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ÉVFORDULÓK

Történész, feltaláló, főpap
Négyszáz éve hunyt el Verancsics Faustus

Filozófus, történész, nyelvész, természettudós, feltaláló, politikai gondolkodó, császári tit-
kár, diplomata, igazi humanista szellem és – egyáltalán nem utolsósorban – csanádi püs-
pök volt a négyszáz éve elhunyt Verancsics Faustus. 

Verancsics Faustus (latinos alakban Faustus Verantius) 1551-ben született az Adria part-
ján fekvő Sebenico (a mai horvátországi Šibenik) városában Bosznia földjéről Dalmácia, 
illetve Észak-Itália területére vándorolt család sarjaként. Tanulmányait, s később tudo-
mányos és egyházi karrierjét nagybátyja, Verancsics Antal (1504–1573) esztergomi érsek 
(korábban pécsi, illetve egri püspök), európai ismertségű tudós és tapasztalt diplomata, 
egy időben Magyarország királyi helytartója egyengette. Verancsics Faustus a kor egyik 
legjelentősebb szellemi központjában, a padovai egyetemen folytatott tanulmányokat az 
1560–1570-es évek fordulóján. Nem csak kiváló nyelvérzéke volt – horvátul, olaszul, ma-
gyarul, németül, franciául, spanyolul és latinul beszélt, s ismerte az ógörög nyelvet is –, de 
mind a természettudományok, mind a bölcsészet területén nagy tehetségnek mutatkozott.

A tanult ifj ú Magyarországra visszatérve Pozsonyban telepedett le (1579-ben a veszp-
rémi püspökség birtokainak kezelőjévé nevezték ki) és nagybátyja ügyeit intézte, majd 
pedig hagyatékát rendezgette. Később, 1582-től II. Rudolf német-római császár (magyar 
királyként 1576 és 1608 között uralkodott) prágai udvarában mint az uralkodó személyi 
titkára szolgált. Ebben az időszakban mind nyelvtudásá-
nak, mind tudományos ismereteinek nagy hasznát vette: a 
különc császár ugyanis az alkímia mellett a matematiká-
val, a mechanikával és az asztronómiával is foglalkozott, s 
környezetében számos, Európa sok vidékéről érkezett tu-
dós értő és megbecsült társaságra találhatott.

Verancsics 1594-ben hagyta el az állami hivatalnoki pá-
lyát és a császári udvart, s egyházi pályára lépett. Rudolf 
király 1598-ban nevezte ki csanádi püspökké. Ezt két évvel 
később (az 1592 és 1605 között pontifi káló) VIII. Kelemen 
pápa is megerősítette. A csanádi püspökség területe ekko-
riban török megszállás alatt volt, így valójában nem tudta 
elfoglalni főpapi székét. Pozsonyban élt, a királyi tanács 
tagja volt, s fő jövedelemforrását a királytól adományként 
elnyert ipolysági prépostság javadalma jelentette. II. Má-
tyás (uralkodott 1608-tól 1619-ig) trónra lépésének egyik 
következményeként 1608-ban elkerült az egyházmegye 
éléről és egy évvel később Velencében telepedett le, ahol 
az egyetlen magyar alapítású szerzetesközösség, az Eszter-
gomi Boldog Özséb (†1270) szervezte pálos rend tagja lett. Verancsics Faustus
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Ettől kezdve csak a tudománynak élt, s művein dolgozott, amelyek közül több nyom-
tatásban is megjelent. Így 1595-ben Velencében egy ötnyelvű szótára, amely mintegy öt-
ezer-ötszáz szó latin, dalmát, olasz, német és magyar alakját adja meg. 1616-ban, szintén 
a lagúnák városában jelent meg két munkája: a Machinae novae (Új gépek) és a Logica 
nova (Új logika). Az előbbiben többek között saját fejlesztésű szél- és vízimalmok, cséplőgé-
pek, ejtőernyők, rugós kocsik, hidak, fűrészek, kötélsodró gépek műszaki leírásai (latinul, 
olaszul, németül, spanyolul, franciául) és képei kaptak helyet. Könyveinek elismerő vissz-
hangját már nem érhette meg. 1617 januárjában hunyt el Velencében. Nagybátyjának élet-
rajza, valamint a szlávokról és Dalmácia történetéről írott munkái kéziratban maradtak.

Miklós Péter
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„Tán egy új Széchenyi tűnt Benne el…”
Száz esztendeje született Mikecs László1

Amikor a moldvai csángók egyik legkiválóbb kutatója, Mikecs László 27 éves korában el-
pusztult a Krim-félsziget mellett lévő taganrogi fogolytáborban, mindössze egy esztendő-
vel volt idősebb, mint amikor Petőfi  Sándort halálra tiporták az orosz katonák paripái. Sőt, 
ha utánaszámolunk, kiderül, hogy még annyival sem: Mikecs alig több mint öt hónappal 
élt többet, mint Petőfi . S ha ehhez hozzávesszük, hogy Bihardiószeg és Koltó, ahol ez a két 
ember élete talán legboldogabb időszakát töltötte, mindössze százegynéhány kilométerre 
esik egymástól, akár fölösleges is utalnunk a párhuzam utolsó akkordjaira. Mindkettőjük 
vesztét idegenek okozták: Sándorét a cári, Lászlóét a szovjet orosz katonák. S bár nem sze-
retném ezeket a sokak szemében talán hajuknál fogva előrángatott párhuzamokat szaporíta-
ni, talán megpendíthetem, hogy Petőfi  és Mikecs végzetében is jelentős szerepet kapott a sors 
keze, a véletlenszerűség. Ahogy Petőfi nek sem kellett volna föltétlenül részt vennie a fehéregy-
házi ütközetben – tudjuk, hogy Bem nem is akarta odaengedni –, ugyanúgy Mikecs esetében 
sem volt törvényszerű, de még logikus sem, hogy a – ma így mondanánk –„baloldali érzel-
mű” történész nem engedelmeskedett Kolozsvár kiürítési parancsának, hanem naiv módon, 
fölszabadítóként várta a szovjeteket, akik fogságba ejtették és a táborukban végezte életét. 

De térjünk vissza a képzelet világából a valóságba, amely éppen olyan tragikusan tanul-
ságos – avagy tanulságosan tragikus.

1 A tanulmányomhoz szükséges szakirodalom beszerzésében, amire Gyimesből igen korlátozottak a lehetőségek, 
a Belső-Magyarországon élő Harangozó Imre néprajzkutató hittanár és Miklós Péter művészettörténész, 
valamint Kelemen Katalin, a Hargita megyei Kájoni János Könyvtár osztályvezetője és Mirk László tanár úr 
volt segítségemre, amiért e helyről is fogadják hálás köszönetemet.


