
atyák már javasolták és megfogalmazták Mária mennybevitelének dogmáját, ami
re a zsinat akkori hirtelen befejezése míatt nem Iterült sor.

Roskoványi 1881-re lezárja életművét. Az ez évben megjelenő köteteket be
tűrendes tartalomjegyzékkel látja el. Hetvenöt éves. Ezután már nyugodtan él
vezhette volna a békés öregség .csendes napjait. Munkához szokott szelleme
azonban tovább sürgette, nem hagyta pihenni. Életének hátralevő tíz éve alatt
még tíz kötetet adott kiegészítésül eddigi műveihez. A kötetek a Supplementa
- azaz pótlás - címet viselték. Minden kötet valamelyik előző művének foly
tatása. Innen ered a különböző lexikonokban található pontatlanság. Egyik több,
másik kevesebb kötetet sorol fel aszerint, hogy e pótköteteket hozzászámolja
vagy sem az alapmunkához. Könyvei mínd vaskosak: 500-1100 oldalasak és
latin nyelvűek. A német nyelvterületről származó okmányokat és irodalmat
németül; a magyar nyelven írtakat magyarul, a többieket pedig latinul közli.

A korabeli magyar folyóiratok ismertetik műveit, és az elismerés hangján
szólnak a tudós püspök írói tevékenységéről. (3) Lesújtó viszont a német jog
történész, Schulte kritikája: "Nagytermékenységű írói működése inkább sze
melvények összeállításából áll, melyeket minden bírálat nélkül vesz át. (4) Ezt
az elfogult nézetet azonban az 1897-es kiadású Herder Lexikon visszautasítja:
"Schulte ítélete kemény és igazságtalan. A fáradhatatlanul tevékeny püspök mű

vei, mint forrásgyűjtemények minden idők számára gazdag kincsesbányát je
jentenek."

Korunk véleménye szintén pozitív. Hermann Egyed A katolikus egyház tör
ténete Magyarországon (München, 1973) című művében így ír Roskoványi mun
kásságáról ; "Az egyetemes katolikus teológiának könyvtárt kitevő forrásgyűjte

ményével Roskoványi Agoston tette a legnagyobb szolgálatot... Allásbeli kö
telességeinek példás betöltése mellett mindíg talált időt a forráskutatásra, éppen
a' »kényes-s vkérdések megvédésében . .. A XVIII. század nagy jezsuita histori
kusai és Albert János piarista biblikus után Roskoványi lett ujra Európa-szerte
ismert magyar szerző, akit ma is gyakran idéznek."

Munkássága legnagyobb elismerését akkor kapta, mikor VI. Pál pápa a papi
coelibátust tárgyaló püspöki szinodusra bevitte a Coelibatus et Breviarium dí
szes köteteit.

Jegyzetek: (1) Roskoványi könyvtárát ismerteti: Magyar Könyvszemle 1885. évf. 128-136.
o. - (2) Török Jenő: A katolikus autonómia mozgalom, Bp. 1941. - (3) Relígío 1856. r.
47. sz.; 1890. II;' 45. sz. 360. o.: 1891. ll. 43. sz. 337. o.j 1889. II. 32. S2'. 264. o.; Magyar Sion
v. köt. 387. o.; Új Magyar Sion 1874;784. o.: 1881/616. o.; 18:11/701. o.; 1876/381. o.: 1877/369.
o.; 1880/223. o.; 1882/398. o.: Magyar Sion 1889/788. o.; 1891/140. o.; Magyar Allam XXXII.
évf. 274. sz.; Wiener Gemeinde Zeitung 1880/69. - (4) Geschichte der Quellen u. Litera
tur des Canon. Rechtes. III. I. 788. o.

BARLA Y (j. SZABOLCS

RADÉCZY PÜSPÖK Hí.RES HÁRSFÁ]A

Egy négyszáz évvel ezelőtti irodalmi kör
Radéczy István püspökről igen kevés életrajzi adat maradt fenn. Nevével is

csak az utolsó évtizedekben találkozhatott az ember. Méghozzá nem is az egyház
történészek jóvoltából, hanem a hazai latin nyeívű irodalom buzgó kutató gár
dájáéból. Istvánffy Miklós humanista történészünk negyven évvel ezelőtt sajtó
alá rendezett versei között bukkant elő az egri püspök neve.(l) A carminák
némelyike oly őszinte elismeréssel, tisztelettel ír róla, hogy már ez is elegendő

lett volna, hogy Ioglalkozzam személyével. Az Országos Levéltárban végzett más
irányú kutatásaim közben azonban újból "találkoztam" nevével, és mivel ez új
megvilágításba hozza Radéczy István példaadó tevékenységet, célszerűnek látszott,
hogy épp 'itt hívjam fel rá a figyelmet. Egyrészt azért, mert úgyis igen ritkán
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akadunk nyomára az ilyen jellegű XVI. századbeli hazai értékre, másrészt azért,
mert élő bizonyítéket látok benne, hogy az ún. modern párbeszéd, a dialógus
igénye négyszáz évvel ezelőtt is élt a legkülönbözőbb felfogású eleink lelkében.

Történeti hátterül ejtsünk néhány szót a kortársakról. Már lehunyta szemét,
vagy búcsúzni készül a kettészakadt ország humanistáinak két érsek-híressége:
Oláh Miklós (t 1569) és Verancsics Antal (t 1573). A többiek vagy külföldön
élnek, mint az egykori pécsi püspök, a megházasodott és szabadgondolkodóvá vált
Dudith András, - vagy pedig áthúznak Erdélybe, élükön Forgách Ferenccel, aki
a váradi püspök eimét viselte ugyan, de a török miatt székét soha nem foglalta
el, helyette a ciszterci rend pornói apátsagát kapta meg [avadalmul, Ferdinánd
alkancellárja volt, de később rokonának, Báthory Istvánnak hívására Erdélyt vá
lasztotta otthonául. Nagy rnűveltségű ernber volt, inkább humanista-politikus-tör
ténész, mínt pap. Kérte ís felmentését Rómából, de - úgy tűnik - negatív
választ kapott. Itáliában, a magyar humanisták kedvelt egyetemvárosában Pado
vában halt meg (t 1577).

Az itthon maradt főpapokról eddig úgy tudtuk, hogy irodalmi síkon sokkal
.,szürkébb" tevékenységű egyének voltak, bizonyára azért Sem foglalkoztak velük
a késői egyház-, illetve művelődéstörténészek, Ezek közé soroltuk évszázadokon
keresztül 'Radéczy Istvánt is, akiről a Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae is csak
annyit mond, hogy 1572-től egri püspök volt és 1586-ban halt meg. A hazai szak
irodalom azzal egészíti ki ezt a- rövid tájékoztatást, hogya történelmi tragédia
ismeretében Eger helyett Pozsonyt jelöli meg tartózkodási és működésí helyéül.
És ezen nem lehet csodálkozni, hiszen markáns karakterű elődje, Verancsics Antal
sem boldogult Egerben az egyre erősödő protestantizmus és az ennél is erősebb

török veszély miatt. Tény az, hogy Radéczyt a bécsi kormányzat Pozsonyban ma
gas állami tisztségekkel ruházta fel: a pozsonyi kamara elnöke, majd pedig
királyi helytartó lett. Párhuzamosan irodalmi téren is magára hívta a figyelmet.
A legujabb _időkben előkerült adatok alapján mondhatjuk ezt; többek között a
Bécsben kiadott Kalendáriumban (1579) Gradnay Tamás az ajánlásban (dedikáció)
mecénásnak nevezi a püspököt. A könyvtörténeti kutatás azt is kiderítette, hogy
művelt, irodalmat szerető titkára volt. akiről szintén írtak verset.

A legbehatóbban eddig két irodalomtörténészünk foglalkozott Radéczy pozsonyi
szerepével, illetve azokkal a kapcsolataival, malyeknek értékét csak napjainkban
kezdjük igazán felmérni. Kneifel Mária az Istvánffy verseiben található adatok
alapján bemutatta a köréje csoportosuló humanistákat, élükön Istvánffyval, aki
quasi alapítótagként szerepelt.(2) Tőle tudjuk, hogy az Európa-hírű Zsámboki Já
noson kívül a lutheránus pozsonyi orvos, Purkireher György is jelen volt e talál
kozókon. Az egyik latin verssorban szerényen meghúzódó Nícasíusról pedig leg
utóbb Klaniczay Tibor derítette ki, hogy a klasszika-filológia történetének egyik
legnagyobb alakja.(3) -Ez a Pozsonyban élő flandriai származású kanonok, Nicasius
Ellebodius volt a Radéczy kör leghíresebb tagja. A magát pappá szenteltetni soha
nem akaró humanista filológiai munkásságának méreteit, időtálló értékeit lapokon
keresztül méltatta a külföldi szakirodalom. Bernard Weinberg különösen Arísto
telész Poeticájának parafrázisával kapcsolatban mutatott rá Ellebodius tekinté
lyére. Tény, hogy a modern szövegkrítíka mindmáig sok esetben az ő szövegja
vításaít fogadja el. Klaniczay kutatásai alapján (a mílánóí Ambrosianában őrzött

kéziratok, levelek adataiból) az is kiderült, hogy legszívesebben nem Flandriában,
de még kedvelt itáliai városában, Padovában sem szerétett dolgozni, ahova pedig
hetenként írt barátjának, Pinellinek ..:.- hanem, ahogy 1573. április 22-i levelében
saját maga vallja, "ha Isten békét ad ennek az országnak, akkor Pozsony a leg
alkalmasabb hely tudományos terveinek megvalósítására", Míg Weinberg a filo
lógus Ellebodiust elemezte monumentális művében, addig Klaniczay a pozsonyi
légkört vázolta fel, melyben munkássáza kibontakozott. Természetes is, hogy ez
elsősorban magyar tudós feladata volt. Nemrég a pozsonyi székesegyház elmosódott
sírfeliratai között megtalálta a 400 éve elhunyt kanonok sírját.

Mindez azért tartozik ide, mert a jelek szerint a hazánkért, Pozsonyért rajongó
Ellebodisszal Radéczy István állt a legközelebbi kapcsolatban. A nagyszombati
iskola egykori magiszterét, Ellebodlust Oláh Miklós, majd pedig Verancsics Antal
érsekek padovai tanulmányútra küldték. Sőt az utóbbinak unokaöccsét, a későbbi

neves tudóst, Verancsics Faustust ő oktatja, neveli érseki parancsra a padovai
egyetemi évek alatt. De közben egyre sűrűben kapott leveleket Radéczytől, aki
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szinte naponként hívta "haza", Pozsonyba. A királyi helytartónak az volt a terve,
hogy tudós kanonokját fényes udvari álláshoz juttatja. De sehogy sem tudta rá
venni a szabadságát féltve őrző Ellebodiust még arra sem, hogy pappá szenteltesse
magát, nemhogy a bécsi udvar aulistájaként főhercegeket. minisztereket szol
gáljon. Természete nem tűrte a szolgaságot (essendo la mia natura inimicissima di
servitu). Elvek terén kevésbé volt kemény Purkireher György, pozsonyi orvos,
aki még padovai évei alatt nyomtatásban is megjelent ódáiban úgy nyilatkozott
a római pápáról, mínt antikrisztusról. Később azonban a szegényeket előszeretettel

gyógyító orvos és gyógynövény termesztő humanista épp. Verancsics és Radéczy
hatására "megszeIídült", nem szidta többé Rómát, annál erősebb hangon a törö
köket és az erdélyi "ariánusokat" (unitáriusokat). Istvánffy latin verse pontos
részleteket nyújt az egri püspök pozsonyi rezídencíájában tartott humanista ta
lálkozókról.(4) Érdemes ezt szó szerinti fordításban elolvasni: "Gyönyörű kerted
vár Téged, Radétius, kies fák gyönyörkedtetik lelkedet. Ezek között is legszebb,
legzöldebb sűrű lombjával a h á r s fa! A kertben háromlábú székek és szép
'padok várnak, míndegyíket művész kezek alkották. Úgy öleli át ez a magányos
hársfa az alatta gyülekezőket, mintha öblös sátor lenne. És közben, míg a Mú
zsáknak és Apollónak szentelt kertben költők ünnepelt csapata vesz körül Téged
(Radéczyt) , élvezed munkád után a nyugalmat. Zsámboki (Sambuce), gyakran
jöttél közénk; még most is Te vagy a napunk. És itt vannak ők is, Purchyrhus
(Purkircher), meg Nicasus; nekik megadta a Múzsa, hogy édes ajakkal szóljanak,
legyen a vers görög, vagy latin! De az orvostudományok inventora, a delphil
Apollo tanácsára a füvek változatos hatását is tanulmányozzák, hogy így elűz

hessélc a súlyos betegségeket."

Istvánffy .csak a legszűkebb baráti körről emlékezett meg név szerint. De
voltak, akik a távolság miatt nem lehettek rendszeresen jelen a találkozón. Sőt

voltak olyanok is, akik csak ismerői és tisztelői voltak a Radéczy-körnek, Mostani
kifejezéssel élve "tiszteletbeli", vagy "levelező" tagok. Levéltári kutatásaim épp
ilyen vonatkozásban hoztak felszínre néhány érdekes adatot. Ezek segítségével még
többet tudhatunk meg a pozsonyi irodalmi körről és kisugárzó hatóereiéről. A
kutatásban sokszor egészen jelentéktelen adat nyújtja a megoldáshoz vezető utat.
Jelen esetben ez a hársfa volt. Batthyány Boldizsárnak, a szlgetvárí hős vejének
levelezését néztem át. Feltűnően sokszor kerültek kezembe az Elias Corvinus bécsi
professzor nevével.. signőjával és kis körpecsétjével ellátott levelek. A mindmáig
nagy hírű németújvári könyvtár egykori alapítójának ez a bécsi humanista volt
egyik legjobb barátja. Közel 60 latin levelét őrzi az Országos Levéltár, ahova
Körmendről hozták fel a háború után a felbecsülhetetlen értékű Batthyány-Míssí
lisekkel együtt. Ritka élményt jelentett 30 évig tartó barátságuk levelezését fi
gyelemmel kísérni. 1557-ből való az első, és 1587 őszén írta az utolsót. (5) Nem e
folyóiratot érdekli ennek a kapcsolatnak irodalomtörténeti értékelése; azt azonban
bizonyára szívesen veszik az olvasók, ha rámutatok egy magyar püspök szelídsé
gének ellentéteket áthidaló energíájára, mely 400 év távlatából is példamutató.
Corvinus egyik levelében (1573. május 7.) azt írja Batthyánynak. hogy olvasott
néhány latin verset, melyeket német teológusok írtak, többek között Luther Már
tonról. Kritikával élt verselésükkel kapcsolatban. De reményét fejezte ki, hogy az
a vers, amit ő írt és most leveléhez csatoltan elküld neki, tetszeni fog. - Ez
önmagában még nem sokat mondó adat lenne, ha nem' közölné a költemény címét
is: Carmen de TiZia, vagyis Ének a hársfáról. Dehát mások is írtak ebben a
korban verset a hársfáról. mondhatná valaki -- és [ogosan, Csakhogy a levélben
az is olvasható, hogy írója arra kéri Batthyányt, küldené el "a főtisztelendő

püspök úrnak". A "képletté" formálódott gondolatsor szinte sejtetni engedi a
folytatást, vagyis azt, hogy ez a püspök nem lehet más, mint Radéczy István.
Csakhogy a filológiai pontosságót követelő kutatásnak megvan a maga "szabály
zata". Ez a regula előírja, hogy míndaddlg nem állítható egy feltevés, amíg azt
adattal nem bizonyítjuk. Természetes, hogy ezután már lázas kívánosisággal 01
vastam tovább a leveleket. És nemhiába! 1573. november 14. újból szóba kerül
a költészet. Németújvárra küldött új latin versének címe: Príncípí Joanni de Austria
post captum Tunetum.(6) A címben szereplő hadvezér neve a lepantói ütközet
révén vált Európa-szerte közismertté. Mivel előző. évben, 1572 nyarán maga
Corvinus is részt vett törökellenes tengeri hadműveletekben,bizonyára ez is közre
játszott a költemény megírásánál. A meglepő nem is a vers témája, és az sem,
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hogy olvasásra elküldte főúri barátjának, hanem az, amit a barnás török papír
utolsó sorában kér tőle: szeretné, ha másolatát elküldené az egri püspöknek!
Mint láttuk, a fél évvel előbb elküldött vers esetében ez az e/5..v adat hiányzott
csupán. Az pedig már "szembesített" tény, hogy egri püspök 1573-ban csak egy
volt: Radéczy István. Természetesen nem Egerbe küldte Batthyány a verseket,
hanem Pozsonyba, sőt sejteni lehet - ahogy azt maga Corvinus is említi -, hogy
személyesen adta át a püspöknek, amikor úgyis annyiszor kellett országos
ügyekben oda utaznia.

A szímbólummá vált pozsonyi hársfa! Híre az ország határán túl jutott ...
Bécsig - és ki tudja, Corvinuson keresztül még meddig. Vajon mi lehetett
ennek oka?

Ha az eseményeket nem kiragadva, hanem összefüggéseikkel együtt szem
léljük, vagyis úgy, ahogy magában az életben, a történelem sodrában kavarognak,
akkor könnyebb a kérdésre választ találni. A kirobbant európai szellemi-vallási
válságnak egyik legtragikusabb következménye a gyűlölet, a harag, a kegyetlenség
szenvedélyeinek elszabadult pokla lett. Említett leveleink íróinak korában Európa
megtanult gyűlölni. Nem isannyirá a törököt, hanem egymást! A fák ebben az
időben a máglyáknak is szímbólumává váltak, nemcsak az enyhet adó Iígeteknek,
vagy mint a zsoltárköltészetben a patak mellett zöldellőcserjék a termékenységnek,
sőt az Istennel töltekező lelki életnek. Ezt a kettősséget sokan átélték nálunk is;
de olyan, aki eredeti borzalmában, a máglyákori szénné égett testek bűzétől

megszédülve úgy élte át, mint Batthyány Boldizsár, nemigen akadt az országban.
A lutheránus Boldizsár alig múlt 20 éves, amikor Párizsba került és a fiatal királyi
párnak, a 18 éves II. Ferencnek és a szép Stuart Máriának udvarában apródként
tanult nyelvet, tudományt és sajnos látott égő, eleven poklot; hisz az a Guise
herceg volt a parancsnoka, aki sorra végeztette ki a hugenottákat, Boldizsár maga
írta szüleinek latin és magyar nyelvű leveleiben, hogy saját szemével látta a
máglyán égő hugenottákat.(7) A másik Guise herceg pedig érsek volt! Károlynak
hívták. E két testvér: a pap és a katona vér- és dacszövetségének lettek áldozatai
a francia protestánsok. Batthyány levéladatai történelmi hítelességűek; még azo
kon a vadászatokon is jelen volt, melyeket a francia. történetírás is feljegyzett,
és amelyeket azért rendeztek a hercegek, hogy feledtessék a fiatal királyi párral
a vérengzések szörnyű emlékeit. Különösen azokat, melyeket "tumulte d'Amboise"
néven ismerünk a történelemből és amelyeket Amboise-ból küldött levelében a
fiatal Boldizsár is fI'legemlített. (Azt hiszem, ő volt abban az időben egyedül szem
tanúja ezeknek az eseményeknek Magyarországról.)

Húsz év múlva a németújvári főúr, Batthyány Boldizsár még míndig pontosan
emlékezett franciaországi élményeire, sót állandóan új híreket kapott barátja, Jean
Aubri révén, aki a bécsi udvar hivatásos könyvbeszerzője volt és aki a német
újvári. híres könyvtár számára több száz kötetet vásárolt Batthyány megbízásá
ból. (8) A számlák mellé leveleket is tett. Ezekben tájékoztatta barátját a francia
politikai eseményekről. Volt rá eset, hogy titokban olyan könyvet is küldött neki,
melynek terjesztése szígorúan tilos volt a Habsburg-birodalomban. Hogyne emlé
kezett volna vissza mindenre, amikor az egyik csomagba Aubri olyan kötetet is
tett, ami épp a II. Ferenc ideje alatti eseményeket tárgyalta! így aztán volt
alkalma, akárcsak Ellebodius kanonoknak, párhuzamot vonni Francia- és Ma
gyarország, Párizs és Németújvár, illetve Pozsony között, Mindketten úgy érezték.
hogy 1570-80 között több humánum volt Pannoniában, mint Galliában! Igaz,
hogy a nyolcvanas években aztán az egri püspökben nagyot csalódhatott Batthyány
is, aki ellenzéki vezérként oly éles támadást indított Bécs ellen, hogy épp Radéczy
jelentette fel. (9) Bécs Iatolgatta is, hogy elfogatja, de nagy tekintélye és köztisz
teletnek örvendő személye miatt jobbnak látták a terv elejtését.

E tények ellenére, és épp teljes szabadságának tudatában Batthyány továbbra
is a pozsonyi hársfa alatt összejöveteleket tartó magyarországi humanistákhoz tar
tozónak érezte magát. Lelke nyitott volt. Minden üldözöttet befogadott, a kül
földről hazánk felé vándorló anabaptistákat éppúgy, mint a magyar irodalom
üldözött vadját, a nyugtalan, zabolátlan "enfant terrible"-t. Balassi Bálíntot, aki
hosszú magyar levelével Boldizsár úrtól kér védelmet az őt ért rágalmak és egy
házi pere miatt ... Hálából aztán fiának, Ferencnek küldött szerelmes verseket,
hogy jobban tudja "bevenni" szerelmének, Poppel l!:vának látszatra bevehetetlen
"várát=szívét" ... (10) .
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A jelekből is kivehető tehát, hogy a pozsonyi hársfa nem valami légüres
térben úszó, szférák zenéjétől elbűvölt idill volt. Itt is volt pezsgő élet, vagyis
ellentmondásokkal teli küzdelem a szép és a csúnya, a jó és a rossz, a patriotiz
mus és a kozmopolitizmus, a nyílt harc és a hátulról támadó, feljelentéseket író
magatartás között. Ennek ellenére tudtak találkozni, beszélgetni, vitatkozni, és
ami a legfontosabb: igyekeztek egymást megérteni - és ha volt rá ok, tudtak

- egymásnak megbocsátani ... még a Bécset kiszolgáló, de mindenkit kertjébe be
fogadó Radéczy püspöknek is.

Szimbólumuk, a hársfa kötelez minket is! Az természetesen mindenkinek
szuverén joga, hogy ebből a körből ahhoz a típushoz vonzódjék, azt válassza
"példaképül", akit legközelebb érez magához, saját elveihez. Én a magam részéről
például Batthyány Boldizsárral rokonszenvezek, aki legjobban közelítette meg
Szent Pál katollkumát, azaz egyetemességét. Mert mindent megfigyelt és amiben
jót látott, magáévá tette. Nyílt egyenes karakter volt; Bécs tőszomszédságában

is megmaradt megvesztegethetetlen magyarnak. Zrínyi szellemében harcolt a török
ellen, de rabjaihoz nem volt kegyetlen. Itthon csak ellenfelei voltak, nem ellen
ségei. Máglyákat soha nem rakott, a halálraítélteket, üldözötteket befogadta.(ll}
Pál apostol szeretethimnuszát igyekezett a gyűlölködő Európában és a lelkileg is
darabokra szaggatott Magyarországon megvalósítva é l n i .
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R6NAY GYORGY VERSE

Elsó kantáta

AZ ASSZONY ÉS AZ ANGYAL

ALKONYATKOR megnőnek az árnyékok. De te
ne csak az árnyakat nézd. Látod, a lombok tetején
még fönn ragyog a fény, s a törzsek közt még mozdulatlanul
remeg a zölden aranyló apály.

Észak felé mohos volt,
de épp csak mintegy könnyű fátyolként. a fák
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