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látott napvilágot.27 A Filipecz- és az ifjabb Vitéz János-féle pontifikálék valószínűleg jelentéktelen 

saját anyagot tartalmaznak, így teljes szöveggel való kiadásukra nincs szükség, de kapcsolatukat 

a magyarországi hagyománnyal föl kell tárni, és az esetleges pozitív eredményeket tanulmányban 

vagy kivonatos közlésben érdemes közzétenni. Az előtanulmányokat és a részleteredményeket fo- 

lyóiratcikkekben kívánjuk bemutatni, a kiadások megjelentetése után pedig monografikus össze- 

foglalását adnánk a magyarországi pontifikále történetének. 

A kutatás eredményeképpen a normaszövegek után egy újabb liturgikus könyvműfaj teljes ma- 

gyarországi emlékanyaga válnék elérhetővé és kerülne széles földrajzi és történelmi összefüggésbe. 

Várhatóan sikerülne kimutatni, hogy a születő magyar egyházi kultúra a külföldi mintákat figye- 

lembe véve, de egyszersmind saját alkotóerejét is latba vetve olyan szövegkorpuszt szerkesztett, 

amely a kor szokása szerint az egyetemes európai mintákkal a legszorosabb folytonosságot tartotta, 

mégis jelölőjévé és hordozójává vált egy újonnan született keresztény királyság önazonosságának. 

Hazai szempontból a középkori művelődés egyik, valamelyest elhanyagolt területe találna így 

magas színvonalon és hosszú távon működő műhelyre a „Monumenta Ritualia Hungarica” forrás- 

kiadvány-sorozata révén. Európai szempontból Magyarország, és vele együtt egész Közép-Európa 

és az első ezredfordulót követő időszak meghatározó módon kerülhetne be a középkori liturgia- 

történet és a hozzá kapcsolódó latin filológia látókörébe. 

FÖLDVÁRY MIKLÓS ISTVÁN 

Zsámboky-kiadványok és hozzá írt versek a British Libraryben. A londoni British Library 

számos Zsámboky János kiadványa közül kettő érdemel különös figyelmet. Ezek közül a korábbi 

az Obsidio Zigethiensis c. Szigetvár két évvel korábbi ostromáról szóló, 1558-ban Bécsben kiadott 

latin nyelvű krónika, amelyet a szerző Horváth Stansith Márknak ajánl. Ez az 1315.k.3 jelzet alatt 

számon tartott mű a prózai szövegen kívül egy verset is tartalmaz, ennek a címe „In Optatissimum 

Divi Caesaris Ferdinandi Vienam Reditum” − a vers Ferdinánd császárt mint a török elleni hábo- 

rúk hősét dicséri („Quis potent Thurcam, nisi te superare ferocem_/ Unica spes in te, subsiumque 

pater”). Ennek a már korábban ismert és a szakirodalom által is számon tartott kiadványnak (RMK 

III 450) az az érdekessége, hogy bár a nagyalakú füzet zöld kötése minden bizonnyal tizenkilence- 

dik századi, maga az Obsidio dedikációs példány, amelyet Zsámboky magának az 1564-től uralkodó 

Miksa császárnak adott dedikálva! A címlap alján ugyanis ez áll a nagyszombati humanista jelleg- 

zetes kézírásával: „Serenissimo ac Illustrissimo Regi Maximiliano dno dno, suo Clementissimo, 

Sambucus”. Ez az ajánlás szó szerint megegyezik az ugyanebben az évben a császárnak dedikált két 

Platón-dialógusok kézzel írt ajánlásával. Ebből a ritka kiadványból az RMK szerint csak Bécsben 

van példány.1 Arra vonatkozólag, hogyan került ez füzet a British Library gyűjteményébe, ez idő 

szerint nincs közelebbi információnk. 

II. Miksa császár uralkodásához sokan fűztek jó reményeket, már csak amiatt is, mert a trónra 

lépő császárnak az volt a híre, hogy a protestánsokhoz hajlik, és nem hajlandó őket üldözni a római 

 

 

 
27 DÉRI Balázs: Missale Strigoniense 1484. Bp. 2008. Argumentum Kiadó. /Monumenta Ritualia 

Hungarica 1./; FÖLDVÁRY Miklós István: Ordinarius Strigoniensis. Impressum pluries Nurenbergæ, 
Venetiis et Lugduni annis Domini 1493–1520 (RMK III Suppl. I 5031, RMK III 35, 134, 165, 166, 
238). Bp. 2009. Argumentum Kiadó. /Monumenta Ritualia Hungarica 2./ 

1 [ZSÁMBOKY János] Sambucus: Dialogi Duo Platonis. Viennae, 1558. (RMK III 451) 
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anyaszentegyház nevében. Az Emblemata 1564-es első és 1566-os bővített kiadását Zsámboky 

János Miksának ajánlja, akihez „Quis tibi tam iuveni divinos fundit honores…” kezdősorral hosz- 

szú latin panegirikuszt ír, s benne természetesen kitér arra, ami a Habsburg-párti, de hazafias érzel- 

mű magyaroknak a legfontosabb, − a török elleni harcra. „Te quoque Pannoniae fines tot cladibus 

usque / Afflictae, Regem poscunt, donantve corona…”2 Más kérdés, hogy ez a Habsburg uralkodó 

sem felelt meg a magyarok elvárásainak − az 1566-os török hadjárat sikere és az, hogy végül is 

nem sikerült sereget küldenie Zrínyi Miklós, illetve Szigetvár felmentésére, világosan megmutatta 

a császári hatalom korlátait. Az Európát korábban beutazó „kozmopolita” Zsámboky mindenesetre 

éppen 1564-ben telepedett le Bécsben, ahol jó fizetéssel kinevezték a császár udvari történetírójává, 

de ugyanakkor orvosi gyakorlatot is folytatott.3 

A másik Londonban található kiadvány Herberstein báró Zsámboky által 1566-ban kiadott gyász- 

antológiája. Ennek az Epistola et Epitaphia de Obitu… Baronis Herberstein című 9 lapos műnek 

két kiadása van, az augsburgi (RMK III 546) és a bécsi. Az utóbbiról, ahol a címben a báró neve 

„Herberstain”-nak van írva, az RMK korábban csak hírt adott (RMK III 549) és nemrégen a Pótlások 

próbálták ezt pontosítani RMK III 5309 alatt. Azonban még ez az utóbbi kiadvány sem írta le 

részletesen a fenti kis Sambucus-kötetet. 

Sigismund von Herberstein 1486-ban született, és 1566. március 28-án halt meg Bécsben. Fon- 

tos diplomatája volt a Habsburg-birodalomnak, számos alkalommal megfordult Magyarországon,4 

két ízben is járt Moszkvában, és második követségéről nagysikerű emlékiratot írt. Ez a Rerum Mosco- 

viticarum Commentarii című mű 1549-ban jelent meg először Bécsben, és vált Európa szerte 

kedvelt olvasmányává a Kreml akkori lakói iránt érdeklődő más nemzetiségűeknek. Még az 16. szá- 

zadbeli angol utazó, George Turberville is hivatkozik „Sigismundus”-ra egyik Oroszországból kül- 

dött verses levelében.5 Herberstein idősebb korábban barátkozott a már ismert és jó nevű Zsám- 

bokyval – ez a barátság késztette Miksa történetíróját arra, hogy kis gyászantológiában állítson 

emléket a jeles diplomatának. 

Az Epistola et Epitaphia… bécsi kiadását Caspar Stainhofer készítette. Maga a szöveg egy, 

a halál erejét jelző mondattal kezdődik: „Sic mors vitalis vitam mortalem superat”. Ezután jön egy 

több lapos latin levél Herbersteinről Johannes Andreas Schwambach királyi titkárnak, Sambucus 

igen kedves barátjának (amico carissimo) ajánlva. Ez ugyanaz a „Schuanbach”, akinek az Emble- 

mata 1566-os kiadásában „Mediocribus vere partis” feliratú emblémát dedikál Zsámboky.6 Ezek 

után a kiadvány Zsámboky tízsoros görög versével folytatódik, majd egy 48 soros latin verssel, amely- 

nek „In eusdem obitum” a címe. Ehhez csatlakozik négy rövid latin prózai szöveg, egyszer „Via- 

tor”, illetve három ízben „Aliud” címmel. Az egész kiadvány tehát Zsámboky műve − nem tudni, 

miért készült belőle két verzió – miután az augsburgi kiadást is kézbe vehettem az Országos Szé- 

chényi Könyvtárban, úgy találtam, hogy a két kiadás között teljes a hasonlóság. Lehetséges, hogy 

 

 

 
2 [ZSÁMBOKY János] Ioannes Sambucus Tirnaveniensis: Emblemata. Altera editio, Antverpiae, 

1566. 8. 
3 A magyar irodalom története 1600-ig. Szerk. KLANICZAY Tibor. Bp. 1964. Akadémiai Kiadó, 

291. 
4 TARDY Lajos: Régi hírünk a világban. Bp. 1979. 67. Uo. Tardy tévesen 1547-et adja meg a moszk- 

vai útleírás első megjelenésének dátumául. 
5 Turbervillenek 1568-ban írt leveleit először Richard Hakluyt közölte The Principall Navi- 

gations…c. 1598-ben kiadott nagy útleirás-gyűjteményének egyik kötetében. 
6 [ZSÁMBOKY János] Ioannes Sambucus Tirnaviensis: Emblemata. Altera editio, Antverpiae, 

1566. 228. 
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az augsburgi kiadás az évenként megtartott nagy frankfurti könyvvásárra készült, hiszen amint 

már jeleztem, az útleíró Herberstein híre bejárta az egész akkori Európát. 

Mint ahogy Zsámboky Jánosnak is sok tisztelője volt nemcsak az akkori „két Pannóniában”, 

hanem annak határain kívül is. Ezek közé tartozott az a sokoldalú Nicolaus Reusner, aki számos 

magyar tárgyú kiadvánnyal gazdagította a tizenhatodik századi irodalmat − igaz, ezeknek többsége 

„turcica” volt, tehát a magyarok Reusnert főleg, mint a törökök ellenfelei érdekelték.7 Volt azon- 

ban egy-két olyan magyar tudós barátja vagy ismerőse is, akit a jogtudós-költő Nicolaus Reusner 

fölöttébb tisztelt: Sambucus ezek közé tartozott. Amikor Reusner 1581-ben egyszerre három kis 

kötet latin verset adott ki a Duna melletti (latin nevén „Lavingának” nevezett) Launingenben, mind 

a háromban közölt egy-egy Sambucushoz írt epigrammát, illetve az egyik függelékében egy 1581. 

március 26-án Bécsből keltezett Zsámboky-levelet. 

Az első, Insomniae, sive Noctes Iuniae entheae c. kis kötetben a XXX. számú, lakonikus kis 

epigramma szól Sambucushoz: „Vita, via est, farago viae, sunt cura, dolorque,/ Et labor, at mors 

est ultima meta viae”8 A második, ugyancsak Launingenben kiadott kötet címe Etesiae, sive Apinoe 

Therinae. Itt a XXV. számú négysoros epigramma nevesíti Zsámbokyt: 

„Si fit luxuriosus egens: si dives avarus: 
Iniustusve potens sit: petulansve senex: 
Quattor haec, anima est quorum SAMBUCE superba, 
Sunt invisa homini, sunt odiosa DEO”9 

Végül a harmadik, már 1581 őszén kiadott és az Ernest Frigyes badeni hercegnek ajánlott kis 

versgyűjteményben, a Therothermae-ben, Reusner mint orvost tiszteli meg Zsámbokyt, egy ilyen, 

megint csak a halálról faragott kétsorossal: „Sit mors certa licet: mortis latet hora, diesque; / At 

suprema venit, mors sua, cuique dies”.10 Lehet, hogy Zsámboky János már ekkor betegeskedett, 

s erről elérték a hírek a nála néhány évvel fiatalabb Nicolas Reusnert – mindenesetre ő majdnem 

húsz évvel élte túl tudós magyar barátját, csak 1602-ben halt meg. Nicolas Reusner halála után 

egy évvel, 1603-ban adta ki fia, Elias, Frankfurtban azt a vaskos szöveggyűjteményt, amellyel emlé- 

ket állított az akkor már szász királyi és császári tanácsos apjának, Nicolasnak, a szakirodalomban 

ismert Rerum Memorabilium in Pannonia sub Turcarum Imperatoribust.11 

GÖMÖRI GYÖRGY 

 

 

 

 

 

 
07 Ilyen műve az Epistolarum Turcarum, libri V. Frankfurt a. Main, 1598. RMK III 7475  
08 Ad Ioan. Sambucum, Caes.Histor. & Consil., Nicolas Reusneri Iuriscosulti Insomniae… 

Lavingae, 1581. számozatlan. Ugyanebben a kötetben van egy Dudith Andráshoz intézett epi- 
gramma is. (Ep. XII.) 

09 Ad Ioannem Sambucum, Caes. Cons., Nicolas Reusneri Leorini Silesii Etestiae sive Apinoe 
Therinae, Lavingae, 1581. számozatlan. 

10 Ioanni Sambuco Med(ico), [REUSNER, Nicolas] Nicolai Reusneri Leorini Silesii: Therother- 
mae, sive Aquae Ferinae. Lavingae, 1581. számozatlan. 

11 REUSNER, Nicolas: Rerum memorabilium in Pannonia … Frankfurt a. Main, 1603. Impensis 
Claudii Marnii et haeredum Ioannis Aubrii, (RMK III 7498). Példánya az OSzK és Wolfenbüttel 
mellett a British Libraryben. 




