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Bándi András – Palotás György

Egy medgyesi Cyprianus-kötet  
és Verancsics Antal epitáfiumai Adrianus Wolphardus halálára (1544)

Verancsics Antal (Antun Vrančić/Antonius Verantius, 1504–1573) délszláv humanista 
költő és történetíró, katolikus főpap, valamint diplomata tevékenységének művelődés-
történeti jelentősége régóta vizsgált területe a magyar irodalomtörténeti kutatásoknak.1 
Pártfogójának, Szapolyai János királynak halála után Erdélybe költözött és az özvegy Iza-
bella királyné meghatározó udvari emberévé vált.2 Itteni tartózkodása alatt (1541–1549) 
számos humanista íróval és költővel tartott nem csekély irodalomtörténeti jelentőségű 
kapcsolatot.3 Többek között itt ismerte meg Kolozsvár reformáció előtti utolsó katoli-
kus plébánosát, Adrian Wolphardot (humanista nevén Adrianus Wolphardust, 
1491–1544) is.4 Wolphardus a bécsi egyetem hallgatója volt, ahol 1509–1512 között 
bölcseletet és teológiát tanult. Gyulafehérvárra visszatérve 1516–1517-ben már gyula-
fehérvári kanonokként és szásztörpényi5 plébánosként említik a források. 1521–1523 
között Bolognában folytatott jogi tanulmányokat, amelynek végén doktorátust szerzett. 
Magas jogi képzettsége a továbbiakban a kolozsi, a krasznai, majd a dobokai főesperesi és 
püspöki helynöki méltóságokba segítette. Az egykori kolozsvári jezsuita kollégium 
könyvtárába került és fennmaradt kötetei azt tanúsítják, hogy a korabeli Erdély egyik 
legjelentősebb könyvbarátainak egyike volt. A Várday Ferenc (1474–1524) erdélyi püs-
pök neoplatonista köréből kikerült Wolphardust az irodalomtörténet-írás leginkább a 
Janus-kötetek kiadójaként tartja számon,6 de maga is írt latin verseket. Elkötelezettje volt 
tehát a humanizmusnak, a reneszánsz művészethez való vonzódást pedig éppen kolozs-
vári házának 1534 és 1541 között keletkezett faragványain lehet leginkább lemérni. 
Ez az épület, a Wolphard–Kakas-ház (Főtér 32.) a kolozsvári reneszánsz építészet egyik 
leglátványosabb és legismertebb emléke.7 A filológia, a könyvészet és a képzőművészetek 
iránti érdeklődése éppen ezért további közös kapcsolódási pontot jelentett a kolozsvári 
plébános és a fiatal dalmát diplomata, Verancsics Antal között.

Adrianus Wolphardus 1544-es halálakor Verancsics Antal saját költeménnyel bú-
csúzott pestisben elhunyt barátjától. Ezt a költeményt először Szalay László és Wenzel 

1  Gyulai, 2011, 395–399.
2  Oborni, 2009, 34–40.
3  Gál-Mlakár, 2009, 115–144.
4  Ernuszt, 1939, 1–75.
5  Szásztörpény (németül Treppen), egykori szász többségű falu Erdélyben, Besztercétől keletre, ma: Tăr-

piu (RO).
6  Ioannis Pannonii episcopi […] Elegiarum liber unus, ed. Adrianus Wolphardus, Bologna, Hierony-

mus de Benedictis imprimebat, 1523 (RMK III 256). Vö. Oborni, 2009, 35–36; Tóth, 2001, 7–9.
7  Kovács, 2006; Mikó, 2005, 205–244.
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Gusztáv adta közre nyomtatásban Epitaphium Adriano Volfardo címmel a Monumenta 
Hungariae Historica II. Scriptores-sorozatában.8 A  gyászkölteménynek emellett van 
egy másik változata is, amely nemrég került elő a medgyesi9 erődtemplom egyik tornyá-
ban őrzött evangélikus gimnáziumi könyvtárból.10 Itt található ugyanis Cyprianus kar-
thá gói püspök és egyházatya (190/200–258) műveinek egy, Rotterdami Erasmus által 
sajtó alá rendezett összkiadása.11 Ennek a kötetnek az előzék rectóján található három, 
Verancsics Antalnak tulajdonított és Adrianus Wolphardus emlékére készült epitáfium. 
Az első egy vers, melynek címe Epithaphium doct[oris] Hadriani Vicarii Alben[sis]. Ez a 
Szalay-féle kiadásban szereplő  szöveg változatának tekinthető: csak kisebb lexikai elté-
rések figyelhetők meg a két variánson. Majd következik két prózai szöveg Aliud címmel, 
amelyek epigrafikus tömörséggel emlékeznek meg Wolphardus 1544. február 13-i halá-
láról. (A gimnázium könyvtárának egyébként másik két Cyprianus-kötet is a birtoká-
ban van, amelyek feltehetőleg már a 17. század végén a tulajdonát képezték, ám ezekben 
nem találunk hasonló korú bejegyzéseket.)

  A Verancsics-szövegeket tartalmazó nyomtatvány egy fatáblás, körülbelül 30,14 cm 
magasságú quarto kötet, amelynek bőrborítása a táblák közepétől az élekig teljesen 
hiány zik. A hátsó táblán, a két csat számára kialakított helyen fémlemezekkel rögzített 
bőrdarabok (szíjtöredékek) láthatók. Ennek a táblának az alsó sarkából, valamint a szé-
léről is hiányzik egy kis darab. Az első táblán megmaradt a két csat pereme. A bőrborí-
tás vaknyomásos díszítésű, az első tábla fején, a gerinchez közel, szintén vaknyomásos, 
feketére festett betűkkel a könyv címének rövidített változata olvasható: OPERA 
CIPRIANI.

Az első tábla belsején három kézírásos bejegyzés olvasható. Bal felső részén, mégpe-
dig a gerinccel párhuzamosan – a legkorábbi áll: „Nosce meum si vis patronum nomine 
iusto// Vincentius nempe sic Megiensis erit.12 / Qui hunc Divi Cipriani librum a reverendo 
viro domino magistro Lucae protunc plebano Berthalbensis dono accepit. Cuius anima 
Deo semper vivat a[nno] D[omini] 1546.” Ezek szerint a kötet első tulajdonosa Lukács 
mester, berethalmi13 plébános volt, aki talán 1520 óta, de 1523-ban minden bizonnyal 
a mezőváros utolsó katolikus plébánosaként szolgált. Ebben a minőségben 1526 és 
1530, illetve 1543 és 1546 között ő töltötte be a szász papok generális dékánjának tisz-

 8  Verancsics, Opera, tom. XII, 1875, 20. Ennek első hat sorát fordításában közölte Tóth István. Tóth, 
2001, 11.

 9  Medgyes (németül Mediasch), város Dél-Erdélyben, az egykori Királyföldön, ma: Mediaş (RO).
10  A könyvtár a gimnázium államosítását követően lelt új otthonra. A minden bizonnyal ideiglenes megol-

dásnak szánt háromszintű toronyba csak a lelkészi hivatal engedélyével lehet bejutni, a könyvek nincse-
nek rendezve, könyvtárosa az egyházközségnek nincsen. Az alább bemutatott kötet és a Verancsics- 
epitáfiumok ismertetése és közlése Bándi András medgyesi kutatómunkájának köszönhető.

11  Cyprian, 1521.
12  Ez a két első sor disztichon. 
13  Berethalom (németül Birthälm), mezőváros Dél-Erdélyben, Medgyestől északkeleti irányban, ma: Bier-

tan (RO).
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tét.14 1547. április 30-i halálát követően15 utóda, Franz Salicaeus vezette be a reformá-
ciót a mezővárosban.16

A  fenti bejegyzés tanúsága szerint Lukács mester a könyvet a medgyesi születésű 
Vincentius Aurifabernek (Goldschmidt) ajándékozta, aki, amint azt saját tollából a to-
vábbiakban megtudhatjuk, Szászmuzsna17 plébánosa volt. Aurifaber 1554-ben híveivel 
együtt lutheránus hitre tért. Előtte, 1550-től szászsárosi18 plébános volt. 1560-ban be-
következett haláláig Aurifaber is a generális dékán tisztjét látta el.19

Az említett bejegyzéstől jobbra írta be Aurifaber a 12-soros Abusiones duo decim-et, 
a korábban, részben Cyprianusnak (Karthágói Szent Cipriánnak), részben Szent Ágos-
tonnak tulajdonított20 De duodecim abusivis saeculi című 7. századi (630–700) írorszá-
gi valláserkölcsi értekezés kezdő mondatát, illetve tartalomjegyzékét.21 Legelterjedtebb 
nyomtatott változata a Johannes Amerbach által készített 1506-os bázeli kiadás.22 Isme-
retes még egy 1470-es kölni (Ulrich Zell), valamint egy 1483-as nürnbergi kiadása. 
A tábla alsó részét két oszlopban egy tizenkét szakaszos ének foglalja el, aminek bemá-
solója ezt a címet adta: Pastorum et ecclesie ministrorum officia in hoc carmine graphice 
depinguntur. Eredeti címe De dignitate sacerdotum és valódi szerzője Bernardus de 
Paren tis volt,23 ezt az alkotást szintén Szent Ágostonnak tulajdonították a kései közép-
korban.24 A Cyprianus-kötetbeli másolat rövidebb, szövege is enyhén eltér a 15. század-
végi párizsi kiadásétól. A vers további négy, 1482 és 1495 közötti ősnyomtatványban is 
szerepel.25 Ezek a bejegyzések szintén Aurifaber kezétől származnak.

Az előzék rectóján található a három, Verancsics Antalnak tulajdonított és Adrianus 
Wolphardus emlékére készült epitáfium. Ugyanennek a lapnak az alján három sorban 
emlékezik meg Aurifaber, a könyv második ismert tulajdonosa elődjéről, Medgyesi 
Ferenc ről: „Item doctor Franciscus Fabri a Megies plebanus Musnensis et abbas Monosta-
riensis vita functus est anno Domini 1554 Die 18 februarii. Cui ego Vincentius Aurifabri 

14  A generális dékán (németül Generaldechant) eredetileg az esztergomi és kalocsai érsekségekhez tartozó 
szász falvakat képviselő rangidős plébános volt. A 16. század elejétől ez a cím a mindenkori medgyesi 
káptalan dékánját, avagy esperesét illette meg. A  reformáció bevezetését követően 1867-ig püspök-
helyettesi funkciót töltött be. Philippi, 2008, 18.

15  Fabritius, 1872, 384.
16  Gündisch, 1967, 209–210, 217–219.
17  Szászmuzsna (németül Meschen), volt szász község Medgyestől keletre, ma: Moşna (RO).
18  Szászsáros (németül Scharosch an der Kokel), volt szász község, Medgyestől északkeletre, ma: Șaroşu pe 

Târnave (RO).
19  Wagner, 1998, 66.
20  Hellmann, 1909, 10, 19–22.
21  „Abusiones Duodecim / Sapiens sine operibus / Senex sine religione / Adolescens sine obediencia / 

Dives sine elemosina / Femina sine pudicicia / Dominus sine virte / Christianus contenciosus / Pauper 
superbus / Rex iniquus / Episcopus neglegens / Plebs sine disciplina / Populus sine lege.”

22  Hellmann, 1909, 26.
23  Franz, 1902, 502ff.
24  Pseudo-Augustinus, Aurelius: De dignitate sacerdotum. Paris, Mittelhus, 1490.
25  Lásd http://beta.biblissima.fr/en/ark:/43093/tdatae968b590d0a70181d804708302fc58cc8f71b049, 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 29.).
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licet indignus successi, II. Martii26 eodem anno.” Medgyesi Ferenc tanulmányai elvégzése 
után27 Szászmuzsnán lett plébános és 1538-ban Szapolyai János titkára, majd a gyula-
fehérvári káptalan tagja, Statileo János erdélyi püspök bizalmasa, illetve 1545-től a püs-
pökség vikáriusa volt.28 Megkapta a nagyváradi nagyprépostságot, valamint a kolozs-
monostori apáti címet is.29 1553. május 26-án I.  Ferdinánd csanádi püspökként 
említette.30 Medgyesi Ferencet a vonatkozó szakirodalomban gyakran Medgyesi Szé-
kely Ferencként említik. Aurifaber bejegyzését olvasva azonnal feltűnik, hogy nem a 
Juhász Kálmán által használt Székely vezetéknévvel szerepel, hanem Fabri-val. A Szé-
kely nevet csupán a királyi könyvek tartalmazzák.31 Ahogyan maga is diákként Bécsben, 
Aurifaber is Medgyesi Ferenc apjának mesterségét használta vezetéknévként. Ami elha-
lálozásának időpontját illeti, a szakirodalomban olykor feltűnő 1553-as adat egy 
17. századi kéziraton alapul,32 minden bizonnyal az Aurifaber által bejegyzett 1554  feb-
ruár 18. a pontos dátum.

Az előzéklap hátoldalán 16. századi possessorok, illetve adományozók nevei szerepel-
nek: „Ex legatione providorum Dominorum, domini Joachmi Koch,33 domini Simones 
Miles,34 et haeredum domini Johannis Schuleri.”35 A bejegyzés kézírása lehet akár 17. szá-
zadi is. Medgyes elöljáróinak könyvei külön gyűjteményt alkothattak, és a címlapon 
szereplő pecsét értelmében előbb a plébániát ajándékozták meg velük, innen kerültek a 
gimnáziumba. A  fentebb idézett possessor-bejegyzés a gimnázium más 16.  századi 
nyomtatványaiban is szerepel,36 ami megerősíti azon feltevésünket, hogy ezeket a köny-
veket már korábban külön kezelték. A címlap aljára végül a Bölcsesség Könyvének kezdő-
mondatát (1,1), a „Diligite iustitiam qui iudicatis terram”-ot jegyezte be Aurifaber.

26  Egy 1515-ben Velencében nyomtatott breviáriumban Aurifaber március 21-ét említette meghívásának 
időpontjaként. Fabritius, 1872, 380, 384.

27  1515-ben Franciscus Fabri Megiensis-ként szerepel a bécsi egyetem anyakönyvében.  Frankl, 1873, 224. 
Ezen a helyen megcáfoljuk azt a hibás feltevést, miszerint Megiensis a Simigiensis-nek lenne a rövidítése, 
így Medgyesre és nem Sümegre vonatkozik. Ruzsa, 1994, 149.

28  Klein, 1935, 210–211.
29  1550-ben Dávid Ferenc írt Medgyesi Ferencnek mint mecénásának elégiát. Davidis, 1550, címlap.
30  Juhász, 1933, 424.
31  MNL OL, A 57. 3. köt. 197–198.
32  Mathias Miles: Siebenbürgischer Würg-Engel oder chronicalischer Anhang des 15 Seculi nach Christi 

Geburth, Hermannstadt, Jüngling, 1670, 53; Juhász, 1933, 431–432.
33  Joachim Koch (†1585), Medgyes polgármestere 1569–1575, 1577–1579, valamint 1583 és 1585 kö-

zött. Drotleff–Schuster, 2009, 316–317.
34  Simon Miles, halálakor Medgyes legidősebb belső tanácsosa, azonos nevű apja 1576-ban nagyszebeni 

polgármesterként hunyt el. Trausch, 1870, 427.
35  Johannes Schuller (†1586) Medgyes polgármestere 1586-ban. Drotleff–Schuster, 2009, 316.
36  Köztük van például egy 1583-as (Genf, Eustathius Vignon), Kálvin által szerzett Ézsaiás-kommentár. 

Josephi, 1864, 55.
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A  háttábla előzéklapjának mind a két oldalára, valamint magára a tábla belsejére 
Aurifaber Helius Eobanus Hessus37 lutheránus humanista és neolatin költő Salomonis 
ecclesiastes carmine redditus38 című műfordításából másolt be kivonatokat.

A Medgyesen őrzött Cyprianus-kötet értéke humanista kapcsolattörténeti vetületé-
től eltekintve abban a példátlan tényben is rejlik, hogy bepillantást enged az utókornak 
a források hiányossága miatt alig ismert olvasmánytörténeti átmenetbe, ami a 15. szá-
zad végétől csaknem a 16.  század közepéig tartott, a középkori eredetű valláserkölcsi 
értekezésektől a szatirikus, nem kis mértékben a bíráló költészeten keresztül a lutherá-
nus és biblikus ihletésű újlatin költészetig vezetve.

Az alábbiakban közöljük Verancsics Antal három Wolphardus-epitáfiumának szö-
vegét a Cyprianus-kiadás alapján. Ezek között egy lírai alkotás található, amelynek szö-
vegváltozata már korábban is ismert volt Szalay László kiadásának köszönhetően. 
Az azt követő két rövidebb prózai írás azonban még ismeretlennek számít.  Ami a verses 
epitáfiumot illeti, a szövegkritikai apparátus jellegű jegyzetekben párhuzamosan meg-
adjuk az Országos Széchényi Könyvtárban található kézirat,39 a Szalay-féle 1875-ös ki-
adás és a medgyesi szövegváltozatok közötti lexikai eltéréseket. Mind a három alkotás 
közlése a klasszikus latin helyesírás szabályaihoz igazodik, vagyis a humanista helyesírá-
si sajátosságokat nem tartottuk meg (például ti ~ ci; c ~ ch; h ~ ch; t ~ th; i ~ y ~ ii; ę 
~ ae). A pusztán paleográfiai és tipográfiai sajátosságú eltéréseket mutató betűket ma 
használatos alakjukban szedtük. Az általános átírási szabályoktól eltérve a kéziratban 
lévő rövidítéseket az átiratban […] zárójellel oldottuk fel, valamint a központozást és a 
helyesírást bizonyos mértékig egységesítettük. Az egybe- és különírást általában meg-
őriztük, de ahol az írásmód értelemzavaró volt, ott javítottuk. A személy és földrajzi 
neveket betűhíven közöltük. A  tárgyi jegyzetek közé magyarázatokat illesztettünk a 
szövegben felbukkanó tulajdonnevekhez.

37  Helius Eobanus Hessus (1488–1540) az erfurti egyetem diákja (1504), ahol 1509-ben magiszteri foko-
zatot szerzett. A riesenburgi püspök titkára lett, majd 1513-ban az odera-frankfurti egyetemre ment jo-
got hallgatni. 1514-ben visszatért Erfurtba, ahol a költészet és a latin nyelv professzora lett. 1526-ban 
már a nürnbergi gimnázium poétikatanára. 1533-ban újból Erfurtban oktatott, de 1538-ban Marburgba 
ment, ahol történelmet tanított majdnem két évig. Rupprich, 1959, 543–545.

38  Helius Eobanus Hessus: Salomonis Ecclesiastes carmine redditus, Nürnberg, Johannes Petreius, 1532. 
Az Aurifaber által bemásolt szövegrészek megegyeznek ezzel a kiadással.

39  A kézirat: OSZKK Fol. Lat. 2380/III, fol. 106v–107r.
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Források

Verancsics Antal: Epithaphium doct[oris] Hadriani Vicarii Alben[sis]
[sine loco], 1544. február 13.

Kézirat (nem autográf ): Rotterdami Erasmus: Opera Cypriani, Bázel, ex officina 
Frobeniana, 1521, előzéklap. (Medgyes)

További kézirata: OSZKK, sign. Fol. Lat. 2380/III, fol. 106v–107r.

Kiadás: Verancsics, Opera, XII, 20.

Hac Hadrianus humo corpus mortale reliquit,
 ingressus vitae prosperioris iter.
Dogmata quem patrum, quem Caesaris inclita40 iura
 extulerant titulis, Palladiusque lepor.41

Quem patriae studium, recti quem42 maxima cura,
 et verbi aetherei nobilitarat amor.
Quippe quod inst[r]uctus Divino numine43 pectus
 assertor verae religionis44 erat.
Hoc igitur merito cuncti45 deflete cadaver,
 cum quo46 virtutes tot periere simul
dicite et o nimium, nimium47 mors invida48 nobis
 quae tam preclarum surripis49 una virum.

40  inclita] inclyta Verantius, Opera XII
41  Palladiusque lepor] Palladiumque Deus OSZK 2380/III; Verantius, Opera XII. A  budapesti olvasat 

nyelvtanilag helytelen, azonban ez is csak egy másolat, így feltételezhető, hogy az ott szereplő Deus egy 
korábbi decus szóból romlott.

42  recti quem] rectique Verantius, Opera XII
43  instuctus Divino numine] instructus Divino munere Verantius, Opera XII. Utólagos javításnak látszik, 

aminek nagyobb érzelmi töltete van, amit számos antik szöveghellyel lehet alátámasztani (Cic. Prov. 
cons. 34, 2; Cic. Fin. 5, 49, 18; Cic. Arati Phaen. 34, 305; Lucr. 6, 57; 6, 91 stb.). Azonban az OSZK-kéz-
irat ismeretében Szalay félreolvasása is lehetséges, mivel ott szintén Divino numine olvasható.

44  assertor verae religionis: a katolikus hitre utal. Wolphardus Kolozsvár utolsó katolikus plébánosa volt.
45  cuncti] proceres Verantius, Opera XII
46  cum quo] quocum Verantius, Opera XII
47  Ov. Her. 1, 41.
48  invida] fervida Verantius, Opera XII
49  Hor. Sat. 2, 3, 127; Hor. Epist. 1, 16, 55.
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Verancsics Antal: Aliud [1]
[sine loco], 1544. február 13.

Kézirat (nem autográf ): Rotterdami Erasmus: Opera Cypriani, Bázel, ex officina 
Frobeniana, 1521, előzéklap. (Medgyes)

Publicus dolor50 hic est. Superstes asta et communes querelas | tuas putes. Hadrianus 
Wolfardus ab Enyed51 iuris u[triusque] d[octor],52 | Archid[iacon]us Collosen[sis],53 
Canonicus et Vicarius Alben[sis Transilvaniae],54 vir aetate optima, | probitate insigni, 
eruditione, facundia et consilio singulari,55 principibus | commodus, genti suae 
necessarius, cognatis utilis, amicis non inutilis | et patriae, maxima orbitate virorum 
eiusmodi concidit hocque (lugendus) | iacet conditorio. Porro quum se per omnem 
vitam gessit, compositur | pium ac pudicum sacerdotem senatoremque, luxate iam, rei 
publicae suae | agit salutarem. Publicus dolor, non immerito luge Hadrianum! Verum | 
o fatum implacabile, o mortalium dura lex et necessitas! Quis uno ictu | cadere tot bona 
credidisset?

Verancsics Antal: Aliud [2]

[sine loco], 1544. február 13.

Kézirat (nem autográf ): Rotterdami Erasmus: Opera Cypriani, Bázel, ex officina 
Frobeniana, 1521, előzéklap. (Medgyes)

Hadrianus Wolfardus ab Enyed iuris u[triusque] d[octor]. Vir et sacerdos christianus | 
omni ex parte summus, qui pie ac probe functus vita hac tellure | cubat conditus. Sed si 
queris, hospes quantus fuit Hadrianus, | totius gentis eius luctus communis indicat 
hicque sepulchri titulus. | Quum enim virtutes singulas singulis56 natura et raro plures 
donat mortalibus, | huic donarat plurimas, ne dicam cunctas et ob id unum deflet | 
Hadrianum patria quocum tot simul bona et decora perdidit. | Anthonius Wrancius 
praepos[itus] Transilv[aniae]57 amico incomparabili | immortalis doloris plenus posuit, 
idibus Februarii Anno 44 supra M. D.

50  Quint. Declamationes Maiores, 12, 12, 11; Sen. Dial. 5, 16, 3, 1.
51  Enyed (ma: Aiud, RO).
52  A iuris v. d. rövidítést az ismertebb venerabilis dominatio helyett bizonyosan utriusque doctor alakkal kell 

feloldani. Wolphradus ugyanis 1512-ben Bécsben teológiai, majd 1523-ban Bolognában jogi doktorá-
tust szerzett.

53  Kolozsi főesperesség 1521-től.
54  Gyulafehérvári kanonok és helynök.
55  Cic. Phil. 5, 40, 10.
56  Quint. Inst. 7, 1, 38, 9.
57  Verancsics Antal (1504–1573) királyi helytartó, római katolikus főpap, pécsi megyéspüspök, diplomata, 

történetíró.
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