
kének, Márton Áronnak és püspökkollégáinak,
de a sajátos romániai helyzetnek is köszönhe-
tően, melyben ortodoxia és kommunizmus ösz-
szefonódott, s a katolizálás gyakran a politikai
ellenállás megjelenési formája is volt, amint azt
Bereczki Silvia kimutatja. A kötet három záróta -
nul mánya a szentírás-kutatással foglalkozik: Oláh
Zoltán a katolikus egzegézis erdélyi állapotát
térképezi fel, Kovács F. Zsolt a nagyváradi egy-
házmegye Biblia-szakértőiről emlékezik meg,
Nagy József a Katolikus Magyar Bibliatársulat
megszületését és munkáját ismerteti.

Hasznos, gondolkodásra serkentő művet tet-
tek le az erdélyi egyházmegye ezer évével fog-
lalkozó kutatók az asztalra. Elgondolkodtató az
a kérdés is, hogy beszélhetünk-e a katolicizmus
specifikusan ’erdélyi’ történetéről, nem csak va-
lamiféle 1920 utáni szemszögből látszik-e törté-
netnek az, ami korábban a magyar és egyetemes
római katolicizmus része volt. Erősen reméljük,
hogy e tanulmányok újabbakat ihletnek, és azt
is, hogy lesz miről írniuk a következő ezer év
történészeinek is. A millennium nem zárókő, ha -
nem rajtkő, a katolikus újjászületés nagy pilla-
nata Erdélyben, ahol a katolikus hívek és a kato -
likus egyháztörténészek egyaránt eltökéltek,
hogy Krisztussal éljenek újabb ezer évig. (Szerk.
Marton József és Bodó Márta; Szent István Tár-
sulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár, 2009)
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EBERHARD WINDECKE
EMLÉKIRATA ZSIGMOND
KIRÁLYRÓL ÉS KORÁRÓL

Az MTA Történettudományi Intézete és a „His-
tória” folyóirat szerkesztősége indította útjára
1993-ban a „História Könyvtár” sorozatot. A több
alsorozatból álló vállalkozás keretében eddig
mintegy ötven történettudományi tárgyú kötet
látott napvilágot. A most bemutatandó könyv az
„Elbeszélő források” című új alsorozat nyitóda-
rabja. Az új alsorozat célja, hogy minél több, kül-
földi szerző által írt magyar vonatkozású histo-
riográfiai munkát tegyen hozzáférhetővé ma gyar
nyelven a szakma és a szélesebb olvasóközön-
ség számára. A cél nagyon is indokolt, hiszen
rendkívül sok ilyen külföldi történeti munkát is-
merünk (gondoljunk csak a középkori próza- és
verseskrónikákra vagy a kora újkori törökelle-
nes irodalomra), ezek jelentős része azonban
magyarul nem olvasható.

Jelen krónika szerzője, Eberhard Windecke
1382 körül született Mainzban és itt is halt meg
1440-ben. Foglalkozását tekintve kereskedő volt,
így nem meglepő, hogy sokat utazott, bejárta a
Német-Római Birodalom sok városát. Jó öt évig
Pozsonyban is élt, de onnan egy lázadásban való
részvétel miatt távoznia kellett. 1410-től állt
Zsig mond szolgálatban, akitől különböző fontos
megbízásokat kapott, ami sok utazással járt
szerte Európában Angliától Itáliáig. Szinte lehe-
tetlenség felsorolni, hogy Windecke hol-merre
járt kalandos élete során.

Valószínűleg Zsigmond halála után nem
sokkal kaphatott felkérést, hogy örökítse meg
Zsig mond korát és tetteit. Windecke a fontos
történelmi események mellett olykor igen apró
részletekről is beszámol, például arról, hogy mi-
lyen ajándékokat kapott Zsigmond Vitold litván
hercegtől, midőn Késmárkon találkoztak, vagy
arról, hogyan segített megszámolni a porosz urak
által Zsigmondnak küldött 40000 aranyat. A kró-
nikába beiktat különböző forrásokat (például
oklevelek, illetve a birodalmi gyűléseken vagy
zsinatokon hozott határozatok szövegét), sőt
néha versszövegeket is. Kronológiai sorrendben
tárgyalja a történéseket, de itt-ott korábbi ese-
ményeket iktat közbe.

Persze nemcsak Zsigmond tetteiről, személyi -
ségéről olvashatunk a terjedelmes krónikában,
hanem a 15. század első felének Európájáról is.
Megismerhetjük a kor polgárságának élet- és gon-
dolkodásmódját. A krónikás beszámol ezen túl-
menően saját úti élményeiről és magánéletének
eseményeiről is. (Életének kevésbé dicstel jes epi-
zódjait azonban mellőzi.) Windecke a középkor
és a reneszánsz határán élt, ez jól tük röződik jel-
lemvonásain, gondolkodásmódján. Műveltsége
elmaradt a kortárs krónikásokétól, ami króniká-
ján is érezhető, mindazonáltal igen élvezetes stí-
lusban ír.

A német nyelvű krónika most olvasható elő-
ször más nyelven. A magas színvonalú fordítás és
a szerkesztés az MTA Történettudományi Intézete
munkatársának, Skorka Renátának a mun kája.
A kötetet terjedelmes jegyzetapparátus és a hasz-
 nálatot megkönnyítő személy- és földrajzi név-
mutató egészíti ki. 

Érdekes és hasznos olvasmány e krónika a
tör ténelem iránt érdeklődő olvasó számára, szá-
munkra különösen is érdekessé teszik a magyar
vonatkozások. (MTA Történettudományi Intézet,
Budapest, 2008)
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