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TOLNAI GÁBOR: 
FEJEDELMI ERDÉLY 

T I Z E N H A T T A N U L M Á N Y 

Tolnai Gábor tanulmányairól már két ízben is írtam 
(It, 1958.; It, 1970), s az utóbbi helyen „két pillérű" esszé-
szerzőnek neveztem: a régi irodalom éppúgy érdekli, mint 
az, amelynek kortárs szemtanúja és értője volt. A jelen kötet 
egységes, csak erdélyi érdekű írásokat tartalmaz kb. a 18. 
század végéig. Ezt egyetértőleg vehetjük tudomásul: itt 
együtt találhatók legfontosabb tanulmányai a tőle megszo-
kott gondos és bőséges filológiai felszereléssel. A volt 
könyvtáros értékes öröksége ez nála, valamint az is, hogy 
szeretettel foglalkozik a könyv igazi művészetével, a könyv-
kötés mesterségével, de ezt is csak erdélyi vonatkozásban 
teszi (Könyvkötőművészet Apafi Mihály udvarában, Két 
erdélyi könyvkötő a 18. század első felében). Különösen az 
első tanulmány, a francia eredetű legyeződíszes könyvkötési 
motívum életútjának megrajzolása sikerült szépen, és a kér-
dés szakirodalmának gazdag ismeretét bizonyítja. Azért 
emelem ki elsőnek ezt a két dolgozatot, mert többnyire el 
szoktunk siklani felettük, noha a szerző erudíciójának igen 
jó képét nyújtják. Meg kell vallanom, hogy az egyiket magam 
is csak most olvastam először, mert az Évek — századok c. 
kötet, ahol az 1939-es tanulmány újra megjelent, nem került 
a kezembe. 

Új tanulmányoknak tekinthetők e kötetben a Molnár 
Albert személyisége (1974), Tótfalusi Kis Miklós (Kutatásá-
nak és értékelésének kérdéséhez, 1973), Tótfalusi Kis Miklós 
halotti kártája (1978), bár némelyikük a Nőnek az árnyak c. 
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kötetben is megjelent (1981). Itt annyiban kapnak új fényt, 
hogy beleilleszkednek az erdélyi irodalom fejlődésrajzába. 
Szenei Molnárt Bethlen Gábor pártfogó tevékenysége és a 
„Dacia dat tumulum" okán tekinthetjük erdélyinek: ma 
már csak a Házsongárdon találkozhatunk vele. Az 1974-es 
dolgozat a sárospataki Szenei Molnár-ülésszakon hangzott 
el először, s igen jó foglalata Tolnai Gábor két évtizedes 
Szenei-kutatásainak. Ez a munka a tanítás és az íróasztal 
egységében bontakozott ki, e kettő ihlette és termékenyítette 
egymást. Szerzőnk a Szenei-kutatás iskoláját és az értők 
egész sorát képezte ki. E tanulmány két legfőbb eredménye 
(a patria fogalom fejlődése a 16. században, és Strassburg 
szerepe Szenei Molnár európai szemhatárának kibontakozta-
tásában) ma már a régi magyar irodalom ismeretének alap-
vető tételei, valamint az is, hogy Balassi és Zrínyi Miklós 
között Szenei a legnagyobb lírai költőnk, még Rimayval 
szemben is. A fordító-prédikátor több személyes élményt 
sűrít zsoltáraiba, mint a Justus Lipsius-szal levelező, bravú-
ros technikájú humanista poéta. Szenei Molnárnak Bethlen 
Gábor dicsőítésére felhasznált Mátyás király párhuzama 
szintén fontos a régi magyar irodalom eszmevilágának 
szempontjából. Többen írtak erről, pl. Kardos Tibor is 
Virtuális Magyarország (1934) c. tanulmányában (Lásd 
Élő humanizmus c. kötetét 1972), de Tolnai Gábor szótár-
idézete (1604) a Mátyás-kor magyarnyelvűségének lehetősé-
geiről mégis kiemelendő, mert szerintem nagy jövendő vár 
erre a gondolatra. Már 1972-ben írt Janus Pannonius-tanul-
mányomban részleteztem, hogy Kazinczy Mátyás udvarának 
s magának a királynak szemére veti a nemzeti nyelv ápolásá-
nak elhanyagolását, Arany János pedig egyenesen kijelenti, 
hogy Janus magyarul is írt költeményeket. Úgy látom, 
hogy az eszmecsíra mindkettejük számára a Szenci-szótár-
ban található, amelyet természetesen naponta forgattak. 
A Szótár „komédia" címszavának és a Hamlet megfelelő 
helyének párhuzamát magam is felvetettem Az olasz rene-
szánsz irodalom elmélete c. tanulmányomban (1970, 36. 1., 
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81. jgyz.). Örülök, hogy Tolnai Gábor megerősítette ezt az 
ötletemet. 

A Molnár Albert éneke a legérdekesebb Tolnai-dolgozatok 
közé tartozik: a Faust-monda hazai felbukkanásának hite-
les emléke, s hogy mennyire igazi népmonda, azt Vásárhelyi 
Judit egy utólagos felfedezése igazolta: megtalálta Molnár 
Albert és a Sátán szövetségének egy latin feljegyzését, amely 
kétségkívül még a 17. században keletkezett (ItK, 1977). 
Itt kell megjegyeznünk, hogy a Hatvani Istvánról („magyar 
Faust") szóló történetek, Arany és Jókai állításával szemben, 
nem alapulnak igazi népmondán, hanem csak a debreceni 
diákság anekdotázó kedvének és polgárpukkasztó babona-
ellenességének szüleményei, 1796 előtt nem mutathatók ki. 
(Vö. Bán —Julow: Debreceni diákirodalom..., 1964, 233.) 
Hatvani „ördöngösségét" valószínűleg a Bod Péter által 
Bisterfeld Henrikről (megh. 1655) feljegyzett mendemondák 
inspirálták (említi ezt Tolnai Gábor is). így a Si quis vivit 
jucundus verses függeléke az eredeti magyar Faust-monda, 
Molnár Albertra ruházva. Maga a latin —magyar vers a 18. 
század legnépszerűbb diák-költeményei közé tartozik. (Vö. 
Pálóczi Horváth Ádám: Ötödfélszáz énekek, 1953, 188. sz. 
jegyzet anyaga. Ezt szerzőnk is idézi.) 

P. Horváth azt írja Kazinczynak, hogy a Si quis vivit 
jucundust az „oskolában" tanulta, ebből azonban nem követ-
kezik az, hogy hivatalos tananyag lett volna, és talán, tudva-
tudatlanul, eszmei-politikai célzattal terjesztették, mint 
„hamis parasztidillt". Az iskolában sok mindent lehetett 
tanulni, különösen a többszázados vágáns diákhagyomány-
ból, anélkül hogy ismeretéből bárminő célzatosságra kellene 
következtetnünk. Hogy a vers a 18. században már bele-
került a „hamis parasztidill' sodrába, az bizonyos (lásd 
Orczy Lőrinc költészetét!), de szívós továbbéléséhez hozzá-
tartozik a reneszánsz-barokk-rokokó re pastore toposz 
hatása (Tasso, Guarino, Metastasio) is. Egyébként maga a 
szerző említi a református kollégiumok kiterjedt énekkari 
gyakorlatát (395. 1.), s a reánk maradt melodiáriumok, kéz-
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iratos gyűjtemények igen heterogén anyagot őriznek: ezek 
nagy része nem lehetett hivatalos tananyag (pl. a „Megholt 
feleségem, satis tarde quidem" kezdetű latin —magyar 
makaróni vers), bár a diákmemória szívósan őrizte őket. 

Irodalomtörténeti közmegegyezés, hogy Szenei Molnár 
Albert mellőzötten, nyomorúságban, esetleg üldözötten halt 
meg: a polgárosult nyugat eszmevilágát képviselő tudós 
éppúgy szembe került a feudális erdélyi egyház ellenérzésével, 
akár később Apácai vagy Tótfalusi (59 — 60.). Annyi bizo-
nyos, hogy Szenei a puritánus mozgalom számára törte az 
utat (utalhatunk Medgyesy Pállal történt 1633-as híres deb-
receni találkozására), de zsoltárfordítónk komolyabb üldöz-
tetésére alig merek gondolni, már csak az adatok tökéletes 
hiánya miatt is. Egyébként a puritanizmus kérdése csak 
1638, Tolnai Dali János hazatérte után vált vitatottá. Hogy 
Szenei Molnár magasabb iskolai beosztást, magisteri cím 
hiányában, nem kaphatott, azt Herepei János bizonyította; 
papi állása valószínűleg mindig volt, sőt Vásárhelyi Judit 
adataiból (De summo bono bevezetése) inkább megbecsülé-
sére lehetne következtetni. Magam főként családi okokra 
gondolok anyagi gondjai magyarázataként, bár arra nincs 
adatunk, milyen népes volt famíliája. Egy menyasszony leá-
nyát maga említi, János fia a kolozsvári német reformátusok 
papja lett. Rágalmazói persze akadhattak, irigyei szintén. 
I. Rákóczi György támogatásának elmaradása csakugyan 
feltűnő, de lehet, hogy erre csak a dokumentum hiányzik. Rá-
kóczi 1632-ben bekötött bibliája, Tolnai Gábor adatai szerint 
(85.), éppen a Szenei kiadta hanaui volt. A „bibliás fejedelem" 
teljesen megfeledkezett volna a sajtó alá készítőről ? 

A kötet másik csomópontja a Tótfalusi-tanulmányokban 
található. Először is nevének használatáról! Minthogy Tolnai 
Gábor e kötetében is megismétli (422 — 26.) már többször 
kifejtett gondolatait a Tótfalusi név használatának egyedüli 
jogosultságáról, magam is megismétlem, amit 1970-ben 
írtam: „Tótfalusi Kis Miklós nevével kapcsolatban elisme-
rem, hogy az egykorú közhasználat így emlegette, de nevé-
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nek maga által is szabatosnak tartott Misztótfalusi alakját 
saját aláírása, valamint a legtöbb nyomtatványán megjelenő 
M.Tótfalusi változat hitelesítette. Nézetem szerint nem Dézsi 
Lajos tekintélye és rosszul értelmezett filológiai pontoskodás 
indokolta a teljesebb névalak használatát, még Zoványi Jenő 
1940-ben megjelent egyháztörténeti lexikona is emellett dön-
tött. Legfeljebb a Misztótfalusi egy t-jét lehetett volna kifo-
gásolni, ennek használatát pedig a kivatalos helységnévtár 
írásmódja igazolta. A régi tulajdonnevek írása megállapodás 
kérdése (Caroli, Károli vagy Károlyit); helyes, ha ma a 
Tótfalusi nevet fogadjuk el, noha a másik alakot sem tartom 
hibásnak." (It, 1970. 1013-1014.) Ehhez még annyit, hogy 
a Zoványi-lexikon 1977-es új kiadása változatlanul a Misz-
tótfalusi címet adja a szócikknek, noha zárójelben beszúrja, 
hogy többnyire Tótfalusinak emlegették. (Ladányi Sándor 
pótlása) Rámutatok azonban arra is, hogy a kiváló szak-
tekintély, Jakó Zsigmond 1974-es életmű-kiadása (Erdélyi 
féniks. Misztótfalusi Kis Miklós öröksége) visszatér a hagyo-
mányos névalakhoz, s úgy látom, hogy az erdélyi magyar 
tudományosság (pl. Nagy Géza Pápai Páriz-kiadványa, 1977) 
ennél is köt ki. Paradox helyzet ez, de ideillik Terentianus 
Maurus antik grammatikus híres szállóigéjének megmásí-
tott változata: „habent sua fata et nomina." 

Tolnai Gábor Tótfalusi-kutatásai még 1940 táján kezdőd-
tek a Kner-féle Mentség kiadvány kísérő tanulmányával, 
ennek kiegészített, 1970-es változatát olvassuk a jelen kötet-
ben, majd egy 1973-as átfogó értékelés következik, amely az 
újabb irodalom kutatási eredményeit hozza. Kiegészíti eze-
ket a Tótfalusi Kis Miklós halotti kártájának kiadását kísérő 
dolgozat. (A két utóbbi a Nőnek az árnyak, 1981. c. tanul-
mánykötetben látott napvilágot.) Tótfalusi alakját, jelentő-
ségét, küzdelmes életének tanulságait ma Tolnai Gábor 
megvilágításában látja az irodalomtudomány, s érdekesen 
újszerű a halotti kárta kapcsán a Tótfalusit temető papi elő-
kelőségek (hajdani ellenfelei!) bemutatása. A Tótfalusi Kis 
Miklós c. első tanulmányt rendkívül gazdag jegyzetanyag 
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kíséri (419 — 440.). A szerző itt felsorolja az összes Tótfalusi-
kiadásokat, újra közli az Országh László által publikált 
(MKSz 1938), Tótfalusi-féle amszterdami levelezést, és utal 
nagy magyar nyomdászunknak első, Amerikát ismertető 
fordítására, Crescentius Matherus művének (RMK I. 1455) 
átültetésére. (Ez is Országh László megállapítása volt.) Az 
okmányok újraközlésével egyetértek (egy folyóiratcikk egy 
kissé mindig lappangást jelent!), de érdemesnek látszanék 
Crescentius Matherus, azaz Increase Mather (1639 — 1723) 
némileg részletezőbb bemutatása. Elvégre a kolozsvári kiad-
vány (1694) a magyar amerikanisztika első fecskéje. I. Mather 
New England legbefolyásosabb puritánus teológusa volt, 
nagy hatalmú egyházi-világi vezető, aki értékes tudományos 
és szónoki munkássága mellett a vallási türelmetlenség, sőt 
a boszorkányüldözés ideológusa volt (Salem: 1692-1693). 
Van egy latin nyelvű kiadványa az indiánok térítéséről, De 
Succesu Evangelii apud Indos in Nova Anglia, London 1688. 
Ezt fordította le Kis Miklós; bizonyára még Hollandiában 
jutott hozzá, és valószínűleg sejtelme sem lehetett I. Mather 
sok vonatkozásban baljós tevékenységéről. A magyar mű 
egyetlen példánya a Debreceni Ref. Kollégium könyvtárában 
található. (Minderre lásd Országh László\Az amerikai iro-
dalom története, 1967, 23 — 24. és Kretzoi Miklósné: Az ame-
rikai irodalom kezdetei, 1607 — 1750, 159.1. Ez utóbbi mű idézi 
Országh László egy cikkét is az American Literature 1962-es 
évfolyamából; ezt azonban nem ismerem.) Tartalmazza még 
e jegyzetanyag az ún. Janson-antikva történetére vonatkozó 
nemzetközi kutatások összefoglalását: kiderült ugyanis, hogy 
az A. Jansonnak tulajdonított betűtípust Tótfalusi alkotta 
meg. Ebben a vonatkozásban még Haiman György két ki-
emelkedő művét kell megemlíteni: Tótfalusi Kis Miklós, 
a betűművész és tipográfus, 1972. és Nicholas Kis, a Hungarian 
punch-cutter and printer, 1630—1702, 1983. Ez utóbbi monu-
mentális műben Tótfalusi nyomdaművészetének minden vo-
natkozása megvilágítást kap. (Említeni kell, hogy Haiman 
György mindkét könyvében Soltész Erzsébet állította össze 
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Kis Miklós nyomtatványainak teljes bibliográfiáját.) Mindent 
természetesen nem kérhetünk számon jelen kötetünk eseté-
ben, hiszen, mai nyomdaviszonyaink ismeretében, szinte 
lehetetlenség, hogy egy 1983-ban megjelent mű adata bele-
kerülhessen egy 1984-ben napvilágot látó nyomdatermékbe. 
Mi is csak azért említjük a fentebbieket, hogy ha Tótfalusi-
ról beszélünk, legyen „kész a leltár", már amennyire egy 
ismertetés keretei megengedik. 

A Bethlen Miklós-tanulmányról már többször írtam. 
Egyik dolgozatom részletét 1980-ban idézte a Tolnai Gábor 
tiszteletére kiadott szép bibliofil füzet, a Thuribulum aureum. 
E tanulmány jegyzetanyagában az Ardói-féle Magyar Szá-
zadok sorozatra és a Halász Gáborra vonatkozó részletek 
elmaradhattak volna, mert az 1970-es Tanulmányokban is 
megjelentek. 

Szép, megvilágító erejű a Teleki Mihályról szóló írás; vele 
különben keveset foglalkozik a magyar múlt kutatása. Abban 
pedig feltétlenül igaza van a szerzőnek, hogy az irodalmi 
értékű levelezés feldolgozása sürgős kötelessége lenne tudo-
mányszakunknak. Mozdult is már valami ebben az irány-
ban : a közelmúltban éppen Tolnai Gábor irányításával meg-
jelent Hargittay Emilnek egy XVI —XVII. századi bő levél-
válogatása (Magyar Hírmondó sorozat, 1981, I —II.); az 
igazi nagyarányú stíluselemzéssel azonban még adósak 
vagyunk. Meglenne a lehetősége Teleki Mihály és Bethlen 
Miklós személyes és politikai párharcának összevetésére is, 
éppen irodalmi alkotásaik tükrében. Bethlen Miklós pl. 
Teleki Mihályt őszintén, emberi hibáit és érdemeit egyaránt 
kiemelő, íróilag is remeklő stílusban jellemzi, de helykímélés 
céljából az olvasót itt az It, 1957. évfolyamában megjelent 
írásomhoz utalom (235.), ebben Windisch Éva Önéletírás-
kiadását mutattam be. 

Vannak írások („Szegény együgyű fejedelem", Erdély vál-
tozása), amelyeket itt mellőzök, hiszen a kötet irányvonala 
és haszna az eddigiekből is kiderült. Érintenem kell még a 
Teleki Józsefről írt nagy tanulmányt, amelyről már emlí-
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tettem (1970), hogy kiemelkedőnek tartom. Itt kiegészítéssel 
kapjuk újra. Ebből az újabb dolgozatból sem derül ki azon-
ban, hogy megjelent-e Teleki európai utazásának magyar 
alapszövege. Az 1964-es változat jegyzete sajtó alatt lévő-
nek mondja, és 1984-ben ugyanezt olvassuk, szintén jegyzet-
ben. Csak arra utalok még, hogy 1970-es ismertetésemben 
közöltem egy Teleki Józsefre vonatkozó Kazinczy-adatot 
(Benda Kálmán jakobinus iratkiadása nyomán), amely igen 
éles fényt vet a nagy íróként ünnepelt Teleki József reakcio-
nárius arculatára. Érdemes lett volna (legalább jegyzetben) 
utalni rá ! 

Végül itt van a kötet nyomatékos záradékaként Tolnai 
Gábornak 1933-ban megjelent írása, Erdély magyar irodalmi 
élete. Ez, mint ismeretes, a szerző doktori disszertációja 
volt, s 1919-től 1932-ig a jelzett tárgy legjobb feldolgozása. 
Az erdélyi irodalom és a vele kapcsolatos témák (színház, 
kritika) áttekintése ma is tanulságos és élvezetes olvasmány, 
bibliográfiája az áttekintés hiteles voltának bizonyítéka. 
Már megjelenése után feltűnést keltett, sajtóvisszhangja is 
volt. Meg kell azonban vallanom, hogy magam is csak most 
olvastam először. (Hogyan lehetett volna hozzáférhető akko-
riban egy vidéki tanár számára egy vidéki disszertáció?) 
Ez a most újból felbukkant régi írás nyomósán bizonyítja, 
hogy Tolnai Gábornak, talán már kezdő tudósként, hivatá-
sává lett a régi Erdély („a fejedelmi Erdély") kutatása. 

Előadásaim során szívesen használtam természettudomá-
nyos metaforákat. Az irodalmi párhuzamot, hasonlóságot 
olykor az „indukált áram" fordulattal jellemeztem. A költő 
talán nem vett át semmit, de az olvasmány (pl. Babitsnál) 
új, önálló, de megőrizve változtató „áramkört indukált". így 
voltam Tolnai Gábor könyvével is. A tanulmányok átolva-
sása során annyi minden jutott eszembe, hogy talán át is 
léptem az „irodalmi illem" határait. Ez viszont szintén a 
kötet eszmemozdító hatását bizonyítja. (Szépirodalmi, 1984.) 
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