
DRABIK MIKLÓS PRÓFÉCIÁI ÉS EGY 
MAGYAR—LATIN KIADÁSÚ RÉSZLETÜK. 

MAJLÁTH MIKLÓS királyi ügyigazgató egy 1671. június 10-én 
kiadott királyi parancs alapján a pozsonyi kirendelt törvényszék 
előtt vádat emelt DRABIK MIKLÓS „lednici lutheránus prédikátor" 
ellen az isteni és mennyei felség megsértése miatt, amit 1665-ben 
kiadott próféciáival követett el.1 A kirendelt törvényszék a 
CoMENius A. JÁNOS Lux e tenebristbtn foglalt próféciák alapján 
DRABIKOÍ halálra ítélte, 1671. július 16-án a város főterén ki is 
végeztette, még pedig anélkül, hogy az uralkodó ugyancsak július 
16-án Bécsben kelt rendelkezését — hogy t. i. pro discretione 
mortem mitiorem eidem inflixi curare maleatis — figyelembe vette 
volna, vagyis úgy, hogy a hóhér először levágta jobbik kezét, 
aztán levágta a fejét, utána kitépte levágott fejéből a nyelvét s 
a pellengérre szegezte, majd a testét, fejét, kezét és istentagadó 
könyvét szekérre tette, kivitte a vesztőhelyre s ott elégette, végül 
a máglya hamujával leszállította a Dunához, csónakra rakta s a 
Duna legmélyebb helyén vízbe szórta. 

DRABIK tragédiájának a magja a vád és a büntetés szerint is 
mindenkép sajtóvétség, s hogy e tekintetben még kevesebb kétsé
günk lehessen, egy kortárs hat német sírverse közül a másodikban 
így tesz pontot DRABIK tragédiájára: 

„Die Feder kunte man, nicht füglicher beschneiden 
Als dass der Kopff, die Hand und sie ihn müste meiden. 
Gelästert hat die Zung, sie hat Niemand verschonet, 
Gelästert hat die Hand, zur Rew dich der Tod mahnet. 
Obzwar dein Laster Buch sambt dem Leib wird verbrennet, 
So hat jedoch dein Seel die Seeligkeit errennet, 

1 Az eljárást megindító királyi parancs: Országos Levéltár, Kancell. 
Concept, exped. 1761. 175. — A kir. ügyigazgató vádirata: Országos Levél
tár, N . R. A. 69, 21. sz. alatt eredetiben, 519.32. sz. alatt másolatban is meg
található. 
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Wiewohl dein Hand und Kopf dahin, beede verlohren, 
So wirst du gleichwohl, der Seele nach, newgebohren."2 

A DRABiK-ügy tehát beletartozik a magyar könyvészet és 
könyvtörténet körébe is. Mert DRABIK ugyan nem volt lednici, 
nem volt evangélikus, nem volt prédikátor sem, de mint az osztrák 
ellenreformáció Magyarországra sodródott áldozata hosszú időn 
át élt Magyarországon s sorsa beteljesedésén kívül, a magyar 
történetbe is feltűnően bekapcsolódott, továbbá Magyarországon 
nyomtatványokat adott ki s tragédiájáról is több nyomtatvány szól. 

DRABIK munkáit azonban hiába keressük a magyar biblio
gráfiában, hiszen az eddigi nyilvántartások még COMENIUS 
műveiből is csak a neveléstaniakat, illetve a tankönyveket tartják 
számon, azokat ellenben teljesen mellőzik, amelyekben COMENIUS 
DRABIK utasítására a világpolitikát akarja megmozgatni az osz
trák ház vallásüldözése ellen s ebben a RÁKÓcziak messianitását 
meg a magyarság vallási világhivatását hirdeti állítólagos isteni 
kijelentései alapján. 

DRABIK irodalmi működésének, a régi magyar bibliográfiába 
való bevonása tehát mindjárt COMENIUS DRABIK utasítására létre
jött munkái nyilvántartásával, továbbá a DRABiK-tragédiáról be
számoló irodalom számbavetésével bővül. 

"KVACSALA JÁNOSnak CoMENiusról szóló munkáiban ennek 
az anyagnak nagy része együtt található, tehát nem egészen isme
retlen. 

Könyvtörténeti szempontból azonban KVACSALA CoMENiusra 
helyezett súlypontjával szemben mindenekelőtt azt kell szem előtt 
tartanunk, hogy ebben az ügyben nem COMENIUS a főszemély, 
hanem DRABIK. 

DRABIK a főpróféta, COMENIUS csak a segédje. 
COMENIUS nem a maga elhatározásából s nem is nevelői hiva

tottságból került Sárospatakra, hanem DRABIK utasítására, s nem 
azért marad vagy megy, mert jól érzi magát, vagy mert holt
pontra jut nevelési törekvéseivel, hanem azért, mert DRABIK küldi 
el újabb isteni kijelentései alapján Lengyelországba s mert DRABIK 
meghagyja neki, hogy adja ki próféciáit a világhatalmak meg
mozgatása céljából. 

- M. A. V. L.: Tu es Deus, qui fecisti mirabilia (1671), Das ist Aber-
mahlige Wunder. Wien, é. n. (de 1671). 

Magyar Könyvszemle 194a. II. füzet. 12 
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Azután azt kell számbavenni, hogy; mit írt DRABIK, mit 
COMENIUS a Lux e tenebris előtt s a Lux e tenebris-t a Lux in 
tenebris-sel együtt DRABIK próféciái alapján SZABÓ KÁROLY 
RMK-a III . kötete anyagába kell átvennünk a csak magyar 
vonatkozású külföldi nyomtatványok csoportjából. 

Ezen a ponton KVACSALA adatai és eddigi tájékozódásom 
alapján a régi magyar-anyag DRABIK következő nyomtatásban 
megjelent műveivel bővítendő: 

i. DRABIK cseh nyelvre fordította s valamelyik felvidéki 
nyomdában kiadta COMENIUS Regula vitae című munkáját. 

2. Az isteni kiválasztásról írt egy csehnyelvú munkát, amely 
latin fordításban „De electione" címmel látott 1679-ben nap
világot. 

3. Próféciáiból 1660-ban Amsterdamban jelent meg Einsicht 
in das Schreckliche Urtheil címen egy szemelvény. 

4. Jövendölései egész anyagát COMENIUS AMOS JÁNOS adta 
ki több változatban. 

Ezek közül a következőkről tudunk: 
História revelationis Christophori Kotterí, Christianae Ponia-

toviae, Nicolai Drabicii. Amsterdam 1659. 
Lux e tenebris. Amsterdam 1655. (Angol fordítása B. Cod-

ringtontól: Prophécia of Christophor Kotterus, Christiana Ponia-
tova and Nicholas Drabicius.) 

Lux in tenebris (Amsterdam) 1657. 
Revelationum divinarum in usum seculi nostri quibusdam 

nuper factorum epitome. Amsterdam 1663. 
5. Felinus, Veterinus és Securius próféciáival szemben tanú

sított, írásba foglalt s részben ki is adott kétségeit DRABIK előbb 
1663. július 10-én egy összejövetelen igyekezett eloszlatni, ahol 
nyilvánosan tett vallomást látomásai hitelességeiről. Ez a vallo
mása „Confessio" címen megjelent nyomtatásban is 

Sárospatakon és egyebütt írta COMENIUS DRABIK jövendö
lései alapján s DRABIK amanuensiseként: 

Die selige Begleitung der heiligen Seele, die das ewige Reich 
mit Triumph betritt, das Herr der guten Werke (1653). 

De principis Transylvaniae ruina (1685?) és 
Gentis félicitas (1659) című műveit. 
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ARNOLDUS MIKLÓS franekeri tanár Tenebrae in Ince című 
műve ellen védekezett a Vindicatio famae et conscientiae Joh. 
Comenii. (Lugduni Bat. 1659.) 

Maresius Sámuel ellen pedig Admonítío fraterna de zelo sine 
scientia et charitate ad Maresium című irataival. 

Ezeken a külföldi vitairatokon kívül akadnak ÜRABiKnak 
magyar földön megjelent cáfolatai is, amelyekből eddig példá
nyok nem kerültek elő, de tudjuk, hogy VETERINUS PÁL puchói 
esperes és SECURIUS JÓZSEF szakolcai orvos ilyen munkái mellett 
FELINUS JÁNOS puchói ref. lelkész írt egy latin könyvecskét Ignis 
fatuus Nie. Drabícii (1660.) címen. 

Mindezeknél az adatoknál fontosabb azonban annak a meg
állapítása, hogy DRABIKOÍ milyen műve alapján ítélték el s milyen 
művét égették meg vele együtt? 

A meglévő iratok alapján persze ennek a kérdésnek nincs 
semmi jogosultsága, mert a kir. ügyigazgató a Lux e tenebris 
alapján emelt vádat ellene s a bíróság is ezt kárhoztatta, tehát 
ezt kellett meg is égettetnie. 

A kérdés mégis felmerül és megoldásra vár. Még pedig azon 
az alapon, hogy az egyik DRABIK kivégzéséről szóló, szemtanútól 
származó tudósítás a következőket írja könyve megégetésével 
kapcsolatban: 

(Drabik kivégzése után) . . . kam der Schinder mit dem Luder
karren, darauf legten sie. seinen Leib, den Kopff zwischen die dicken 
Beine, den Stock, worauff die Hand abgehauen worden, legten 
sie ihm zwischen die Füsse, auf diesen Stock setzte sich ein Schin
ders-Knecht und hielte in der rechten Hand aufrecht des Drabicii 
abgehauene Hand, in der lincken Hand hielt ein Exemplar des von 
Drabicio herausgegebenen Tractätleins (welches im gelben Couvert, 
in Ungarischer und Lateinischer Sprach und in Duodetz), den mit 
Blut bemackelten Sand fassten die Schinders-Knecht in ein Schaff 
und setzten es auf den Karrn. 

Dann iwurden die Stadt-Thor geoeffnet und maschierte ein 
Compagnie Soldaten mit ihren Fahnen und Spiel, dann der Kar
ren mit der Leiche, dann wieder eine Compagnie und so gieng der 
Marsch zum Galgen, woselbst bey 12 Schritt davon ein Haufen 
Holz, geschlichtet war, auf diesen legten sie ihn, den Kopff wie
der zwischen die Beine, die Hand und des Tractätlein legten sie 
ihm auf dem Leib, den Sand (schütteten sie auch hinauf. 

12* 
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Ais nun das Feuer den Coerper, wie auch das Buch ergriff, 
rollete sich der Deckel und die Blaetter fiengen an sich zu wenden, 
als ob man mit Fleiss etwas suchte (aber sehr schnell) biss fast in 
die Mitten, da flogen zwei Blatt in die Höhe, als ob sie mit Fleiss 
wären herausgerissen worden und trieb solche der Rauch und 
Wind hoch in die Luft. 

Jedermann war begierig diese Blatt zu haben, desswegen ihrer 
sehr viele lieffen und ritten ihrer sehr viel in der Gegend, wo der 
Wind hingieng, in Meinung, sie sollten wieder herunter fallen, 
zumahlen einige ungarische Herren ioo Ducaten davor botten: 
sie kamen aber nicht zum Vorschein." 

A máglyáról felröppenő levél sokszor visszatérő mozzanatát 
és az egyebeket mellőzve a tudósításból ki kell emelnünk azt az 
állítást, hogy a DRABIK tetemével együtt elégetett könyv egy sárga 
borítékban lévő tizenkettedrét nagyságú kis értekezés s hogy az 
értekezés kettős, még pedig latin-magyar nyelvű szövegű volt. Ez 
az állítás olyan tüzetesnek látszó értesülésből és megfigyelésből 
eredőnek látszik, hogy aggály nélkül vehetjük tudomásul. 

H a azonban tudomásul vesszük, egynéhány dolgot le kell 
szögeznünk e tudósítás alapján. 

Mégpedig először azt, hogy ez a könyv nem a Lux e tenebris, 
mert a Lux e tenebris negyedrét nagyságú, legalább öt centiméter 
vastag könyv. 

Aztán másodszor azt, hogy a megégetett könyv sem lehetett 
DRABIK könyve, mert DRABIK magyarul nem tudott s ha írt, csak 
csehül írt, tehát ez az értekezés mindenképen csak egy Drabik-mű 
fordítása lehetett. CoMENiustól sem származhatott, mert COMENIUÔ 
ugyan latinra fordította, a Rákócziakhoz közvetítette és ki is adta 
DRABIK különböző jóslatait és közléseit, de magyarul ő sem tudott, 
tehát a magyar fordításnak mástól kellett származnia. De kitől? 

E mellett harmadszor fennállhat az a lehetőség, hogy a szóban 
forgó füzet nem egy bilingvis Drabik-fordítás, hanem esetleg 
olyan két különböző műből álló egység, amelyben az egyik munka 
valamilyen Drabik-mű fordítása, a másik pedig egy teljesen külön
álló ismeretlen munka, illetve egyik sem Drabik-munka. 

A helyzet különösségét emeli a Lux e tenebris alapján emelt 
vád dolga. 

H a ugyanis DRABIK tetemével együtt nem a Lux e tenebris 
egy példányát égették meg, hanem egy sárga fedélbe kötött latin-
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magyar nyelvű tizenkettedrét értekezést, akkor ebből az követ
kezik, hogy a Lux e tenebris nem állott sem az ügyész, sem a bíró
ság rendelkezésére s hogy az ítélet nem a Lux e tenebris pontos 
szövegére támaszkodik, hanem köztudomás alapján hozatott, vagy 
pedig az, hogy a bíróság ítélete és az ítélet végrehajtása közt 
valami csere történhetett s a Lux e tenebris inkriminált példánya 
vagy az akták közt maradt, vagy egy — gyűjtő kezébe jutott.3 

Mindebből a pozitivista könyvtörténet részére az a pár új 
adat marad, hogy a Lux e tenebris-t a kirendelt bíróság Pozsony
ban máglyára ítélé, hogy azonban a DRABIK tetemével együtt meg
égetett könyv nem a Lux e tenebris volt. 

Ezzel szemben ebből a forrásból szerzünk tudomást arról, 
hogy DRABiKnak lehetett egy tizenkettedrét nagyságban latinul 
és magyarul is kiadott művecskéje, illetve hogy a Drabik-iro-
dalomnak lehetett egy magyarnyelvű terméke is — ha ugyan nem 
egy olyan munkát égettek meg vele együtt, amelynek sem a peré
hez, sem a jóslásaihoz nem volt semmi köze. 

Mert ha csere történt, ha az ítéletet irányító végrehajtó a vastag 
negyedrétű Lux e tenebris-t ki merte cserélni egy tizenkettedrét 
értekezéskére, akkor egész érdektelen munkát is tehetett a helyébe 
abban a biztos tudatban, hogy a csere soha ki nem derül. A szem
tanútól származó forrás és adat azonban erre nem nyújt külö
nösebb támaszpontot, tehát meg kell maradnunk amellett a fel
tevés mellett, hogy a DRABIK—CoMENius-irodalomnak volt egy 
bilingvis produktuma, illetve egy magyarnyelvű nyomtatott ter
méke is. 

SZIMONIDESZ LAJOS. 

;i Abban az esetben, ha így történt is, nem lett volna egyedülálló eset. 
így találtam meg pl. én magam a Martinovics-ügyből kifolyólag kivégzett 
Őz Pál máglyára ítélt védekező iratának egyetlen eredeti példányát. A mág
lyán e helyett is valami más írást égettek meg a kiküldött hatósági tanú 
bizonysága dacára! 


