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Az eltérések szembeötlőek. A Festetics-kódexbeli ismeretlen másoló szövegében az „ő miatta 

lettenek” fordulatot következetesen az „ő miatta teremtettettenek” helyetesíti, a Jordánszky-kódex 

ügyetlen „tulajdon éneibe jöve” kifejezését a modernebb „tulajdonában jöve”, a szokatlan „énei”-t 

pedig az „övéi” váltja fel. Az átdolgozó értelmezte a szöveget, de az eredeti szórendtől ritkán tért 

el; a hibák talán a másoló számlájára írandók, mintha nem figyelt volna a szöveg értelmére, csak me- 

chanikusan dolgozott. Ezért fordulhatnak elő olyan hibák, mint az az határozott névelő ah formá-

ban való másolás, ami nyilvánvaló félreolvasása az alulfarkas z-betűnek. 

Nem tudjuk, hol készült az átdolgozás, de gyaníthatóan a Boldogasszony kolostorban, ahol az 

evangéliumrészletet a Festetics-kódexbe másolták. Hozzá kell tenni, hogy ez a szöveg a karácso-

nyi perikópa, így közismert és gyakran használt, gyakran másolt evangéliumi részlet – ez is lehet 

a viszonylag sok eltérés oka. 

De hogyan került a két kódex a szigeti kolostorba? Ismerve a vetélkedést Magyar Benigna örö- 

kösei között a javakért, biztos, hogy ingóságaira is igényt tartottak. A könyvek is hozzájuk kerültek 

volna, és el is kallódtak volna. Az is biztos, hogy Magyar Benigna – a gyilkosság ellenére is – ko- 

moly vallásos életet élhetett, imakönyvei legszemélyesebb holmijai közé tartoztak, valószínűtlen, 

hogy megvált volna tőlük. Sokkal inkább az képzelhető el, hogy az özvegy a két kódexet, ahová 

lehetett, magával vitte. 

Az utolsó adat Benignáról 1521-ből származik. Ekkor a székesfehérvári keresztes konvent előtt ápri- 

lis 8-án második férje atyafiainak, Horváth, azaz Tuskanic Máténak és Andrásnak ajándékozta adonyi 

uradalmát.9 Benignáról ezek után nincs több adatunk, csupán az 1527-es kivetése a birtokból. 

A legvalószínűbb, hogy az asszony bűnbánó özvegyként a domonkos apácáknál keresett mene- 

déket, vezeklést.10 Döntését nemcsak az befolyásolhatta, hogy a Boldogasszony kolostorban a 16. szá- 

zad elején is Magyarország ismert nemesi családjainak lányai és özvegyei viselték az apácák habi- 

tusát, hanem az is, hogy a vázsonyi pálosok jó kapcsolatokat ápoltak a szigeti apácakonventtel.11 

Könyveit – a kor szokásának megfelelően – magával vitte a kolostorba is.12 

LÁZS SÁNDOR 

Forgách Ferenc ismeretlen, 1553-as kiadású latin versei. A British Libraryban egy kilenc 

kiadványt tartalmazó kolligátum első darabja egy eleddig ismeretlen kis versfüzet-hungaricum. 

Lerövidített címén az Ad…Nicolaum Olahum… Carmen c. füzet jelzete 1213.m.10 (1), és főként 

az akkor Padovában tanuló fiatal Forgách Ferenc latin verseit tartalmazza. A kiadvány ismertetése 

előtt néhány szót kell szólni a versek címzettjéről, Oláh Miklósról és a fiatal Forgách Ferencnek a 

királyi kancellárhoz, illetve európai hírű humanistához fűződő kapcsolatáról. 

Oláh Miklós, aki Hunyadi Jánoshoz hasonlóan vegyes román–magyar családból származott, 

fényes egyházi és világi karriert futott be. 1516-ban már kancelláriai titkár volt a budai udvarban, 

 
09 András tinini püspök volt. LUKCSICS: i. h. (3. jegyzet) 69. 
10 A világi büntetés mellé egyházi vezeklést is előírtak a magyar törvények. Szent István, II. 14: 

„… et secundum mandata canonum jejunet.” Vö. ZÁVODSZKY Levente: A Szent István, Szent László 
és Kálmán korabeli törvényekés zsinati határozatok forrásai. Bp. 1904. (Reprint: Pápa, 2002.), 205. 

11 KIRÁLY ILONA: Árpádházi Szent Margit és a sziget. Bp. 1979. Szent István Társulat, 29–40. 
12 SCHNEIDER, Karin: Die Bibliothek des Katharinenklosters in Nürnberg und die städtische 

Gesellschaft. In: Studien zum städtischen Bildungswesen des späten Mittelalters und der früheren 
Neuzeit: Bericht über Kolloquien der Kommission zur Erforschung der Kultur des Spätmittelalters 
1978 bis 1981. Hg.: Bernd MOELLER, Hans PATZE, Karl STACKMANN. Göttingen, 1983. Vandenhoeck & 
Ruprecht. /Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-Hist. Klasse./ 70–82. 
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ekkor szentelték pappá. Különböző egyházi tisztségek betöltése után 1526-ban ő lett II. Lajos és 

Mária királyné személyi titkára. A mohácsi csata után hosszabb időt töltött Mária szolgálatában 

külföldön, innen csak 1542-ben tért haza. 1543-ban a zágrábi püspökség mellett kancellárrá is ki-

nevezték. Ezt a tisztségét megtartotta egri püspökké (1548), illetve esztergomi érsekké való kine-

vezése (1553. május 10-én) után is. Népszerűségére mi sem jellemzőbb, mint Tinódi Lantos Se-

bestyén e négy sora: „Isten éltesse király udvarában / Oláh Miklós érsököt jó szándékban, / Sok 

szegén magyarnak táplálásában, / Őfelségénél minden jó szavában” (Eger vár viadaljáról való 

ének).1 Egészen az 1545-ben kezdődő tridenti zsinatig Oláh inkább erazmista nézeteket vallott 

(baráti kapcsolatban állt Erasmusszal), ezután (főleg esztergomi érsekké való kinevezését követő-

en) ő is a hazai ellenreformáció érdekében működött. 

A Forgách-versek kapcsán leginkább Oláh Miklós itáliai kapcsolatai érdeklik a kutatót. Oláh 

levelezett az 1552 végén elhunyt Paolo Giovióval, és érdekes módon éppen ebben az évben kezdett 

küldeni magyar diákokat a padovai egyetemre. Ide már korábban is jártak dalmát és magyar huma- 

nisták, hogy csak két nevet említsek, Verancsics Antal (1550-től egri kanonok, 1553-től pécsi püs- 

pök) és későbben ugyanitt a Révay-testvérek mentoraként működő Gyalui Torda Zsigmond. Közü- 

lük Oláh alighanem Verancsicscsal volt közelebbi kapcsolatban, s részben talán az ő tanácsára küldte 

először (1552-ben) Zsámboki-Sambucus Jánost, majd később Bona Györgyöt és Istvánffy Miklóst 

Padovába. Ha még hozzávesszük Forgách Ferencet, a későbbi történetírót, akkor ez volt az első 

fontosabb magyar csoport, amelyik a 16. században a nagyhírű padovai egyetemen tanult. 

Ez idő tájt az egyetemen olyan tudósok tanítottak, mint (az éppen 1552-ben elhunyt) kiváló nyelvész, 

Lazaro Bonamico, illetve Bernardino Tomitano és Francesco Robortello. Utóbbi poézist és történet- 

írást is adott elő, nagy népszerűségnek örvendett De historica facultate disputatio (1548) c. műve,2 

amelyet bizonyára Forgách Ferenc is forgatott, jóllehet rá, mint történetíróra alighanem nagyobb 

hatást gyakorolt Tacitus, mint a Robortello által nagyrabecsült Lukiánosz, vagy Arisztotelész. 

Forgách Ferenc, Forgách Zsigmond királyi kincstárnok nyitrai származású fia, aki protestáns- 

ból 1550 táján visszatért a régi valláshoz, 1552 végén vagy 1553 elején került Oláh Miklós támo- 

gatásával Padovába, ahol hamarosan baccalaureus is lett. Nem csak tanulmányi felügyelője, Zsám- 

boki,3 hanem ő maga is jól verselt latinul − tanúság erre fent említett, valószínűleg csak ebben az 

egyetlen példányban fennmaradt versfüzete, amelynek teljes címe Francisci Forgax (!) De Gimes 

Nitriensis Pannonis. Ad Illustrissimum Ac Reverendissimum D.D. Nicolaum Olahum Archiepiscopum 

Ecclesiae Strigoniensis, et summu(m) cancellariu(m) Rom. Ungariae, Boemiaeq(ue) Regis Carmen, 

Patavii, apud Ioan. Baptistam Amycum, MDLIII. Hozzávetőleges pontossággal azt is meg tudjuk ál- 

lapítani, mikor látott napvilágot ez a versfüzet. Feltehetőleg 1553 augusztusában jelenhetett meg, 

mivel elsődleges célja Oláh Miklós köszöntése volt esztergomi érsekké való kinevezése alkalmából, 

és azért is, mert a szerző azt előszava „VI. Cal. Augusti” keltezésével küldte el a nyomdásznak. 

Forgách tizenkét oldalnyi, hét számozott lapos füzete főként az ő tollából tartalmaz gördülékeny latin 

verseket. A londoni példány címlapjáról kitűnik, hogy azt maga a szerző ajándékozta, egy bizonyos 

„Joannes Orphinus Crodagus(?)”-nak, feltehetőleg padovai diáktársának. A 29 soros latin előszóban 

a nyitrai és pannoniai Forgách (itt megint „Forgax”!) Ferenc ezt a kis füzetet „legbőkezűbb mecéná- 

sának” ajnálja, azzal a szokványos fordulattal, hogy bár mások küldhetnek aranyat, vagy ékszert, 

ő csupán a „múzsák kertjének összeszedett zsengéit” (ex musarum horto primitias colligere potuimus) 

 
1 TINÓDI Sebestyén: Krónika. Bp. 1984. 289. /Bibliotheca Historica/ 
2 BILINSKI, Bronisław, a Jan Kochanowski i epoka renesansu c. gyűjteményben (szerk. Teresa 

MICHAŁOWSKA). Warszawa, 1984. PWN, 211. 
3 Zsámbokinak is fennmaradt Poemata (Padova, 1555) c. kötetében egy Oláh Miklóshoz írt 

„ódai lendületű költeménye”: KLANICZAY Tibor: A magyar irodalom története 1600-ig. Bp. 1964. 
306. /A magyar irodalom története 1./ 
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tudja főpap-mecénásának átnyújtani. Hogy mennyire hálás Oláhnak a padovai tanulásért, azt az 

előszó utolsó mondatának horáciuszi fordulata jelzi: „Vale presidium, et dulce decus meum”. 

Ezután következnek a versek: elsőnek a 38 soros „Ad Eundem Mecoenatem Sibi Canissimum 

Carmen” disztichonokban; itt az ifjú Forgách többnyire amiatt szabadkozik, hogy latin verse távolról 

sem ér fel Homérosszal vagy Vergiliusszal. Ezt követi a „Gaudeant musae…” szavakkal kezdődő 

„Ad Eandem Collatae Dignitatis Archiepiscopatus Strigoniensis foelicissimi gratulatio” tíz alkáioszi 

versszaka, hasonló hangnemben. De a személyes gratuláció után Forgách egy általánosabb témájú 

vers-fohásszal lepi meg az olvasót, a versforma megint alkáioszi, a vers címe pedig: „Ad Deum Op- 

timum Maximum Preces Pro Infoelicis Ungariae miseris” − ,ahogy a cím is mutatja, Forgách a török 

„szörnyű barbárságának pusztításai” miatt kéri Isten segítségét. A negyedik, tizenegy versszakból 

álló vers ugyanezt a témát folytatja, ezzel a címmel: „Deprecatio Ad Summi Dei Maiestatem ut 

Ungariam tandem in foeliciorem statum restituat”, vagyis „Könyörgés az Úr Őfelségéhez, hogy 

Magyarországot kedvezőbb formában állítsa helyre”. Az 1552-es török hadjárat pusztításai után 

teljesen megalapozottnak érezheti az olvasó Forgách Ferenc imáját, hiszen a török kiűzését célzó 

királyi akarat hiányában másra, mint égi beavatkozásra, a szerencsétlen Magyarország nem igen 

számíthat. Ezért hangzik a kilencedik versszak csüggedt helyzetleírása teljesen hitelesnek: 
 

 Hostis in fines patriae protervuus 
 Arvaq(ue) irrumpit creber et subindae 
 Terminos,4 nullo prohibente limes 
 Figitur ultra. 

 
Az ötödik, utolsó Forgách-vers, „Ad Eundem”, mindössze hat sor disztichonban. A versfüzetet 

egy másik hatsoros latin vers zárja le, ennek a szerzője „Ioannes Maria Tirabuscus”, alighanem 

egy Tirabusco névre hallgató padovai diáktárs, vagy helyi alkalmi költő, akiről közelebbi adatokat 

nem tudtam kideríteni. Forgách Ferenc Magyarország sanyarú sorsát megéneklő latin verseinek 

van egy „nemzetközi” előzménye: a Krakkóban 1544-ben kiadott Pannoniae luctus (Magyaror-

szág gyásza). Ennek az erősen Ferdinánd-párti antológiának a költői közt több padovai végzettsé-

gű alkalmi és nem alkalmi költőt találunk, a lengyel Klemens Janickitől kezdve Erasmus és ké-

sőbb I. Zsigmond háziorvosáig, Kassai Antonius Jánosig, sőt a fent említett olasz Lazaro 

Bonamico is szerepel benne egy verssel. Forgách valószínűleg ismerte ezt az antológiát, de csak a 

további kutatás tudná megállapítani, hatottak-e rá és mennyire annak újlatin költői. 

Padovában, 1553-ban kiadott kis latin versfüzetét Forgách Ferenc későbbi karrierje teszi különö- 

sen értékessé. Látszik belőle, hogy a Szigetvár három évvel későbbi védelmét latinul leíró magyar 

humanistát5 már fiatalabb korában erősen foglalkoztatta a törökök által sanyargatott Magyarország 

sorsa, s mintegy ez volt az érzelmi háttere annak a gyújtó hangú és hatásos törökellenes beszéd-

nek, amelyet 1558-ben Forgách a regensburgi birodalmi gyűlésen elmondott. A De statu reipub-

licae Hungaricae commentarii6 szerzője később már verset nem írt (vagy ha írt is, azok elvesztek), 

de Istvánffy mellett leghitelesebb magyar krónikása maradt korának, ahol sem a magyar királynak, 

sem az erdélyi fejedelemnek nem volt elég ereje, vagy elszántsága, hogy megakadályozza a török 

terjeszkedést, s ahol a Habsburg uralkodó még sokáig rendszeres adófizetője maradt a Duna felső 

szakaszáig nyúló török birodalomnak. 
GÖMÖRI GYÖRGY 

 
4 A szövegben „termivos” áll, ami nyilvánvaló sajtóhiba. 
5 Ezt a művét átdolgozva később öccse, Forgách Imre adta ki 1587-ben, Wittenbergben De 

Sigetho Hungariae propugnacolo címen. 
6 A De statu reipublicae-t Forgách Ferenc 1572 és 1576 között írta, de a mű kéziratban maradt 

és először csak 1788-ban került kiadásra. 
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