
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Szenczi Molnár Albert antológiájának keletkezéstörténete 

A Lusiis Poetici (Hanau, 1614)1 úgy él az irodalmi köztudatban, mint Szenczi Molnár 
Albertnek több szerző játékos hangú írását egybefűző latin nyelvű antológiája. De sem Dézsi,2 

sem mások nem foglalkoztak vele még bővebben,3 úgyhogy mindmáig megválaszolatlan az 
a kérdés, hogyan egyeztethető össze ez a könnyű fajsúlyú alkotás a magyar nép ajkára zsoltáro
kat adó, viszontagságos vándorévekben tudós szótárkészítővé kiforrott Szenczi Molnár alakjá
val. 

Az antológia keletkezése magánéletének ismeretében könnyen érthetővé válik. Szoros 
munkabarátság fűzte őt Konrad Rittershausen német humanistához,4 aki szótára elkészítésé
ben is támogatta,6 s — úgy látszik — hogy beleszólt az elkészült mű előszavának megírásába is. 
Többek között például nemcsak azt tanácsolta Szenczi Molnárnak, hogy hagyja el szótára 
bevezetésének a babonáról szóló részét,6 hanem azt is, hogy Martin Butzerről csak körülírással 
emlékezzék meg.7 Molnár az előszó újraírásakor e figyelmeztetések szerint járt el, ami eléggé 
bizonyítja Rittershausen jelentős befolyását magyar pártfogoltjára. Mindezek után érthető 
lesz számunkra, miért fogadta meg Szenczi Molnár Albert e német humanistának ugyan
ebből az időből származó másik tanácsát, amelynek a Lusus Poetici létrejöttét köszönhetjük. 

RittershaUsen elég közeli kapcsolatban állt Georg Rem nürnbergi tanácsossal.8 Tudta 
róla, hogy pártfogoltjai messzemenően számíthatnak támogatására,8 ezért arra ösztönözte 
Molnárt, hogy igyekezzék megtartani mecénásának a tanácsost,10 annál is inkább, mivel 
jóindulatát már elnyerte,11 hisz ha nem így lenne, Rem nem kísérte volna érdeklődéssel szótárá
nak elkészülését,12 s kölcsönt sem biztosított volna számára prágai útjához.13 Szenczi Molnár 
Albert Rittershausen e tanácsának a Lusus Poetici elkészítésével tett eleget. 

Georg Rem 1604-ben arról értesítette őt, hogy Omnia címen egy idill megírását tervezi, 
melyet elkészülte után „megítélés" végett el fog küldeni neki.14 A híradás után azonban 
— feltehetőleg Molnár érdeklődésének felcsigázására — egy ideig halogatta a vers elküldését, 
úgyhogy már maga á várományos kezdte sürgetni.16 Rem e hiúságának jóleső felszólításra 
adott választ 1605. január 14-ről kelt levelében. Azzal mentegette magát: meg kellett adnia 
versének az utolsó simításokat.16 Majd célzatosan mások hasonló jellegű irodalmi alkotásaira 

1 SZABÓ KÁROLY: RMK. III . 335. i-gj 
8 D É Z S I LAJOS: Szenczi Molnár Albert. Bp. 1897. 205—206. 
3 VARGA BÁLINT: Szenczi Molnár Albert. Bp. 1932. 43. ; TTJRÓCZI-TROSTLER JÓZSEF: Szenczi Molnár 

Albert Heidelbergben. FK. 1955. 9—18. és 139—162. 
4 Allgemeine Deutsche Biographie. (A továbbiakban ADB.) XXVIII . 698—701. 
5 D É Z S I LAJOS: im. 109. skk. 
8 Sed illud. me auctore, nunquam pones, „de superstitionibus", nisi eadem opera velis te simul et 

Dictionarium tuum in discrimen coniicere . . . — Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. 
(A továbbiakban NLI.) Kiadta D É Z S I L A J O S . Bp. 1898. 162. 

' Etiam de Martino Bucero dubito, an eius nomen quamvis optimi viri, debeas ita expressim relin-
quere, ac non potius pro eo ponere: „vir quidam pius, patrum memoria pacis et concordiae ecclesiasticae 
studiosissimus . Puto hanc neQttpQaaiv longe tutiorem főre. Uo. 162. 

8 P. F R E H E R : Theatrum virorum eruditione clarorum. Nürnberg. 1688. 1042. 
» Saepe iam expertus sum, quanta sit viri benignitas adeoque affirmare ausim, paucos in hoc genere 

•cum ipso posse Noribergae comparari. Rittershausen 1604. aug. 12-ről kelt levele Molnárhoz. NLI . 160. 
10 Eius — ti . Rem — benevolentiam retinere omnibus módis studebis — ti . tu , Molnár. Uo. 160. 
11 Domini Remi operám tibi tarn commodam promptamquefuisse, ex an imotua causa laetor. Uo. 160. 
12 NLI. 166. 
13 Uo. 166. 
11 Eidyllium, Omnia inscribendum meditor, quod tibi consendum mit tam. Rem 1614. dec. 18-ról 

kelt Molnárhoz intézett levele NLI. 170. 
16 Legalább is erre utalnak Rem Szenczi Molnárhoz intézett e szavai: Eidyllium . . . a me exigis . . . 

NLI. 172. 
18 . . . malim enim.nonum in annum premere, quam immatura extrudere mea — ti. Omnia —: nec 

correctionis pudet pigetve . . . Uo. 172. 
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terelte a szót.17 S ebből már eléggé világosan ki lehetett olvasni bizonyos serkentést egy olyan 
antológia elkészítésére, melyben magyar barátja az Omniát egy hasonló hangszerelésű alkotá
sokból összetevődő gyűjteménybe ágyazná bele. 

Még nyilvánvalóbbá vált a tanácsos ezen szándéka akkor, amikor a költemény végül is 
Szenczi Molnár Albertnek ajánlva került kiadásra,18 ami a kor szokásának megfelelően majdnem 
annyit jelentett, hogy Rem az ajándékba adott költeményért viszonzásul egy egész anto
lógiát vár. 

A Lusus Poetici tervének ez a finom megpendítése azonban — úgy látszik — nem 
vezetett eredményre, s ezért Rem — restellve saját maga felszólítani Molnárt — Matthäus 
Wackert kérhette meg,19 buzdítsa ő közös magyar ismerősüket a szóban forgó antológia meg
szerkesztésére. Georg Rémnek ezt a kérését ugyan nem tudjuk szövegszerűen kimutatni,20 

de messzemenően valószínűsíthetjük.21 A legsúlyosabb érv e feltevés mellett az, hogy bár az 
antológia elkészítésére a nyílt felszólítást Molnár végül is M. Wackertől nyerte,22 Rittershausen 
mégsem őt tekintette a Lasus Poetici értelmi szerzőjének, hanem félreérthetetlenül Georg 
Remet nevezte meg azon személyként, aki az antológia anyagának összegyűjtésével Szenczi 
Molnár Albertet megbízta.23 Nyilván azért, mert tudomása volt arról, hogy M. Wacker sorai 
voltaképpen csak Georg Rem kérését továbbították. 

így kétségtelen, hogy amikor Molnár elvállalta az antológia megszerkesztését, Georg 
Rem álmai váltak valóra. De Rittershausen szándéka is célt ért: Szenczi Molnár Albert végleg 
elnyerte Georg Rem jóindulatát, amit kétségtelenül igazol az a tény, hogy a nürnbergi tanácsos 
rövidesen jól jövedelmező álláshoz juttatta magyar pártfogoltjai.24 

Az antológia keletkezéstörténetének még egy mozzanatával kell foglalkoznunk. Mi az 
oka annak, hogy a LÜSUS Poetici — bár elkészítésének terve 1604/5-ből való — a közönség 
elé csak 1614-ben került? Ennek a nagy időbeli eltolódásnak oka egyrészt az volt, hogy Rem 
vonakodott néhány Molnár Alberttől már kiszemelt írással egy kötetben megjelentetni idilljét. 
Félt, hogy a vetélytársak elhomályosítják saját versének erényeit.25 De1 másrészt gátolták 
Molnár Albertet soron következő nagyobb alkotásai is.26 A Lusas Poetici — úgy látszik — 
különben sem volt szívügye, mert míg készülő műveiről naplójában állandóan megemlékezett, 
erről az antológiáról megjelenése alkalmával is hallgatott. E felsorolt akadályok ellenére miért 
jelent meg mégis 1614-ben — habár egy évtized késéssel a gondolat felötlése után — a Lusas 
Poetici? 

Véleményünk szerint ez összefügg Rittershausennek 1613-ban bekövetkezett halálával, 
amikor a hozzá közelálló humanisták meleg hangon búcsúztatták az elhunyt mestert, s emlékére 
többek közt néhány epigrammát is kiadtak. Valószínű, hogy a Lasus Poetici ekkori megjelen
tetésével Molnár Albert is áldozni akart egykori pártfogójának, hisz valamikor ő serkentette 
az antológia megszerkesztésére, segítve anyagának kiválogatásában is.27 

De más magyarázat is kínálkozik számunkra. Molnár Albert 1613-ban hazajött Magyar
országra28 és itthon szándékozott végleg megtelepedni. Minden eshetőségre számítva azon
ban — nehogy külföldi támogatóival kapcsolata végleg megszakadjon, s nehogy elvágja 
egy esetleges visszatérés.út ját —, kiadta a Lusus Poeticit. 

17 . . . a Rittershausio ró Nil Passeratii impetraris — ti. tu, Molnár; . . . Rlttershausio Blansdorftus 
sua dedicavit Omnia. Uo. 172. 

18 Eidyllion Georgü Remi Omnia inscriptum ad dn. Albertum Mo.lnar Pannonén. (Altorf 1605.) — 
címen. Különben Rem már 1605. jan. 14-ről kelt levelében bejelentette Molnárnak, hogy költeményét neki 
ajánlotta: . . . nulli potius consecrari debuit, quam t i b i . . . 

" ADB. XL. 448—449. 
20 M. Wackernek ugyan kiadták néhány levelét (ADB. XL. 449.),.de e gyűjteményhez nem sikerült 

hozzáférnünk. 
21 Mert nyilván azért szólította fel Rem Szenczi Molnár Albertet arra, hogy említett idilljét küldje 

el M. Wackernek is (Ubi ad illustrissimum ilium Wackerum scribes . . . mittes — ti. eidyllium, Omnia — (NLI. 
170—171.), mivel azt akarta, hogy Szenczi Molnár a Lusus Poetici megszerkesztésére a nyílt ösztönzést M. 
Wackertől kapja. S ha Rem célja valóban ez volt, szándékáról feltétlenül értesítenie kellett M. Wackert. 

22 Quod si quis et Nihil illud et Aliquid et Omnia correctiora et praefationem Ariae Montani in 
Ecclesiasticum et Neminem Hutteni et Nihilt laudationem Caroli Bővüli et satyram Berniae de Noncouelle 
et huius generis quaedam alía coniunctim ederet, fortasse non male de stúdiósa iuventute mereretur. Tu, 
qui in otio litterato istic degis haec curato etc. Wacker 1605. jan. 21-ről kelt levele Molnárhoz NIL. 173. 

28 Omnino tua haec est eritque provincia, mi domine Alberte, antea quidem tacite voto nostri optimi 
et clarissimi Remi, nunc verő expresse assignata tibi —• ti . Molnár — a magno et illustri viro neque alteri 
mandanda ut colligas videlicet in unum aä/xa, quae de tarn variis, tam varié a variis scripta sunt auctoribus. 
NLI. 173. 

" L. erről Rem 1605. jan; 29-ről és febr. 2-ről kelt leveleit Molnárhoz, NLI. 174—175. 
25 In lucem te proferre Omnia ad te scripta, vir doctissime et politissime Alberte, amice carissime, 

vix consulatum videatur, ni me inter olores strepere velle videri censeas. Uo. 174. 
20 Psalterium Ungaricum. Herborn 1607.; Szent Biblia. Hanau, 1608 és Oppenheim, 1612.; Novae 

Grammaticae Ungaricae. . . libri duo. Hanau, 1610.; Lexicon Latino—Graeco—Hungaricum. Hanau, 1611. stb. 
27 Quod instítutum si qua in re potero adiutum ire suppeditandis libris aut inquirendis, id verő libens 

faciam . . . NLI. 173—174. 
18 NLI. 59. 
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Mindezek alapján a Lusas Poetici keletkezéséről a következőket mondhatjuk: a gyűjte
mény Georg Rem ötletének valóra váltása, s Szenczi Molnár Albertnek az antológiával Össze
állításának elvállalásakor és megjelentetése alkalmával egyaránt az volt a célja, hogy egyéb 
irányú tevékenysége számára befolyásos mecénások személyi jóindulatát és anyagi támogatását 
biztosítsa. 

Havas László 

Adalékok Bod Péter életrajzához 
1962. február 22-én volt Bod Péter születésének 250. évfordulója. Kulturális életünk

nek, e kitűnő alakjáról ebben az esztendőben tehát meg kell emlékeznünk. Tekintettel arra 
a körülményre, hogy kellő értékelése gondos kutatások alapján — azt remélem — a közel 
jövőben meg fog történni,1 ezért közleményemmel nem szándékozom ennek elébe vágni, 
hanem egynehány csekélyebb értékű s inkább csak emlék jellegű adalékról számolok be. 

Mikó Imre, Sámuel Aladár, Jancsó Elemér munkáiból eléggé ismeretes Bod Péter 
családi leszármazása,2 ebből azután megtudjuk, hogy nemességüknek szerzője felsőcsernátoni 
Bod Pál, a nemeslevél pedig 1640. december 10-én Kolozsvárt kelt s Háromszék közgyűlésén 
164.1. január 3-án hirdették ki. Ez az ős tehát Bod Péter szépapja volt; az ő feleségének család
nevét nem ismerem, keresztnevét azonban a kezdi széki törvénykezési jegyzőkönyvben 1651. 
szeptember 28-án, mint Felsőcsernátonban lakó Bod Pálné Margit asszonyét megtaláltam.3 

Néhány esztendővel későbben abba a jegyzékbe, amelybe 1658. december 9-én ,,az ország 
felvette summát kezdik bevenni", a kezdi széki Felsőcsernátonban Bod néven Bod Györgyné 
és Bod Pálné neve van bevezetve, mindkettejük 2—2 forintnyi rovatallal megterhelve.4 

Ebből tehát bizonyos, hogy ura ekkor már egyiknek sem élt, minthogy a lajtsromban csak 
az anyósnak és menyének neve szerepel. Ez az adat azután egyúttal megerősíti Bod Péternek 
azt az állítását, hogy György nevű dédapja II. Rákóczi György lengyelországi kalandos vállal
kozásában esett el. Különös méltánytalanságnak tarthatjuk tehát, hogy éppen e hadjáratban 
elvérzett családfőnek öt gyermekkel maradt s amúgy sem bőséges vagyonú özvegyét is hadi 
rovatallal terhelték meg. 

Ugyancsak az önéletírásból tudjuk, hogy Bod Györgyné leánykori neve Szaniszló Anna 
volt. Valószínű tehát, hogy leánya annak a Szaniszló Demeternek, aki albisi Eczken Petemé
nek ugyancsak Albisban lakó Diák János elleni pereskedésében 1651. november 30-án pro-
curatorságot vállalt.6: 

Az 1696. november 7-én összeírt felsőcsernátoni nemesek között Bod Dánielt, Bod 
Tamást és Bod Istvánt írták össze. Az első kettő György gyermeke volt, mígnem István öreg 
kort megért testvére lehetett, akinek neve többé már nem jelentkezvén, ugyanennek az eszten
dőnek fordulója táján hunyhatott el. A további összeírásokban keresgélvén, 1697. március 
25-én, június 11-én, november 18-án és 1699. január 2-án Bod Tamás, Bod Dániel, Bod Miklós 
nemesek nevét találtam. Majd az 1711. december 2-án megtartott kezdi széki lustrában ugyan
csak Felsőcsernátonban Bod Tamást, Bod Györgyöt, Bod Dánielt, Bod Miklóst és Bod Ferencet 
írták össze.6 Közülök az első három György leszármazottja, mígnem a másik kettő István 
fia volt. Ezek egyike sem volt felsőiskolát járt férfiú.7 

Az oldalági rokonsággal nincsen értelme foglalkoznunk, minthogy Bod Tamás és alsó-
csernátoni Csipő Zsuzsanna Márton nevezetű fiának felsőtorjai Sólyom Eufrozinától, Sólyom 
István és albisi Bod Anna leányától, 1712. február 22-én Felsőcsernátonban született Péter 
nevű fia iskoláztatása révén kiszakadt Háromszékről, ezért szorosabb összeköttetést már inkább 
csak Judit nevű testvérével, felsőcsenátoni Kölönte István feleségével, valamint az anyai 
részről való Sólyom atyafisággal tartott fenn, akik között azután képzett prédikátorokat is 
talált, miként az albisi Bodokat. 

Az elődöktől hiába öröklünk tulajdonságokat, hajlamokat, emlékük azonban az utódok 
között részekre bomolva, nagyobbára mégiscsak feledésbe merül; az ükunokának azután 
— ha a múlt időket vissza akarja idézni — máshová kell fordulnia adatokért. 

Bod Péter, patrónájának ügyes-bajos dolgaiban többször megfordulván Fogarason, 
itt ismerkedett meg V. Enyedi Sámuellel és feleségével: Gábor Annával. A 36.- esztendejét 

1 O Y E N I S VILMOS: Adalékok Bod Péter munkáinak bibliográfiájához. I t .K. 1961: 470—73. 
2 MIKÓ IMRE: Bod Péter élete és munkái. Pest, 1862. — SÁMUEL ALADÁR: Felsőcsernátoni Bod Péter 

élete és művei. Bp., 1899. — JANCSÓ ELEMÉR: Felsőcsernátoni Bod Péter önéletírása. Kolozsvár, 1940. 
3 A Székely Nemzeti Múzeum (SzNM.) közlevéltárában őriztetett. 
* A SzNM. Gödri-féle gyűjteményének „Vegyes I." csoportjában volt. 
6 SzNM. közlevéltár: kezdi széki törvénykezési jzkv. 
° SzNM. Közgyűjtemény. 
' I t K 1961: 64—68. 
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