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SANCTI STEPHANI REGIS PRIMI HUNGARIAE 
LIBELLUS DE INSTITUTIONE MORUM SIVE ADMONITIO SPIRITUALIS. 
SZENT ISTVÁN: ERKÖLCSTANÍTÓ KÖNYVECSKE AVAGY INTELMEK, I. 
Textum edendum curavit, apparatu critico et translatione instruxit Ladislaus Havas, 
Debrecini, 2004, CIII + 51 l., XII t. (Αγαθα: Series Latina, 2). 

Az Intelmeknek eddig két kritikai ki-
adása látott napvilágot: Závodszky Leven-
téé (1904) és Balogh Józsefé (1938). 
Mindkettő az addig ismeretes két kéziraton 
alapult: a 15. sz. végi Thuróczi-kódexen és 
a 16. sz. közepén készült Ilosvai-kódexen. 
A régebbi szövegkiadások (kezdve Sam-
bucus-Zsámboki János 1581. évi editio 
princepsén) részben ugyanezek valame-
lyikének a szövegét hozták, részben egyéb, 
azóta elveszett kéziratokat is figyelembe 
vettek, azonban kritikai apparátus nélkül. 
Ehelyett inkább a humanista gyakorlat 
szerinti szövegjavításokkal (emendationes) 
éltek, mint pl. a jelek szerint Sambucus is. 
Minthogy Balogh József kifogástalannak 
nem mondható kiadása a közkézen forgó 
Scriptores Rerum Hungaricarum sorozat-
ban jelent meg, azóta a fordítások és a 
tanulmányok ezt vették alapul. 

A közelmúltban Jánosi Mónika páratla-
nul gondos kutatással további hat kéziratot 
fedezett fel és ismertetett a lelőhelyek 
feltüntetésével (1978), amelyek Szent 
István Törvényei mellett az Intelmeket is 
tartalmazzák. A szövegek közlése termé-
szetesen nem volt tanulmányának feladata. 
Legutóbb Szovák Kornél a Bollók János 
emlékkönyvben (2004) az egyik újabban 
felfedezett kódex szövegkritikai vizsgála-
tát is elvégezte. Most Havas László az 
összes meglévő kéziratot (egy legújabban 
előkerültet is, tehát összesen kilencet) a 
legapróbb részletekig menő alapossággal 
kollacionálta, kritikai apparátusként a 
teljesség igényével hozta, és a szöveget 

mindezek figyelembevételével állapította 
meg. Ezen túlmenőleg a régebbi kiadások 
szövegváltozatait is feldolgozta. Ennek az 
alaposságnak köszönhetően kiadásában a 
kritikai apparátus terjedelme sokszorosan 
felülmúlja a szövegét: oldalanként 8–10 
sor latin szöveghez 60–70 sornyi apparátus 
járul. Ennek többsége grafikai jellegű. 
Valamennyi előforduló helyesírási válto-
zatot (sőt helyesírási hibát) közli: 
etiam/eciam, maior/major, praecipio/prę-
cipio/precipio, falso/falsò, aula/Aula, írás-
jelek (pont, vessző, semmi). 

A szövegváltozatokon, illetőleg írásvál-
tozatokon kívül a nagyszámú bibliai hivat-
kozásnak nemcsak helyét adja meg (mint 
Balogh), hanem olykor egy-egy tételhez 
kapcsolódva nagyszámú bibliai helyet 
szöveggel is hoz. Pl. annak illusztrálására, 
hogy Isten teremtette az eget és a földet, 
vagy hogy Krisztus az egyház feje, tucat-
nyi locust idéz az Ó- és Újszövetségből. 
Olykor antik auktorok hasonló gondolatait 
is idézi. Így a tényleges szövegváltozatok 
terjedelme a jegyzetapparátusnak hozzáve-
tőlegesen negyedrésze. 

A latin szöveg helyesírásában mindösz-
sze annyiban tér el a mai gyakorlattól, 
hogy a Karoling-kori grafikai gyakorlatot 
igyekezve követni, a v betű helyett is u 
betűt használ (uideo). 

Szövege a nagyszámú kézirat figyelem-
bevétele következtében sok helyen eltér a 
Baloghétól, aki gyakorlatilag a Thuróczi-
kódexet reprodukálta. Természetesen min-
den kritikai kiadásnál eltérő vélemények 
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lehetségesek, így Havas szövege sem te-
kinthető minden esetben egyedül lehetsé-
gesnek. Ezzel ő maga van legjobban tisz-
tában: számos esetben megjegyzi az eltérő 
olvasatról: „fortasse recte”. Magam nem 
egyszer a „fortasse” mellett döntenék, sőt 
olykor e nélkül is hajlamos volnék Sam-
bucus szövegét követni. Azonban a varia 
lectiók kimerítő felsorolása (beleértve a 
régebbi kiadásokét) a kutatónak szerencsés 
módon lehetővé teszi az egyéni mérlege-
lést. Így például nem tartom indokoltnak, 
hogy a latin szövegben mellőzi a fejezet-
címeket (amelyeket a kéziratok több-
kevesebb egyöntetűséggel hoznak), csupán 
a magyar fordításban adja meg, zárójelben. 

Az Intelmek legutolsó és legjobb fordí-
tása Bollók Jánosnak köszönhető (2000). 
Bollók fordítása pontosan és világosan 
értelmezi a latin szöveg gondolatait, szö-
vegezése simán folyó, stilárisan is kifogás-
talan. Havas fordítása inkább etimológiai 
szószerintiségre törekszik. Így rögtön az 
első mondatban: cuncta Dei nutu condita 
„minden, amit Isten fejbólintásával megte-
remtett”. A nutus első jelentése valóban 
’bólintás’, de általában átvitt értelemben, 
’egyetértés, elhatározás’ jelentéssel hasz-
nálatos. A keresztény hagyomány szerint 
Isten nem fejbólintással, hanem „egy sza-
vával híva létre mindent”. Bollóknál: 
„amit Isten akarata megalkotott”. Vagy pl.: 
amicus dei … non eris „nem leszel … 
Isten barátja”. Bollóknál: „nem leszel ked-
ves … Isten előtt”. Vagy: magnificant au-
lam „nagyszerűvé teszik az udvart”. Bol-
lóknál: „emelik az udvar tekintélyét”. 
Vagy: misericordia „megbocsátó szív”. 
Bollóknál: „irgalmasság”. Így a magyar 
szöveg némileg a gimnáziumi latin aukto-
roknak a háború előtti, úgynevezett „Acél-
puskák” szóról szóra történő fordítására 

emlékezteti az én korosztályomat. Örven-
detes kivételt képez a X. fejezet, amelynek 
stilisztikailag is kifogástalan fordítása 
talán a Bollókénál is szebb. 

Eltekintve ettől az egyedi stiláris meg-
oldástól, az ennél lényegesebb tartalmi 
vonatkozásokban bizonyos esetekben igen 
figyelemreméltó Havas szövegértelmezé-
se. A regnum szót következetesen és he-
lyesen „királyság”-nak fordítja, nem „or-
szág”-nak, mint a régebbi fordítások. 
Rendkívül lényeges apróság a VIII. fejezet 
bevezető szavainak fordítása: executio 
maiorum „az ősök követése”, ahol kivéte-
lesen Bollók pontatlan: „elődök követése”. 
Havas fordításának indokoltságát bizonyít-
ják a szó szinonimái a fejezetben: patres, 
parentes „atyáid, szüleid”, ami egyértel-
műleg Istvánnak arra a figyelmeztetésére 
utal, hogy fia ne a különböző idegen ural-
kodók szokásait, hanem saját Árpád-házi 
fejedelmi ősei hagyományait kövesse 
országa kormányzásában. Istvánnak ezt a 
nemzeti hagyományokat őrző beállítottsá-
gát az eddigi kutatás mindeddig hallgatás-
sal mellőzte, és örvendetes, hogy Havas 
fordítása és bevezető tanulmányának ide-
vágó, figyelemre méltó megállapításai rá-
mutatnak erre. 

Tartalmi vonatkozásban legfeljebb né-
hány esetben kell helyesbítenünk a fordí-
tást. Így az első mondatban suaque … 
praeordinatione disposita „az eleve elren-
deléssel sajátjaként (!) … el is igazított”, 
ahol a sua sing. abl.-t plur. acc.-nak értel-
mezi, vagy pl. a IV. fejezetben hac vita 
comite (Bollók: „evilági életemben”) „eb-
ben az életben oltalmazó társadként” fordí-
tást olvasunk (ez latinul nem abl., hanem 
comitem acc. volna, me-vel egyeztetve). 

A kiadványt önálló tanulmánykötet ér-
tékével bíró bevezetés előzi meg (VII–
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XCIX), amelyben Nemerkényi Előd ide-
vágó kutatásaival összhangban mindenek-
előtt azt vizsgálja Havas, hogy az Intelme-
ket írásba foglaló főpap gondolatvilágára 
mennyiben hathattak az ókori klassziku-
sok. Elsősorban Cicero De officiis című 
munkájának gondolatmenetéhez való ha-
sonlóságra utal. Cicerón kívül Sallustius, 
Florus, Sulpitius Severus műveiből vett 
idézetekkel hívja fel a figyelmet a hason-
lóságokra. Mindezeket nem szükségszerű-
en teljes szövegükkel, csak közkézen for-
gó, florilegium-szerű gyűjteményekből 
kellett ismernie a főpapnak. Az Intelmek 
szövegében azonban egyetlen konkrét 
célzás sincs mindezekre, így az eddigi 
vizsgálatok is csak közhelyszerű általános-
ságokat tudtak kimutatni. Ehhez hozzáfűz-
ném azt, hogy amikor nem semmitmondó, 
moralizáló kijelentésekről van szó, hanem 
a IV, VI, VIII. fejezetben gyakorlati kér-
désekről (Szűcs Jenő találó megállapítása 
szerint a „pannón valóságról”), akkor 
egyáltalán nem mutatható ki az antik szer-
ző erkölcstanító szövegeinek bárminemű 
hatása, csupán egyetlen történelmi példára 
utalás: az Aeneas-utódok és az Árpád-házi 
fejedelmek pozitív szerepének párhuzam-
ba állítása. 

Arra is figyelmeztet Havas, hogy Géza 
és István bizánci kapcsolatokat is ápolt, és 
bizánci görög hatás is érvényesülhetett az 

Intelmek megfogalmazásában. Ez nem 
lehetetlen, de a szövegben nincs nyoma. 
Szintén nincs nyoma a szövegben chili-
asztikus gondolatoknak, amelyeket Havas 
behatóan ismertet. 

Bár nem kapcsolódik szorosan a szö-
veghez, de igen érdekes, önálló monográ-
fia értékű fejezete a bevezetésnek II. Szil-
veszter pápa kultúrpolitikájának elemzése 
a keleti birodalmak, köztük Magyarország 
beillesztésének szándékáról. Eddig a hazai 
kutatás nem foglalkozott ezzel a kérdéssel 
az Intelmek létrejöttének kapcsán. 

Mindezek fölött döntő fontosságú, hogy 
Havas a bevezetésben is hangsúlyozza, a 
fordításban is (mint említettük) érvényre 
juttatja az ősi magyar törzsi-fejedelmi 
tradíció érvényesülését István politikájá-
ban, amiről nem szokás beszélni, és amire 
én is ismételten megkíséreltem figyelmez-
tetni. (Saját pogány Vajk nevének haszná-
lata a mindennapi életben, fiának ismeret-
len eredetű, pogány Emereh névadása, az 
Intelmekben az Árpád-házi ősök követésé-
re buzdítása, lásd fent.) Ez más megvilágí-
tásba helyezi államalapító királyunkat, 
mint alakjának a Habsburg-időktől napja-
inkig tartó, kozmopolita átszínezése. 

A kötetet hasznosan egészítik ki a leg-
fontosabb kéziratokból vett fénymásola-
tok. 

Vekerdi József 

ZOLTÁN ANDRÁS: OLÁH MIKLÓS ATHILA CÍMŰ MUNKÁJÁNAK 
XVI. SZÁZADI LENGYEL ÉS FEHÉROROSZ FORDÍTÁSA 
Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2004, 554 l. 
(Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 6). 

Zoltán András könyve a Nyíregyházi 
Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tan-
széke, a Veszprémi Egyetem Tanárképző 

Kara és az ELTE Ukrán Filológiai Tan-
széke kiadásában jelent meg, s elmondhat-
juk, eredményei nemcsak a nemzetközi 


