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Adatok Medgyesi Pál peregrinációjához és három könyvéhez 
 Medgyesi P. Pál (1604–1663), a sárospataki fejedelmi udvar lelkésze, a magyar nyelvű barokk próza Pázmány mellett legtöbbre tartott, de refor-mátus szellemű képviselője, egyben a 17. század legkedveltebb kegyességi olvasmányának, a Lewis Bayly-féle Praxis pietatis-nak a magyarra fordító-ja. Mégis az ő feltételezetten ún. reprezentatív puritán könyvtára nem vizs-gálható: alig ismerjük saját tulajdonú könyvét. Számos saját kiadványt adott közre, Lorántffy Zsuzsanna s mások támogatásával, láthatólag nem volt gondja a mecenatúrával, ezért saját lelkészi könyvtára mellett több reprezentációs (ajándékba küldött) példányt kellett volna regisztrálnunk, de mindezidáig ilyen adatokat a kutatás nem hozott felszínre. Jelenleg is csak néhány adatot kívánok pontosítani, az eddig ismert 3 könyvvel kapcsolatban, amelyek jártak a lelkész kezében. A bejegyzések jel-lege („et amicorum ejus”) alapján megállapítható, hogy a tulajdonos az egyik esetben a debreceni, a másik alapján a frankfurti és/vagy a váradi diáktársaság (collatio), az egyházi értelmiség egy-egy tanulócsoportjának tagjaként áll előttünk, a harmadik esetben ez nem megállapítható. Ezek a közös kötetjelzések nem ritkák a kora újkorban, s Monok István alapkuta-tásai jelzik ennek a formának (közös könyv) a hazai intézményesült köz-könyvtárak előtti korban való hangsúlyozott jelenlétét.1 Jellemzően egyik kiadványt sem idézte műveiben, mivel többnyire bibliai citátumokat hasz-nált. Herepei János a kolozsvári Református Egyház könyvtárában lelt rá arra a két kötetre, amelybe Medgyesi jegyezte be a nevét, az elsőbe még debreceni diákévei idején.2 A két kolozsvári kötet – az Akadémiai Könyvtár létrehozása s a reformátusok könyvtárának a beolvasztása után (1977) – új számokat kapott, ezért nem kerülhettek eddig a kutatás fénykörébe. Az első Lorenzo Valla közkedvelt, számtalan kiadást megért De linguae Latinae elegantia című műve, melynek a kiadási kolonja a fenti Adattár-cikkben idézett rövid leírás alapján nem volt feloldható, de Ősz Sándor Elődnek köszönhetően, aki erről az autopsziával ellenőrzött digitá-lis adatot számomra elküldte, megadható a pontos leírás.3 A könyvet még 1612-ben vette egy ismeretlen személy (M. P. B.) a címlapon látható be-jegyzés alapján Berényi Jánostól – „Emptus Ruus á R. ac D. Dno Joh. Be-
                                                   
1  MONOK ISTVÁN: „Ex libris Nicolai Bethlen et amicorum.” Az „et amicorum” 

bejegyzésről és a közös könyvhasználatról. In: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves 
Jankovics Józsefnek. Szerk.: Császtvay Tünde – Nyerges Judit. Bp., 2009. 
(Humanizmus és gratuláció) 266–276. p. 

2  Ld. HEREPEI JÁNOS: Adatok Medgyesi P. Pál életéhez. In: Adattár XVI–XVII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez. Szerk.: Herepei János – Keserű Bálint et al. I. 
köt. Bp.–Szeged, 1965. (továbbiakban: HEREPEI, 1965.) 368. p.; UŐ: Néhány adat 
Nógrádi K. Mátyás életéhez. In: Uo. II. köt. 1966. 183. p. 

3  VALLAE, LAVRENTII: De Lingve Latinae Elegantia libri sex, […] et in errorres Antonij 
Raudensis adnotationes, unà cum adnotationibus Ioannis Theodorici. Coloniae 
Agrippinae, excudebaur Gualthero Fabricio, 1563. 8°. A kötet megtalálható: 
Kolozsvári Akadémiai Könyvtár, jelzete: R 80921. 
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rényi, d[en]. 20. An 1612 16 die Mart. M. P. B.” –, akit sem a pataki, sem a debreceni diáknévsorban nem találtam. S ezután ugyanitt olvasható Med-gyesi tulajdonosi bejegyzése: „Sum Pauli P. Meddgiesi et amicor[um] ejus Anno 1624. Debreczini”. Medgyesi Debrecenben ikertestvérével, Istvánnal együtt 1624. szeptember 14-én subscribált,4 tehát ez a kötet még a debre-ceni collegiumi diák és collatiójának, tanulói körének a közös könyve volt. 1628-ban Bachió János főbíró ösztöndíjával indult peregrinációra, előbb Odera Frankfurt, majd Leiden s Anglia következett. Az ifjú diák út-nak indítása városi jog volt, melynek leírása a következő:5  „1628. 11. 20. Ornatissimus D. Paulus Meggiesi in Germania uberior Stu-dior aedificandor causa profecturius, ex deliberatione Amplissimi Sena-tor, a Dnis Judex Nobili Joanno Bachio, precepit Aureos ducator ducen-tos [birodalmi arany dukát], Talleror Imperialor Centum [birodalmi ezüst tallér], Polturatos vero flor. Hung. Centum [magyar forint].6 Aurei posuit in flor. 3. den: 25. [1 bir. dukát = 3,25 magyar Ft = 325 den.] Talleri in fl. 1. den. 80. [1 bir. t. = 1,80 magyar Ft = 180 den.]”.7  Bachió János főbíró anyagi támogatásáról személyesen biztosította a kiváló diákot, aki így a rektori kihelyezést megspórolva utazhatott Germániába. De kalmárvárosról lévén szó, a szerződés a pénzlábakat is leszabályozta. Az 1628. november 26-i, a hónap utolsó bejegyzése pedig ezután kü-lön lapon foglalkozott a debreceni megújult református templom (a mai Nagytemplom jogelődje) templomszentelési alkalmának a leírásával, In aeternam memoriam címmel.8 Amikor Medgyesi Pál 1631-ben visszatért, s a városi tanács joggal elvárta, hogy a 2,5 évnyi külföldi tanulmányút után az ösztöndíjas időt ledolgozza: ez év december 12-étől debreceni rektorság-ra állították be.9 Kiszolgálta az időt, de már távozott volna korábban. Már az 1633. február 3-i zsinat óta feltehetően kint szolgált, de az 1634. június 28-i kibocsátó, generális zsinattól kezdve hivatalosan szinyérváraljai lel-

                                                   
4  Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollégium Levéltárában. Szerk.: 

Szabadi István. Debrecen, 2013. I. köt. 247. p., Nr. 803–804. 
5  Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL. 

HBML.) IV.A. 1011/a. (= Debrecen város tanácsának iratai. Tanácsülési 
jegyzőkönyvek.) 9. köt. 228. sz. Az adatot felismerhetetlenül eltorzítva, de elsőként 
leközölte: CSÁSZÁR KÁROLY: Medgyesi Pál élete és működése. Bp., 1911. 7. p. 

6  KÁPLÁR LÁSZLÓ: Ismerjük meg a numizmatikát! Pénzek – érmek – gyűjtők. Bp., 1984. 
88–94. p. Nem tud a poltúráról, csak 1695 után. Ezüst poltúrákat Erdélyben I. 
Rákóczi György idején, Magyarországon 1695 és 1760 között, rézpoltúrákat pedig a 
Rákóczi-szabadságharc idején és az 1760–70-es években vertek. 

7  A mértékegységekhez ld.: BUZA JÁNOS: A tallér és az aranyforint árfolyama, valamint 
szerepe a pénzforgalomban Magyarország török uralom alatti területén a XVII. 
században. (Nagykőrös 1622–1682.) In: Történelmi Szemle, 1977. 1. sz. 73–106. p. 

8  MNL. HBML. IV.A. 1011/a. 9. köt. 229. p. Ennek elemzését ld.: CSORBA DÁVID: 
Debreceni ünnepszentelés a 17. században. In: Ghesaurus. Tanulmányok 
Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Csörsz Rumen István. 
Bp., 2010. 287–296. p. 

9  HEREPEI, 1965. 374. p. 
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kész lett, s érdekes módon csak az ő neve mellé írtak jellemzést: igen „am-bitiosus” személynek látták.10 A fent említett közös használatú könyve is rövid időn belül tovább-vándorolt egy másik neves, nagy közéleti karriert befutó személy kezébe, s ezt bizonyítja az utód két bejegyzése: „Hunc librum dono dabat Reve-re[n]d[us] ac Clarissi[mus] Dominus Paulus P. Megiessi Matthiae K. Nogradi 1. die Maji Anno Do[mini] 1633. In Schola Debreczina, tam pridem Lux aderat quám edisceret” (utolsó előzéklap verzóján); „Est Mat. Nogradj, A. D. 1633. A. A. R. N. P. M.” (címlapon). Ezt mintegy búcsúaján-dékként adhatta Nógrádi Mátyásnak (1617–81), a szintén nagy karrierál-mokat dédelgető és később be is váltó egyik kedves diákjának, a külföldi ösztöndíja előtt álló, későbbi debreceni lelkésznek és püspöknek. A következő tulajdonos a „Spes mea Christus” jelige és a tulajdonosa, „Vallentinus Liszkai” neve is kétszer bejegyezve szerepel (elhalványult vörös és erősebb fekete tintával). Ez a kevésbé ismert személy pataki diák volt; 1627-ben lett tógátus először, majd kisvárdai rektorság után másod-szor, s hamarosan itt a Collegiumban fiatalon halt meg.11 Nógrádi Mátyás pedig diákként sokat vándorolva, Debrecen után Olaszliszkán, majd végül Patakon is tanult (1639), s erre vonatkozhat a 175. lapon található lapszéli bejegyzés: „Receptus in Schola Liszkaina 6. die May Anno D. 1633.,” azaz Nógráditól megkaphatta tanulásra Liszkai Bálint, a liszkai iskolatárs, aki viszont hamar elhalt, s tőle, mikor Nógrádi Nagyszombat és Pozsony után Patakra érkezett, visszakerülhetett a kötet Nógrádihoz. A liszkai iskola minőségi oktatásáról már Miskolci Csulyak István, későbbi zempléni espe-res is jó szívvel emlékezett meg naplójában.12 A lap alján egy lesatírozott bejegyzés áll („Est Be. Nogradi cessit flo. 6. V. polt. 10.”), azaz a fenti püspök Benedek nevű fiának (1663–1717 után) a tulajdonosi jegye. Nógrádi Benedek biharnagybajomi származású volt, 1686-ban indult peregrinálni, majd hazajőve Szilágynagyfalu (1689–1700, 1717–?) és Biharnagybajom (1700–17) lelkésze volt. Nem tudható, de lát-ható a pénzmozgás, azaz az ifjabbik Nógrádi visszavásárolta a kötetet (an-nak idején apja szintúgy visszakapta). A következő tulajdonos neve a kötet belső tábláján olvasható: „Ex Libris Michaélis Tsepregi Cujus Symbolam: Qui fidet in Deo, fortis est ut Leo”, azaz Csepregi Turkovics Mihály (1663–1704) kolozsvári tanár, majd 1695-től haláláig városi lelkész lett. Az ő né-metalföldi peregrinációja egybeesett Nógrádi Benedekével (de valamivel később tért haza), a könyv azonban 1686-tól kezdve bármikor eljuthatott hozzá. Majd a címlapon pedig „F T Tsepregi” monogrammal Csepregi Tur-kovics Ferenc (1700–58) neve áll, aki a németalföldi tanulmányút után apját követve Kolozsváron kapott állást, s lett 1728 és 58 közt a helybéli Collegium teológia tanára. Tehát ismét családon belül jutott a kötet tovább, 

                                                   
10  „Paulus Medgiesi Varallinum – Ambitiosus”. – Tiszántúli Református Egyházkerület 

Levéltára. I.1. a.) (= Egyházkerületi közgyűlési jegyzőkönyvek) 2. köt. (1567–1765) 67. 
p. 

11  HÖRCSIK RICHÁRD: A Sárospataki Református Kollégium diákjai, 1617–1777. Sajtó alá 
rend.: Dienes Dénes. Sárospatak, 1998. 60. p. 

12  Curriculus vitae… In: Régi Magyar Költők Tára. XVII. század. 2. köt. Sajtó alá rend.: 
Jenei Ferenc et al. Bp., 1962. 284. p. 
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s került innen majd a kolozsvári Református Collegiumhoz, onnan pedig a jelenlegi helyére, az Akadémiai Könyvtárba. A második kötet Szegedi Kis István Theologiae sincerae Loci Com-munes című,13 Bázelben 1608-ban napvilágot látott hatalmas teológiai kompendiumának egyik debreceni kollégiumbeli példánya, melyet Oláh Róbert mutatott be nemrég röviden a Monok István emlékkötetbe szánt írásában.14 A kötetnek számtalan tulajdonosa volt, és a sok bejegyzés jelzi, hogy gyakran változott az olvasóközönsége. Az első rész címlapján találha-tó az alig olvasható név: „Pauli Medgyesj”. A címlap tanúsága szerint Frankfurt am Main egyetemén tanulmá-nyozta ezt Töltszéki M. István (1599/1600–?) és diáktársasága, akik gróf Bethlen Péter nevelőjeként jutottak külföldre, Kassáról a Szepességen át Sziléziába, s jártak Odera Frankfurtban (1625), majd Leidenben (1626).15 A supralibrost is felülíró következő tulajdonos Casparus Simonides Debreci-nensis, azaz Debreceni Simonides Gáspár (1602–37 után) személyét idézi elénk. Diákként írt gyászverset Bethlen Gábor első feleségének temetésére (1622), s külföldön sikeres bibliai segédkönyvet állított össze.16 Őmaga is tanult Frankfurtban (1624–25), majd 1637-ig Váradon rektor, majd lelkész lett.17 A belső táblán ezt a tulajdonviszonyt megerősíti az „Est Casp. S. Deb-receni et Amicorum ejus 1632” bejegyzés. A többi possessor nevéhez nem kötődik irodalmi emlék. Oláh Róbert szerint a könyv átadása Töltszéki M. (1625) – Debreceni S. (1632) – Medgyesi (1637?) – Decsi N. Péter (1638) – Kászoni Mihály (?) – Soós István (1709) nyomvonalon történhetett,18 és az első tulajdonost leszámítva végig váradi provenienciával, azaz diákok olvasmánya, kezdő lelkészek szakkönyveként hasznosult. De a peregrinusok vándorútjának és lelkészi állomáshelyeinek a csomósodásait szemlélve ez másként is megtör-ténhetett. Debreceni S. Gáspár 1628-ban megjelent sikerkönyvének, a Compen-dium biblicum metromemoriale című kiadványnak az első kiadását Tölt-széki köszöntötte. Ez év végére ért Medgyesi is Odera Frankfurtba, a kö-vetkező évet Medgyesi és Töltszéki Leidenben töltötte, Debreceni S. viszont már hazatért. Töltszékiről az utolsó adat, hogy 1630-ban hazafelé jövet Frankfurtban találjuk. Medgyesi 1632-ben tért haza, ez évtől Debreceni S. Gáspáré a kötet, aki már régen hazatért peregrinációjáról, s évek óta Vára-don dolgozott, azaz Medgyesi akár 1630 és 32, akár 1637 és 38 közt beír-hatta a nevét a kötetbe. Túl sokat nem maradt nála, és nem történhetett ajándékozás útján, mivel a bejegyzése még az alapvető formaságot (dátum, 
                                                   
13  RMK III. 1052., 1082. A kötet megtalálható: Tiszántúli Református Egyházkerületi és 

Kollégiumi Nagykönyvtár. Jelzete: RMK 234. 
14  OLÁH RÓBERT: Adalékok az „et amicorum” possessorbejegyzésekhez. In: MONOKgra-

phia. Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára. Szerk.: Nyerges Judit – Verók 
Attila – Zvara Edina. Bp., 2016. (továbbiakban: OLÁH, 2016.) 522., 525–526. p. 

15  ZOVÁNYI JENŐ: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk.: Ladányi 
Sándor. Bp., 1977. (3. jav. kiad.) (továbbiakban: ZOVÁNYI, 1977.) 655. p. 

16  DEBRECENI S. GÁSPÁR: Compendium biblicum metromemoriale. Leiden, 1628.; 
Koppenhága, 1633.; Frankfurt am Main, 1684. 

17  ZOVÁNYI, 1977. 139. p. 
18  OLÁH, 2016. 522. p. 
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Mp. jelzés) sem rögzítette, utána pedig sorjáznak a nevek ismét. A debre-ceni rektorsága (1632–33) után Medgyesi állomásai: Szinyérváralja (1633), Munkács (1636), Várad (1637), majd Gyulafehérvár (1638), azaz Medgyesi haza is hozhatta Szegedi Kis István külföldön kiadott könyvét Magyaror-szágra (Töltszéki hagyatékaként), de lelkészsége idején is odaadhatta régi ismerősének, az egyik váradi lelkésznek, Debreceni S. Gáspárnak vagy Decsi N. Péternek. Medgyesi harmadik kötetét egy, már Herepei által is látott,19 a le-származottak hosszú során át végül egy 18. századi lelkészutódnál felbuk-kanó családi örökség adja, egy genfi kolligátum Béza-kötet.20 A kötet su-perlibrosa jelzi az első tulajdonost (P. SZ. 1581), a belső táblán olvasható ár mellett álló név az ismertebb másodikat („Valet flo. 3. Paulus Medgiesius”). Az ezután álló későbbi bejegyzést Herepei is rögzítette,21 ezek alapján pedig az antikváriusi hagyományt képviselő, nagy kézirat-, könyv- és éremgyűjtő Dobai Székely Sámuelig és a lelkész Rettegi Györgyig vezet a Medgyesi-rokonság egyik része. (Csorba Dávid)  

                                                   
19  HEREPEI, 1965. 397. p. A kötet megtalálható: Kolozsvári Akadémiai Könyvtár. Jelzete: 

R 83769. 
20  A címlap és az α levél 1-5 hiányzik, a Beza-kötet előszava (Genf, 1560) látható, 2°; 

coll. BEZAE, THEODORI: Volumen Altervm Tractationum Theologicarum. Genevae, 
excudebat Eustachius Vignon, 1573. 2°; coll. HERDESIANUS, CHRISTIANUS: De 
commvnicatione [et] viuifica virtute carnis Christi, perpetua Cyrilli sententia. s. l., s. 
n., s. a. 

21  „Medg[i]esi Pálé volt ezen Könyv kinek Leányát Medg[i]esi Katát vette volt Dobai 
István[,] ennek maradékia mostani Dobaiak[,] a Nag[i] Atyám Dobai Péter pedig vala 
fia Dobai Ferencznek ezen Dobai István Testvérének[,] inkáb hiszem onnat kapta volt 
a Nag[i] Atyam(,) nekem pedig ezen 1776 E[sz]tendöb[en] kösztünk lett Oratio 
alkalmatossagaval jött kezembe Rettegi György mp.” 


