
HUSZTI VILMOS

Oláh Miklós pályafutása
és irodalmi munkássága

Közismert, hogy a kultúra folyamatos, azaz a műveltség egy-egy fázisa magá
ban foglalja előző korok eredményeit és magában rejti a továbbfejlődés csíráit
is. Ebben az értelemben igaza van századunk legjelesebb amerikai-angol írójá
nak, T. S. Eliotnak: az európai irodalom Homérosztól napjainkig összefüggő

egészet alkot. Ugyanezt teljes joggal elmondhatjuk a levélirodalomról is, amely
nek eredete szintén a korai ókorba nyúlik vissza, és amelynek folytonossága
megszakítatlan az ókortól a középkoron át napjainkig.

A görög irodalomban a retorikai elmélettel együtt alakulnak ki a levélírás
szabályai. Ezek kirnűvelői elsősorban a szofisták, így Gorgiasz (483-375),
majd Iszokratész (436-388) és Arisztotelész tanítványa, Theophrasztosz (370
285). Később az oly jelentős latin levélirodalom legnevezetesebb képviselői:

Cicero, Seneca, Plinius Minor, valamint a kiváló levélíró keresztény egyház
atyák: Cyprianus (kb.20o-258), Ambrosius (340-397), Hieronymus (kb. 340
420), Augustinus (354-430) és L Leó pápa (440-461).

A prózai írásművek elméletét a latin irodalomban a már Cicero által fel
használt, ismeretlen szerzőjű Rhetorica ad Herennium alapozta meg, majd
Quintilianus (kb. 30-96) Institutio oratoria című, tizenkét könyvből álló érte
kezése tetőzi be. A középkorban az egyéni levelezés rovására nagy teret nyert
a hivatalos levélírás.

Mivel a középkor az egyéni és a közélet minden megnyilvánulásában zárt,
hierarchikus rendet igényelt, kialakulnak a hivatalos levélírásnak (dictamen)
is a maga szigorú követelményei és merev formái. A 12. századtól a középkor
végéig, sőt azon túl is egymás után keletkeznek a mintaleveleket tartalmazó
gyűjtemények, amelyek a hivatalos levél fogalmazási szabályaira oktatnak.
ilyenek készülnek és forognak közkézen a pápai udvarban, az itáliai városok,
a francia, a német királyi és fejedelmi udvarok kancelláriáiban. Nem kivétel
ebben a magyar királyok udvara sem.

A reneszánsz új, egyéni hangot hoz a levélirodalomba. Egy új társadalmi
réteg, a polgárság eszményei, belső és külső gazdagsága s ebből fakadó elle
nállhatatlan közlésvágya nyer ezekben a levelekben kifejezést.

Az új irányzat első jeles képviselője Petrarca (1304-1374). A tőle fennma
radt mintegy hatszáz levél bőven tartalmaz életrajzi elemeket, nagyszerűen
megrajzolt életképeket. Sokat foglalkozik bölcseleti, társadalmi és politikai
kérdésekkel is. Széles körben ismertek voltak és példaképül szolgáltak a dip
lomata főpap, Aeneas Silvius Piccolomini (1405-1464), a későbbi n. Piusz
pápa (1458-1464) levelei.

A magyar humanista levélirodalom mintegy évszázadnyi időszakra terjed
ki (144o-1540). Legkiválóbb képviselői: Vitéz János (1408-1472), Janus Pan
nonius (1434-1472), Mátyás király (1440-1490), Váradi Péter (kb. 1450-1501),
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Brodarics István (1470-1539). A magyar humanista levélirodalom képviselői

között időrendi szempontból - de nem jelentőségében- az utolsók között
van Oláh Miklós (1493-1568).

Pályája

Oláh Miklós hosszú és változatos életpályát futott be: Szebenben született 1493
ban, a Hunyadiakkal is rokonságban álló előkelő oláh nemesi családból. 1501
1510-ig a híres váradi káptalani iskola növendéke. 1510-ben kerül ll. Ulászló
udvarába. 1516-1518 között Szatmári György kancellár, pécsi püspök, később
esztergomi érsek (1522-1524) mellé került titkámak. 1518-ban pappá szentelték.
Ezután gyorsan lépdelt az egyházi ranglétrán: pécsi, majd esztergomi kanonok
és főesperes, 1524-ben királyi titkár. A mohácsi csata után az özvegy királyné,
Habsburg Mária (1505-1558) mellett maradt. 1527-ben székesfehérvári őrkano
nok és Mária királyné titkára volt. Egy ideig Bécsben és Pozsonyban tartóz
kodott a királyné udvarával. További állomáshelyei: 1529-ben a morvaországi,
de a magyar történelemben is szerepet játszó znairn (ma Znojmo) és Linz, 1530
ban Innsbruck, Augsburg, a németalföldi Kremps, majd Brüsszel. Még ebben az
évben ugyanis Mária királynét bátyja, V. Károly császár (1519-1556) Németal
föld helytartójává nevezte ki, és Brüsszel volt az udvar állandó rezidenciája.
1542-ben a mindig őszinte honvágytól gyötört Oláh Miklós végleg hazatért. A
királyné másik testvérének, I. Ferdinándnak a szolgálatába állt, aki őt még
ugyanabban az évben királyi tanácsossá tette meg, és alkancellári tisztségre
emelte. 1543-ban zágrábi püspökké nevezték ki. Ezt a tisztséget ténylegesen
sohasem töltötte be. 1546-ban részt vett a császár és a protestáns német fejedel
mek között vívott mühlbergi ütközetben. 1548-1553 között egri püspök volt, ő
nevezte ki Dobó Istvánt az egri vár főkapitányává. 1553-tól 1568-ig az esztergo
mi érseki tisztséget töltötte be. Mint esztergomi érsek megkoronázta Ferdi
nánd fiát, aki 1564-től II. Miksa néven német-római császár is, és I. Miksa
néven magyar király (1564-1576). Élete végén megszervezte az esztergomi ér
sekség ideiglenes székhelyén, Nagyszombatban a jezsuita kollégiumot (1566),
amely elődje volt a Pázmány Péter által alapított nagyszombati egyetemnek. A
halál 1568-ban érte utol Pozsonyban. Nagyszombatban van eltemetve.

Oláh Miklós levélírói készségét Európa-szerte bámulták, maga Rotterdami
Erasmus is őszintén méltányolta klasszikus műveltségét. Jól tudjuk, hogy
Oláh Miklós külföldi egyetemet nem járt, ifjúsága idején pedig már az előző

magyarországi egyetemi kísérletek is kudarcot vallottak. A vele egykorú, hu
manista hajlamú ifjúságnak azonban a Mohács előtti Magyarországon ren
delkezésre álltak más művelődési források. ilyen intézményrendszert alkot
tak a káptalani iskolák. A nagyváradi káptalani iskola már 1374-ben saját
statútummal, rendtartással rendelkezett. Oláh Miklós itteni tanulmányai alatt
igénybe vehette az egyébként vele rokonságban álló Vitéz János, kiváló hu
manista tudós, szónok, levélíró, bőkezű mecénás szellemi hagyatékának
megmaradt kincseit. Itt tanulmányozhatta az antik példákra támaszkodó ke
resztény levélirodalom képviselőinek alkotásait.

Ebben az időben még szerte az országban működtekmegbízható alapmű

veltséget adó városi plébániai iskolák is. Sárospatakon egy ilyen városi isko
lában sajátította el (az alacsony származású Szalkai László iskolai jegyzetei
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alapján) mindazt a költészettani, levélfogalmazási, jogi, asztrológiai, kozmo
lógiai és zenei ismeretet, amely szilárd alapot nyújtott számára a humanista
jellegű kancelláriai pálya és innen magas főpapi állások elnyerésére is.

Oláh Miklósnak és a Budán a 16. század első két évtizedében működő

kancelláriai alkalmazottaknak hozzáférhető volt a Jagelló-korban már elha
nyagolt és bizonyos fokig hiányos, de lényegében megőrzöttCorvina-könyv
tár. A könyvtár feltehetőenkétezer egységből álló állományának nagy része
a mohácsi vészig még megvolt. Ebben bizonyosan bőven volt képviselve az
antik (klasszikus és ókeresztény) levélirodalom is, hiszen a számon tartott
mintegy 216 kódexben, tehát az eredeti állomány mintegy tizedében is meg
találhatók Platón és Cicero epistulái éppúgy, mint az egyházatyák művei

között Cyprianus és Hieronymus levelei.
Hogy Oláh bizonnyal ismerte a világhírű könyvtárat és használta annak

anyagát, az világosan kitűnik az 1536-ban Németalföldön írt nosztalgikus
Hungaria című értekezéséből. Nemcsak a könyveket forgatta, hanem elbeszél
getett a "nagy idők" még élő tanúival, így a királyi kódexmásolók mesteré
vel, a tudós Raguzai Félixszel is (Hungaria 5.). A humanista műveltségegye
temen kívüli megszerzésének Magyarországon a budai királyi kancellária
volt a központja. A budai kancelláriát egy korabeli tudós így jellemezte: "Ez
már nem is kancellária, hanem akadémia."

Nem csoda, ha a mohácsi vész után a magyar trónra lépő L Ferdinánd
hamarosan jegyzéket kért és kapott a mohácsi vész után megmaradt kancel
láriai vezetőkről. Ezek a következők voltak: Brodarics István királyi kancellár,
Gosztonyi János királynéi kancellár és hat secretarius, akik később magas
rangra emelkedtek: Macedóniai László, Gerendi Miklós, Nádasdy Tamás, Bá
csi Miklós, Piso Jakab és végül a magyar irodalmi, politikai és egyházi élet
nagy szerencséjére maga Oláh Miklós.

Oláh Miklós szellemi hagyatéka változatos. Vannak történeti vonatkozású
művei, amelyeket külföldön nosztalgikus érzésektől fűtve alkotott (Hungaria
és Attila. 1536). Hosszú kancelláriai működésénekemléke a Jászói Premontrei
Konvent Könyvtárában kéziratban őrzött formuláskönyv. Természettudomá
nyi vonatkozású az Ephemerides című írás, amely egy veronai csillagász ha
sonló nevű művéhezfűz megjegyzéseket (1552-1559). Tudomásunk van költő

tevékenységéről.Kora humanistáihoz hasonlóan epigrammákat és gyászver
seket írt. Nem irodalmi vonatkozásúak, de fontos gazdaságtörténeti emlékek
az érseki birtok egyik várának gondnokához írt gazdasági természetű levelei,
melyeket a pozsonyi Szlovák Központi Allami Levéltárban őriznek.

Papi és főpapi tevékenységét a szó legnemesebb értelmében hivatásának
tartotta. Hazájába való visszatérése után felhagyott a humanista jellegű iro
dalmi tevékenységgel. Ettől kezdve minden idejét, anyagi és szellemi erőit

az egyházi és ezen keresztül a nemzeti kultúra fejlesztésére fordította. Éberen
ügyelt egyházmegyéjének hitéletére, de gondoskodott az anyagi javak meg
őrzéséről is. Nem anyagi érdekek miatt, hanem főpásztori gondoskodásból
terjesztette ki felügyeletét az évtizedek óta harcok színteréül szolgáló egri
püspökség és a török vész miatt már húsz év óta főpásztor nélkül maradt
kalocsai érsekség területére. 1557-ben egyházi vizsgálatot (visitatio canonica)
tartott a joghatósága alá tartozó összes prépost és apát fölött.

1558-ban a tridenti zsinat rendelkezéseinek megfelelőenBécsben saját költ
ségén kinyomtatja papjai számára a berviáriumot, a papi kötelező imákat
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tartalmazó zsolozsmáskönyvet. Ó maga is ír egy teológiai compendiumot.
Könyveinek egy része ma is megvan a kismartoni ferencesek könyvtárában.

Levelezése

Oláh Miklós irodalmi működésének legjelentősebb emléke humanista szellem
ben megírt leveleskönyve. A levelezés egy részének kézirata megtalálható a
Pálfy-esalád pozsonyi hitbizományi levéltárában több más jeles személyiség (T~

legdi Miklós, Istvánffy Miklós, lllésházy István) leveleivel együtt. A leveles
könyv hiteles forrása az Eszterházy hercegek kismartoni levéltárában lévő, 582
ívrétből álló papírkódex. Ez a másolat még Oláh Miklós életében készült.

Oláh Miklós leveleinek gyűjteményét Cicero nyomán Epistulae familiares
nek nevezi. Eddigi egyetlen kiadása Ipolyi Arnoldtól (1823-1886), a tudós
besztercebányai püspöktől származik, és 1875-ben jelent meg az Akadémia
kiadásában a Monumenta Hungariae Historica sorozat huszonötödik kötetében.
Az e gyűjteményben közölt levelek száma mintegy hatszáz. Oláh a hozzá
intézett levelek közül is számosat csatolt a saját leveleihez. A levelek kel
tezésének ideje az 1527-1538 közötti évek, amikor Oláh külföldön tartózko
dott. A gyűjtemény első darabját képező levél 1527. november 13-án kelt, a
gyűjtemény utolsó darabja pedig 1538. augusztus 22-i keltezésű. A címzettek
között van pápa és császár, főpapok, főurak, egyszerű lelkészek és szerzete
sek, világi tudósok és egyéb foglalkozásúak. Legnevezetesebb egyházi
címzettjei: VII. Kelemen pápa és Bemát bíboros, Ferdinánd király kancellárja.
Levelezésben áll korának majdnem minden magyar püspökével.

A világi címzettek között első helyen áll a császár, V. Károly, akinek csa
ládjában úgyszólván otthonos Oláh Miklós. Linzbőllevelet intéz hozzá (1530.
márc. ll.), majd pár hónap múlva Augsburgban, a birodalmi gyűlésen szívet
megindító, rögtönzött beszéddel fordul a császárhoz Magyarország mégse
gítése ügyében.

Egyháziakkal és világiakkal természetesen tudományos téren folytat na
gyobb terjedelmű levelezést. Itt első helyen kell megemlítenem Rotterdami
Erasmushoz fűződő kölcsönös, őszinte baráti és tudományos kapcsolatát. Ba
ráti köréhez tartoznak még más tudósok is. így a híres lengyel Ursius Velius
Gaspar, költő és történész, akinek művei sok magyar vonatkozást is tartal
maznak.

Jelentős hányadot tesz ki a gyűjteményben Schepper Cornelius császári
követtel folytatott levelezése. Ebből megismerhetjük az említett és a török
portánál szolgálatot teljesítő császári követ érdekes politikai felfogását a ma
gyar kérdés megoldásáról. Szerinte a vetélkedő két király helyett egy harma
dik királyt kellene választani Lengyelországból, akinek vezetésével a magya
rok kiűzhetnék a törököt az országból.

Nem áll ugyan közvetlen levelezésben korának néhány jelentős személyi
ségével, de leveleiben említi őket, így Werbőczy Istvánt és a tragikus sorsú
Morus Tamást, Erasmus személyes jóbarátját három alkalommal. Luther
Márton neve szintén háromszor szerepel a levelekben. Dicsérettel említi [u
risich Miklóst, aki 1532-ben sikeresen védte Köszeget a török túlerővel szem
ben. Gyakran emlegeti a birtokát és javadalmait fosztogató ellenségeit is, így
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Bebek Ferenc hírhedt rablólovagot és pénzhamisítót. Még gyakrabban pa
naszkodik leveleiben a vitéz, de gátlástalan Török Bálintra.

Többször említi földijét. a hatalmas testi erejéről híres, egyébként huma
nista szellemű Czibak Imre váradi püspököt, akit Gritti Lajos velencei kalan
dor, Szulejmán szultán bizalmas embere, Erdély véreskezű helytartója, meg
öletett. A hitújítók közül többször felbukkan a "fényes" nevűOecolampadius,
aki humanista szokás szerint eredeti német nevét (Hausschein) erőltetett kép
zésű görög elnevezésre változtatta.

Nézzük meg, milyen klasszikus auktorokat használ és említ leveleiben
leggyakrabban. A görögök közül használja Thuküdidész történeti munkáját,
Arisztotelész logikáját, tanul Démoszthenésztől,akire többször is hivatkozik.
Egyebek között levélírói technikát is tanulhatott Aranyszájú Szent Jánostól,
akinek összes műveit birtokolta. Levélírói példaképe és eszménye Szent Je
romos, aki a keresztény egyházatyák közül talán a .Jegcíceröíbb" (bár a filo
lógus közvélemény Lactantiust tartja a "keresztény Cicerónak", és saját maga
is "ciceroniamusnak" tartja magát.

Az európai városok közül gyakran szerepel leveleiben Róma, Antwerpen,
Bruxellae, Drepanum, Frankofurtum, amit a már akkor is híres frankfurti
vásárokkal (nundinae) kapcsolatban emleget, sőt le is ír egy ilyen vásárt.
Parisiae és Trevirum (Trier), Londinum a további említett európai városok.

Mindig fájó nosztalgiával emlegeti szeretett hazája elhagyott városait: Ag
riát (Eger), a drága Buda Vetust (Obuda), ahol ifjúsága legszebb éveit töltötte.
Különös szeretettel ragaszkodik Diósgyőrhöz, amihez szintén szép emlékek
fűzik, s amelyről oly megragadó képet rajzol a Hungariában. (ll.)

Leveleiben hazafiként aggódik az ország jövője miatt, retteg annak felosz
tásától. 1?33 augusztusában ezt írja János lundi érseknek, Károly császár kö
vetének: Orülne annak, ha az országot nem osztanák fel,mert "egy magyar sem
örülhet szívből egy olyan békének, amelynek vége az ország pusztulása".

V. Károly császárt így figyelmezteti: "A török hadjáratot ne halogasd, a
keresztényt ettől az ocsmány és szörnyű szolgaságtól szabadítsd meg, sze
rezzél békét és nyugalmat minden jó embernek!"

Hazafias érzületének és körülményeinek szemléltetésére jellemző Ceglédi
Jánoshoz, Miskolc egyházi javainak gondnokához intézett, 1533. szeptember
3-án kelt levele. Ebben külföldi tartózkodását a "halálnál is rosszabb" szám
űzetésnek nevezi. Mivel pozíciója a királyné mellett biztos, hazatérni, bár
mennyire is szeretne, nem kíván a bizonytalanba. Jó diplomáciai és katonai
érzékkel rajzolja meg a török politikáját a már említett császári követhez írt
egy másik levelében. A törökkel nem szabad paktálni, mert úgy forog jobb
ra-balra, mint a szélkakas. Ha a perzsák szorongatják, Európában szívesen
békét teremt, ha ez a veszély elmúlik, ismét nem akar mást, mint meghódí
tani "egész Magyarországot és más keresztény területeket". Kancelláriai te
vékenységének bizonyítéka a sok általa szignált oklevél. llyenek a miskolci
Megyei Levéltárban is találhatók.

Felvilágosult szellemét mutatja, hogy egyik levelében - sok kortársával
ellentétben - a csillagjóslást babonának ("fabulae") tartja. Oláh Miklós ízig
vérig humanista szellemű. így ír, így beszél: néha a keresztény fogalmakkal
ellentétben segítségül hívja az isteneket, a szentek helyett az antik hősöket,

a bibliai paradicsom helyett a Hesperidák kertjét emlegeti.
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Mint egyházi javadalmas ugyan sürgeti a neki járó összegek behajtását, de
elsősorban az istentisztelet folytonosságát tartja szem előtt: 1533. június l-jén
Brüsszelből ezt írja barátjának, Pamfflinger Sebestyén Borsod megyei főis

pánnak: .Köszönöm Neked, hogy a tapolcai apátságot nevemben visszasze
rezted, birtokoljad továbbra is. Kérlek, viseld gondját és javait védelmezd,
mint a sajátodat, ugyanis nem tartok javaimból semmit sem a magaménak
úgy, hogy Veled meg ne osszam. Ha lehet, hívd vissza a félelemből szétfutott
szerzeteseket, nehogy az isteni szolgálat mulasztást szenvedjen. Ellátásukról
egyelőre a miskolci lelkészség jövedelméből lehet gondoskodni, vagy kérlek
Téged, juttass nekik az új kenyérig és borig a diósgyőri vár készleteiből,és
az új termésből vedd vissza azt, amit most adsz nekik. Ha amaz istentelen
Bebek a kolostort annyira lerombolta, hogy abban lakni nem lehet, van Mis
kolcon az apátságnak háza, ott vagy pedig a lelkész házában is ellakhatnak
a szerzetesek addig, amíg a kolostort valamennyire helyre lehet állítani. Ha
sonlóképpen a miskolci egyházközség templomában a szerzetesek a kolos
torban végzett isteni szolgálatot folytathatják addig, amíg azt helyre nem
állítják."

Helyettesét így utasítja: "Már előzőleg írtam volt Neked, hogy tájékoztass
engem a lelkészség ügyeiről, tudniillik arról, hogyan látod el azokat, és hogy
két év óta milyen javadalmazásban részesülsz. Mindeddig még semmi vá
laszt nem kaptam. Nem is tudom, mire magyarázzam ezt a magatartásodat.
Kérlek, tájékoztass engem ezekről a dolgokról, és rajta légy, hogy elsősorban

az isteni szolgálat és a lelkészséggel járó egyéb kötelezettségek távollétemben
se hanyagoltassanak el, és azután arra is gondod legyen, hogy én se szen
vedjek károsodást.

Fáradozásaidat és gondoskodásodat, amelyet távollétemben elsősorban az
isteni szolgálat ügyében, aztán pedig magánügyeimben tanúsítasz, a legna
gyobb hálával, mikor Isten segítségével innét visszatérek, bőségesen viszo
nozni fogom. Ég veled! Brüsszelben, 1534. január ll-én."

Teljesen az egyház mindmáig változatlan dogmájának szellemében rója
meg Luthert egy Erasmushoz írt levelében a válást engedélyező tételéért,
annál i,s inkább, mert követői már Luthert is túlszárnyalják ebben a tekintet
ben: "Ugy látszik, hogy ezek, ha a dolog valóban úgy áll (amint hírlik), magát
Mártont is felülmúlják, ők a pogány barbárok módjára annyiszor cserélik
feleségeiket, ahányszor erre testi vágyaik ösztönzik őket."

A lundi érsekhez írt levelében kifejezi aggodalmát, nehogy az angol egy
ház még Luthemél is jobban eltérjen Rómától. "Veror, ne superent Luthe
rum". (Brüsszel, 1534. márc. 22.)

Oláh levelezésének jó részét az antik és humanista példák alapján a hírek
foglalják el. Erasmusnak aggódva írja, hogy Morust még mindíg fogva tart
ják, egyúttal céloz a Morust fenyegető halálos ítéletre is:"Ugy hírlik, hogy
Morus még fogságban van, és a közvélemény szerint halálos veszedelemben
forog." Brüsszel, 1534, június 25.

A leveleskönyv művelődéstörténeti vonatkozásaiban sokat foglalkozik a
hírközlés módjával, az akkor Európa-szerte meginduló postajáratokkal, ezzel
szemben ritkábban szól a helyi szokásokról.

Oláh Miklós gazdag életművének, főleg leveleinek minden irodalmi, nyel
vi, művelődéstörténeti vonatkozását átfogó, részletes Oláh-monográfiában
kellene feldolgozni, amellyel mindmáig adós a magyar irodalomtudomány.
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