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Előszó
Tisztelt Honpolgár!
TALÁN nincs abban túlzás, amikor azt állítjuk, hogy a
Huszita Biblia a magyar művelődéstörténet egyik
legjelentősebb dokumentuma, sőt sarokköve. Csaknem
fél évezreddel azután, hogy a magyarság keresztény hitre
tért, elképzelhetetlen, hogy a Szentírás anyanyelvi
ismerete legalább részleteiben ne lett volna biztosított.
Számos történelmi forrás, adat támasztja alá, hogy
ebben a korban – amikor a latin írásbeliség ellenére az
anyanyelvi kultúra virágzott – a laikus elem magyarul
dicsérte az Urat. A magyar husziták ezen a szinten léptek
túl, amikor elhatározták, hogy magyarra fordítják a teljes
Bibliát.
A tudósok mai napig sokat vitatkoznak eme töredékesen fennmaradt nyelvemlékünkről. A
mai napig tisztázatlan kérdések szinte nyomasztóan hatnak: biztosan a teljes Szentírás
lefordításával sikerült végezniük? Vajon korábbi fordításokat – esetleg bogumil iratokat –
használtak fel, vagy a mű teljes egészében a sajátjuk volt? Akármi is legyen a válasz, Pécsi
Tamás kamanci és Újlaki Bálint szerémbecsei papok megérdemelnék, hogy egyszer szobor
vagy kopjafa álljon emlékükre, mert nagy szolgálatot tettek a magyar anyanyelvi kultúrának.
Hiszen ma már tudjuk, hogy nem az „eretnekség ördögi gonoszságával” telítődtek meg,
hanem istenkereső emberek voltak, átlagon felüli intellektuális képességekkel.
Bő 550 éve az egyházi érdek és a világpolitikai csillagállás nem kedvezett a magyar
huszitáknak: kíméletlen üldöztetésben volt részük, ami fájdalmas kihatással volt a
magyarságra. A reájuk küldött inkvizítor, a példátlan kegyetlenséggel eljáró – utóbb szentté
avatott – Marchiai Jakab még az elhunytaknak sem kegyelmezett. Történészeink egy része
nem ok nélkül tartja tömeggyilkosnak a frátert, akitől egy dolgot semmiképpen sem lehet
elvitatni: példás hatékonysággal tett „rendet” a Délvidéken. Aminek a magyarság
szempontjából fájó következményei származtak: elmenekült az ország területéről sok ezer
művelt, értékes emberfő, a Szerémség magyar ajkú lakossága pedig – néhány évtizeddel a
mohácsi katasztrófa előtt – meggyérült. Helyüket rác bevándorlókkal pótolták későbbi
uralkodóink, amely politika – ma már tudjuk – végzetesnek bizonyult számunkra.
Mégsem azért foglalkoztunk egyesületünk kebelében ezzel a nagy jelentőségű, méltatlanul
elfeledett és elhallgatott nyelvemlékünkkel, hogy siránkozzunk a múlt megmásíthatatlan
történésein. Nekünk a jövőre kell gondolnunk, mert az – a lehetőségek szabta korlátok
között – mindig szabadon alakítható. Figyelmeztetnünk kell a magyarságot arra, hogy
őseinktől örökölt anyanyelvünket (amit a husziták kései moldvai utódai éppen most
felejtenek el) meg kell óvnunk a globalizáció veszélyeitől.
Budapest, 2017. július 10.
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Hetzmann Róbert
Magyar Patrióták Közössége, elnök

Berki Edith – Maráci Dávid:

Magyar husziták a Szerémségben
Történelmi előzmények
Az európai történelem a virágzó középkor időszakát a XII-XV. századra teszi. Az árutermelés,
a kereskedelem, a pénzgazdálkodás, az ipari fejlődés magával hozta a városok kialakulását és
megerősödését azokon a helyeken, ahol a távolsági kereskedelem útvonalai vezettek. A
tömegáruk szállítása volt jellemző, mint, gabonafélék, bor, méz, fa, szőrme. A kereskedelmi
útvonalakhoz, melyek zarándokutak is voltak, csatlakozik a Duna mentén Bécs, Prága, Buda,
Visegrád is.

A belső áruforgalom fokozódása miatt a vásáros helyeken megkezdődött a városok és a
mezővárosok kialakulása (Esztergom, Pécs, Székesfehérvár, Szeged, Debrecen, stb.) A
városiasodással megjelentek a városi kiváltságok, a patrícius lakosok öntudatosodása,
művelődésre, tanulásra való igénye, ami magával hozta a világi értelmiség kialakulását. Az
iskolázás fejlődése, terjedése folyományaként, egyetemek, egyetemi városok alakultak ki
(Párizs, Bologna, Padova, Prága, Krakkó, stb.)
A latin műveltség mellett megjelent az igény az olvasmányok magyar nyelvű fordítására, a
magyar nyelv használatára. Így például a budai beginák 1448-ban azt kérik, hogy magyarul
tanítsák őket az apácakolostorokban. Az iskolázás fejlődése és az egyetemjárás
következtében pedig megszaporodtak a könyvek.
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Az első magyar nyelvű szövegek, szövegrészek vendégszövegekként jelentek meg eleinte
latin nyelvű polgári iratokban, majd kódexekben és könyvekben is. Ezek a szójegyzékek,
glosszák teremtik meg az alapját a kezdeti irodalom és a hozzá kapcsolódó műnyelv
kialakulásának.
A latin nyelvű világi irodalom mellett megjelentek az első magyar nyelvű fordítások,
irodalomi alkotások, majd a vallásos irodalom is nyitott a magyar nyelv felé (Ómagyar Máriasiralom, Margit-legenda, Ferenc-legenda, stb.). Különleges szerepet töltenek be a nemzeti
nyelvek győzelmében a bibliafordítások, hisz új fogalmak jelennek meg, illetve a fordítás
próbálja megközelíteni az eredeti latin, görög, héber nyelv kifejezéseit, szóhasználatát
magyar nyelven. Eleinte egyes szövegrészeket fordítottak le, de ezekről az "olvasmányokról"
csak hivatkozásokból tudunk (pl. az egyik latinnyelvű Margit-legenda, vagy Jacopo
Passavanti utalása).
Ez a minden területen forrongó időszak a társadalmat alkotó emberek gondolkodásában,
igényeiben, indulataiban is jelentős változást hozott. Szociális elégedettlenség, a vallási
tanítások és a gyakorlat között feszülő ellentmondások, a gazdasági kiszolgáltatottság
kritikus vélemények megfogalmazásához, laikus mozgalmakhoz (pl. a beginizmus), eretnek
mozgalmakhoz (pl. bogumil eretnekség, valdens mozgalom, huszitizmus) és lázadásokhoz
vezettek.
Az eretnek mozgalmak közül Magyarországon a huszitizmus vált országos hatásúvá és
formáló erővé az irodalomban is.

A huszitizmus
A prágai városi polgárság körében keletkezett és az ottani
egyetemen formálodott meg. Tanítói és kidolgozói a prágai
egyetem két tudós tanára, Husz János (1369 k.-1415) és Prágai
Jeromos (1360 k.-1415) voltak. A konstanci zsinat máglyára küldte
mindkettőjüket, de a huszitizmus elterjedését már ez sem
akadályozhatta meg. A táboriták harcaiban tovább folytatódott a
reformtörekvés és vált egyházellenes, vagyonegyenlőségre
törekvő, a nemzeti jelleget hangsúlyozó mozgalommá.
Magyarországon az alsó papság és a parasztság körében terjedt el leginkább, a nyugati
országrész mellett a Délvidéken alakultak ki erős bázisai, keleten Zalánkeménig, délen
Árpatartóig, nyugaton Újlakig voltak híveik, és az 1430-as években érte el tetőpontját.

A Délvidék gyöngyszeme, a Szerémség
A Duna és a Száva között elterülő vidék, „nagytáj”, mely Sirmium, vagyis Szerémvár
(Szávaszentdemeter, ma Sremska Mitrovica) központtal már az ókorban értékes
kultúrterület volt, Domonkos László író szavaival élve: a régi Magyarország legszebb és
leghíresebb virága. A X. századtól Magyarország része lett, a középkorban vármegyét
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szerveztek területén, akkori neve Bolgyán volt. Ezt a nevet Árpatarló (ma Ruma) város
közelében található település őrzi (ma Budjanovci). A középkori Magyarország egyik
legértékesebb, legfejlettebb és legsűrűbben lakott mezőgazdasági vidéke volt. A Duna
mentén egymás mellett sorakoztak a kisebb-nagyobb falvak és mezővárosok: Újlak,
Bánmonostor, Cserög, Dombó, Kamanc, Karom, Bélakút, Zalánkemén, a bácskai oldalon pl.
Bács, Kő, Pest, Futak. Jelentősebb helységnek számított még Szávaszendemeter,
Szentgergely, Nagyolasz, Marót. Északi részén, a Dunával párhuzamosan 15-20 km széles és
70 km hosszúságú hegygerincével húzódik a Tarcal-hegység (ma Fruška Gora), mély
völgyeket nyitva észak és dél felé. Az elvadult rengeteg és a szelíd hajlatok váltakozása teszi
festőivé. Védelmi vonalként várak figyelték a csúcsokról a kereskedelmi utakat, kolostorok
húzódtak be rejtőzködőn a völgyhajlatokba. Ide települtek a szőlőskertek is, hogy
megalapozzák a szerémségi bor hírét. A borkereskedők és szőlőbérlők (Szegedről is)
valósággal elárasztották Kamancot és vidékét.

A szerémi bor
A szerémi bort a középkorban a borok királyának nevezték, de már a római császárok is ezt
itták és ez folyt Mátyás király híres visegrádi palotájának kútjából is. Az első írott, dícsérő
forrás a szerémi borról 1217-ből származik. De idézhetjük Temesvári Pelbártot is: „a
mértékletesen fogyasztott bor jó tulajdonságai révén hasonló a szeretethez.”
Az államalapítás után néhány évtizeddel már komoly borszállítmányok indultak innen útra a
gyors és biztonságos szállítási lehetőséget nyújtó Dunán.
A mai péterváradi erőd telepedett rá Bélakút monostorára, melyet IV. Béla király alapított
1237-ben, és ahol a Tarcal hegy oldalában futó szőlőbirtokokat tulajdonló és gondozó
szerzetesek éltek. A szőlőtermesztés és borkereskedelem központja Karom, kései szerb
nevén Karlóca volt, melyet 1308-ban említ először forrás. Több kilométer hosszú pincéiben
tárolták a bort. (Ma 14 kilométer hosszúságuk.) A vidék másik központja Ürög volt, de kiváló
bor termett Péterváradon, Zalánkeménben, Szerlökön és Kőszentmártonban is.
A Péterváradtól délnyugatra
fekvő Kamanc városa is a szőlőnek és a bornak köszönhette gazdagságát. Ez a város
követte leginkább a huszita
tanokat és állt legkeményebben ellent az eretneküldözésnek.

Maurer Oszkár szőlője
Karomban (Kép: Berki Edith)
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A huszitizmus terjedése a Dél-vidéken
A térítéssel foglalkozó magyar ferencrendiek Rómába küldött
jelentéséből (1445-1461) és Marchiai Jakab irataiból tudjuk, hogy a
szerémségi és a moldvai husziták teljesen elvetették a böjtöt és a
vasárnapon kívül más ünnepeket sem tartottak meg, mert ezek
szerintük az emberek találmányai. A misekönyvből törölték a szentek
nevét, szentként tisztelték az 1415-ben vértanúhalált halt Husz
Jánost, akit a prágai egyetem 1417-ben szent vértanúnak jelentett ki
és elrendelte egyházi tiszteletét. (Július 6.)

Elvetették Szűz Mária tiszteletét, így a Mária-ünnepeket sem tartották meg. Marchiai Jakab
1437 elején azt panaszolja a pápának, hogy a délvidéki husziták a hajnali és esti harangszóra
nem imádkozzák az Ave Maria-t, hanem tüntetőleg más imádságokat mondanak. (A pápa
válaszul búcsút engedélyezett azoknak, akik hajlandóak ezen időben térden állva a három
Üdvözlégyet elimádkozni és egyúttal a szentségekhez járulni.)
Marchiai Jakab még a halottakat is kiásatta és elégettette máglyán, ha felmerült az
eretnekség vádja. A krónikák feljegyezték, hogy 1439 nyarán a kamanci polgárok
kiszabadították a már karóhoz kötözött elítélteket Magyar Bálint szabó felhívására, aki
ezután kivont karddal kergette az utcán a bírót.
Szalkai Balázs Ferences Krónikájában a következőket írja: "Ebben az
időben még két tanult ember is távozott innen Kamancról, tudnillik
Tamás és Bálint, akik miután ezt néhány megszállott férfival és
asszonnyal megtanácskozták, éjnek idején Moldvába szöktek, ahol
aztán ez a két pap elterjesztette az említett eretnekséget, és mindkét
testámentum írásait lefordította magyar nyelvre. Hogy aztán ezekben
az írásokban mennyi és milyen eretnekség nyilvánul meg, amint én
magam is olvastam, azt senki sem tudná megszámolni..." (Csonka
Ferenc fordítása) Ilyen eretnekségnek tekintették például a spiritus
sanctus "szent szellet"-nek történt fordítását, amely már okot
adhatott Marchiai Jakab (képünkön) inkviziciója számára az üldözésre. Ennek ellenére a
fordításban tartalmi eretnekséget nem lehet kimutatni.
A két világi pap, Pécsi Tamás kamanci oltáros pap és Újlaki Bálint mester szerémbecsei
(belcsényi) pébános volt. Mindketten a prágai egyetemen tanultak, Tamás 1399-ben, Bálint
1410-ben iratkozott be, aki két év múlva szerzett magiszterséget.
Ott ismerkedtek meg Husz János tanaival és maguk is huszitává lettek. A bibliafordítást 1416
körül kezdhették el és 1441 előtt fejezhették be. A huszita eredetet bizonyíthatja a prágai
egyetem anyakönyvében található két név is: "Thomas de Quinqueeclesis 1399-ben
baccalaureus", valamint a "Valentinus de Ujlak 1411-ben baccalaureus". A huszita eredetet
megkérdőjelezők viszont azt mondják, hogy ez nem bizonyítja az azonosságot a kamanci két
pap személyével.
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A Huszita Biblia
A Huszita Biblia jelen ismereteink szerint az
első magyar bibliafordítás. Másolt részei a
Bécsi- (1450 körül), a Müncheni- (1466), és az
Apor-kódexben (XV. század vége) találhatók. A
két első kódex őrzési helyéről, a harmadik
egykori tulajdonosáról kapta a nevét.
XIX. századi felfedezése után eredete,
fordításának körülményei körül élénk viták
folytak. Voltak, akik úgy vélték, hogy ferences
fordításról van szó.
Mások azt feltételezték, hogy ezek a töredékek, egy breviárium (kötelező imádság- és
zsoltáranyag, a zsolozsma számára előírt
összes szöveget tartalmazó liturgikus könyv)
szövegének szerkönyvekben szétosztott
darabjai. Ezt látták igazolva azzal, hogy a
Bécsi-kódex az őszi időszak ótestamentumi
olvasmányait tartalmazza, a Müncheni-kódex
csak az Újszövetség négy evangéliumának
fordítását közli, míg az Apor-kódex psalterium
(zsoltároskönyv) fordítás, dicsénekek, himnuszok és credo-magyarázat kiegészítéssel. A
feltétlezés szerint e három kódex-részletet
nem a Bibliából, hanem kolostori szerkönyvekből fordították preémontrei, vagy bencés
szerzetesek. A katolikus eredet bizonyítékaként tekintették a naptárt a benne jelölt
ünnepekkel, szentek nevével.
Szalkai Magyar Balázs (a bosnyák vikáriátus
első magyar származású vezetője, krónika író)
Ferences Krónikája más feltételezéseknek ad
teret a huszita vonulat leírásával. Horváth
Cirill (1875-1941, magyar irodalomtörténész,
ciszterci szerzetes, egyetemi tanár, MTA tag),
majd a huszadik század elején Mészöly
Gedeon (1880-1960, magyar nyelvész és
irodalomtörténész, műfordító, egyetemi
tanár) is a huszita eredet mellett foglalt állást.
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A Bécsi-kódex
A bibliafordítás legrégebben másolt kódex-részlete a Bécsi-kódex, melyet első tudományos
feldolgozójáról és háromszoros másolójáról, Révai Miklós Mátyás Jánosról (1750-1807
nyelvész, egyetemi tanár a magyar történeti nyelvészet megalapítója, piarista, hét nyelven
beszél), Révai-kódexnek is neveznek. Százhatvanhat papírlapra bastarda (kapcsolt barátgót) betűvel írt levélből áll, XIX. századi aranyozott bőrkötés fogja össze.
Az Ószövetség könyveiből tartalmazza Ruth, Judit, Eszter, a Makkabeusok második
könyvének 6-7. fejezetét, Báruk és a tizenkét kisebb próféta könyvét (Dániel Oziás, Jóel,
Ámosz, Abdiás, Jónás, Mikheás, Náhum, Habakuk, Szofoniás, Aggeus, Zakariás, Malakiás). A
kódexben három kéz munkája fedezhető fel, sok íráshibát vétettek, de követik a
mellékjeleket használó huszita helyesírást. Ez a kódex őrizte meg a bibliafordítás eredeti
nyelvállapotát, a másik kettőbe a másolók belevitték saját nyelvjárásukat.

A kézirat felfedezése előtti sorsáról semmit nem tudunk, de a XVIII. század első felében már a
bécsi Udvari Könyvtárban őrizték. 1932-ben a velencei kulturegyezmény keretében került az
Országos Széchenyi Könyvtár tulajdonába, digitalizált változatát bárki olvashatja az
interneten.
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A Müncheni-kódex
A Müncheni-kódex az újszövetség négy kánoni evangéliumának fordítását tartalmazza
(Máté, Márk, Lukács, János).
Ezeket megelőzi a már korábban említett, az év tizenkét hónapjára vonatkozó naptár-lap az
ünnepek és a szentek nevével, mely a jelenleg ismert legkorábbi magyarnyelvű
kalendárium, egy naptárkerék, melynek segítségével meg lehet szerkeszteni az adott évi
naptárt, és amely az 1416-1435 közötti ciklusra vonatkozik, valamint egy táblázat a
vasárnapibetű és az aranyszám meghatározására. (A mai szóhasználatban öröknaptárnak
neveznénk.) A naptárkerék vonatkozó évszámaiból következtethető ki a bibliafordítás ideje.
A kódex anyaga az első lapot kivéve papír.

Az írás vizsgálata során megállapították, hogy három elkülönülő írásról beszélhetünk, ezek
közül a két nem túl jelentős, ismeretlen másoló mellett – az egyik öt sort írt, a másik néhány
hasábot – Németi György a kódex másolója. Ezt bizonyítja a János-evangélium végén
található szöveg is:
E könyö megvégeztetett
Németi Györgynek Hensel Emre fiának
keze miatt
Moldovába Tatrosnak városában
Úr születésének ezer négyszáz hatvan hatodik esztendeibe.
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Németi Györgyről nincsenek adataink, de nevéből vélhető, hogy szász eredetű magyar
családból származott. Feltételezik gyakorlottságát a másolásban és így neki tulajdonítják az
evangéliumok első lapjainak díszítését és az iniciálékat is.
A kódex kötése nem eredeti, azt Johann Albrecht Widmannstetter (1506-1557) ismert
német humanista, diplomata, orientalista, filológus és teológus készíttette el és címfeliratot
tétetett rá: Quatuor Evangelia lingua Hungarica. A szenvedélyes könyvgyűjtő feltehetőleg
Postellus Györgytől kapta ajándékba a kódexet. (Máté evangéliumának első lapjának aljára
nevét is bejegyezte, mint tulajdonos.) Widmannstetter halála után – akkor regensburgi
kanonok – egyedülálló könyvtára – és így a benne számunkra oly fontos kódex is Seld György
Zsigmond királyi tanácsos birtokába került, akitől V. Albrecht bajor herceg szerezte meg, és
ezzel 1575-ben megalapozta a Müncheni Udvari Könyvtárat. Itt lappangott felfedezéséig.

A legújabb kutatások szerint nem Fejérváry Miklós fedezte fel 1834-ben, hanem Fejérváry
Gábor 1833-ban. Ezután a Tudományos Akadémia elnöke, Teleki József gróf eléri, hogy
másolásra kölcsön kapjuk a kódexet, amiben József nádor is segíti. A másolatot hat hónapi
kemény munkával Bécsben készíti el Jászay Pál (1809-1852, történész, nyelvtörténész,
jogász, MTA tagja). Tiszteletére Jászay-kódexnek is nevezik. A kódex nyelvtani
sajátosságairól értekezést írt és szavaihoz szótárt is szerkesztett. Ezen írásokat Döbrentei
Gábor (1785-1851, költő, királyi tanácsos MTA tag), saját jegyzeteivel ellátva 1842-ben
kiadta. (Akadémiai Nyelvemléktár III. Kötet) A kódexet a XIX. században kétszer, a XX.
században háromszor adták ki.
Napjainkban az interneten is megtalálható digitális változata, ahol oldalanként
böngészhetjük, találgathatjuk a régi betűk mai megfelelőit, de határozottan állítom, hogy
egy idő után felismerhető és olvasható lesz a 21. századi szemnek is.
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Az Apor-kódex
Az Apor-kódex három egymástól független kézirat egybekötéséből jött létre.
Közülük az első a Huszita Biblia Zsoltárok könyvének első magyar fordítását őrizte meg, és a
zsolozsmához kapcsolódó szövegeket (bibliai kantikumok – új testamentumi dicsének-,
himnuszok). Így például az Athanasius-féle magyarázatos hiszekegyet (Symbolum
"Quicumque"), vagy a zsolozsma himnuszait adventtől húsvétig. A kései másolatot 1490
körül vetették papírra.
A kódex második szövegegysége, a "Három jeles szolgáltatás" premontrei eredetű. A
harmadik egység Mária és Szent Anzelm dialógusa Krisztus szenvedéseiről. 114 levélből állt,
kötése barna borjúbőr borítású bükkfa-tábla, 1519-1520 közötti budai reneszánsz munka.
Erősen rongálódott, mondhatni, csonka. A levelekből 25 elveszett, 21 levélnek csak a sarka
van meg, más levelek hiányoznak, egy 25 levélnyi részt pedig kivágással eltávolítottak.
Rejtőzködéséből 1877-ben került nyilvánosságra. A kódex legrégibb megállapítható
tulajdonosa Apor Péter báró (1676-1752 történetíró, főispán, királybíró) volt. 1879-ben
került a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumba özv. Cserey Jánosné Zathureczky
Emília ajándékaként, ahol napjainkban is őrzik. Nevét Szilády Áron adta, Kiskunhalason,
Apor Péter tiszteletére. Az első világháborúban, 1916 őszén, a megszálló román hatóságok
leltározták. A román csapatok kiszorítása után a Magyar Nemzeti Múzeumba menekítették,
ahonnan 1918 augusztusában került vissza az őrző intézménybe más, Pestre szállított
tárgyakkal együtt. A magyar állam többször tett kísérletet a kódex restaurálására, de erre
csak 2009-2010-ben került sor.
A könyv korábbi sorsára csak
következtetni tudunk. A kézirat
első részének keletkezési idejeként a XV. század első felét, a
másodikra a XV. század második
felét és a harmadikra az 1520
előtti időpontot jelölik meg. Ez
utóbbinak az a magyarázata,
hogy a könyvet ugyan abban a
műhelyben kötötték, mint a
Lányi-kódexet, amely premontrei apácák számára készült 1519ben.
A kódex négy kéz írása és ebből kettő kapcsolható a Huszita Biblia részéhez, ami a helyesírási
bizonytalanságokból következtetve, a többedik másolat lehet. A többi rész katolikus
szellemiségű fordítás. Másolói férfi szerzetesek voltak és mint fentebb már leírtuk,
premontrei apácák számára készült, bizonyosan ők használták. A kódex díszítését egyszerű,
stilizált vörös lombard iniciálék jelentik.
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A kötészeti munka ugyan abban a műhelyben készült, ahol a Lányi-kódexé. Az azonos
kötészetből és használókból valószínűsíthető, hogy mindkettőt a somlóvásárhelyi
premontrei apácák számára állították össze.
Az Apor-kódexet nem sorolhatjuk kizárólagosan a bibliafordítások közé, mivel az összeállítói
szándék és maga az összeállítás tartalma is liturgikus kódexre utal.
Az 1416 körül készült eredeti bibliafordítást másolták, melynek bizonyítékát több kódexben
is megtalálhatjuk (Jordánszky-, Winkler-, Döbrentei-, Érdy-, Érsekújvári-kódexekben) és
ezeket a másolt részeket tartalmuk szerint, a használatnak megfelelően állították össze. Ezek
azonban nem kerültek a liturgia alatt használatba, hisz az latin nyelven folyt. Ezért
feltételezhető, hogy ezek a liturgikus kódexek egyéni és közösségi olvasmányokként
szolgáltak.

A Huszita Biblia szövege, nyelvezete
Az elemzők úgy vélik, hogy a bibliafordítókra, és így a magyar helyesírásra is, hatott a Huszféle helyesírási reform. Husz helyesírási rendszerének fő sajátoságai az egyszerűség, a
szabatosság és a következetesség. Kettős jegyű betűk kiküszöbölése, egyszerű betűk
alkalmazása, rövid és hosszú magánhangzók megkülönböztetése, az etymológus y- és iszigorú betartása. Husz hatásának tekinthető a Bécsi- és a Müncheni-kódexben először
megjelenő mellékjeles helyesírás.
A középkorban a bibliafordítás eleve rendkívüli teljesítmény, a mi fordítóinknak fokozottan
nehéz feladattal kellett megküzdeniük. Üldöztetés, menekülés, szótárak és nyelvtan nélkül.
Hogy visszaadhassák az eredeti könyv nyelvi gazdagságát, szóképzés, szóújítás, szóösszetétel
alkalmazásával kétszáz új szót is alkottak, így érzékeltetve az értelmezés árnyalatainak
különbözőségeit. Pl.: "kérjétek ezért az aratatnak az Urát, hogy ereszje a munkásokat ő
aratására" (Luk. X. 3) – ahol az egyik esetben az aratás elvont fogalmáról, míg a másikban a
konkrét munkafolyamatról van szó. Az alkotott szavak közül sok már elavult, de néhány
érdekesebbet megemlítünk: álnalkodat-csel, címerlet-cím, ragadozat-préda, villamodathajnal, hírvadat-halványság, holval-reggel, császárlat-császárság. A tájszavakat, és általában
a korabeli élő nyelv kifejezéseit bátran alkalmazzák egyes bibliai nevek, kifejezések
jelölésére, pl. Etiópia-Szerecsenország. A fordítás, hasonlóan a későbbi nyelvújító
mozgalomhoz, fordulópontot jelent az írott magyar nyelv és a magyar nyelvű irodalom
történetében.
Nyelvezetükre jellemző a határozók és névmások nyomósított formája, pl. míglen, mikoron,
netalántál talán, önnön bennük, minnenmagunk. Hasonlatosan jellemző egyes sajátos
kötőszavak következetes használata, pl. monnal mint, és úgy tehát, mint, miként, miképpen.
A mondatokban feltűnően gyakran fordulnak elő egyes, napjainkra már elavult igealakok,
mint például a jeles jövő idő (látand, üldözend, meghaland). A mondatok felépítésében
gyakran tetten érhető a latin hatás, ennek elelnére elmondhatjuk, hogy a Huszita Biblia
fordítói megteremtették a 15. század irodalmi nyelvét és alkotásukkal méltóképpen zárták le
a középkor virágzó századainak irodalmát.
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Hetzmann Róbert:

Hol állt a magyar husziták tatrosi temploma?
Amikor a Magyar Patrióták Közössége elnöksége elhatározta, hogy a 2016-os esztendőt a
Huszita Biblia Emlékévének nyilvánítja, az e célból felállított munkacsoport elsődleges
feladata volt tisztázni, milyen középkori emlékek léteznek Moldvában, amelyek közvetlenül
a magyar husziták hagyatékának tekinthetők. Ez a feladat értelemszerűen a tatrosi
templomra szorítkozhatott, ahová a délmagyarországi husziták menekültek és ahol a Biblia
(egy részét) fordították, de a kutatás kiterjedt a Szerémségben még fellelhető
maradványokra is. Különösen a Zalánkeménben, a Dunához levezető út kanyarulatában
meglévő kolostorrom azonosítása nagy jelentőségű ebből a szempontból, hiszen feltehető,
hogy ebben a begina zárdában is fordították a Szentírást.
Moldva viharos – még talán a szerémséginél is kuszább – múltja miatt nem hozhatott nagy
meglepetéseket, az mégiscsak számottevő, hogy gyakorlatilag sikerült azonosítanunk annak
az egykori magyar templomnak a maradványait, amelynek falai között a magyar Bibliát
másolták. A tatrosi „huszita templom” azonban nem a mai Tatroson, hanem tőle délkeletre,
a szomszédos Ónfalva/Onyest (Oneşti) város katolikus temetőjében rejtőzik, a nép pedig
„Csonkatoronynak” szólította. Ónfalva különleges fekvésű hely: négy folyó találkozik itt, a
Tatros, és három mellékvize: a Háromszéki-havasok felől érkező Ojtoz és Külső-Kászon,
valamint a balparti Tázló. Ez a hatalmas vidék, a Tatros folyó völgye a Gyimesektől egészen a
Szeret vonaláig a középkori Moldva korai történelmében külön tartományt képezett, és
feltehetőleg (Györffy) a Székelyföld meghosszabbított részét jelentette. Ahogy a források
nevezték, „Tatros tartománya” akkoriban teljesen magyar lakosságú volt, amit a földrajzi
nevek a mai napig tanúsítanak. E vidék ősi magyar voltát maguk a román történészek sem
vonják kétségbe, sőt egyetértőleg elismerik (Iorga, Rosetti). Ez tehát az a kulturális talaj,
ahová a bőtermő Szerémségből a magyar szellemi élet kimagasló egyéniségei menekültek.

Tatros középkori címere

Tatros az ún. Müncheni Kódex miatt fontos a magyar kultúrtörténetben. A Kárpátok külső
lábánál, a Tatros (~Tatáros) folyó széles völgyében fekvő település a középkorban
mezővárosi rangot élvezett, és Moldva fontos helysége volt. Gazdaságát a kereskedelem
mellett a közeli sóbányászat adta, amire a település középkori címere is utal. A szomszédos
Ónfalva jelenleg egy ötvenezer lakosú szocialista iparváros, amit az 1950-es években
létesítettek egy csángómagyar falu helyén, és a Román Kommunista Párt egykori rettegett
főtitkáráról, Gheorghe Gheorghiu-Dejről nevezték el. Történelmi nevét a rendszerváltáskor
visszakapta. Érdekessége, hogy az eredeti települést csak részben pusztították el a nagy
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lakótelep-építésekkor, ami így megőrződött, és Sat Catolic (Katolikus falu) néven ma is önálló
kerületét adja. Meglepő, hogy ezen a részen a mai napig a lakosság többségét kitevő csángó
lakosság zöme beszél még magyarul! Mivel az olajipari központ elsősorban a másik irányba,
vagyis délkelet felé terjeszkedett, ez a történelmi szerencse megkímélte a régi katolikus
temetőt, ami a Csonkatemplom maradványait rejti.
A Magyar Patrióták Közössége kutatócsoportja Tatrosban két alkalommal folytatott
kutatásokat: egyszer 2017 márciusában, egyszer pedig nyáron. Sikerült személyes interjúkat
készítenünk több helybelivel, köztük a legidősebb családok egyikével, ahol az ember 97
(szül. 1920), míg az asszony 93 éves (szül. 1924) volt. Ennek különösen azért örültünk, mert
segítségükkel a még élőktől megszerezhető minden hasznos információ birtokába
jutottunk. Ahogy arra számítottunk, a helyi folklór sem a tatrosi husziták, sem pedig a régi
templom emlékét nem őrizte meg, mint ahogy arra sem tudtak visszaemlékezni, hogy Tatros
hajdan másutt feküdt: tehát annak sem maradt fenn az emlékezete, hogy egykoron a
település feljebb költözött eredeti helyéről. Egyedül a csodálatos Szt. Kozma és Damján
kápolnáról tudnak, amit a 17. századi források sűrűn említenek, mint a moldvai magyar
katolikusok és „szakadárok” (román ortodoxok) búcsújáróhelyét. Nem tudták nevén
nevezni, de elmeséltek egy teljesen ráillő, régi történetet egy hegyi kápolnáról, ahol
különféle csodák történtek. Lokalizálni a helyi emlékezet alapján azonban képtelenség.

Domb az ónfalvi katolikus temető közepén: a régi huszita templom maradványait rejti
20

A román régészeti anyagokban is találunk Tatrosról némi információt, ám ezek vakvágányra
terelnek bennünket. A falu középtáján, a mai ortodox templom mögött, a román temető
körül találunk egy csekély romot, ami a 17. századi – tehát már az átköltözés utáni – szakadár
templom kőalapzata volt. A katolikus temető kissé távolabb van, a faluból kifelé vezető út
mellett. Rengeteg magyar eredetű név olvasható a sírköveken, azonban magyar
helyesírással alig néhány (pl. Zsigmond – nyilván székelyek), magyar felirat pedig egyáltalán
nincs. A réginek számító, második világháború előtti sírokon is románul szerepelnek a nevek
és a szövegek.
Ami a tatrosi templom múltját illeti, a történeti források alapján a következő legfontosabb
információkat tudtuk felvázolni. Tatros(vásárhely) már 1400 előtt létezett, egyike a régi
magyar településeknek, melyet a források elsőként 1408-ban említenek. Régi katolikus
kőtemplomát Jó Sándor (Ştefan cel Bun) felesége, Magyar Margit fejedelemné asszony
építette 1400 körül, vagy valamivel azelőtt. Mint a Szerémségről szóló tanulmányokban erre
már utaltunk, 1439-ben kiűzték a délvidéki huszita magyarokat, akik letelepedtek ezen a
területen, ahol már korábban is volt magyar lakosság. Moldva akkori vezetése a katolikus
egyház ellenében jó viszonyt ápolt a huszitákkal, ezért nincs okunk mást feltételezni,
minthogy a már ott élő régi magyarság is huszita hitre tért. Maguk a husziták sem váltak
élesen külön a katolikusoktól, hiszen ők is e felekezet kötelékéből szakadtak ki –
pontosabban, az eretnekség stigmája miatt megszűntek az egyház része lenni. Itt,
Moldvában, ahová magukkalhozták a szőlőtermesztés ismeretét is (Tatrost ma is különböző
Szőlőhegyek veszik körül!), a könyvnyomtatás korát megelőzően kézzel másolták a magyar
nyelvű szentírásszövegeket. Ezek egyike, amely a Müncheni Kódexben fennmaradt,
megörökítette, hogy Hensel Imre fia, Németi György másolta 1466-ban Tatros városában.
A következő fontos esemény a település történelmében 1518-ban következett be, amikor
Mihály milkói püspök a helyi Boldogságos Szűz-templomban zsinatot tartott és
visszaállította a milkói püspökséget. Ez kétségtelenül a katolikus dominancia visszatérését
jelenti: a hátország nélkül maradt moldvai husziták egy-két generáció alatt bizonyára lelki
vezetők nélkül maradtak, és újra az anyaszentegyház vonzáskörébe kerültek.
1551-1552-ben drámai fordulat következett be: Nyúzó István fejedelem a moldvabányai
kivételével az összes moldvai katolikus templomot leromboltatta. István halálával (1552)
megszűnt az üldözés. Meggyőződésünk
szerint uralkodása idején pusztították el a
tatrosi ótemplomot, hihetőleg a Perkőről
lövették, és ezt követően költözött át
Tatros városa a folyó mentén feljebb, mai
helyére. Az 1641-es Diodat-jelentés
ugyanis már 1557-ben épült szép kőtemplomáról tudósít. A „második templom”
védőszentje Szent Miklós volt, mérete kb.
20x7 méter. Ez az új templom, amely a
maival egyező helyen állt, de anyagi
valójában nem a mai templom elődje.
Az ónfalvi temető, háttérben a Perkő (Perchiu) hegye
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Az 1571-es év fontos Tatros történetében, ugyanis ekkor Thabuk Mihály szegedi származású
pap véglegesen rekatolizálta a huszitákat Tatros és Románvásár környékén (mintegy 2.000
lelket!) – ezt követően a huszitizmus már csak Huszvárosban és környékén élt tovább,
nyomokban a 17. század közepéig.
1592-től a források megszakítás nélkül említik templomát. 1623-ban protestáns lakosokról
tesznek említést, ami bizonyára már a reformáció Erdélyből átgyűrűző hatásának tudható
be. 1641-ben már azt írják (a Diodat-jelentésben) Szent Miklós-templomáról, hogy
elhanyagolt, körülötte sövénnyel kerített temető található. Ezzel egy időben az oláhoknak
két (fa)templomát említik, amelyek közül az egyik helyszíne ma is megvan. Az 1643-as
híradás (Basetti) három magyar vonatkozású templomot ír fel: a Szent Miklós-templomon
kívül „a másik templomnak” csak a falai állnak, mérete kb. 10x5 méter, oltárán Szent István
szobra – ez lehet az ótemplom. Valamint, egy másik szétrombolt fatemplomot, ami a
„csodálatos” Szt. Kozma és Damján kápolna volt egykor.
A legfőbb késő középkori moldvai forrásmunka a Codex Bandinus, Bandinus/Bandulović
Márk vizitációja, amely 1646 és 1648 közötti útján dolgozza fel. Ez a korszak már tragikus
képet fest a moldvai magyarság helyzetéről: mindenütt üszkös romokat találunk, a meglévő
közösségek már csak árnyékai korábbi önmaguknak. A Bandinus kódex szerencsére mindkét
tatrosi templomról egyaránt bőséges adatokkal szolgál. Az Ojtoz-völgyi (ma már eltűnt)
Estánfalva (Steneste) határában említi, hogy tőle É-ra, „a Tatros partján még fennáll egy régi
templom romja, ahol előbb virágzott vala Tatros városa.” Ettől a helytől délre egy hegy
található, a lábánál pedig Hilip falut írja (ma: Filipeşti). Ezen a hegyen állt a „kezdetleges
művészettel készített” Szt, Kozma és Damján fakápolna, amit az oláhok féltékenységből
szétromboltak. 1647-ben újjáépítette Klara Mihály. Bandinus helyszínleírása: „elbájoló
fekvés”, „egy hegy tetején hosszú és széles térség, nagyon alkalmas szántó és szőlő részére”,
„keleten patak” (=Ojtoz), „északon a Tatros folyó”, nyugat felé „tágas völgyben Tatros városa
van.” Ez egyértelműen azonosítható, ez csak a Bohus (Buhócs)-hegy lehet. Bandinus írja
Tatrosnál: hajdan kb. 4 km-rel keletebbre volt, „ahol egy katolikus templom lerombolt falai
láthatók” – mégpedig a Szt. Kozma és Damján kápolna közelében. E helytől keletre nem
messze beömlik a Tázló folyó (talán az Ojtozra gondolhatott?). Kőből épült katolikus
templomát „Magyar Margit fejedelemasszony építette kétszáz évvel ezelőtt, Szent Miklós
tiszteletére.” (Nyilván egybecsúszik a két templom története!) Ennek mérete kb. 27x10
méter. A szentély és a sekrestye bolthajtásos, a többi „deszkapadozatos” – vagyis egy
szerény, de tetszetős gótikus templomra kell gondolnunk. Harangtornya nem volt. A benne
lévő oltárkép a
felvidéki, Zemplén
vármegyei Homonnáról, 1645ben került ide és az
Angyali Üdvözletet
ábrázolta. Sajnos
teljességgel nyoma
veszett.
Doboş, Csorbă, Socaci (Szakács) – elrománosodott, de magyar sorrendű családnevek
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Bandinus részletgazdag tudósítása után érdemes áttekinteni, hogyan alakult a templomok
további sorsa. 1661-ben még írják, hogy Tatros nagy kőtemploma jó állapotban van, ám
1672-ben kitört a lengyel-török háború, aminek következtében Moldva tíz éven keresztül
hadszíntérré vált. A magyar lakosság jelentős része kipusztult, Tatroson kb. 10 háznyi magyar
élte túl a megrázkódtatásokat. 1692-ben a Berkuce-jelentés írja, hogy a síkságon („nella
pianura”) egy hajdani nagy templom falai láthatók. A térségben egyedül bent Tatroson van
ekkor kőtemplom. Említi a Kozma és Damján-kápolnát a dombon, ahová pünkösdkor sok
nép gyűlik össze, szakadárok (ortodoxok) is. Néhány évvel később, 1696-ban Nigrini
jelentése szerint olyan nagy a nyomor, hogy temploma bármely nap összedőlhet. (Talán
részben a háborúban rongálódott meg.) „A helységet városnak nevezik, de még falunak sem
mondható” – írja szomorúan. Ugyanekkor összeírják a tatrosi katolikusokat név szerint. A
felbukkanó Kósa név pl. ma is virágzik.
Ezt követően annyi bizonyos, hogy valamikor a 18. század első felében összedőlt a Szent
Miklós-templom is. 1766-ban ugyanis járt itt Zöld Péter, aki már nem említi a templomot.
Tatros ekkor már csak fília, Gorzafalva plébániájához tartozik. A tatrosi magyarság helyzete
azonban ismét kedvezőbbre fordul: 1764-ben, a madéfalvi veszedelmet követően jelentős
székely lakosság költözik be a gyér lakosságú területre. A megnövekedett népesség hatására
1831-ben újra plébánia létesült Tatroson.
1838-ban Gegő Elek páter az MTA megbízásából Moldvában járt, ami egyben az első
kutatóexpedíció volt a tatrosi Biblia nyomában. Elek atya nem végzett túl alapos munkát,
amit sokan a szemére is vetettek utólag – csökkentve ezzel munkája forrásértékét, mivel
állításával ellentétben nem utazta be Moldvát, értesüléseinek zömét csak hallomásból
szerezte. De éppen Tatrosig eljutott, ezért összességében hiteles forrásként alkalmazhattuk.
Gegő két templomromot látott. Az egyik ez: „talán azon romok között írhatták hajdan [ti. a
Bibliát], mellyek körül ma eke szeldeli a földet”, a „falutól fél órányira.” A másik rom kb. 30
méter hosszúságú, Pap Sándor akkori plébános bele középszerű fa templomot épített.
„Körülötte temető, keresztfák” – ez egybevág az 1641-es adattal, tehát könnyen belátható,
ez a Szent Miklós-templom romja. A temetőkert új ajtaját Szilvester Mátyás 1834-ben
csináltatta, amit magyar felirat őrzött meg, sajnos nem mostanáig, de Domonkos Pál Péter
még látta.
1845-ben Jerney János, Moldva egyik máig legkiválóbbnak tartott kutatója járt Tatroson és
az alábbiakat jegyezte fel: Tatroson katolikus fa templom van, titulusa Urunk Színeváltozása
(ma, 2017-ben is az!), és egy régi kőtemplom alaphelyén nyugszik. Lakosai székely s egyéb
származású magyarok. Hajdan kelet felé kb. 8 km-re feküdt. Tatrostól fél órányira, a folyó bal
(!) partján fennállnak két ölnyi (kb. 3 méter) magasan a hajdani magyar templom összedűlt
falai – vagyis a „huszita templom” romjai ekkor még magasan álltak. A faluban lévő katolikus
templomot az olasz Domenico Posta atya fejezte be 1885-ben, a Szentszék támogatásával,
de tornyot csak 1937-ben kapott.
1929-1932 között Domonkos Pál Péter is kutatta a környéket, aki a tatrosi („huszita”)
ótemplomot az ónfalvi temetőben álló csonkatemplommal vélte azonosnak. A helyi
elbeszélést is megörökítette: „a csonkatemplom katolikus magyar templom vót.” Fájdalom,
de „ma csak alapjának körvonalai sejthetők” – írja Domonkos Pál Péter, alig nyolcvan évvel
azután, hogy Jerney még magas falakat látott. Állítólag a tatárok pusztították el, a Perkőről
lövették – írja Domonkos, a helyi legendát.
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A Tatros folyó

Ónfalva temetőjében valóban megtaláltuk a csonkatemplom maradványait, pontosabban
az azokat rejtő dombot. A katolikus templom közepén vagy egy kb. másfél méter magas
domb, ami a templom romjait jelenti. Már régóta beletemetkeztek. Valamikor, talán a 60-as
években részben körbefalazták betonnal, így nem kelti rom látszatát. De mégis ez az a hely,
tetején feszülettel. Domonkos Pál Péter írta le elsőként, hogy talán ez lehetett a husziták
temploma – ezúttal feltételezését meg tudtuk erősíteni. A Magyar Patrióták Közössége
tisztelegve a hely nemzetünk kultúrtörténetében betöltött szerepe előtt, nemzeti szalagos
babérkoszorút helyezett el a Csonkatemplom romjaiból képződött domb tetején álló
feszület alatt.
Halász Pétertől tudjuk, hogy Ónfalva a 19. század elején még nem itt volt, hanem feljebb, az
Ojtoz völgyében. Ezt egyébként a helyi népi emlékezet jól megőrizte mind a mai napig.
Eleinte, amikor ide lehúzódtak, településük még nem érte el a mai Csonkatemplomot, ez a
régi térképeken is látszik. (Az csak Gheorghiu-Dej lakótelepeinek építésekor következett be.)
Ugyanakkor a rom köré temetkeztek. Mivel a lakosok nem a messzi Székelyföldről, hanem a
szomszédból érkeztek, aránylag hitelesnek tekinthetjük az információikat. A jól lokalizálható
tatrosi ótemplomnak szinte minden tekintetben megfeleltethető az ónfalvi
csonkatemplom. Néhány kérdőjel azonban megválaszolandó. Így például a forrásaink közül
Jerney a bal partja írja, miközben a Csonkatemplom a jobb parton van. Nem tehetünk
egyebet, mint megállapítjuk Jerney tévedését. Az ugyan nem meggyőző érv önmagában,
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hogy a bal parton jelenleg nincs semmi és a népi emlékezet sem tud semmiről. (Elméletileg
eltűnhetett volna akár a tatrosvölgyi vasút építésekor, aminek a nyomvonala keresztülszeli
ezt a vidéket.) Nem lehet azonban néhány kilométeres körzetben két komoly kőtemplomot
feltételezni egy olyan országban (Moldva), ahol csak komoly távolságokra egymástól voltak
kőtemplomok. Másrészt, miért kerülte volna el egyik vagy másik a korábbi kutatók
figyelmét? Az ónfalvi csonkatemplom még Halász Péter látogatásakor is jól látszott, az 1960as években. Tehát a területen nyilván egy bizonyos kőépület romját kellett keresnünk, és
ennek kizárólag az ónfalvi csonkatemplom feleltethető meg, mivel egyrészt rajta van a
területen (épp a Bohushegy tövében), másrészt „nincs gazdája”, vagyis nem köthető sem
Onyesthez, sem más településhez.
Tatroson még ma is meglehetősen sokan beszélnek magyarul, ám a fiatalabb nemzedék már
nem ért ősei nyelvén. Ami különösen azért fájó, mert elődeik egykor épp az anyanyelv
szabad egyházi használata miatt kényszerültek elhagyni szülőföldjüket, DélMagyarországot. A tatrosi „csángómagyar” (=katolikus) lakosság ma is eltér a vidék
többségében székelyes lakóitól, akik a madéfalvi veszedelem után költöztek ide nagyobb
számban. A kutatók többsége látván ezt az eltérést, a székelyes falvaktól eltérően vegyes,
székely-magyar jellegű falunak írta le (Weigand, Tánczos). A lakosság jelenleg is – ha kellően
őszinte beszédalanyt találunk – magyarnak, de semmiképpen nem csángónak vallja magát.
A Magyar Patrióták Közössége
azt javasolja mindazon magyar
honpolgároknak, akik Moldvába, Csángóföldre látogatnak,
térjenek be az ónfalvi katolikus
temetőbe, keressék fel a Csonkatemplomot rejtő dombot,
tetején a feszülettel, és hajtsanak fejet az elődök előtt, akik
életük és szabadságuk árán is
őrizték édes anyanyelvünket,
nemzeti kultúránk legbecsesebb
kincsét – itt, a magyar nyelvterület legkeletibb végpontjainál.

(A képek a szerző felvételei.)
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Kontos Gábor

A Huszita Biblia a történelem mérlegén
Prágától Kamancig
A huszita tanok még Husz János életében megjelentek Magyarországon. Terjesztői a prágai
egyetemről hazatért diákok, kiszolgált katonák és tudományos térítők voltak. 1410-ben
Husz "jobbkeze", Prágai Jeromos is megfordult Budán és hirdette tanait, amiért két hétre
börtönbe is zárták.
Zsigmond király 1418-ban a vassal orvosolni akaró Dominici János frátert nevezte ki az
eretnekek – egyelőre eredménytelen – megfékezésére. A katolikus egyházhoz visszatérni
nem akarókra a legnagyobb büntetés ekkor még a számkivetés volt. A legtöbb elüldözött a
Kárpátokon túli Moldvában húzta meg magát, amely így idővel a huszita tanok melegágya
lett.
1430-as években gyökeresen megváltozott a magyarországi helyzet. A király az olasz
származású, szigorú Marchiai Jakab ferences szerzetest kérte fel a helyzet "orvoslására".
1436-ban a pápa Jakabot főinkvizítorrá nevezi ki és a huszita eretnekség gyökerestül való
kiirtásával bízza meg. Eddigre már a Felvidék, a Tiszántúl, Délvidék, Erdély és Horvátszlavónország is tele volt velük. A püspökök versengtek egymással, hogy Jakab kinek az
egyházmegyéjében kezdje meg inkvizítori tevékenységét.
A XV. században módosabb kamanci polgárok fiai is a külföldi egyetemeken tanultak. Szalkai
Balázs Ferenc-rendi főnök krónikája a következőről tudósít: "A huszita eretnekség így került
Pannóniába: mivel Balázs mester tanulékony fiú volt, a kamanci polgárok megsegítették,
tanulmányokra küldték őt és megígérték neki, ha megérdemli, neki adják a kamanci
plébániát; ekkor az ifjú tanulási vágyból átment Csehországba, bement a husziták nagy
városába, Prágába. Ott telítődött humán tudományokkal, és ugyancsak megfertőződött a
huszita eretnekség ördögi gonoszságával; végül némely társával
megfelelő időben visszatért Pannóniába, szülő-földjére, Kamancba s
ott huszita eretnekséget nem ő,
hanem társai terjesztették el."

A szalánkeméni begina kolostor romjai
(Kép: Izing Máté)
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A kamanci hitközségnek ekkortájt legalább öt lelkésze volt és ezek közül hamarosan segítők
is akadtak a huszita tanok terjesztésében: Pécsi Tamás kamanci oltáros pap és Újlaki Bálint
szerémbecsei (belcsényi) plébános. Mindketten a prágai egyetemen tanultak. (A prágai
egyetem anyakönyvében megtalált két tanulót (Thomas de Quinqueecclesiis - Pécsi Tamás,
1399-ben baccalaureus és Valentinus de Ujlak - Újlaki Bálint, 1411-ben baccalaureus) a
kutatók többsége érthető módon a ferences krónika lentebb említett szövegében szereplő
Tamással és Bálinttal azonosítja, bár konkrét bizonyítékunk nincsen erre vonatkozólag.) Ez a
három pap annyira elterjesztette a huszitizmust, hogy keleten egészen Szalánkeménig,
délen Árpatarlóig (Ruma), nyugaton Újlakig voltak híveik. Újlaki Bálint pedig egy évig
Erdélyben tartózkodott, ahol szintén terjesztette a huszita tanokat.
A három pap alapos munkát végzett, hiszen Marchiai Jakab a legmakacsabb huszitákat
éppen a Délvidéken találta. Sok településre be sem engedték, az alsópapság is gyűlölettel
tekintett reá. Az inkvizíció törvényszékét az ellenállás központjában, Kamancon állította fel.
Elrettentésül az elhunyt eretnekek holttestét- köztük a fentebb említett Balázs mesteréét is kiásatta és máglyán elégettette. Bálintot és Tamást is elfogták, kihallgatták, majd átadták
őket a kamanci bírónak. 1439-ben a város lakossága szörnyű haragra gerjedt. A korábban
elfogott eretnekeket már karóhoz kötötték, amikor Magyar Balázs szabómester kivont
karddal a bíróra támadt és hívta a népet "Jöjjetek velem, öljük meg a bírót nyomban!".
Sokadmagával a bírót annak házáig kergette, feltörték a börtönt és kiszabadították a
rabokat. Azok a legfontosabb kellékeikkel és több száz hívővel Moldvába menekültek.
A titeli káptalan 1436. decemberi levelében azt írta a pápának, hogy "némelyek erdőben,
mások pincékben, avagy malmokban, sőt sokan hegyi barlangokban, üregekben és
földvermekben gyalázták a szentséget", azaz terjesztették a huszita tanokat, valamint "az
eretnekek már fegyvert készültek ragadni, és a főpapokat a papsággal együtt nyomorúságos
halálra akarták adni, akárcsak Csehországban". Kamancon a hatalomnak tehát sikerült
megakadályoznia a fegyveres ellenállás kibontakozását, de Erdélyben 1437-ben
parasztfelkelés robbant ki. Az okok egyike azon adó volt, amelyet Zsigmond király a bázeli
zsinat határozatának engedelmeskedve 1434-ben vetett ki a célból, hogy Marchiai Jakab
inkvizítori működését fegyveres erőkkel is támogassa. Az atyát, mint aki egész életén át
apostoli cselekedeteket művelt, 1726-ban XIII. Benedek pápa szentté avatta.
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Bor és Biblia
Felmerül a kérdés, hogy a magyar huszitizmus miért az ország déli szélén, a később már
peremvidéknek számító Szerémségben és nem másutt tudott olyan mély gyökeret verni,
hogy követői a Biblia fordítására is vállalkoztak. A cseh huszita csapatok – legjobb védekezés
a támadás elvét követve – rendszeresen betörtek Felső-Magyarországra. Az 1432-ben
Borotini Blaskó nevű vezérük által bevett Nagyszombat három évig hazai központjuk volt.
Erdély az 1420-as évektől mindinkább török rablóportyák célkeresztjébe került. Délen, a
fejlett mezővárosokkal (Újlak, amely akkoriban az ország egyik legnépesebb települése,
Bánmonostor, Kamanc, Pétervárad, Karom és Szalánkemén) sűrűn átszőtt Szerémségben
azonban egyelőre béke honolt. Az eretnek tanok megerősödését a fővárostól való távolság,
a dunai hajózás és a korábbi huszita háborúkban edzett katonáknak a végvárrendszerhez
történő telepítése mind-mind segítette.
Lényegesebb azonban, hogy a szerémségi bor a török pusztításokig Magyarország
leghíresebb, külföldre is szállított bora volt. A szőlőtermesztés fontosságát a "Huszita Biblia"
sajátos módon bizonyítja, ugyanis benne több idevágó, akaratlanul elkövetett fordítási
pontatlanság található pl.: az "utakra" helyett "szöllőközbe", a "csemetéiket" helyett
"szöllőtűjüket" szót írt a fordító. A termesztés és kereskedelem központja Karom volt.
Galeotto Marzio írja: "Nem tehetem, hogy a Szerémség boráról hallgassak, mely annyira
kellemes, hogy a föld kerekségén nehéz volna párját találni." A visegrádi királyi palota
előudvarában lévő hatcsöves nagy szökőkútból ünnepi alkalmakkor szerémi bor folyt. A
borkereskedelemből sok család meggazdagodott; a XIV. századi kamarabérletekből arra
lehet következtetni, hogy az itteni városok gazdagabbak voltak Pécsnél, Nagyszombatnál.
Jellemző a gazdagságra, hogy Buda és a szász városok mellett a Szerémségből iratkoztak
legtöbben a prágai egyetemre. Az anyagi háttér tehát adott volt.
A Biblia nemzeti nyelvre történő lefordítását nagyban elősegítette, hogy a katolikus egyház
szellemi befolyása nem volt kizárólagos a déli országrészben. A terület közvetlenül
szomszédos volt a bogumil eretnekséggel telítődött Balkánnal és Nyugat-Európából
elmenekült katarok is megtelepedtek a Szerémségben (A Barbarossa Frigyes által 1162-ben
lerombolt Milánó elmenekült lakosságának egy része a magyar király befogadta és a Tarcalhegység (Fruşka Gora) környékén telepítette le). Mindkét irányzat pártolta az anyanyelvi
igehirdetést, így a szellemi feltételek is adottak voltak a munka elkezdéséhez.

A megértés záloga az anyanyelv
A husziták, mint minden forradalmi megmozdulás gyermekei nagyratörő eszméket akartak
megvalósítani. Ezen elképzeléseik túlzott, megvalósíthatatlan elemeket is tartalmaztak. Az
egyházi élet latin nyelvűségének csökkentése iránti igény azonban nem tartozott ezek közé.
A nemzeti nyelvű Biblia megszületése és évszázadokon átívelő hatása is ezt bizonyítja.
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A római katolikus egyház éberen őrködött a kb. i. sz. 600 körül hivatalosan is elfogadott latin
szöveg, a Vulgata sérthetetlenségén. A Szentírást kizárólag a latinul tudó papoknak akarta
megtartani. Más nyelvre történő lefordítását veszélyesnek ítélte és ellenezte. Nem csak egy
fordítás esetleges alacsony színvonalától tartott. Még egy pontos fordítás is potenciális
veszélyforrás volt, hiszen a Biblia köznépi nyelvekre lefordítva világiak és eretnekek számára
is hozzáférhetővé válhatott és lehetővé tehette az egyház álláspontjától eltérő
értelmezések elterjedését. A huszitizmust megelőzően Angliában tevékenykedő Johannis
Wycliffe-el vitatkozó egyik dominikánus szerzetes a veszélyt érzékelve haragoson
megjegyezte, hogy a "nép ne olvassa, hanem hallgassa a Bibliát". Az egyház félelme
beigazolódott. Az eretnek mozgalmak az egyház szerepét átvéve vagy kiiktatva saját, a Biblia
által megtámogatott elveiket terjesztették a nép köreiben.
Amikor Husz hallotta, hogy az egyházi hatóságok megtiltották a cseh nyelvű biblia
használatát, a következőket írta Plzen lakosságához 1411-ben: "akár latinul, ahogy Szent
Márk írta evangéliumát, vagy görögül, ahogy Szent János írta evangéliumát, leveleit és
apokalipszisét, vagy szírül, miként Szent Lukács írta evangéliumát, vagy zsidóul, ahogy Szent
Bertalan írt, vagy bármely más nyelven" joga van az embernek olvasni a Szentírást. "Hogyan
lehetséges akkor az, hogy ti megengeditek papjaitoknak azt, hogy megtiltsák a népnek az
isteni törvénynek cseh vagy német nyelven való olvasását!"

Megtűrt statisztából főszereplő
A hitéletben a magyar nyelvnek – bár korlátozott mértékben – a "Huszita Biblia" megírása
előtt is jutott szerep. Az 1114 körül tartott Esztergomi Zsinat végzése is kimondja, hogy "…
minden vasárnapon a nagy egyházakban evangélium, levelek és hittételek
magyaráztassanak a népnek, a kisebbekben pedig a hittételek és az ősi imádság.", ezért nem
meglepő, hogy az Árpád-korból származó Halotti Beszéd és Ómagyar Mária siralom is
számos, Bibliából származó (szó)fordulatot tartalmaz (pl.: por és hamu, teremtés,
Paradicsom, Sátán, tiltott gyümölcs, Véred hull vízül stb.). Ezek azonban csak kisebb
fordítások, nagyobb lélegzetű munkára a kereszténység felvételétől kezdve 400 évet kellett
várni. Ezen csak a mai kor embere lepődik meg. Akkortájt ugyanis még a papok sem igen
olvasták a teljes Bibliát, még latinul se, legfeljebb breviáriumok, azaz bibliai szakaszokat,
kegyes szövegeket tartalmazó könyvecskék voltak kijelölve napi olvasásra. Ha Luther
Mártont az egyházban még 1500 körül is megfeddték, hogy szerzetesként gyakran olvasta a
Szentírást, akkor milyen lehetett közel 100 évvel korábban a nemzeti nyelvű Biblia iránti
igény fogadtatása? Nem volt mellékes körülmény az sem, hogy egy Biblia ára kb. öt sőre
(hízott ökör) volt, tehát luxuscikknek számított.
A "Huszita Biblia" első tervszerűen készített, ám nem teljes fordításunk. A fordítás első
szakasza valószínűleg a Szerémségben történt, mivel a ferences krónika a kamanci
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zavargásokkal kapcsolatban arról tudósít, hogy "… Ebben az időben még két tanult ember is
távozott innen Kamancról, tudniillik Tamás és Bálint, akik miután ezt néhány megszállott
férfival és asszonnyal megtanácskozták, éjnek idején Moldvába szöktek, ahol aztán ez a két
pap elterjesztette az említett eretnekséget, és mindkét testamentum írásait lefordította
magyar nyelvre. Hogy aztán ezekben az írásokban mennyi és milyen eretnekség nyilvánul
meg, amint én magam is olvastam, azt senki sem tudná megszámolni …" Mivel a Müncheni
kódexet a moldvai Tatrosban másolták, a bibliafordítás nagy valószínűséggel azonos azzal a
fordítással, amelyet az előbbi forrás szerint Tamás és Bálint készített Moldvában. Annak
ellenére, hogy a ferences barát a fordítási tevékenységet teljes egészében Moldvába helyezi,
a kutatók többsége a "Huszita Biblia" keletkezésének korát 1416 és 1441 közé teszik, tehát
már a Szerémségben hozzáláttak a munkához.
Az eredeti mű megsemmisült, a Bécsi, Müncheni és Apor kódex – összefüggő
szövegfordítások és Biblián kívüli apokrif iratok ellenére – együttesen sem tartalmazzák az
egész Szentírást. A hiányt okozhatja egyes részfordítások megsemmisülése is, azonban
valószínűbb, hogy szándékosan részleges munkáról van szó.
A huszita fordítók nem egy esetben maguk változtatták meg a szöveget kihagyással,
kiegészítéssel vagy az eredeti szöveg eretnek értelmezésével. Jól tetten érhető ez János
evangéliumában, ahol a júdeai főpapok elleni felháborodást célzó részletekben "főpapok,
papi fejedelmek" helyett a fordítás következetesen "püspököket" ír.
A fordítást, mint az elvilágiasodott egyház ellenében az igaz kereszténység forrását, a
husziták szellemi síkra szánt muníciójaként kell felfognunk. Szintén Prága felé mutat, hogy a
fordítás nem minden részlete származtatható közvetlenül a Vulgataból, hanem már
meglévő német és cseh segédanyagok meglétére enged következtetni. A szövegek délmagyarországi nyelvjárásban íródtak, de eltérő stílusjegyei alapján valószínűsítik, hogy a
fordítást két ember végezte. A kódexek, amelyeket tartalmuk, kifejezésmódjuk,
szóhasználatuk szorosan összeköt, az első, könyv méretű nyelvemlékeink közé tartoznak.
A Bécsi Kódexet három különböző kéz írását tartalmazza az 1450 körüli időkből. Ószövetségi
könyveket (Ruth, Judit, Eszter története, a Makkabeusok egy töredéke, Bárúk, Dániel,
Hóseás, Jób, Ámósz, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Zofóniás, Haggeus, Zakariás
és Malakiás könyvei) tartalmaz, nem teljes körűen és nem az akkor már majdnem 900 éve
hivatalos katolikus fordítás, a Vulgata sorrendjében. A Bécsi kódexbe a huszita céloknak
leginkább megfelelő, azaz harcra, bosszúra buzdító és a száműzetésben vigasztalást nyújtó
történetek, hősi példaképek kerültek bele.
A Müncheni Kódex írását Németi György fejezte be a moldvai Tatroson négy évvel azután,
hogy Mátyás király a magyar huszitákat jószágvesztéssel sújtotta: "E könyö megvégeztetett
Németi Györgynek Hensel Emre fiának keze miatt Moldvában Tatros városában Úr
születésének ezer négyszáz hatvan hatod esztendeiben". A kódex a négy evangéliumot, a
Miatyánk legrégibb magyar szövegét és az első magyar nyelvű naptárunkat tartalmazza
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kerék formában. Sokat mondó tény, hogy a naptár az 1416-tól 1435-ig terjedő időszakra
vonatkozik, mivel Marchiai Jakab inkvizítori tevékenysége éppen ezt követően 1436-ban
kezdődött.
További érdekessége a naptárkeréknek, hogy benne angol szentek nevei is találhatók (pl.
Ethelburga, Ednardus). Ezek feltehetően Peter Payne egyetemi tanártól, Johannis Wycliffe
tanítványától erednek, aki Oxfordból Prágába, majd Moldvába menekült.
Az Apor-kódexet három kéz másolta premontrei apácák számára valamikor a XV. század
végén. Nagy szükség lehetett rá, mivel ettől a századtól kezdve az apácákat is olvasásra
kötelezte az egyház, ők azonban nem tudtak latinul. Egyes részei szóról szóra a Müncheni
Kódexből származnak. A kódex zsoltárfordításokat, himnuszokat, énekeket és az Athanasiusféle magyarázatos hitvallást tartalmaz és a somlyóvásárhelyi premontrei apácazárdából
került az Apor család tulajdonába. Másolását még a szegedi premontrei zárdában vagy
éppen a szalánkeméni premontrei begina női kolostorban kezdték el. Ez azért érdekes, mert
az eretnekségre leginkább hajlamos, a latinul nem tudó beginák kedvelték a népi nyelvű
bibliai szövegeket és az iratokban a szegedi premontrei zárda pont akkor tűnik fel, amikor a
szalánkeméni begina kolostor – vélhetőleg a török betörések miatt – eltűnik a forrásokból.
A "Huszita Biblia" mint elnevezés 1917 óta van forgalomban: ekkor utal rá Mészöly Gedeon,
hogy "Nem a Ferencz-rend tagjai és szelleme alkották a legrégebbi bibliánkat, hanem Husz
magyar követői: helyesen tehát a magyar husszita szellemből fakadt, magyar hussziták írta
bibliafordítást "Husszita Biblia" néven nevezhetjük." Mészöly a szövegkihagyások ellenére
azon az állásponton van, hogy a fordítás teljességének kérdése nyitott, mivel a később
keletkezett, a huszita fordítás nyelvi rokonainak tekinthető Döbrentei-kódex (1508),
Jordánszky-kódex (1516-1519) és begina kódexek olyan szentírási részleteket tartalmaznak,
amelyek a "Huszita Bibliából" hiányoznak. Mivel a korszak gyér nyelvi anyaga nem tesz
lehetővé többet a feltételezésnél, a kérdést csak újabb nyelvemlék(ek) felbukkanása tudná
véglegesen rendezni.
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Új eszmékhez új helyesírás
Anyanyelvünk mai helyesírásának képe a kereszténység felvételétől eltelt ezer esztendő
szellemi eredménye. A latin betűk átvételekor, mivel az oklevelek nem magyarul íródtak és
az egyháznak nem állt érdekében a magyar nyelv ápolása, nem fordítottak kellő figyelmet a
latin betűkészlet nyelvünk hangtani sajátosságaihoz történő illesztésére. Ennek az lett a
következménye, hogy egy-egy magyar hangot sokféleképpen pl. rokonhangokkal vagy az
írásjegyek kombinációjával próbáltak lejegyezni, jelentősen megnehezítve ezzel a leírtak
megértését.
Husz János, hogy a Biblia szövegét érthetőbbé és egyszerűbben másolhatóvá tegye, - ezen a
téren is úttörőként - az egy hang-egy jel elven nyugvó helyesírás meghonosítását
szorgalmazta. Ez gyakorlatban azt jelentette, hogy a több írásjegyből álló kombinációkat egy
betű terjedelműre csökkentette, szükség esetén mellékjellel kiegészítve, valamint egy
konkrét betűnek egynél több hanghoz való rendelhetőségét, ezáltal többféle olvasatát
kiküszöbölte. Tamás és Bálint deák jóvoltából ez az írásrendszer került a "Huszita Bibliába" is.
Nem szolgai módon történő átvételről van szó; az új írásrendszert a már létező magyar
kancelláriai helyesírási gyakorlattal és a fordítók egyéni nyelvújítási leleményeivel
fűszerezve a magyar nyelvhez igazították. Ez az oka annak, hogy a cseh és magyar huszita
ABC-ben az azonos elv ellenére is több a különbség, mint az azonosság. Teljesen csupán az n
és t hang jelölési módja azonos. A jelrendszer kiforratlanságát mutatja, hogy a pontokat,
vesszőket, valamint helyzetüket az adott betűhöz képest nem következetesen, hanem
ötletszerűen alkalmazták. Több, korábban már rögzült jelölési módon nem is kívántak
változtatni, a cs hang jelét (L) pedig máshonnét vették át annak ellenére, hogy Husz a ċ-t
alkalmazta. Egy jól alkalmazható helyesírásnak az élőbeszéd minél kifejezőbb visszaadására,
egyszerűségre kell törekednie. Ez vezérelhette a "Huszita Biblia" fordítóit is, amikor a magyar
huszita ABC-t megalkották.
Annak ellenére, hogy a huszita betűsor korszakos alkotás volt, jelenlegi helyesírásunkra már
csak részben jellemző az egy hang-egy jel elv: a mellékjelekkel történő hangjelölés csak a
magánhangzóknál van rendszeresítve, megkülönböztetve a rövid és hosszú formát (a-á, e-é,
i-í, ö-ő, u-ú, ü-ű). Mássalhangzóink - megtartva a kevésbé egyértelmű olvasatot
eredményező kancelláriai helyesírást - ma már kivétel nélkül mellékjel nélküliek, azokat
szükség esetén betűkapcsolatokkal (cs, dz, sz,zs, gy, ny, ty) jelöljük (A j betű álkivétel, ugyanis
nincsen pont nélküli változata és olvasata egyébként is ugyanaz volna).
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Moldvai utóélet
A kamanci incidenst követően a husziták szellemi központja a moldvai Tatros mezővárosába
tevődött át. A Biblia fordítását is itt fejezték be 1466-ban. A görögkeleti többségű Moldva
örömmel látta a fejlettebb Magyarországról - a szepesi egyház krónikája szerint - már 1420
óta menekülő eretnekeket; vallási életükbe nem avatkozott, erősen bosszantva ezzel a pápai
befolyás alatt álló Magyar- és Lengyelországot. A XVI. század végére azonban a kitelepült
husziták leszármazottai nagyrészt már ismét katolikusok. Róma abban a reményben, hogy
az egyre nagyobb létszámú oláh lakosságot egy szép napon római katolikussá teheti,
missziós területté nyilvánította Moldvát, Lengyelország pedig hatalmának kiterjesztése
végett volt érdekelt a katolicizmus ottani terjesztésében. A fentiek miatt számos olasz és
lengyel papot küldtek a vidékre. Bennük az volt a közös, hogy ellenségesen tekintettek a
moldvai magyarság vallásos és anyanyelvi szükségleteire egyaránt: a gyülekezeteket nem
vagy alig-alig látogatták; ők maguk meg sem tanulták a rájuk bízott nyáj anyanyelvét, de a
magyar nyelvű egyházi életet azért tiltották.

A tatrosi katolikus temető napjainkban
(Kép: Hetzmann Róbert)
34

Székely István 1559-ben nyomtatott, Chronica ez vilagnak yeles dolgairól című
"történelemkönyvében" azt írja, hogy a Moldvába menekültek megalapították Husz
városát. "Ez vdobe Sigmond Imperator Samkivetee á Magiarokat, á kic a Hvs Janos
tudomaniat vöttec vala, kic fel kelven egietembe be menenec Moldauba, es a Vaidatól földet
kirenec, es letelepödenec Molduanac közepötte, az önmaguktól fondalt varosba, kit mind é
napiglan Hvs-varosnac hyunac."
Száz évvel később, 1646-os látogatása során Marcus Bandinus (alias Marko Bandulovic)
bosnyák ferences szerzetes Huszvárosról a következőket jegyzi fel: "Három dombon
emelkedő mezőváros, regényes és termékeny környékkel. Nevezetét a' Magyarországból
száműzetett sopronyi és pozsonyi magyar hussitáktól 1460. körül nyerte. Ezek még most is
magyar nyelven éneklik a' misét és lytaniát: mit mi, a' hivek' megegyezésével, úgy
mérséklettünk, hogy a' mise és hozzátartozandók latin -, a' mise előtti és utáni énekek pedig
magyar nyelven mondassanak. … A' lakosok magyarok és oláhok, de sokkal számosabbak a '
magyarok és mindenben elsők."
Az elhagyatottság következményeként a huszita örökség még évszázadokkal a kitelepülés
után is pislákolt. Egy 1571-ben készült jelentés szerint a tatrosi plébános mintegy 2000
huszitát visszavezetett a katolikus egyházba. Marcus Bandinus fentebb említett látogatása
során pedig így ír a bibliafordítás utáni 180. évben járó Tatrosról: "Ezt hajdan magyarok
lakták, ma csak 30 házban léteznek. A' kat. templomot sz. Miklós czíme alatt Margit magyar
herczegné kétszázad előtt kőbűl építette. A' nagy oltáron lévő szűz Mária' a' jezsuiták'
homonnai collegiumából Rákóczi erdélyi fejedelem' zendülésekor hozatott ide. Régi idők
óta nem lévén a ' tatrosi környéknek állandó papja, vigasztalásukra egy missionariust
akaránk adni; de ők ellenszegülének: hogy nekik ne kóbor barátot adjunk, hanem magyar
papot, ki őket és övéiket nyelvökön taníthassa; honnét Jánost, nem nagy tudományú, de
példás életű erdélyi magyart, papjoknak felszenteltük."
Bandini utazását követő szűk kétszáz esztendővel, a Magyar Tudós Társaság 1836. évi
utasítása alapján P.Gegő Elek tett látogatás Tatroson annak kiderítése céljából, hogy "Valljon
Tatros városában, melly a' milkovai püspökséghez tartozott 's hol az ugy nevezett müncheni
kézirat készült 1466-ban, találtatnak-e még némelly, Magyarországot érdeklő kéziratok;
vagy olly nyomok, mellyek az érdeklett codexre nézve felvilágosításul szolgálhatnak?"
A kiküldetés nem járt eredménnyel, Gegő közli, hogy "Szívemen viseltem a' t. m.
academiának e' sz. régiséget tárgyazó gondoskodását, 's szerettem volna még az enyészet'
méhéből is a' honunkat érdeklő régi kéziratokat elővarázsolni; de, nem tudom, az apák'
aluszékonysága-e inkább, vagy az egymást felváltó vérrel festett századok' duló kezei,
összetépték, eltemették. … A' müncheni codexnek vagy hasonló magyar kéz iratoknak itt
semmi nyomára nem akadhatni. Romboló - mint mondám - az idő; 's talán azon romok közt
irhatták hajdan, mellyel körül ma eke szeldeli a' falútól félórányira fekvő földeket. Egy illy
rom mutatkozott tizenyolcz öl hosszúságban a' mostani falunak keletre eső egyik halmán is,
mellynek faragott maradványaira P. Pap Sándor saját költségén középszerű fa templomot
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építetett. Voltam ezen egyház' kerítésében; 's örvendett lelkem, hogy ott, hol ezelőtt 370
évvel magyar könyvet írtak, még ma is, legalább a' sirhalmak körében sűrűn emelkedő
keresztfákon, magyar felirásokat olvashattam."
Tatros első említése 1408-ból, tehát még a husziták megérkezését megelőző időkből maradt
fenn. Ekkoriban a moldvai fejedelem Jó Sándor (Ştefan cel Bun) volt, akinek felesége Margit,
magyar volt. Margit gondját viselte a Moldvában élő magyaroknak, számukra több
templomot alapított. A hagyomány szerint a tatrosi katolikus kőtemplomot is Margit
fejedelemasszony építtette. Domokos Pál Péter csángókutató szerint Tatros település
évszázadokkal ezelőtt nem a mai helyén, hanem attól pár kilométerre keletre, Ónfalva
katolikus temetője körül terült el. 1929-es moldvai útja során Ónfalva legöregebb embere
azt közölte vele, hogy a temetőben lévő épületrom, azaz "A csonkatemplom katolikus
magyar templom vót."
A Magyar Patrióták Közössége - a helyszín 2017-ben történt bejárása után - arra a
következtetésre jutott, hogy valóban a mai Ónfalva (Oneşti) "Katolikus falu" nevű városrésze
az a hely, ahol a Müncheni Kódex másolása "bevégeztetett". A katolikus temető közepén ma
kicsiny domb emelkedik, amelynek nem túl régi sírjait a helyiek elmondása szerint egy régi
templom romjai közé ásták be. A falmaradványok meglétére az idősebb helyiek emlékeznek.
Elmondásik szerint a romoknál régészeti feltárást is végeztek, amelynek eredménye
számunkra ismeretlen. Kutatnivaló tehát bőven volna. Az 1884-ben a csángók
beolvasztásának céljából is létrehozott Jászvásári Püspökség iratai azonban magyar
történelmi kutatási célra nem hozzáférhetők, így jelenleg nem tudjuk, mennyi, a huszitákhoz
köthető írott és épített emlék rejtőzhet még Moldvában.

Ma élő tatrosi asszony (Kép: Izing Máté)
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Nyelvemlék és a nyelvújítás emlékműve is egyben
A "Huszita Biblia" a nyelvészeknek legalább akkora, ha nem nagyobb aranybánya, mint a
történészek számára. Melyek azok a legjellemzőbb elemei, amelyek leginkább eltérnek a
mai köznyelvtől? A kódexek nyelvezetét erősen jellemzik a határozószók és névmások
nyomósított formái pl. míglen, mikoron, netalántál (talán), önnön bennük, minenmagunk.
Ugyanígy jellemző egyes sajátos kötőszavaik következetes használata; pl. monnal (mint), és
úgy (tehát), mint, miként, miképpen.
Mondataik felépítése – különösen a Müncheni Kódexben – az igemódok és igeidők
egyeztetése sokszor mutat latin hatást, rengeteg a tükörfordítás. Korábban ezt az alkotók
alacsony képzettségével, később azonban már a prágai tanulmányok hatására gyakorolt
fordításelméleti tanokkal magyarázták, amelyek szerint a Szentírás szó szerinti megőrzésére
kell törekedni.
Hogy a hivatalos egyházi véleményt, amely szerint a népi nyelv szegényessége folytán nem
alkalmas a Biblia üzenetének tolmácsolására, cáfolják, egy-egy idegen szóhoz többféle
magyar szót is rendeltek (pl. látás=látat, cimer=cimerlet, harag=méltatlankodat, stb). Az
akkor még nem használt fog+főnévi igenév szerkezet helyett feltűnően gyakran fordulnak
elő az -nd jeles jövő idő (látand, üldözend, meghaland) és szintén különös a határozott
névelő gyakori hiánya, amely már-már arra engedett egyeseket következtetni, hogy egy
régebbi nyelvállapotú szöveg is szerepet kaphatott a fordításban.
A fordítók a nagy nyelvi erőfeszítést kívánó feladat kényszerű velejárójaként több száz új
magyar szót alkottak azért, hogy a Biblia világának elemeit, valamint új fogalmaknak egész
sorát az egyszerű emberekkel is megértessék. (Itt érdemes megjegyezni, hogy jelenleg nem
lehet pontosan megmondani, közülük melyek Bálint és Tamás személyes újításai és melyek
voltak már előttük is használatban). A "Huszita Biblia" szöveganyaga a későbbi fordításokra
egy évszázadnál tovább nem hatott közvetlenül, ezért számos újítása nem tudott
meghonosodni a köznyelvben. Néhány példa a feledésre ítélt szavaira: csergeteg (folyó),
gördőlet (mennydörgés), császárlat (uralkodás), villamodat (hajnal), álnalkodat (csel),
ragadozat (préda), holval (reggel), Szerecsenország (Etiópia), esztendők szerént lött
dolgoknak könyve (évkönyv), bodzafából alkotott igrec készség (hárfa), esőszél (vihar),
álnalkodat (fortélyosság, hazugság).

Tatros mai katolikus temploma
– Nincs anyanyelvi hitélet többé
(Kép: Izing Máté)
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Legtöbbet idézett kifejezése a "szellet" a
célból került a bibliafordításba, hogy általa
megjeleníthető legyen a Vulgataban szereplő
latin spritus (szellet) és anima (lélek) közötti
különbség. A "Huszita Bibliában" ezért a
spritus sanctus helyes fordítása Szentlélek
helyett Szent Szellet. A nyelvi darabosságok,
latinosságok és a körülmények miatt adódó
fordítási hibák ellenére a "Huszita Biblia" új
szintet jelent a korábbi breviárium - és esetlegesen meglévő részfordításokhoz képest.
Alkotói – kolostori nyugalom helyett üldöztetés és menekülés közepette (!) – megteremtették és mindenki számára fo-gyaszthatóvá
tették a XV. századi magyar irodalmi nyelvet.

Első világháborús hősi emlékmű:
Nagy-Romániáért halt katolikusok
(Kép: Izing Máté)

Nem csupán egy könyvről van szó
A huszitizmus a magyarságnak nem csak egy bibliafordítást adott. Eszméi, amelyek a
Bibliában leírtak anyanyelven történő terjesztésével még gyorsabban terjedtek, a középkori
élet sok területén változást hoztak: kiélezték a társadalmi rétegek közötti ellentétet: a világi
és vallási vezető réteggel szembefordulva – ha időszakosan is, de – közös nevezőre hozták a
jobbágyságot, városi kispolgárságot és kisnemességet. Képviselőik a cselekvés szabadságát
megízlelve, az egyház és vallás megreformálásával, na és persze új harcászati módszerek
mint pl. a huszita szekérvár bevetésével megoldhatónak tekintették a társadalmi
egyenlőtlenségek gondjait is. A legnagyobb tartós hatás mégis szellemi volt: az egyház
tiltása ellenére, a népnyelv és népi műveltség (írásos!) fejlesztésével előkészítő lépeseket
tett a reformáció gondolatainak tömegek általi befogadására.
A római katolikus egyház sem maradhatott a régi; érezve a változás elkerülhetetlenségét, a
kezébe kerülő anyagot nem semmisítette meg, hanem felhasználta későbbi fordításokhoz.
Hogy a reformációval lépést tartson, kénytelen volt maga is anyanyelvi vallásos irodalmat
terjeszteni. E nemes feladatot a korábban éppen a huszitákat, mint eretnekeket üldöző
ferencesek és domonkosok kapták meg. A ferencesek a huszita írásmódot hasznosnak
ítélvén tovább alkalmazták azt, persze csak a XV. század végétől, amikor már kopottabb volt a
huszitizmus emléke. A XV-XVI. század fordulóján fellendülő – immár katolikus –
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bibliafordítások (a fentebb említett Döbrentei-, Jordánszky-kódex és begina kódexek) mindmind támaszkodtak a huszita fordításból származó nyelvi anyagra. Pár évszázad múltán
pedig, az időközben nemzeti büszkeség tárgyává vált nyelvemlékünket már ferences vagy
premontrei, esetleg bencés eredetűnek próbálta beállítani a katolikus egyház.
Érdekes módon a kommunista diktatúra - valószínűleg kultúrpolitikusainak műveletlensége
és a vallásosságtól való viszolygása folytán - nem fektetett nagy hangsúlyt a "Huszita Biblia"
kisajátítására és a magyar huszitizmus emlékének ápolására, pedig elveiket nem lett volna
nehéz összehozni a klerikális és burzsoá reakció elleni harcra épülő ideológiájukkal.
Számukra a huszita mozgalom legmaradandóbb eredménye, a magyar nyelvű bibliafordítás
már önmagában is egy keresztény-nacionalista tabu lehetett, hiszen az ilyen elemekkel
kevésbé jellemezhető Dózsa György-féle parasztháborúból szemrebbenés nélkül
parasztkommunista forradalmat gyártottak.

A "Huszita Biblia" és a XXI. század
A sors fintora folytán a XV. századi Magyarország legkiemelkedőbb irodalmi és kulturális
teljesítményének nyomait napjainkban éppen keletkezésének helyszínein lelhetjük fel a
legkevesebb eséllyel. A husziták újító gondolataikért akár fegyverrel is harcolni kész, szabad
gondolkodókként vonultak be a történelemkönyvek lapjaira, utódaik azonban már nem
sokáig vitték/vihették tovább az ügyet: a Szerémség magyarsága az eretneküldözés, majd
pedig a török hódoltság miatt széjjelszóródott, a Habsburgok hatalmi politikája
következtében pedig nem tudott újra megerősödni. A jelenleg itt élő pár ezer
nemzettársunk az össznépességnek alig néhány százalékát alkotja, ők északról ide települt
magyarok utódai. A szerémségi magyar nyelvű oktatást, 26 iskolát a XX. században a terület
új urai egy tollvonással megszüntették. Az anyanyelvi hitélet ma is csak a református egyház
berkein belül hivatalos. A magyar nemzetiségű római katolikus hívek csak horvát nyelvű
szertartást hallgathatnak, mivel az 1868-as magyar-horvát kiegyezéssel Szerém vármegye a
horvát-szlavón társország, ezáltal a diakóvári egyházmegye része lett, amely azóta is
erőteljes horvátosító politikát folytat a szerémségi magyarsággal szemben.
Az életük, hitük és anyanyelvük védelmében Moldvába menekülők utódait újrakatolizálták,
majd a XIX. századtól kezdődően elrománosították, vagyis először vallási nézeteiktől, ezt
követően nemzeti önazonosságuktól fosztotta meg őket Róma. Nekik, mint moldvai
csángóknak 551 évvel az első magyar nyelvű bibliafordítás elkészülte után sem engedélyezi
a magyar nyelvű misézést a római katolikus egyház.
A történelem nem volt kegyes a Huszita Bibliához. Öröksége mégis a mai napig tovább él a
belőle merítő későbbi fordításokban, helyesírásunk egyes elemeiben és a Bibliát magyarul
olvasókban emberekben.
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Patrióták
Egy értékőrző nemzedékért!
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LEGYÜNK PATRIÓTÁK!
A Magyar Patrióták Közössége egy anyaországi és határon túli fiatalok kezdeményezésére
2014-ben létrejött, a magyarság sorskérdéseivel és a nemzeti értékek védelmével
foglalkozó, konzervatív értékrendű és a napi politika felett álló egyesület.

Céljaink
Az egyesület célja a Kárpát-medence kulturális, természeti, épített és népi örökségének,
kincseinek védelme. Alapelvünk, hogy a magyarság újra hazaszerető, áldozatkész, múltját és
értékeit megbecsülő, jövőjébe felelősséggel tekintő, keresztény erkölcsi alapokon álló
társadalom legyen.
Szülőföldünk, a magyar táj oltalmazása, természeti kincseink és nemzeti értékeink
megőrzése az Egyesület fontos törekvése.
Célunknak tekintjük a Kárpát-medencei magyarság összetartozás-tudatának erősítését, lelki
és szellemi egyesítését. Elősegítjük a Magyarország határain kívül élő magyar közösségek
fennmaradását és fejlődését, támogatjuk magyarságuk megőrzésére irányuló
törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik
létrehozását, szülőföldön való boldogulásukat.
Célunk, hogy szabadságunk és függetlenségünk védelmezése, valamint az ország nemzeti,
kulturális és vallási arculatának megőrzése érdekében a magyar nemzetet és szülőföldünket
megóvjuk a globalizáció veszélyeitől.

Egyesületünk feladatai
- Kiemelt feladatunk a Kárpát-medencei magyar kulturális örökség megőrzése és
bemutatása.
- Egyesületünk feladata a nemzeti és történelmi emlékhelyek látogatása, a nemzeti
emlékezet és kegyelet biztosítása, különös tekintettel a jövő nemzedékekre.
- Feladatunk a Kárpát-medencei magyar temetők, sírkertek, hadisírok felkutatása,
látogatása és megóvása.
- Feladatunknak tekintjük a magyarságra jellemző hagyományos életmódok, a történeti
úton kialakult tájhasználat hagyományainak fenntartását, bemutatását.
- Törekszünk arra, hogy a magyarság körében megerősítsük a szülőföld iránti szeretetet és
áldozatkészséget.
- Kiemelt figyelmet fordítunk a határon túli magyar közösségek – különösképpen a
szórványban élők – sorskérdéseire. Állandó kapcsolatot tartunk fenn a Kárpát-medencei
magyarság szervezeteivel.
- Rendezvények, megemlékezések szervezésével és ismeretterjesztő kiadványok
megjelentetésével hozzájárulunk a magyarságtudat elmélyítéséhez.
- A magyarság szakrális örökségének megóvása és értékeinek népszerűsítése érdekében
zarándoklatokat és egyéb rendezvényeket szervezünk.

www.magyarpatriotak.hu
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