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Enyedi György és a zsiráf. Héliodórosz Aithiopikájának Enyedi György által készített latin for- 

dítása egyetlen kéziratban maradt fenn.1 Sajnos ez sem autográf, hanem egy 17. század derekán 

készült, viszonylag nehezen olvasható másolat. A másoló kilétére a legutolsó oldalon, a szöveg 

befejezése után derül fény: „Finis huius operis mercedem sumpsi laboris. Sanctograciae mense 

Octobri anni 1647. stephanus Nemay Urbanus.”2 A kötet címlapján a következő áll: „HELIODORI 

AETHIOPICAE LIBRI DECEM, NUNC PRIMUM IN LATINAM LINGUAM CONVERSI IN- 

TERPRETE GEORGIO ENIEDINO TRANSILVANO R. S. C.3 Clarissimo etc. ANNO DOMINI 

1592.” 

A cím tölcséres elrendezése egyértelműen a korabeli nyomtatott könyvek címlapjának mintáját 

követi. Kötése jól megvigyázott, 17. századi egészbőr kötés. Nem kötötték újra, így szerencsére a lap- 

széli jegyzetek nem vesztek el. A kéziratos kötet méretét tekintve negyedrét alakú. Terjedelme 

186 levél, azaz 372 oldal. Az oldalak felső sarkában ceruzával írott oldalszámozás látható. A levelek 

mindkét oldalát szöveg foglalja el. A szöveges felületek leginkább 24−25 sorosak, de esetenként 

28−29 sor is előfordul egy oldalon. A szöveg a következőképpen oszlik meg rajta: címlap (1.r.), 

Epistola dedicatoria (2.r.–3.r.), Ad lectorem (3.r.−3.v.), Testimonia quorundam doctorum de Helio- 

doro (3.v.−7.v.), Héliodórosz Aithiopikájának latin nyelvű fordítása (7.v.–372.v.). 

Enyedi fordítása igazi humanista alkotás, a latin szöveg hűen követi a görög eredetit. A legtöbb, 

amit ma erről a fordításról tudni, feltételezni lehet, az ajánlásból, az előszóból, valamint a testi- 

moniumokból derül ki, de egyben ez is okozza a legtöbb fejtörést. Történetesen, hogy Enyedi 

többször is hangsúlyozza, először magán a címlapon, majd ezt az ajánlásban és az olvasóhoz írt 

előszóban is megismétli, hogy először fordítja a művet latin nyelvre, noha az már negyven évvel 

korábban, 1552-ben megjelent Stanisław Warszewicki lengyel jezsuita szerzetes fordításában.4 

Hogyan lehetséges, hogy Enyedi, aki ebben a tekintetben rendkívül tájékozott, épp a meglévő latin 

fordításról ne hallott volna? 

A másik nagy fejtörést Enyedi forrása jelenti. Milyen görög szöveg szolgált alapul a fordításhoz? 

Az olvasóhoz írt előszóban kétszer is kiemeli: „s szabadidő és javított kódex sem állt rendelkezé- 

semre”,5 majd pár sorral lejjebb „de ha tekintetbe veszik, hogy csupán egy görög kódex, méghozzá 

hibákkal teli kódex állt a rendelkezésemre”,6 ugyanakkor a „testimonia quorundam doctorum” 

 

 

 

 
1 „Heliodori Aethiopicae historiae libri decem.” Nunc primum in Latinam linguam conversi 

interprete Georgio Eniedino Transilvano. Jelenlegi lelőhelye: Kolozsvári Akadémiai Könyvtár (Bib- 
lioteca Academiei, Filiala Cluj) Jelzete: MS. U. 1089 (mikrofilm-másolat MTAK, jelzete: 167) 

2 Uo., 372. 
3 A rövidítés feloldása: R[ectore] S[cholae] C[laudiopolitanae] 
4 Heliodori Aethiopicae historiae libri decem, nunc primum a Graeco sermone in Latinum 

translati Stanislao Varsevicio Polono interpretre. Basileae, 1552. – Itt megjegyezném, hogy Sta- 
nisław Warszewicki, amikor Héliodóroszt fordította, még Melanchthon-tanítvány volt. A jezsuita 
rendbe csak jóval később, 1567-ben lépett be. 

5 „nec otio, nec emendato codice essem instructus“ Az ajánlásból és az előszóból vett idéze- 
teket magyarul LATZKOVITS Miklós fordításában közlöm: Enyedi György válogatott művei. Vál. BA- 
LÁZS Mihály és KÁLDOS János. Bukarest–Kolozsvár, 1997. Kriterion, 36. (A továbbiakban: Enyedi 
válogatott) Az ajánlások latin szövegének idézéséhez: RAJKA László: Heliodoros Aithiopikájának 
feldolgozása a magyar irodalomban. Kolozsvár, 1917. 11–12. 

6 Vö. LATZKOVITS Miklós fordításában: Enyedi válogatott, i. m. (5. jegyzet) 36. Latin eredeti- 
ben: RAJKA: i. m. (5. jegyzet) 12.: „sed si me unicum et quidem mendosum habuisse Graecum 
codicem … considerent”  



382 Közlemények  

[382] Ksz2010-3-05.doc [M. Könyvsz. 2010/3.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.27. 12:32:00 

részben egy egészen hosszú passzust idéz Vincentius Obsopoeus előszavából,7 amely Héliodórosz 

Aithiopikájának editio princepsében található.8 Mindez nehezen lett volna kivitelezhető, ha nem 

rendelkezik ezzel a kiadással. Érdekes módon az Obsopoeus-féle kiadás előszavából ugyanezt 

a részt Conrad Gessner – akiről később még szó lesz − is idézi a Héliodóroszról szóló szócikknél 

a Bibliotheca universalis9 c. művében. Először arra gondoltam, hogy Enyedi esetleg innen is átemel- 

hette ezt a szövegrészt, azonban alaposabb összevetés során kiderült, hogy míg Gessner csak kivo- 

natolva idéz az előszóból, addig Enyedi teljes egészében, szóról-szóra, tehát nem innen vette át. 

Az Obsopoeustól idézett rész körülbelül két oldalt tesz ki. A kézirat és a nyomtatott szöveg között 

csak néhány apró eltérés van,10 melyek a másolótól is származhatnak, és lényegében ortográfiai, 

illetve hangzásbeli eltérések. Sőt, az Enyedi által idézett részben az eredeti szövegbe ágyazott görög 

szavak, valamint egy személynév is pontosan tükröződik. Enyedi sem tagadja, hogy az idézetet a nyom- 

tatott kiadásból veszi, hiszen a következőképpen vezeti be: „Vincentius Obsopoeus [írja] abban 

a levélben, amelyet a görög kiadás elé fűzött.”11 

Ez az idézett előszó főleg azért érdekes, mert ebből derül ki, hogy a görög kiadás alapjául egy 

Mátyás király könyvtárából megmenekült korvina szolgált. Ez olyan súlyos érvnek számított 

Héliodórosz mellett, hogy később valamennyi kiadó, fordító, átdolgozó megemlíti. Ezt az érvet 

Enyedi sem hagyhatta ki, mert a Báthory Zsigmondhoz írt ajánlás végén hangsúlyozza: 

„Volt azonban más ok is, amely arra indított, hogy Felséged támogatásával tö- 
rekedjem latinul kiadni e művet. Hisz művelt férfiak olvasták idáig görögül, köztük 
királyunk, Korvin Mátyás, s épp az ő könyvtárából, mint deszka a hajótörésből, ke- 
rült elő. Illő tehát nekünk is azon igyekeznünk, nekünk, akik ennek az igen híres 
magyar királynak utódai vagyunk, hogy a latinul értő fülek számára is ismeretessé 
váljon ez a munka.”12 

Miről ír Enyedi, amikor „hibás görög kódex”-et emleget? Ezt a kérdést szeretném közelebbről 

megvilágítani. 

Mivel a kézirat átírásakor a MTAK mikrofilm-másolata alapján dolgoztam, ezért nagyon meg- 

örültem, amikor 2009 júniusában kolozsvári munkám során kézbe vehettem az eredeti kéziratot. 

Különösen egy apró lapszéli megjegyzés keltette fel az érdeklődésem, amely a kézirat 355. olda- 

 
07 Erre az ellentmondásra Pirnát Antal hívta fel a figyelmet: PIRNÁT Antal: Die Heliodor- 

Übersetzung von Enyedi. In.: György Enyedi and Central European Unitarianism in the 16–17th 
centuries. Ed. Mihály BALÁZS, Gizella KESERŰ. Bp. 2000. 283–287. 

08 Heliodori Historiae Aethiopicae libri decem, nunquam antea in lucem editi. Ed. Vincentius 
OBSOPOEUS. Basileae, ex officina Hervagiana, 1534. a2 r–a3r. 

09 GESSNER, Conrad: Bibliotheca universalis, sive catalogus omnium scriptorum locupletissimus, 
in tribus linguis, Latina, Graeca et Hebraica. Tiguri, apud Christophorum Froschouerum, 1545. 301. 

10 A következő eltérések fedezhetők fel a Vincentius Obsopoeus-féle bázeli kiadás előszava és 
az Enyedi által idézett részlet között, az utóbbit zárójelben közlöm: Chariclia (Cariclea), etiam- 
dum (etiamnum), Reipub. (Reip.), tenebris (taenebris), authorem (aucthorem), Aegypti (Aegipti), 
Aethyopiae (Aethiopiae), amoenissimis (amenissimis) 

11 L. (1. jegyzet) 6.: „Vincentius Obsopoeus in ea quam editioni Graecae praefixit epistola:” A latin 
szöveget a saját olvasatomban, magyarul, a saját fordításomban közlöm. 

12 Vö. LATZKOVITS Miklós fordításában: Enyedi válogatott, i. m., (5. jegyzet) 34. Latin erede- 
tiben: RAJKA: i. m. (5. jegyzet) 11.: „Fuit et alia quae hortata me est caussa ut auspiciis Celsitu- 
dinis Vestrae, Latine illum evulgare cuperem. Nam quod Graece hactenus ab eruditis est lectus, 
acceptum debet referri, Matthiae illi Corvino Regi nostro, ex cuius Bibliotheca, tanquam tabula 
ex naufragio, fuit servatus. Par igitur est, utnostra qui reliquiae sumus, florentissimi illius Ungarici 
Regni, opera, Latinis quoque auribus innotescat.” 
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lán olvasható: „Gesnerus”. Ez a rész Héliodórosz modern kritikai kiadásában13 a X. könyv, 27.14 

bekezdésének felel meg, amely a zsiráfról szól. Miért is olyan érdekes ez? 

Az antik görög regényekben a leírás központi szerepet kap. Maga az Aithiopika is egy enigma- 

tikus jelenet leírásával kezdődik. Az ókori szerzők a különféle descriptiók sorát szívesen színesítik 

egzotikus állatok leírásával. Mivel Héliodórosz regénye Etiópiában ér véget, így nem véletlen, 

hogy a természettudományi eszmefuttatásnak éppen a zsiráf a tárgya. Héliodórosz mesterien alkal- 

mazza a leírásokat. Szembetűnő irodalmi és retorikai gazdagsága, alaposan végiggondolt szerkezete, 

amelyet úgy rendez el, hogy a kellő hatást elérje. Ez a kis zsiráfos exkurzus valósággal megkoronázza 

a jelenetet. Egyrészt azért mert a zsiráf az utolsó ajándék a sorban, amely megfelel az „a minore 

ad maius” retorikai elvnek, ahol a klimax azt a célt szolgálja, hogy fokozza a feszültséget, másrészt 

az állat leírása miatt, amelynek nagysága és szokatlan volta szándékosan el van túlozva, hogy a cse- 

lekmény folytatásához vezessen, és azt logikusan megalapozza. Ezen felül Héliodórosz úgy tárja 

a zsiráfot az olvasó elé, mintha jómaga is először szembesülne vele, így minden egyes részét va- 

lamilyen más állatéhoz hasonlítja, hogy ezzel is csigázza az olvasó kíváncsiságát. A zsiráf már az 

ókortól kezdve nagy attrakciónak számított és csak nagyon keveseknek volt alkalmuk látni. Viszont 

éppen ezért, ha valaki mégis látott, feltétlenül megörökítette, akár írásban, akár valamilyen kép- 

zőművészeti formában. 

Enyedi sem látott zsiráfot, ezért szerepel a lapszélen a „Gesnerus” megjegyzés, amely Conrad 

Gessnerre vonatkozik. Conrad Gessner (1516−1565) 16. századi polihisztor. Leginkább, mint bota- 

nikust, természettudóst, bibliográfust, sőt mint hegymászót tartják számon. A Jöcher szerint ő a „né- 

met Plinius”.15 A Historiae animalium című műve öt kötetben jelent meg.16 A címben nem véletlenül 

szerepel a „historia” szó, hiszen a létező és nem létező állatokat nem természettudományi szem- 

pontból mutatja be, hanem igyekszik mindent összegyűjteni, amit az idők során az állatokról leje- 

gyeztek. Szemléletét az előszóban a következőképpen fejti ki: 

„Dicat aliquis non fuisse ex omnibus sed ex optimis tantum conscribendam histo- 
riam. Ego vero nullius scripta contemnere volui, cum nullus tam malus sit liber, ex 
quo non aliquid haurire boni liceat, si quis iudicium adhibeat: quod potissimum sit, 
collatis melioris notae scriptoribus, Graecis cum Latinis, veteribus cum novis.”17 

 
13 Héliodórosz legújabb kritikai kiadásai szinte párhuzamosan jelentek meg a huszadik század 

derekán. Az egyik a Budé-sorozatban: HÉLIODORE: Les Éthiopiques [Théagene et Chariclée]. Eds. 
R. M. RATTENBURY, T. W. LUMB. Trad. J. MAILLON. Paris, Budé, 1935–1943., (2. kiad., Paris, 
1960.) A másik Colonna kiadásában: Heliodori Aethiopica. Aristides COLONNA recensuit. Romae, 
1938. /Scriptores Graeci et Latini/; Későbbi átdolgozott kiadása: Le Ethiopiche di Eliodoro. A cura 
di A. COLONNA. Trad. It. di Fiorenza BEVILAQUA. Torino, 1987. A munkám során a RATTENBURY– 
LUMB 2. kiadását használtam. 

14 Heliod. X, 27 
15 JÖCHER, Christian Gottlieb: Allgemeines Gelehrtenlexikon. 1–4. Bde. Leipzig, 1750–1751. I. 

Bd. 968. col. 
16 GESSNER, Conrad: Historia animalium. Lib. I-V. Zürich, Froschauer, 1551–1558. 
17 GESSNER, Conrad: Historia animalium. Lib. I. De quadrupedibus viviparis. Zürich, Froschauer, 

1551. β1r. (OSzK Ant. 21.) Magyarul, saját fordításomban: „Egyesek azt állítják, hogy nem lehet- 
séges minden könyvet felhasználni a történelemíráshoz, csak a legjobbakat. Én pedig egyetlen 
írást sem akartam megvetni, mivel egyetlen könyv sem lehet annyira rossz, hogy ne lehessen belőle 
valami jót meríteni, ha valaki azt megfelelően ítéli meg, és nagyon valószínű, hogy így fogja, 
egybegyűjtöttem a jobb írókat, görögöket és latinokat, régieket és újakat.” 
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Conrad Gessner szakmai alázatának köszönve mindent lejegyzett a zsiráfról is, ami a tudomására 

jutott. Így Héliodóroszt is idézi, sőt egy másik szerzőt is, akit Enyedi is ismer: Angelo Polizianót. 

A szóban forgó részlet a következő: 

„Heliodorus libro 10. Aethiopicae historiae camelopardalin elegantissime depingit, 
nos ita convertimus: Axiomitarum legati Hydaspi regi Aethiopum inter caetera pereg- 
rinum et mirabilis naturae animal donabant: cui proceritas et altitudo cameli erat: 
pellis color floridis varius maculis, φολίσι: partes posteriores et infra ilia, humiles et 
leoninae formae: anteriores vero circa armos et pectus, et pedes priores alteriores multo 
quam pro caeterarum partium portione. Collum gracile, et licet a reliquo corpore crasso 
procedens, ad canini (ὲις κύνειον φάρυγγα, ut habent libri impressi: Politianus legit 
κύκνειον, quod praefero) vel olorini potius gutturis modum desinebat. Caput forma 
quidem cameli (Politianus haec non recte legit) magnitudine vero paulo maiori quam 
dupla ad struthiocameli caput. Oculis tanquam pictis ὸφθαλμοὺς ύπογεγραμμένους 
βλοσυρῶς σοβοῦσα (Politianus vertit, subscriptosque velut oculos torve motans con- 
nivebat.) Incessus longe alius quam animalium ulli vel terrestri vel aquatico: neque 
enim crura dextra et sinistra vicibus movebat alternis, sed alterutra simul: ut dextra 
pariter ambo, inde sinistra (ζυγηδόν, id est iunctim: sic enim legendum, et statim ύπε- 
ραιωρουμένῃ πλευρᾷ) ita ut utrunque latus cum suis pedibus simul totum loco move- 
retur. Trahenti autem regentique magistro tam facile et mansuetum se dabat, ut tenui 
funiculo capiti circumvoluto, pro illius arbitrio quo modo et quocunque vellet ageretur, 
non minus ac si robustissimo vinculo ductum fuisset, Haec Heliodorus: ex quo trans- 
tulerunt hunc locum, Angelus Politianus Miscellaneis, et Petrus Gyllius cum Aeliano 
suo, utrique in suis translationibus reprehendendi.18 

Az idézett részben a zsiráf nyakára vonatkozó mondatot azért húztam alá, mert Enyedi forrásá- 

nak meghatározásában kiemelkedő jelentőségű. Conrad Gessner szerencsére nem tartja titokban 

a forrásait, így egyértelműen megtudhatjuk, hogy a nyomtatott könyvekben „kutyáéhoz hasonlóan” 

szerepel (ad canini – ὲις κύνειον φάρυγγα – gutturis modum). Az is kiderül, hogy Poliziano ugyan- 

ezt a nyakat „hattyúéhoz hasonlónak” írja le (κύκνειον – olorini gutturis modum), és ebben a kér- 

désben neki ad igazat. Gessner feltehetően úgy véli, hogy a két különböző olvasat a görög szavak 

 
18 Uo. 161. p. 43–60. Az aláhúzás tőlem. Magyarul, saját fordításomban: „Héliodórosz az Aithio- 

pika X. Könyvében igen szemléletes módon festi le a [zsiráfot]. Ezt így fordíthatjuk: Az axio- 
miták küldöttsége Hüdaszpész etióp királynak egyéb ajándékok mellett, egy csodálatos és különös 
természetű állatot ajándékoztak. Természetét és nagyságát tekintve, a tevéhez volt hasonló, bőrét 
különböző élénk foltok tarkították. Testének hátsó és alsó része alacsony volt, mint az oroszláné, 
viszont elől, a lapockái és a szügye tájékán, valamint a mellső lábai, a teste többi részénél sokkal 
nagyobbak voltak. Karcsú és hosszú nyaka, a kissé otromba teste fölé, a kutyáéhoz hasonlóan (aho- 
gyan a nyomtatott könyvekben szerepel, Politianus azonban κύκνειον-nak olvassa, amit inkább 
javasolok) vagya hattyúéhoz hasonlóan emelkedett. A feje, akár a tevéé (ezt Politianus rosszul olvasta), 
alig nagyobb, mint a struccmadár fejének a kétszerese. Ide-oda mozgó fekete festékkel kihúzott 
szemei félelmetesen meredeztek. Járása nagyon különbözik minden más szárazföldi és vízi állaté- 
tól. Jobb és bal lábát nem váltogatva, egyiket a másik után mozgattta, hanem egyszerre lépett va- 
lamelyikkel, előbb mindkét jobb lábával, majd a ballal (ζυγηδόν, azaz egymás után, ezt így kell 
olvasni, majd mindjárt ezután ύπεραιωρουμένῃ πλευρᾷ ) így a lábaival együtt valamelyik oldala 
is egyszerre mozgott. Annak, aki vezette és irányította, olyan szelíden engedelmeskedett, hogy az 
egy vékony zsineggel, amelyet a fejéhez erősített, akarata szerint irányította, amerre csak akarta, 
mintha csak a legerősebb kötelet használta volna. Ez áll Héliodórosznál, akitől lefordították ezt a helyet 
Angelus Politianus a Miscallaneorum centuriájában, valamint Petrus Gyllius az Aelianus-kom- 
mentárjában, mindkettőt felhasználtam a fordításomhoz.” 



 Közlemények 385 

Ksz2010-3-05.doc [M. Könyvsz. 2010/3.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.27. 12:32:00 [385] 

feltűnő hasonlóságából fakad (κύνειον – κύκνειον), ezért javasolja inkább az utóbbit. Enyedi ugyan- 

ezt a mondatot először a következőképpen fordítja: „collum gracile, ex reliquo corpore magno in 

caninam gulam productum,”19 majd a margón „caninam”-ot „olorinam”-ra javítja, azaz a „kutyáéhoz 

hasonlóant” a „hattyúéhoz hasonlóra”. Lévén, hogy Enyedi nem látott zsiráfot, kivéve azt, amely 

a Gessner-kötetben szerepel illusztrációként, és amelyet nem egy valós zsiráfról mintáztak, a kép 

alapján, a zsiráf nyakát illetően, ugyanúgy dönthetett volna az eredeti változat mellett is, ahogyan 

a „nyomtatott könyvekben áll”, ő azonban fennakadt ezen a látszólag lényegtelen részleten. Igen 

valószínűnek tartom, hogy éppen Poliziano győzte meg az utóbbiról. 

Az Aithiopika legkorábbi latin fordítása, pontosabban ennek egy rövid töredéke, Angelo Poli- 

ziano (Angelus Politianus 1454−1494) olasz humanistától származik, amely a Miscellaneorum 

centuria prima20 című gyűjteményes munkájában jelent meg. Történetesen ez a rész is a zsiráfos 

rész (Heliod. X, 27). A zsiráf téma említéséhez Horatius szolgáltat alkalmat. Az alkalmi jelleg 

már a legelején kiderül, ugyanis a következőképpen vezeti fel: „Milyen szavakkal is jelöli Horatius 

a zsiráfot? Hogyan is néz ki ez az állat? Milyen néven is tartják számon? Mikor is látták először 

Itáliában?”21 Poliziano, mint ahogyan az egy igazi humanistához illik, felismerte, hogy a régi szem- 

tanúk közül Héliodórosz szabatos leírása messze kiemelkedik, valamint, hogy az állat bizonyos 

különös ismertetőjegyeiről hallgatnak, mint például a szarvacskáiról. Ez a filológiai apróság szolgált 

alapul a horatiusi sorok megmagyarázásához, egyben ahhoz is, hogy műveltségét, olvasottságát fitog- 

tassa. Polizianónak ugyanis módjában állt a maga valóságában megszemlélni azt a zsiráfot, amelyet 

az egyiptomi szultán ajándékba küldött Lorenzo Medicinek, és erről említést is tesz ugyanebben 

a szövegben: „Et hanc a rege dein ipso Aegypti, qui sultanus vocatur, inter munera alia dono missam 

Laurentio Medici vidimus.”22 

Ez a Poliziano-szöveg Enyedi szempontjából is kulcsfontosságú. Egyrészt azért, mert a „testi- 

monia quorundam doctorum” részben Enyedi Polizianót is idézi,23 tehát ismernie kellett ezt a rész- 

letet, másrészt Poliziano nem használhatta az Obsopoeus-féle bázeli kiadást, mivel 1494-ben be- 

következett halála ezt lehetetlenné tette. Ugyanakkor Enyedinek azt is tudnia kellett, ha erre más 

forrásból már korábban nem jött rá, hogy az Aithiopikának nem csak az az egy kézirata létezik, 

amely Mátyás király egykori könyvtárából bukkant elő. Poliziano ugyanis azt a népet, amely a zsi- 

ráfot Hüdaszpész királynak ajándékozza „auxomiták”24-nak nevezi („Auxomitarum legati”). Enye- 

dinél „Axiomitarum legati” szerepel, és mindenki másnál is, aki a bázeli kiadást használta, mivel 

ebben így nevezik ezt a népet. A Commelinus-féle Héliodórosz-kiadás25 csak 1596-ban jelent meg, 

ez már négy kézirat alapján készült. Erre azért volt szükség, mert közben Jacques Amyot-val 

 
19 L. (1. jegyzet) 355. 
20 Legkorábban Firenzében, 1489-ben (BMC VI. 638; BSB-Ink P-662) 
21 POLITIANUS, Angelus: Miscellaneorum centuria prima. Florentiae, 1489. Antonio Miscomini, 

Caput III., b8 v. (OSzK, Inc. 596) „Quibus verbis Horatius chameleopardalin significaverit, quaeque 
sit eius animantis facies, quibusque etiam nominibus censeatur et quo primum tempore visa in 
Italia.” 

22 Uo. Ugyanez a zsiráf látható Piero di Cosimo „Vulcanus és Aeolus” című festményén.  
23 L. (1. jegyzet) 9.: „Angelus Politianus Miscell. Cap. III. Graecus Heliodorus non dilutae 

scriptor authoritatis.” 
24 Angelo Politiano forrása minden bizonnyal a Cod. Vaticanus 157 (11. századi kézirat). Vö. 

RATTENBURY, R. M.: Introduction. In: HÉLIODORE: Les Éthiopiques [Théagene et Chariclée], i. m. 
(13. jegyzet) 2. ed. Paris 1960. I. tom. XXIV–LXIV. 

25 Heliodori Aethiopicorum… libri X. collatione Mss. Bibliothecae Palatinae et aliorum emen- 
dati et multis in loci aucti. Ed. Hieronymus COMMELINUS. Trad. Stanisław WARSZEWICKI. [Heidel- 
berg], apud Hieronymum Commelinum, 1596. 
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(1513−1593) az élen,26 aki elsőként fordította az Aithiopikát francia nyelvre, rájöttek, hogy az 

Obsopoeus-féle kiadás tele van hibákkal és igyekeztek újabb kéziratait felkutatni. Ezért amikor 

Enyedi azt írja, hogy „javított kódex nem állt a rendelkezésemre,” tulajdonképpen a bázeli kiadás- 

ról ír, tehát nem állít valótlanságot. Hogy ezt ilyen ködös formában teszi, talán az lehet az oka, 

hogy nem akart ellentmondásba keveredni Báthory Zsigmond előtt, akinek a támogatásával szerette 

volna megjelentetni ezt a művet. Miután az volt a fő érve a fejedelemnek, hogy „Korvin Mátyás 

könyvtárából, mint deszka a hajótörésből, került elő,” nem állíthatta róla, egyben azt is, hogy hibás, 

hogy valószínűleg további kéziratai is léteznek. Viszont azt sem hallgathatta el, mivel nagyon jártas 

volt a görög nyelvben, hogy észlelte, hogy hibás. Hasonló véleménynek ad hangot Conrad Gessner 

is, aki szintén lelkes olvasója és nagy rajongója volt Héliodórosznak. A Bibliotheca universalis- 

ban a következőket írja: 

„Néhány évvel korábban lelkem arra ösztönzött, hogy belenézzek ebbe a műbe, 
és annyira megtetszett, hogy addig mással nem is tudtam foglalkozni, amíg a végére 
nem értem. Ha a görög szöveg nem lett volna oly sok helyen hibákkal elrontva, még 
inkább élveztem volna.”27 

BERKES KATALIN 

Kanizsai Pálfi János (1582–1641) könyvei Esterházy Pál gyűjteményében.* Az Esterházy- 

család könyvtára1 a leggazdagabb korabeli magyarországi gyűjtemények egyike, örvendetes módon 

a kötetek nagy része ma is kézbe vehető. A könyvtár megőrizte több, a magyar művelődés-, iroda- 

lom- és egyháztörténet számára jelentős katolikus és protestáns egyházi személy, főúr és tudós 

könyveit. A kiterjedt rokonságnak köszönhetően megörökölték, vagy megvásárolták azokat. 

A kismartoni és a moszkvai anyagot végignézve három 16–17. századi protestáns püspök gyűj- 

teményét külön is érdemes megvizsgálni: Beythe Istvánét,2 Kanizsai Pálfi Jánosét3 és Ceglédi Szabó 

 

 
26 Enyedi utal rá az olvasóhoz írt előszóban, noha név szerint nem említi: „…saját nyelvükre 

fordítva a franciák – úgy tudom – nagyon kedvelik…” l. LATZKOVITS Miklós fordításában: Enyedi 
válogatott, i. m. (5. jegyzet) 36. 

27 L. GESSNER: Bibliotheca universalis, i. m. (9. jegyzet) 301.: „Mihi sane ante annos aliquot hoc 
opus animi gratia inspicienti, ita placuit, ut aliud prius agerem nihil, quam operis finem attigissem, 
et nisi plurimis locis exemplar Graecum mendis inquinaretur, multo amplius delectasset.” Magyarul, 
saját fordításomban. 

* Kutatásaimat a Klebelsberg-, majd a Bolyai-ösztöndíj támogatta. 
1 A gyűjtemény történetére: MONOK István: Esterházy Pál könyvtára és olvasmányai. In: Arisz- 

tokrácia, művészetek, mecenatúra. Az Esterházy-család. A 2004. április 22–23-án megtartott kon- 
ferencia előadásai. Szerk. CZOMA László. Keszthely, 2005. [2007!] /Kastélykonferenciák III./ 91–101. – 
MONOK István: Esterházy-könyvtár. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 
I. Calcagnini-Falkoner. Főszerk. KŐSZEGHY Péter. Bp. 2004. Balassi Kiadó, 427. (A továbbiakban: 
MAMŰL) – KÖRNER, Stefan: A Bibliotheca Esterházyana. In: Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata 
könyvgyűjtemények, 1500–1700. Szerk. MONOK István. Bp. 2005. OSzK, 61–63. 

2 Könyveinek legnagyobb része ma a németújvári ferences kolostorban található, de a kismar- 
toni és a moszkvai Esterházy könyvek között is felbukkannak bejegyzései. Vö.: MONOK István– 
ÖTVÖS Péter–ZVARA Edina: A németújvári protestáns iskola könyvtára. (A Kárpát-medence ko- 
raújkori könyvtárai – előkészületben) 

3 SZELESTEI NAGY László: Kanizsai Pálfi János dunántúli püspök könyvei. In: Adalékok a 16–20. 
századi magyar művelődéstörténethez. Szerk. BÁLINT István János. Bp. 1987. OSzK, 125–126. 




