. A gondolatvezetés kerete
egy sajátos szerkesztésű szillogizmus, melynek első
premisszáját Bretter – a kanti erkölcsi imperatívusz analógiájára – így fogalmazza meg: az egyedi alkotást az
teszi maradandóvá, ha a történelem reprezentatív eseményévé válik. Arra a kételyre, amely e kijelentés nyomán
születik, Bretter a forma szükségszerűségének opak
fogalmát hozza fel ellenszerül, s ráadásul egy olyan
kérdést iktat közbe, amely a történelmi folyamatosságban
tetten érhető szükségszerűség fogalmával operál (Egyed,
26.). Ez a kérdés, mint a puszta meggyőződésre vonatkozó bármely kérdés, valóban jogos. A „folyamat szükségszerű láncszeméről” beszélni viszont éppen az alternatívák kérdését érinti.
I.5. A történelem: az alternatívák logikája – ezzel a
kijelentéssel vezeti be Egyed Péter átfogó Brettertanulmányának utolsó alfejezetét, röviden előlegezve is e
szekvencia tartalmát. Problémakezelése ezúttal is rávilágít arra, hogy alternatívákkal nemcsak a történelemben,
hanem egyéni életművekben is számolni kell, úgy, amint
Bretter György is az alternatívák létének szellemében
utasította el a megvalósított lehetőség diktatúráját. Ez a
belátás már az Ikarosz-parabolában megfogalmazódott a
műfaj jelentésspektrumába ágyazottan, a Fichtetanulmányban pedig a fogalmi elvontság és sokrétűség
dimenziójában.
Parafrázisként ez a gondolat így foglalható össze:
valamely alternatíva realizálódásából nem lehet a másik
(vagy a többi) megsemmisülésére következtetni. Az
elfojtott történelmi tendenciák az emberi tudatba vonulnak vissza, latens kulturális viszonyokban élik át a hatalmilag homogenizált, uniformizált jelent, és/de ezzel
máris árnyalják a valóságos folyamatokat.
A továbbgondolást itt meg kell szakítani. De talán
éppen e felismerés: a történelmi szükségszerűség
dogmatizált elvének fellazítása alapján állítható a legmeggyőzőbben az, hogy Bretter Györggyel filozófusként
olyasmi történt, „ami kevesekkel: igaza volt” (Egyed,
35.).
Máthé Dénes
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Szakirányított gondoskodás
Ungvári Zrínyi Imre: Alkalmazott etikai alapfogalmak. Bioetika. Gazdaságetika. Közszolgálati etika. Médiaetika.
Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kvár 2007. 216 lap
Mint minden olyan területen, ahol kutatásokat végzünk, fejlődésre, esetleg támpontokra számítunk, az etika
is átszövi életünk hétköznapjait. Minden, saját magával
tisztában levő ember életébe kerülnek erkölcsi kihívások,
dilemmák, melyek kezelésénél jobb esetben az általános
etikai követelmények is figyelembe vevődnek. Vannak,
akik szakmai megfontolásból (vagy talán kissé megfontolatlanul?) két elhatárolható részre osztják az erkölcs
általános elméletét: filozófiaira és alkalmazottra. Eszerint
az előbbi a tiszta elméleti orientációt, míg az utóbbi a
gyakorlati területet képviseli.
Az etika, akárcsak a filozófia egésze, nem nyújt
konkrét szabályokat, esetleg használati utasításokat az
adott helyzetekhez. Az ember maga dönti el, hogy mikor,
mennyire enged az őt körülfogó, rá hatást gyakoroló
erkölcsi követelményeknek, s mennyiben hallgat a sok
esetben megkérdőjelezett, ám mégiscsak gondozott lelkiismeretére.
A tudományok gyors szakosodásával, szétágazódásával, a kutatási területek kiszélesedésével egyre inkább
szükség van sajátos, eltérő módszerekre, szabályokra,
éppen az egyes szakterületek sajátosságaiból fakadóan.
Emiatt keletkeznek olyan etikai ágazatok, mint pl. a
bioetika, gazdaságetika, médiaetika stb.
Ungvári Zrínyi Imre Alkalmazott etikai alapfogalmak című könyve hét fejezetben alapokat szolgáltat
minden, az etikai kérdésekben jártas és járatlan egyén
számára, támpontokat nyújtva a „szakmai etikai gondolkodáshoz”, az erkölcsi helyzetek felméréséhez s nem
utolsósorban a helyes döntéshez.
Az erkölcs olyan magatartásforma, melynek lényege
nem minden esetben a spontaneitáson alapul, sőt inkább
jellemző rá a szabályozottság, a megfontoltság, s általában cselekedetekben, megnyilvánulásokban, számos
esetben pedig csupán szándékokban fejeződik ki. Ennélfogva az etika az emberi magatartás elveivel, szabályaival, erkölcsi követelményeivel, eszményeivel foglalkozik.
A történelem és az emberi élethelyzetek változó aspektusaiból kifolyólag sokféle etikai szemléletmód született, melyek közül egyik sem ad választ minden kérdésre,
de mindenik egy sajátos szemszöget nyújt az indokolt és
megfelelő ítéletek meghozatalához. Ilyenek a megalapozó jellegű erényetika, a sokat támadott haszonelvűség
elvét érvényesítő gazdaságetika, a szigorú, de mégis
bölcs megfontolásokból származó kötelességetika. A sor
folytatható a pluralista alapú értéketikával, az emberi
életre mint egységre tekintő személyiségetikával és a
diszkurzusetikával. Egyik sem teljesebb értékű a másiknál, de mindegyik megragadja az etika lényegének egyegy darabját, s együttesen az emberi lét sokoldalúságát,
az azt befolyásoló tényezők komplexitását tükrözik.
Különneműségük nem csupán a mindennapi erkölcsi
helyzetek vonatkozásában érvényesül, hanem a más-más

jelentőséggel bíró szakterületeken felmerülő etikai kérdések megválaszolásában is.
A kortárs világban a korlátok kitágulása, a határok
átjárhatóvá válása, a tevékenységi területek kiszélesedése
következtében mind az etikai gondolkoldás irányai, mind
a szubjektivitás köréből kilépő erkölcsi felelősség dimenziói újrafogalmazást kívánnak. Ebből a megfontolásból jöttek létre az ágazati etikák, valamint a
mikroetikák, melyek saját területükön belül képviselik az
egyéni és társadalmi érdekeket, a helyes cselekvési irányok felkutatására törekedve.
A szerző négy szaketikának szentelt fejezete nemcsak a szakemberek elgondolásait termékenyítheti meg,
hanem minden más olyan ember gondolatvilágát is
megmozgathatja, aki számára a körülötte formálódó
világ alapvető erkölcstani tényei nem maradnak közömbösek.
Az első ilyen terület, amelynek a vizsgálatába kezd a
könyv szerzője, éppen az ember halandóságával és egyben élniakarásával összefüggő s a legrégibb idők óta
kimeríthetetlennek tűnő kérdések köré szerveződik: a
bioetika. A bioetika kutatásterülete az orvostudomány, a
genetika és a környezetvédelem számos problémájára
kiterjed, minden olyan kutatásra és megvalósításra, amelyet többnyire az élet és halál intervallumába tartozó
kérdések uralnak. A könyv bioetikai fejezetében nagyító
alá kerülnek az élettel kapcsolatos kötelességek, az
olyan, ma már szinte mindennapinak tűnő kérdések, mint
a mesterséges életben tartás, a modern módszerek klinikai és technikai alkalmazása, az eutanázia körüli erkölcsi
dilemmák. Nem maradnak érintetlenül az olyan sokakat
foglalkoztató kérdések sem, mint az abortusz, a környezetszennyezés hatása, a génmódosított élelmiszerek s a
hozzájuk vezető utak, valamint az értük fizetett ár. A
szerző az etikai gondolkodásmód következetes érvényesítőjeként annak a meggyőződésnek ad hangot, amelyet
Martin Heidegger, avagy Heller Ágnes is képvisel: az
etikus cselekvés alapvető elve a más lényekről való
gondoskodás. A probléma egyúttal tágabb filozófiai
horizontba állítódik, s így a gondoskodás és a lét széles
körű kapcsolatába is betekintést nyerhet a figyelmes
olvasó. Ebben a horizontban átfogó emberi szemszögből
tevődnek fel az ember és minden más létező viszonyának
az alapvető kérdései. A fejezet végén többoldalnyi részletet olvashatunk a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexéből a betegek jogairól, a szaktudás erkölcsi jelentőségéről, az orvosi titoktartásról s egyéb követelményekről.
Az ezt követő három másik etikai ágazat valamiképpen kapcsolódik a bioetikához, de ugyanakkor egymással
is szerves kapcsolatban állnak.
Vegyük például a gazdaságetikát, amely amellett,
hogy a vállalat szerepét mint a modern gazdálkodás
köznapi egységét tanulmányozza, a gazdasági eszközök
korlátozásának kérdésével is foglalkozik, s a
bioerőforrások vitákat gerjesztő sokrétű problémáiról
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sem feledkezik meg. Mindezek szorosan kapcsolódnak a
génmódosított termékekhez s ezen keresztül a bioetikai
kérdésekhez is. A gazdaságetika dinamikus fejlődésnek
néz elébe, mivel a gazdasági élet átszerveződései a többi
társadalmi alrendszert is érintik. A vállalati szerkezetek
egyre nagyobb tevékenységi teret nyújtanak az emberek
számára, de ma már egy vállalat sem terjeszkedhet anélkül, hogy ne legyen tekintettel az emberi jogok tiszteletben tartása iránti általánossá váló igényre. Kialakulóban
van egyfajta kommunikatív vállalati kultúra, amely
mikrotársadalommá változtatja a vállalatokat, s melyben
a dialogicitás elve, a vállalat dialogikus felépítése kiemelt szerepnek örvend.
Mindez megköveteli egy további etikai ágazat, a
médiaetika kifejlesztését és a gazdasági szférára való
kiterjesztését is. A médiaetika mint mikroetika megjelenése összefüggésben áll azzal a ténnyel, hogy igen rohamosan fejlődő tömegkommunikációs módszerek hada
árasztja el világunkat. A társadalmak élnek a tájékozódás
és a tájékozottság jogával, de mivel a tények és hírek
nyilvánosságra hozatalának a módjával is lehet a befogadókat manipulálni, mozgósítani, a hírközlésnek is meg
kell legyenek az erkölcsi szabályrendszerei. Ezek kidolgozási lehetőségeivel, illetve akadályaival szembesülünk
a médiaetikáról szóló fejezetben. Olyan nehézségek
felvázolásával találkozunk, mint a politikai és gazdasági
befolyás hatásai, a köz- és magánszféra közötti ellentét a
médiában stb. Nem bizonyul egyszerűnek független,
pártatlan, kizárólag a tájékoztatás szerepét betöltő nyilvánosságra hozatalt teremteni bármely tömegkommunikációs eszköz esetében, ezért szükséges egy átfogó szabályrendszert körültekintően kidolgozni és a sajtó egészére kiterjeszteni.
A média szférájától nem esik távol a közszolgálat. A
köztisztviselők magatartásformája is nagymértékben
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véleményalakítóan hat az emberekre, ezért ebben a körben is kialakult bizonyos mikroetika, a közszolgálati
etika, mely támpontokat nyújt a köztisztviselői feladatkörök ellátására az egyedi és mindennapi élethelyzetekben,
s mindkét irányba elvárásokat és kötelességeket közvetít.
A politika és a közigazgatás igen erőteljesen kapcsolódik egymáshoz, s ezt a média sem hagyhatja figyelmen
kívül. A médiaetika követelményei szerint, éppen az
említett manipulációs lehetőségek kiküszöbölése céljából, egy tisztviselő magatartásának mindig példaértékűnek kell lennie. Ez egy olyan nagyszabású felelősséget ró
a törvény és közigazgatás alkalmazottjaira, melyet mind
a négy ágazati etika a maga módján megjelenít mint
olyasmit, ami talán a leginkább összetartja őket. A felelőtlen emberi cselekedetek a gyógyászatban, a gazdaságban, a környezethez való viszonyulásban problémalavinákat indíthatnak el, s ezeket sok esetben éppen azáltal
lehet korlátozni, hogy kellő időben hiteles és objektív
tájékoztatást nyújtanak róluk.
A könyv egészével kapcsolatban szükségesnek véljük kiemelni a problémafelvetés, az irányadás, a példálózás rendkívüli fontosságát, melynek ez a rendszerezés és
összegzés a viszonylag szerény terjedelmi keretek közepette is eleget tesz. A gondolatmenet tanulsága kétségtelen: ha apró dolgok kapcsán is, de mindenkinek részt kell
vállalnia a könyvben felvetett kérdések etikai megítélésében, és osztoznia kell a felelősségvállalásban, mivel a
könyvben többször említett Albert Schweitzer szavaival
élve: ,,Az etika határtalanul kiterjesztett felelősség minden iránt, ami él.” Ehhez annyit tehetünk hozzá, hogy ez
a felelősség mindig is minden olyan létező irányából
jövő felelősség, aki tudatosan, gondolkodva él. Ennek a
belátásához Ungvári Zrínyi Imre könyvének a tanulmányozása komoly megalapozást nyújt.
Márton Éva
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