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I.

Együtt az

idővel.

Életrajz.
A késői kor fia csak vajmi keveset lát a multból. Itt-ott
•egy-egy emlék. Emlékezetében néhány több-kevesebb helyességgel megőrzött adat. Mi ez ahhoz az élénk, fordulatos, sodró
szellemi élethez, mely akkor is megvolt, mikor még csendesebben pergett az idő és a technika nem gyorsította rohanássá az
,élet ütemét.
A ferencrend konventuális ága már II. Endre alatt megielepedett hazánkban. Ezek későbbi , neve: a mariánusok.
A szigorúbb ág, az obszerváns ferencesek, Nagy Lajos idejében telepedtek meg Délmagyarországon és innen továbbterjedtek az egész országban. 1 Eleinte egy helytartóságba tartoztak a magyarországi és a boszniai rendházak. 1448-tól2 önálló
·helytartóságot alkottak a magyar obszervánsok: Vicaria Hun_gariae, elszakadva a bosnyákoktól. Magukat „fratres minores
strictioris observantiae"-nek nevezték. ők a 11 cseri barátok",
-cseri (Csanád m.) kolostorukról. Munkából és alamizsnából éltek. Buzgóságuk és a hitben-tudósságuk miatt a főúri családok
·pártolták őket. Pesten megism.e rhették működésüket. Ott voltak pártfogóik között a Hunyadi, Ujlaki, Szekcsei Herczeg,
Geszthy, Paksy, Zápolyai, Pálóczi, Bebek, Perényi, Báthori,
Ország, Sóvári, Györgyi Botló, Soós, Monoszlai Csupor-csalá. dok, Szilágyi Erzsébe,t, Hunyadi János, Beatrix királyné, Mátyás király.
1

Horváth. János: A magyar irodalmi
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kezdetei. Bp. 1931.
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Fridrich Orbán: Historia Provinciae Hung. Cassoviae. 1759. 11 . 1.-on
1447-et mond.
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Már a várnai csatában buzdították a sereget a török ellen ~
Pénz- és véráldozatra lelkesítettek. Obszerváns volt Capistrano,
sz. János. Az idemenekülő görögkeleti rácok és itt lévő görög-·
keleti oláhok részéről veszély fenyegeti a katolicizmust; ezek
ellen ők is küzdenek. Hunyadi Kaffai János görögkeleti püspököt elfogatta és a pesti obsz. kolostorba vitette (1456). Ugyanez.
év elején jár itt Capistrano sz. János. Az ő hatalmas alakja_
és működése nagyon elősegítette az obszerváns ág megerősödé
sét és elterjedését. Segítik a nemzetet, ezért hálás a nemzet.
Megfordult náluk Marchiai Jakab (t1475. Nápolyban) /
akit a pápa 1457-ben küldött a meghalt Capistrano sz. János
helyébe, a török elleni küzdelem szervezésére.
1444-ben az urakat megkérték és ezek közbenjárására a
király kieszközölte IV. Jenő pápánál, hogy a magyarországi ob-·
szervánsoknak külön vikáriust engedélyezzen. Az erről szóló,
bullát a budai konventben őrízték. Vikáriusnak Kenyeres Fábiánt választották meg, akit a pápa 1is megerősített ugyan, de-e
egy másik bullában úgy rendelkezett, hogy a bosnyákok a magyarokkal maradjanak együtt. Az említett évben V. Miklós
választotta azután végleg szét öket. 4
Varsányi Istvánt 1456-ban választják meg vikáriusnak.
ő kiviszi, hogy a magyar rendtartomány ismét a minister gene-·
ralis alá rendeltessék, ne, mint közben már volt, az obsz. álta-·
lános vikárius joghatósága alá. 5
A minister generalis a rend feje volt. Rómában lakott. A
tartomány fejét minister provincialis-nak hívták.
Varsányi István 1459. elején a magyar provinciát „ordinis.
minorum de observantia r. p . ministri generalis"-nak írja.
A rendtartomány custodiák-ra, kerületekre volt felosztva •.
Az egyes kerületek élén a custos állott, aki a tartományfőnök-·
nek volt alárendelve. A magyar rendtartomány tíz kerületre, őr
ségre oszlott. Az esztergomi custodiát még 1465-ben megtették
élsö és föcustodiának. Ehhez tartozott a budai és a pesti.
zárda is. 6
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1475. körül mintegy 50 kolostoruk volt. Nálunk akkor ez
a legkiterjedtebb szerzetesrend. 7 E tájt ismét visszamehettek
Moldvába is, ahol az oroszok, örmények, oláhok visszatérítésén
működnek sikeresen. ők látják el a Moldvába menekült magyarok lelki gondozását.
Főpapok pártolták őket. Észrevehető ez azoknál a veszekedéseknél, amelyeket a mariánusokkal folytattak.
Beatrix és Mátyás gyóntatói obszervánsok. Mátyás nagy
pártfogójuk volt, mert hiszen ők segítették a cseh eretnekek ellen vívott küzdelmében. A pápák közülök választották az erre
' vonatkozó búcsú hirdetőit. Bakócz Tamás oltalmazójuk, mint
győri püspök és II. Ulászlót szintén megnyeri nekik. 8
Ezekben némi kitekintést szerezvén a rendnek hazánkbéli
általános helyzetére abban az időben, a~elyre Laskai Ozsvát
élete esik, rátérhetünk az életrajzi adatokra.
Laskai Ozsvát születése idejéről és helyéről adatunk nincsen.9 Halála évéből (1511) és abból a meggondolásból kiin- ·
dulva és következtetve, hogy fiatalon bizonyosan nem választották meg fontos rendi vezetőállásra, de viszont túl-öreg sem
lehetett, mikor ilyen tisztségre emelte rendtársainak bizalma,
mert akkor nem tehetett volna eleget a hivatalával összekötött
kötelezettségeknek, az abban a korban olyan fárasztó és erős
embert követelő vizitációs-utazásoknak, születésének idejét
1440-50 tájára tehetjük. Szülőhelye a baranyamegyei Laskó
község lehetett. 10 Közel van ide Perecske, Atya, Kölyüd, mindmegannyi ferences kolostorral. Valószínű, hogy ezek valamelyikéből ismerte meg a rendet. Ha a rendes szokás szerint járt el,
akkor 14 éves korában léphetett a rendbe. Megkívánták, hogy
„competenter litteratus" legyen az ifjú. A belépés után volt
egy év noviciatus, utána tanulás. · Huszonkettedik életévét betöltve, felszentelték a növendéket valamelyik közeli püspöki
7
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Az életrajz megírásánál alapul vettem Toldy: Analecta (252-271.
11.) adatait s ezeket egészítettem ki más források adataival.
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Ma ís megvan. Mintegy másfél, kétezernyí magyar lakossal.
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városban. ősi szokás szerint a magyar ferencrendiek ruhája
· ebben az időben hamuszürke volt. 11
Talán kiváló tudását {esetleg tanár-voltát a teológián?)
akarják kiemelni azok a ránkmaradt oklevelek, amelyek címei
között az „ordinis professor"-titulust is emlegetik {1497, 1498,
· 1499-ből való oklevelek a gyöngyösi ferencrendi zárda levéltárában). Én ugyanis ugyanabban az oklevélben szereplő más
szerzetesek címeinek felsorolása között nem találtam ezt a kitételt s így következtetem, hogy e címmel nem azt akarták
mondani, hogy Laskai az obsz. ág ünnepélyes-fogadalmas tagja
(professus). Ez a lehetőség sincs azonban kizárva.
Hagyományosan Ozsvátot Pelbárt tanítványának tartják.
Erre biztos adatot én nem találtam s nem is tartom valószínű
nek. · Ozsvát mindössze hét évvel halt meg későbben, mint Pelbárt. Pelbárt külföldön is tanult. Ozsvát külföldi tanulásáról
adatom nincs. Valószínű, hogy külföldre alaposabb kiképzés
céljából küldött a rend ifjakat s ehhez hozzátartozik a huzamosabb tanulási idő is. Nem sok korkülönbség lehetett köztük.
Ugy gondolom, hogy nem volt annyi, amennyi legcsekélyebb
számítás mellett is kell a tanító-tanítvány viszonyhoz. Hát még
ha igaz lenne az az állítólagos hagyományos nézet, hogy
Ozsvát nagyon tisztes öregkort ért meg.

II. Pius pápa, Péter kalocsai érsek, a minister generalis és
IV. Jenő pápa leveleinek van egy átirata, (egy okmányban).
1496. máj. 28-ról keltezve. Ebben előfordul egy Ozsvát, mint
esztergomi őr: „Osvaldo custode custodiae Strigoniensis", 1495ben. Vele együtt Ferenc budai, Mátyás pesti és Pelbárt esztergomi házfőnök neve van felsorolva. 12 Karácsonyi ennek alapján .
azt mondja, hogy az itt szereplő Ozsvát: Laskai és Pelbárt: Temesvári. Tehát egyszerre lettek volna egy helyen elöljárók. Ez
azonban nem föltétlenül bizonyos. Mert ekkor még nem volt
szokásos, hogy egy nevet egy időben csak egy ember visel a
rendben. Sokszor egy házban több azonos-nevű szerzetes van. 13
11
Kollányi: Magyar ferencrendíek a XVI. sz. elsö felében. Bp. 1898.
l. 37-41. 11.
12 Oklevél a gyöngyösi ferencrendí zárda oklevéltárában. 78. ~z.
13
L. pl. a Salvatoriana Provincia 1533·i névtárát a gyöngyösi levéltárban. - P. Kaizer Nándor szíves közlése.

9

#

Több Ozsvát, több Pelbárt lehetett a magyar provinciában i,s.
Biztosan eldönteni ezt nem tudjuk.
Ha Laskai tényleg custos volt, akkor a következő
kötel~zettségei voltak: Egy-egy custodia alá nálunk 6-10
kolostor tartozott. Az őr · köteles volt megválasztása után
hamarosan bejárni a zárdáit. A személyi elhelyezkedése'ket ő intézte, meghallgatván a tanácsosokat és a jogos
igényeket. Minden 2 évben legalább négyszer kellett beutaZ1lia kolostorait és gondoskodni a betegápolásról, ruházatról,
a békesség és egyetértés szellemének meglétéről. Ö ellenőrízte
az istentiszteletet és az alamizsnálkodást. Az esetleges hiányokat és kifogásokat, ha szükséges volt, köznyelven is ki kellett
fejtenie a testvérek előtt. Papokat, növendékeket felvehetett a
rendbe, ö bocsátotta őket fogadalomra . Egyházi szónokokat és
gyóntatókat meghatározott esetekben ö jelölt ki. A zárdák
anyagi helyzetét tartozott megismerni; a feleslegből jelentékenyebb segélyt az illetékes házfőnökkel és néhány tekintélyes
rendtaggal folytatott tanácskozás után adhatott. Nagyobb építkezéseket is elrendelhetett, de csak a tartományf önök engedélyével. Ha elutazott a custodiából, helyettesről kellett gondoskodnia. Hatmadren'd ieket a vicarius engedélyével látogathatott.
Mikor hivatala letelt, összegyüjtötte szerzeteseit, buzdító beszédet intézett hozzájuk, bevallotta saját hibáit s így vett búcsút
iőlük.

14

1497-ben . Laskai . pesti guardián, mert mint ilyent választják meg ebben az évben vicariusnak. A házfőnök egyéniségétől
függött egy-egy ház képe. A guardian a végrehajtó-hatalom,
míg a custos és a vicarius inkább rendelkező. Példaképnek kell
lennie. Az istentisztelet, a házi rend, békesség és megelégedettség az ö gondja. Semmiben sem kivételeskedhetik. Nagyobb
összegeket csak engedéllyel költhet. A guardián nevezte ki a
sekrestyést, a portást, a kertészt, a pincemestert a fel-nem-szentelt, de fogadalmas testvérek közül. Ugyszintén az előimádkozó
kat, az énekeseket. Világi~knak megengedhette, hogy haláluk
órájának közeledtekor a szerzet ruháját magukra ölthessék és
ebben temessék el őket, ha az illetők a kolostor kriptáját vá14

Kollányi: i. m. 19-21. 11.
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lasztották nyugvóhelyül. Mikor megvált hivatalától, tartozott a
hivatalbalépésekor felvett leltár szerint elszámolni utódjának. 15
A pesti kolostort az obszervánsok 1444-ben vették át a mariánusoktól Caesarini Julián rendeletére. VI. Sándor 1492-ben
ismét az obszervánsoknak ítélte. A mai belvárosi ferencrendi
templom helyén volt, az akkor Sz. Péter-utcában. Itt kezdődött
a Rákosmező. A nemességgel nagy kapcsolatot tartottak fenn.
Ez volt egyik legnevezetesebb házuk. 1499-ben pl. annyian voltak itt, hogy mindennap énekesmisét mondtak. 1497-ben és
1504-ben itt volt a tartománygyűlés. Laskai itt írta a Biga Salutis köteteit és a Gemma fidei-t, amint az a kolofonokból kitű
nik.16 Vicarius korában is szeretett itt tartózkodni. A kolostorral szemben begina-ház épült. Ugyancsak a zárdával szemben
volt Verbőczi István háza is. E kolostor mindig az esztergomi
őrséghez tartozott. Beatrix jótevőjük, valamint Gesztelyi Nagy
János nemes is ( 1495) . A vidéki nemesség sokszor itt helyezte
el pénzét és értékeit megőrzésre. (Ebből többször pör keletkezett. lgy 1497-ben a budai polgárok azt állították, hogy Móré
Mihály a pesti guardiánnál helyezett el őrizetre 1000 forintot.
Móré viszont azt vitatta, hogy a vicariusnak, Soproncza.i Istvánnak adta át. A vizsgálat a pesti kolostorban folyt le.p1
1497. máj. 14-én, pünkösd napján Laskait választják meg
Pesten vikáriusnak. „Az ő személyében a rendtartomány azon
iránya nyert kitüntetést, amely nem elégedett meg a régi nyomokon való lépegetéssel, hanem tudományos úton is akarta igazolni és megvédelmezni a keresztény kath. hit igazságait és
evégből erősen tanulták a Szentírást, meg a régi egyházi írókat", mondja Karácsonyi. 18 A két ág között épen az egyik különbség, hogy az obszervánsok iskolázottabbak voltak. Ezért
küzdhettek a humanizmus ellen sikeresebben.
Laskai a tizenharmadik vikárius. 19 Nálunk körülbelül a.
következő volt a tartományfőnök hatalmi és jogköre: minden
harmadik évben tartozott összehívni a rendi gyűlést, az előző
15

Kollányi: i. m. 21-23, ll.
L. Szabó-Hellebrant: Régi magyar könyvtár.
17
Karácsonyi: Szt. Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig.
Bp. 1922. II. 137. 1.
18
I. m. I. k. 356. 1.
19
Toldy F.: Analecta 252. l.
16
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gyűlésen meghatározott időben és helyen. Ezen elnökölt. Előad,.
véleményeket kikér, maga nem befolyásol előre senkit se saját
véleményével. A döntés joga az övé. A káptalan választotta
meg a tartományfőnököt. Szavazattöbbséggel egyszer újraválasztható volt, de kétízben már nem. · Hivatala két évig tartott.
Ha a tartományfőnök törvényes akadály híján nem hívja össze
a meghatározott időben a káptalant, akkor az · a custos köteles
összehívni, akinek területén van a megállapított hely. Ha nem
tette, minden hivatalra képtelen lett. Köteles volt a tartományfőnök két év alatt az egész tartományt bejárni. Ha nem volt valamely adomány célja meghatározva, a vikáriusnak joga volt
más, szegényebb zárdának is juttatni belőle. A könyveket a tartományfőnök szerezte be. Ez egyedül hozzá tartozott. A bő
ven ellátott konventek egyházi felszereléséből kellő okossággal
ö részeltethetett szegényebb helyeket. Különféle felmentéseket
adhatott szerzeteseinek. PL megengedhette, hogy huszonkét éves
korban felszentelhessék a szerzetest, ha érdemes rá és nem nagyon gyermekes-kinézésű. A háromévenként rendesen Olaszországban megtartott általános rendi káptalanon a tartományfőnök és még egy megbízott képviselték a tartományt. Mielőtt
elindultak, imádkoztak érettük: a papok két szentmisét mutattak be, a növendékek kétszer elmondták a „Ne reminiscaris"
kezdetű imád~ágot, a fogadalmas, de fel nem szentelt szerzetesek pedig 100 Miatyánkban és üdvözlégyben kérték útjukra az
Úr áldását. - Két évenként meg kellett vizsgálnia, hogy nincs-e
a szerzeteseknek magántulajdonuk, fölösleges dolguk. Az intésekről, büntetésekről jegyzéket kellett vezetnie, ezt utódjának
át kellett adnia. A régi, magyar viszonyokból kifejlődött szokásokat nem volt szabad megváltoztatnia. Ezekre nagyon féltékenyen vigyáztak. A káptalan megkérdezése nélkül nem fogadhatott el új zárdát, sem a konventuálisok valamely elhagyott
kolostorát. Nem szaporíthatta tetszés szerint a fogadalmas, de
fel nem szentelt testvérek számát. Az egyes zárdák belső éle...
téről a kiküldött vizitátorok lepecsételt jelentéseit csak a káptalanon bonthatta fel. A harmadrend tagjait sem szaporíthatta
korlátlanul. Vendégeket, püspököket, mágnásokat nem hívhatott a zárda asztalához, hogy ezek számára vendégséget csapjon. Ki volt mondva, hogy ne szerepeljen se a tartományfőnök.
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se egyes . rendtag, mint fejedelm.e k, vagy világi urak tanácsosa,
ügyvédje.'2 0 ·
.
A megválasztás után Laskai mindjárt megindult kolostorvizsgálatra. 1497. aug. S-én Karán-Sebesen járt és itt a néhai
szörényi bán özvegyét, Mutnoki Mihálynét, Angaléta asszonyt
felveszi a rend lelki javainak, érdemeinek részesévé. 21 A rend
lelki javaiban férfiak és nők egyaránt részesülhettek. Ha meghalt az illető, imádkoztak érette, mint a rendtagokért szoktak.
Aug. 22-e előtt járt a zalamegyei Taladon és itt Pécsi Pál
felszentelt rendtagot elmozdította állásából, a pénzkezelésből,
noha már 17 éve szolgált ilyen minőségben. Allítólag azért, mert
a marciánusoknak kedvezett, velük barátkozott és mindennel
ellátta őket. Ezt és az engedetlenség miatt kapott büntetéseket Pécsi Pál olyan sérelmesnek találta, hogy a p áp ához fellebbezett, aki a veszprémi püspököt ·bízta meg a vizsgálattal.
Váradon talán megnézte az új 123 a Szentlélek tiszteletére
épült egyházhoz csatolt kolostorukat. Ennek kezdete 1490-re vihető vissza, Mátyás ' (11 verus Martis pull us") halálának évére.
Itt is ugyanaz volt a helyzet, mint Szegeden, az obszervánsok
kolostorépítése miatt.
Ozsvát működésén végigvonul a folytonos törekvés és gond
a rend két ága között a béke megteremtésére. A nézeteltérés, a
veszekedés napirenden volt közöttük. Az életforma miatt, egyes
házak miatt és még az apácák lelki gondozása miatt is.- Szenvedélyesen vitatkozni árnyalati különbségeken lehet. Mert itt
ezek a kicsinységek lényegre mennek. A legengesztelhetetlenebb
haragosok azokból lesznek, akik legközelebb állottak valamikor
egymáshoz. És még hozzá a ferenceseknél életről van szó.
Minden erre irányul, ezért van. A vitatkozás okát mindenki
érzi belevágódni egyéni- és társaséletébe, minden nap. Aki beledolgozta, beleélte magát egy irány igazságába, az képes a végsőkig elmenni ennek a védelmében. Hozzá kell még vennünk,
22

2

°

Kollányi: i. m. 16-19. 11. Nagyrészt Laskai konstituciói alapján
írta meg e dolgokat. És a szokást is figyelembe vette, amint ez 'levelekben, feljegyzésekben ránkmaradt.
21
Karácsonyi : L m. 1. 357. L
22
Karácsonyi: i. m. 1. 357. L és II. 192. L
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torok megmaradnak az obszervánsok birtokában, csak a koldulásban ne legyen az hátrányára a konventuálisoknak, szabályozzák az alamizsnagyűjtést, az új házak építését stb. 2 6
1498. április 1-én felveszi Pesten Laskai a testvérületbe
Balla Jánost, családjával együtt s ezáltal a rend lelki javainak
.r észesévé teszi. Előkelő ember lehetett Balla János ( „egregio
Joanni de Bala"). A rendnek jótevője volt. 2 1
A mariánusok pártfogói Geréb Péter országbíró és Drágffy
Bertalan erdélyi vajda voltak. Az a hír járta, hogy az 1498-i
országgyűlés alkalmával magukhoz hívatták Laskait s először
szépszerével kérték, majd ijesztgették is, hogy még az országot
is el kell hagyniok, ha nem egyesülnek a mariánusokkal. 28 Érdekes, hogy a fenyegetődzésre az öreg és tekintélyes Sopronczai
István, aki többször volt vicarius és kiváló szónok hírében állott, kijelentette, hogy ő inkább kivándorol, de sem a király, sem
az ország szavára nem engedelmeskedik az egyesülés kérdésében.
Talán erre akarta Laskai most a magyar rendtartományt
kivétetni a generalis hatalma alól, hogy a cismontanus általános helytartó alá helyezve, amint már előbb is volt, 29 a kettő
között a különbség még erősebb legyen? (t. i. mariánus és obszerváns ág között).
Talán · járt80 1498-ban a milanoi egyetemes gyűlésen
és ő itt vétette fel az általános helytartóval (Turre Lajos) Szobi Mihályt, ennek feleségét, Zsófiát és anyját,
Katalint a rend érdemeinek részesévé. 3 1 - Biztos, hogy 1499ben Rómában volt és itt megszerezte IV. Sixtusnak 1477. aug.
1.- i nagy kiváltságlevelét, hiteles alakban. Ugy látszik, hogy feledésbe ment ez az irat vagy veszekedések voltak s ezért kérte
Laskai a megújítását. A VI. Sándor pápasága alatt, 1499. már26

Oklevél a gyöngyösi ferencrendi zárda oklevéltárában. 70. sz. Buda,
1497. sz. Demeter vértanu napján (okt. 26.) keltezve.
27
Oklevél a gyöngyösi ferencrendi zárda oklevéltárában. 36. fiók, 2. sz.
28
Toldy: Analecta 252.: ez eseményt 1500-i országgyűlésre teszi, de
ekkor már Drágfy nem élt és Szentgyörgyi Péter volt az erdélyi vajda.
Karácsonyi : i. m. I. 358. 1. : 1498-at állapítja meg ez esemény éveként.
29
_ Toldy : Analecta 254-6. 11.
30
Ennek nyomát nem találtam Wadding: Annales-eiben. Karácsonyi
feltevése.
31
Karácsonyi: I. 359. 1.
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cius 23-ról keltezett átirat Laskaihoz van címezve, mint vicariushoz („Ad... instantiam et requisitionem ... "). Ebben a
pápa a domonkosrendieknek és a ferenceseknek engedélyez lelki
javakat, búcsúkat, rendezi jogi viszonyukat, ünnepeket rendel
(köztük „beata. Elisabeth" ünnepét), szól gyóntatási és predikálási ·jogukról, az apácákról, a rendnek felajánlott ruhákról,
a harmadrendiekrlÚ, kiket és hogyan lehet eltemetni rendi ruhában, rendezi az egyházi méltóságok és a rend viszonyát, szól
az eretnekségről, a kegyelmek és kiváltságok közössélevéséről
(t. i. más rendekkel) stb. 3 2
Innen hazajövet a Duna partján az atyai (szerémvármegyei
község, ma Sarengrad. Másfélezernyi lakossal.) 3 3 kolostorban
gyűlést tartott 1499. máj. 19-én. Itt hirdette ki azokat a szabályokat, amelyek olyan · sokáig irányították az obszervánsok
életét.
Legkényesebb dolgok közé tartozik egy testületnek életrendjét szabályozni. Ennek a súlyos-voltát csak az tudja igazán értékelni, aki maga is ilyen testületben él. A társadalom
szervezete olyan érzékeny, mint az emberi szervezet. A legkisebb melléfogás is súlyos komplikációkat okozhat és esetleg a
legmesszebbmenő bajok forrása lehet.
Nagy ész, nagy élettapasztalat, nagy emberismeret és még nagyobb emberszeretet;
ideálokért égő lelkület, párosulva a legmélyebb reális látással,
ilyesmi kell ide. És hogy Laskainál megvolt ~ kellő lelkület,
ezt megmutatta a legnagyobb bíráló: az idő. Mert e szabályok
formát tudtak adni évtizedekig az obszerváns ág életének.

„Constitutíones Fratrum Minorum S. Francisci Provinciae
Hungaricae ín Transylvaniae Conventu Atyaensi editae. Anno
1499." 34 Minket legjobban érdekel a 9. pont, amelyben ezt
Oklevél a gyöngyösi ferencrendi zárda oklevéltárában. 66. sz.
Atya nevű magyar főúr várat építtetett egy kis kerek hegyre: Atyavárat. A török elől elmenekült magyarok helyébe jött idegenek a várat
farka cserepeiröl Sarengrad-nak, tarka várnak nevezték. A vár alatt városka. Ebben ferences kolostor. A XV. sz. végén előkelő .e mberek választották temetkezőhelyül: így a Geréb-család, Karácsonyi: í. m. II. k. 8. 1.
3
~ Ilyen címen találjuk kiadva e szabályokat: Batthyány: Leges eccleiiastíca·e. III. k. Kolozsvár. 1827. 609- 635. 11., a csíki konvent egyidejű
kódexéből. Jegyzetben azt mondja a kiadás, hogy az Udvarhely megyében lévÖ Atyán semmiféle kolostor nyoma se található. Ez érthető,
hiszen a Szerém-vmegyei Atyáról van itt szó.
32
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mondja: A vicariusnak joga és senki másnak „libros notabiles"
a testvéreknek, szükségletük szerint, kiosztani. Ilyen „libri notabiles" pedig: breviáriumok, misekönyvek, beszédgyüjtemények
és más nagyértékű könyvek („libri magni praetii"). A 10. pont
kimondja, hogy egyedül a vicarius engedheti meg „procurationes
librorum quorumquunque et sola sua paternitas", teszi mégegyszer hozzá. A vizitátoroknak meg meghagyja, hogy olvastassák
fel a regulát a közösség előtt és „brevibus verbis litterarum sensum in vulgari exponant fratribus."
Laskai e szabályokat „ad studendum" készítette. Tehát
mint tervezetet terjesztette elő a gyűlésen. Ebből a kitételből kitűnik, hogy nagyobbrészt saját műve volt ez. A gyakorlat, a szokás alapján. 35
Ugyancsak ezen a gyűlésen magyarázta Laskai a regulát,
mind a 12 fejezetet. Rán,kmaradt ez a magyarázat is, természetesen latinul. 36 Az első fejezethez füzött fejtegetésekben többek között a szónoklásról szól: „praedicatores annuntient vitia
et virtutes, poenam et gloriam cum brevitate sermonis et quod
casta sínt eorum coram eloquia". A 3. fejezetben ki van mondva,
hogy mindenki menjen „ad horas canonicas et missas", „exceptis praedicatoribus suas praedicationes continuantibus". A
prédikátoroknak a guardiánok előrelátóan meghatározott időt jelöl jenek ki: „ad studendum et circa suum officium meditandum".
Értesülünk arról is, hogy Esztergomban, Budán, Pesten,
Ujlakon stb., a rendházakban minden nap énekes konventmisét
kell mondani, sőt Budán a vesperas-t (a napi officium egy része)' még hétköznapoko~ (feria) ~s egyszerű ünnepeken (simplex) is énekelték. Ezek tehát a legnagyobb házak közé tartoztak.
Az 5. fejezetnél arról szól, hogy a pap és papnövendék
testvérek „usque ad tertiam" (a breviarium egy része) a saját
celláj~kban foglalkozzanak olvasással, írással és imádkozzanak.
A 9. fejezet magyarázatánál megmondja, hogy senkit se
engedjenek prédikálni, csak papot, vagy legalább is diaconus-t,
legalább huszonötéves legyen az illető, a szükséges tudásban.
35

36

Toldy: Anal~cta 252.
Kiadva az í. helyen.
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ventuálisok viszálykodását hazánkban. 39 Laskai alatt tehát még
folyt a -baj .
Az új tartományfőnök alatt történt meg a nagy ~lőd
gondolatának megvalósulása: sürgetésére 1502. máj. 30-ról
keltezett okirattal (mely csak jóval később jutott el hozzánk) 1
VI. Sándor a magyar obszerváns vicariát áthelyezi a generalis hatalma alól közvetlenül a cismontanus 40 általános obszerváns helytartó fennhatósága alá. - A Cismontan ált. vicariatus
alá huszonöt provincia tartozott és a szentföldi custodia. A magyar provincia volt a huszonötödik, 1506-ban tíz custodiával. 4 1
Itt kezdődik az összeköttetés az olaszok és magyarok között
fokozottabb mértékben.
Turre Lajos vicarius generalis utódja, Tornielli Jeromos,
szeretettel fogadja a magyar testvéreket, amint a levelezésből
kitűnik. lgy megszabadultak az obszervánsok attól a veszélytől, hogy egyesítik őket a mariánusokkal, de viszont az új helyzet is sok bajnak lett az okozója. Mások voltak a szokások a
cismontanus vicariatusban, mint a magyarban. Más volt a fejlődés által kitermelt állapot. Tornielli Mantuai Jakabot küldte
ki biztosként és ez hevesen kikel sok magyar szokás ellen.
1502-ben az általános alhelytartó elkérte a magyar életszabályokat, de csak kettő ellen emelt kifogást, később még ezeknek
az átalakítását se sürgette. 42 .
1504. jan. 22-én meghal Temesvári Pelbárt.
1505: Czeglédi Egyed lesz a vicarius. - 1506-ban Laskai
pesti guardian. A Gemma fidei-t ugyanis ebben az évben írta
és a kötet kolofonjában mint ilyen szerepel. (A kiadás idejében, [1507. jún. 6.] ugyan már ismét vicarius [márc. 14-től
kezdve], de ezt Rymann nem tudhatta és a kolofonba a kézirat átadása idején viselt hivatal megjelölése került.)
1507. márc. 14-én Laetare-vasárnap közgyűlés Esztergomban és Laskait ismét vicariusnak választják. Ezuttal
ő a tizenötödik vicariusa a magyar tartománynak. 43 Ezzel az alkalommal követelte néhány magyar szokás meg39
40

41
42
43

W ad ding: i. m. XV. 230. 1.
Toldy: Analecta 256. 1.
Wadding: i. m. XV. 340. l.
Karácsonyi : I. 361-62. 11.
Toldy: Analecta 261.- 11.
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változtatását a vicarius generalis (Zeno F ere ne) biztosa:
Grumelli Jakab, aki már Czeglédi Egyed alatt nyugtalanságot keltett az obszervánsok között. 44 Követelte például a felnem-szentelt testvérek megnyírását és ilyen apróbb dolgokat,
de a közgyűlés leszavazta és fellebbezett az ugyanezen év pün_kösd napjára Assisibe, a Portiuncola-egyház kolostorába összehívott egyetemes rendi gyűléshez. Erre elmegy Laskai is. Grumelli a mantuai határozatok ellenére, a magyar provincia
gyűlésének többségi szavazata nélkül követeli a változtatások
keresztülvitelét. 45
Ezen az általános gyűlésen ismét a magyarok jóakaróját,
.T ornielli Jeromost választották meg vicaríus generalisnak. Tor:nielli buzdította Laskait, hogy, a rendtartomány atyáival egyet-értésben, néhány rendelkezést azokból, amelyeket Grumelli törekedett keresztülvinni,. foglaljon írásba és fogadják el. 46 Igy sikerült békésen megegyezésre jutniok. Laskai magával hozta
11. Gyula pápa 1507. máj. 31-i engedélyét, hogy a magyar fe.rencesek használhatják a felajánlott drága egyházi felszereléseket, mert ezeknek elzárása, nem használása a híveknél nagy
botrányt okoz. 47
A Rosarium IV. kötetének kolofonjából tudjuk, hogy Las.kai e vicariussága alatt Budán lakott. 1tt írta ugyanis meg Pel.hárt nagy vállalkozásának negyedik kötetét.
A ferencrendiek budai kolostora nagy multra tekinthetett
vissza. A XIII. században keletkezett. A mai várszínház helyén állott, az Evangelista sz. János tiszteletére épített t~mp
Iomhoz építve. Kezdetben a mariánusoké volt. A pesti kolostorral együtt ezt is 1444-ben kapták meg az obszervánsok. 1492ben megerősítést nyertek ismét a ház birtoklására vonatkozólag. Többnyire e kolosforban tartózkodtak a vicariusok, központi fekvése miatt. Itt szállt meg Tomori érsek is. Ha a vica:rius távol volt székhelyétől, akkor a budai guardiant bízta meg
a provincia érdekeit védő okiratok kiállításával. Sokszor tar·tottak itt általános gyűléseket. lgy 1473, 83, 87, 89, 1501, 1503,
1505-ben. Az 1499-i határozat szerint naponként kellett énekes44
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47

Fridrich: i.
Fridrich: i.
Fridrich: i.
Karácsonyi:

m. 17. l.
m. 17. l.
m. 18. l.
-I. 365. l.
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misét és énekes vesperást mondani, a rendtagok nagy száma
miatt. 48
Itt emlékezem meg, hogy mi volt az a sokat szereplő tartománygyűlés. Háromévenként tartották. Mindig megállapították az előző gyűlésen a következőnek helyét és idejét. Minden.
custodia egy megbízottat (discretus) küldött, aki szavazati joggal bírt. A gyűlés általában egy hétig tartott. A tárgyalás rend-jét a vicariµs hatá_rozta meg. A discretusok közül négy diffinitor-t választottak, ezeknek feladatuk volt tanácsaikkal a tarto-mányfőnököt támogatni. Megválasztásuk után a tartományfő
nök megvált hivatalától; a rend pecsétjét a káptalan rendelke-zésére bocsátotta. Ettől kezdve az új vicarius megválasztásáig:
a custosok custosa vagy annak a helynek a főnöke elnökölt, ahol
a gyűlést tartották. Megvizsgálták a régi tartományfőnök kormányzását és megválasztották az újat. A vicariusnak legalább30 évesnek kellett lennie. Azután elintézték az egyes konventek
ügyeit, amelyeket a discretusok terjesztettek elő. Beszámoltak
a vizitátorok. Megválasztották az egyes tisztviselőket. Utolsó napon felolvasták a személyi elhelyezés jegyzékét, majd az utolsó
káptalan óta elhaltak neveit. Az új vicarius intelme és áldása.
után szétoszlottak. Többször imádkoztak gyűlés alatt a jótevőkért, a halottakért. 49
Laskai még ebben az évben összehívta az atyákat aug. 15-re·
Paksra (Tolna vm. Ma 12.000 lakossal). Majdnem teljes létszámban meg is jelentek mindazok, akik az előző káptalanon
résztvettek. Elfogadják az egyetemes gyűlésen módosított
Grumelli-követeléseket és még változtatásokat is eszközölnek
több, még Czeglédi Egyed alatt a budai káptalanon hozott határozaton.50 - Rendezik a választások megejtését, a képviseletet ezeken, a hibák büntetését, a látogatás körülményeit stb.
Van egy érdekes pontja is az elfogadott tervezetnek: De latinizando. Ebben kimondják, hogy a klerikusok és a fiatal papok
beszéljenek „litteraliter" (latinul), amennyiben nem tennék, az:
elöljáró büntesse meg őket.
51

48

V. ö.: Karácsonyi: i. m. II. 19. L
Kollányi: i. m. 28-36. n:
5
° Fridrich: i. h.
51
Kiadva e szabályok: Batthyány: Leges ecclesiasticae. III. k. 650-53.
11. Tévesen ~an Rákos Paks helyett.
49
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Ezekben a szabályokban nincs semmi kűlönös, sőt mind
-üdvös rendelkezés. Nyilvánvaló, hogy először elvi szempontból
és személyi ellenszenvből nem fogadták el őket.
1507 -ben kérték meg az obszervánsokat a bra!)sói és a fuiaki kolostorok átvételére. 52 Ezt az ügyet az esztergomi gyűlé
sen tárgyalták le. 53
A brassói kolostor azért is nagyon fontos volt számukra,
mert a Moldva és Oláhország felé vivő úton volt és így, erre
támaszkodva, az itt diasporában élő magyarságot könnyebben
·felkereshették. 54 A plébánossal sokat kellett pörösködniök, mert
ez ellenezte letelepedésüket. 55 Ugyancsak ebben az időben kapták az obszervánsok a megbízatást, hogy a római sz. _P étertemplom építéséhez alamizsnát gyűjtsenek búcsúk hirdetésével.
Az egybegyűlt pénzből azonban kétharmadrészt a királynak
"kellett beszolgáltatniok a török elleni küzdelemre. 56
1507. máj. 31-i kelettel II. Gyula pápa engedélyt ad, hogy
a magyar obszervánsok a hívek által felajánlott drága egyházi
felszereléseket használhatják. Ezek miatt is voltak ugyanis
nézeteltérések. Egyik rendi határozat kimondotta, hogy elzárva
·kell tartani őket a szent szegénységre való tekintettel, de ez az
·- eljárás meg a híveknél okozott botrányt.
1508-ban Laskainál és többeknél kétség merült fel, hogy
a magyar provincia élhet-e a bosnyák provinciáknak adott kegyelmekkel és kiváltságokkal. T. L még abból az időből származókkal, mikor együtt voltak. II. Gyula döntött ebben az ügyben igenlőleg. 57
A vicarius generalis levelet küld Laskainak, hogy beteges-kedése miatt nem képes már betölteni hivatalát. Ugyancsak erről neki júniusban többi leveleiben is említést tesz, meghíván
"Laskait a következő évben F errarában tartandó káptalanra, in
-Festo Corporis Christi. Tornielli azonban nem érte meg ezt , a
dátumot. Meghalt, sőt hamarosan közvetlen utódja is, Archan·gelus de Placentia. Ekkor Franciscus Columbanus lett a vic.
52
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Toldy: Analecta 262. 1.
Frídrích: i. rn. 18. 1.
Karácsonyi: i. rn. II. k. 19. 1.
Toldy: Alalecta. 262. 1.
Karácsonyi: L 367. 1.
Toldy: Analecta 263. 1.
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generalis. ő alatta tartották meg 1509-ben F errarában az egyetemes káptalant. Laskai nem mehetett el akadályoztatása miatt.
(betegség?); maga helyett Esztergomi Mihályt, a szerémújlaki.
custost küldötte és· mint discrehis electus Kapronczai Bonaventura ment, akik azután megbízatásaiknak szerencsésen eleget.
tettek. Zeno Ff!rencet választják meg· vic. generalisnak. A magyar provinciát érdeklő végzéseket · is hoztak (1509. jún. 8.).
Igy: szabályozták a vicarius választását, hogy kik és hogyan
válasszák, döntést hoztak a káptalanra küldendő discretus-t illetőleg, kimondták, hogy a mantuai határozatok érvényben ma-·
radjanak: semmiféle kiküldött, bármilyen hatalommal jöjjön, .
. ne változtathassa meg a magyar rendtartomány szokásait az:
atyák többségének szavazata nélkül, guardiánokat ne tehessen
le, legalább két ugyanazon custodiaban élő (de nem egy helyütt) atya tanácsa nélkül stb. Még több határozatot is hoztak ~
de ezekre a vic. generalis nem akarta kötelezni a magyar pro-vinciát, míg személyesen meg nem győződik az állapotokról. 58
1509. máj. 27-én Szerémújlakon 5 9 (Ilök. Szerém m. A rend
templomában van Capistrano sz. János síremléke. Ma 4000-nél
több lakossal.) Capistrano sírjánál választják meg Laskai utód.:..
ját, Pécsváradi Gábort. ·
.

1510-ben szörnyű döghalál dühöng az országban. Az ob-szervánsok közül 386-an haltak meg. A nagy veszedelem idején sokan átpártoltak közülök a mariánusokhoz. Kapronczai
Bonaventura is ebben halt meg.
1511. jún. 8-án az atyai gyűlésen, pünkösd napján ismét;
Pécsváradit választják meg vicariusnak. "Vir valde humilis et.
paupertatis zelator", mondja róla a krónika.
. Ez alatt a gyűlés alatt halt meg Budán Laskai Ozsvát.
Tehát 1511. jún. 8-a körül. Itt is temették el, a Szent János-egyházban. „Vir optime meritus" ,60 „notabilis provinciae pater",61 mondja róla a krónikás, aki olyan ritkán szokott dícsérő•
j elzőket osztogatni alakjainak.
58

Toldy: Analecta 264- 11.; Fridrich: í. m. 18-19. 11.
Ujlak és általában ez a vidék ősi • heretikus-fészek. L. Kardos Tibor ::
A laikus mozgalom magyar bibliája e. ért. Minerva. 1931. 1-4. sz.
6
·
° F ridrich: i. m. 19. 1.
61 Toldy : Analecta 271. 1.
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Ha „csak" író lett volna Laskai, bizonyára még ennyit sen..
tudnánk róla. De mivel egyéni kvalitásai olyan kedvezőek voltak, hogy ilyen nehéz időkben, külső és belső forrongások idején, méltónak tartotta a testvérek, a kortársak bizalma és szeretete a vezérségre: a hivatal, a kormányzás, a történet, a szervezettség írásai többet őríztek meg róla számunkra. Ilyenkor
nagyobb a kollektivitás, mint az egyéniség.
Elbúcsúzott cellájától a férfiú . Ebből a cellából mennyi
szellemi indítás, mennyi akaraterő, jóság, fegyelem, · vigasztalás, gyöngédség és keménység indul útnak, hogy eldarabolva
szétszóródjék messzi-lelkekbe és szívekbe. Ez a gondok, a tervek, a felelősségek gyülekezőhelye. Titokzatos sugarak itt kapnak lángot. Itt forrásozik az apostoli tűz. A nagy misszióshivatás öntudata itt dobban meg az agyvelőben. Hozzáforrottság
a nagy keresztény és nemzeti hagyományokhoz. Ezekből van kikalapálva mintegy e férfiú ruhája. A kemény magyar sors kemény arca ő. A szegény ember bajainak, magyarságának, élettelküzködésének bizalmasa. - Lobog a mécses, világít a cella,
dolgozik a hamuszürke-ruhás ember, akinek arcvonásait immár
hiába keressük a századok homályában, de hatalmas energiájának szálai maradandóan beleszövődtek az évek szövetébe.

II.

Irodalmi müködése.
1. Környezetrajz. 2. Laskai munkái.
1.

Milyen volt a szellemi környezet, amelyben Laskai élt?
Főleg. Pesten, illetőleg Budán, ahol életének legsorsdöntőbb napjait, éveit átélte? Fiatalkora és legalábbis férfikora virágzásának első része még Mátyás. dicsőséges idejébe esik. Tudjuk,
hogy legmaradandóbbak és legmélyebbek az ifjúkori élmények
és benyomások. Ezek hatása végigkíséri az embert, sok csele~
ked~tünk indítását talán ezekhez vezethetjük vissza. Romlás
idején még inkább a mult nagyszerűségéhez fordul a megfáradt
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starum 1481. Velence. Mátyásnak dedikálva.) 64 - A studium generale szellemi kisugárzása nem maradhatott hatás nélkül
Laskaira sem.
Azután itt van Capistrano sz. János emléke, akiben oly
nagy erővel lobogott fel az ideál akarása és egyéniségének varázsával szórta szerte nálunk is szívének tűzét rendtársai között. Üzsvát Capistrano-életrajza mutatja az érdeklődést a nagy
testvér szelleme iránt.
A ferencesek a városokat keresték. Iskoláikba a városi ifjúság bej árhatott. A váradi iskolájuk pl. olyan híres volt, hogy
vele Európa-szerte csak huszonegy versenyzett a rendben. 65 A
külföldi egyetemek tanulóinak névjegyzékében feltűnően sok
.ifjút tal álunk épen azokból a magyar városokból, amelyekben
a ferencrendiek iskolákat tartottak fenn. A rend növendékei
továbbfolytatták ezen iskolák elvégzése után a tanulmányaikat
a lectorok vezetése alatt. A kiválóbbakat azután külföldi egyetemre küldöték. Főként Párizsba. A hittudomány ismeretét ak·koriban a Quattuor libri sententiarum nyomán adták elő. E
munkát sokan magyarázták. Különösen haszn álták sz. Bonaventura kommentárjait. Ugyancsak az ő művei a Breviloquium
és Centiloquium: a kat. hitigazságoknak szigorú logikai rendben megírt rendszerezései. Ezek alapján adott elő Pelbárt is
a teológián. 66
Egy olyan nagy egyéniség, mint Mátyás, nagyvonalúságával és tudományszeretetével csak fokozhatta az írók munkakedvét és dicsőségvágyát. 6 7
A skolasztika tudományszomjúsága és tudományszeretete
kétségtelen; ilyen irányban megtermékenyítette a szellemeket.
Mutatja ezt a főiskoláknak, az egyetemeknek a maival vetekedő
látogatottsága. A tudomány is eszköz volt a lélek diadalmas
kiformálásához. Érdekes Brisits Frie,yes megállapítása: sz. Fe64 Lásd ezekre nézve: Dr. Iványi Béla: A Szent Domonkos-rend római
.központi levéltára. Levéltári Közl. 1929. 1-2. sz.
65
Békefi Remig: Az iskolázás tört. Magyarországon 1000-1883. Bp.
1907. 6. l.
~ 6 V. ö. Karácsonyi: i. m. II. k. A magyarországi ferencrendűek műkö
dése az irodalom terén e. fejezettel.
67
Békesi Emil: Magy. írók Hunyadi Mátyás korából. Sorozatos értekezés. Kath. Szemle. 1902.
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renc „rendjét féltette a tudományos gondolkodás szárí'ó, sorvasztó, értelmi gőgre nevelő hatásától. És mégis ... ő adja a tudomány idealizmusának a szegénységben, az anyagiatlanságban szinte ideális feltételeit. Amint ő meghal, egész Európában
egyetlen vezető gondolat: a tudomány... Vezető szellemei a
ferencesek és dominikánusok. El lehet-e képzelni szellemi kultúrát az anyagiakban egészen elmerült kor durva ösztönössége~
egyoldalú érdeklődése mellett? Közömbössé tette korát (sz.
Ferenc) az anyaggal szemben s így megadta a léleknek a szabadságot, a fogékonyságot a magasabb igények felé." 68

2.
Laskai Ozsvátnak jelenleg a következő műveit ismerjük:.
Biga salutis (üdvösség szekere) közös cím alatt van neki három kötet prédikációja: 1. Sermones dominicales, II. Sermones
de Sanctis, III. Quadragesimale; Gemma fidei (A hit drágaköve) címen is van egy kötet prédikációja és ő írta a Pelbártkezdte nagy lexikális teológiai munka IV. kötetét: Rosarium
aureum IV. Ezek a munkái jelentek meg nyomtatásban. Ezeken
kívül volt egy kézírásos Capistrano-életrajz tőle, mely vagy elveszett vagy lappang valahol. Megvannak az általa adott rendszabályok és az ezek kihirdetése alkalmával tartott regulamagyarázatok.69 Talán ő írta a Szalkai Magyar Balázs által megkezdett ferences krónikának egy részét?
Neve csak a Rosarium aureum IV. kötetének kolofonjában
fordul elő. Ennek is csak az editio princepsében (Hagenau
1508.). A későbbi kiadások már egészen Pelbárt neve alatt kerültek forgalomba. Hogy miért nem jegyezte fel írásaira nevét?
Alázatosságból. Ezt maga kijelenti szinte, amikor azt mondja:·
„Johannes fuit humilis. Nam exquo divina secreta fuerunt ei
revelata et per eum conscripta, nusquam nomen suum expressit,· ut nos arrogantiam vitandam doceret. " 70
A Laskaira vonatkozó bibliografiát Timár Kálmán állította
össze egy kitűnő cikkében.71 Megállapításának eredményeit röviden ismertetem a „Függelék"-ben.
68

Assisi szent Ferenc. M. K. 1007-8. sz.
L. e dolgozat első fejezetében.
70
Serm. de Sanct. 14.: sz. János evangelístáról.
" Laskai Ozsvát és a biblíografía: M. Könyvszemle. 1910. II. füzet.
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Legrégibb adat Rabelais (t1553.), a nagy franda szatírikusnál van a Pantagruel II. k. 7. fej.-ben A Biga Salutis-t első helyen említi a könyvcímek sorában. - A XVI. sz. második felében élt M arco Filippi szicíliai költő Katalin-legendájának elő
szavában felemlíti forrásai között Pelbárt Pomeriuma mellett
a Biga Salutis-t is.
Laskai szerzőségét teljes bizonyossággal igazolják a hazai
ferencrendi krónikák. Igy a Szalkai Magyar Balázs által megkezdett krónika: Blasii de Zalka et continuatorum Chronica
Fratrum Minorum de Observantia provinciae Bosnae et Hungariae.72 Ebben találjuk: 73 „lste insuper Pater Vicarius devotissimus Frafer Osvaldus laborando in sacra scriptura pro aedificatione fidelium et devotione, praedicaforibus edidit plurimos
libros, quos Biga S.alutis nominavit, videlicet de Tempore, de
Sanctis et Sermones Quadragesimales de praeceptis comportavit, et aliud opus valde utile, quod Gemma fidei intitulatur".
Fridrich Orbán átveszi e krónika adatait. 74 - A müncheni K.
Hof- und Staatsbibliothek-ben megvan a Szalkai-féle krónikának egy másolata, mely 1503-ig adja a rend történetét. Laskait
mondja a Biga Salutis és Gemma fidei szerzőjének. 75
Telek József, ferencrendi szerzetes, krónikájában, melyet a
XVIII. század közepért írt, „De religiosis, qui olim insigniter floruerunt ín hac provincia" c. fejezetben szól Marchiai Jakabról,
Capistrano sz. Jánosról, Temesvári Pelbártról, majd így folytatja: „quartus fuit frater Osvaldus de Laskó, qui devotissime laborando in S. Scriptura, edidit plurimos, quos Bigam Salutis nominavit. Conciones de tempore, et Sanctis. Item Sermones
Quadragesimales de Preceptis et aliud opus utile, quod Gemma
Salutis (sic!) intitulatur. Excessit e vivis Budae, in conventu S.
Joannis. Anno 1511." (Ötödiknek hozza Tomori Pált s végül hatodiknak Dalmata Fülöpöt.)7 6
Az Annales Prov. SS. Salvatoris rend nevezetesebb férfiairól szóló fejezetében, a II. §-ban, a rendi írpk sorában ott
72

Kiadva: Toldy F.: Analecta.
Toldy: Analecta 253. 1.
74
Hist. Prov. Hung. Ord. Min. S. P. Francisci. 1759. Pars I. 14-15. 11.
75
Timár: i. h.
76
Telek József: Cosmographia seu Brevis Descriptio Prov. H. Ord.
Min. S. P. Francisci strict. obs. - Szegedi ferencrendi zárda oklevéltárában.
73
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találjuk Laskait is. Az Annales pedig felöleli a régi krónikák
anyagát.11
Ezek alapján tehát Laskait kell szerzőnek tekintenünk.
Lehet még belső érvet is felhozni erre vonatkozólag magukból a prédikációkból. Erre cikkében már Timár is felhívta a figyelmet. Ozsvát ugyanis sokszor hivatkozik arra a szentre, illetőleg legendájára, akinek a nevét ő maga is viselte. Az erre
talált adataimat a következőkben foglalhatom össze:
A Serm. dom. 63. beszédében említi sz. Ozsvátot, mint akinek érdemei miatt több halott feltámadt. („Plerique merítis gloriosi regis Osvaldi.") Ugyane kötet 87. darabjában felhozza,
mint a bőkezű alamizsnálkodásra példát adó szent királyt.
Ugyancsak hivatkozik rá még a 103. prédikációban.
A Serm. de Sanctis 66. és 67. 7 8 beszédeiben is szerepel sz.
Ozsvát. S egyedül e helyen fordul elő, hogy egy beszéd keretében szól magáról az ünnepről, azután megmondja, hogy
ugyanezen a napon ünnepli az egyház sz. Domonkost s mindjárt szól is róla, valamint sz. Ozsvátot, akinek élettörténetét elmondja. Megtudjuk, hogy angol király volt, aki - mint sz.
Imre - a házasságban is megőrízte szűzességét, sokat harcolt
a pogányokkal a szent hit védelmében és terjesztésében. Igazságos, könyörületes uralkodó volt, 9 évig uralkodott, 38 éves
korában esett el harcban.
Ugyanebben a beszédben megemlékezik még sz. Afra-ról,
akit szintén e napon ünnepel az egyház.
·Laskai szerzősége tehát a mondottakból kétségtelenül megállapítható.

•
Ezek után rátérek az egyes kötetek ismertetésére.

Bíga Salutís (Az üdvösség szekere) közös címmel három
kötet prédikációt adott ki Laskai. Művei mind H agenauban jelentek meg. 7 9 A Biga Salutis kötetei több kiadásban is. Hogy
miért adta e közös címet könyveinek, erre Ozsvát maga megfelel a Sermones dominicales-kötet előszavában. És már ebből a
feleletből is sokat következtethetünk az egyes beszédek felépí77
78

79

Timár: i. h.
De sancta Maria ad nives: Haviboldogasszony.
Strassburgtól északra fekvő város.
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tésére. Igy vil.ágosít fel: „azért, mert miként a „biga" két keréken gördül, úgy ezek a beszédek is szólnak az év vasárnapjairól és ünnepnapjairól, legtöbbször két-két prédikációban. És
mert kettős szeretetre ragadnak: az Isten iránti szeretetre és
az embertárs iránti szeretetre. Mert ebben teljesedik ki az egész
törvény és a próféták (Máté 22. fej.). Azután meg mert a Megváltóról tárgyalnak különösen; akiben két természetet his~ünk:
az istenit és az emberit. S azért is, mivel helyes irányítással az
annyira vágyott örök b0ldogságra vezérelnek bennünket, amely
főképen kettőben áll: Krisztus Urunk isteni fönségének és dicsőséges emberségének tiszta szemléletében."
Nézzük az egyes köteteket. Elsőnek tárgyalom a Biga Salutis: Sermones dominicales-kötetét, mert ez tartalmazza a bevezetést a ciklushoz. Egy évvel később jelent ugyan meg, mint
a Sermones de Sanctis, de épen az előbb említett tényből lehet
következtetni, hogy Laskai a kéziratot egyidőben adta át a kiadónak s csak ezen múlhatott a kiadás időrendi sorrendje.
A Sermones dominicales első ismeretes kiadása 1498-ból
való. Megjelent még 1499, 1502, 1506, 1515 és 1516-ban. 80
A könyv nyolcadrét alakú, 436 számozatlan levélből áll. 81
A kolofonból megtudjuk, hogy „a quodam fratre Hungaro fratrum Minorum de observantia" készült, „in conventu Pesthiensi".
Rymman János könyvkiadó adta ki, Gran Henrik nevű nyomdásszal, Hagenauban, 1498-ban. Sz. Vince vértanu ünnepén
(jan. 22.) került ki a nyomdából a mű.
„Egy ma jnamenti német kereskedő, Riman János, bizonyára
budai tartózkodása közben fedezte ·fel azokat a szellemi kincseket, amelyeket Laskai és társai közül, különösen Temesvári
Pelbárt egybegyüjtöttek és tudományos rendszerbe foglaltak."sz
„Magyarországba érkezett Rimman (Rymman) János nevű
könyvkiadó Németországból és kinyomtatásra alkalmas kéziratokat keresett. Mivel hazánkban akkoriban a legjelesebb igehir-·
detők a szigorú ferencrendüek közül kerültek ki, szentbeszédek kinyomtatása és eladása pedig jövedelmezőnek ígérkezett,
L. Szabó Hellebrant: Régi magyar könyvtár. III. k.
Én a budai ferencrendi zárda példányát használtam. (Kiegészítésül
Szabó-Hellebranthoz.) 1498-i kiadás. Nagyon olvasott példány. Végig
tele van jegyzetekkel.
82
Karácsonyi: 1. 360. l.
80

81
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Rimman Budán és Pesten lakó · szigorú ferencrendűeknél kérdező~ködött -ily kéziratok után. lgy talált rá Temesvári Pelbárt
és tanítványa, Laskai Ozsvát műveire ... " 83 . De nem mondja meg
Karácsonyi, hogy hoi:inan vette ezt az adatot. Ez csak az ő feltevése. - Ugyancsak Karácsonyi azt állítja, hogy előbb jelerit
meg nyomtatásban Ozsvát könyve, mint Pelbárté. „Az állítólag
1483, 1486, 1489 és 1496-iki, de valójában soha nem létező és
egyes íróktól csupán tévedésből emlegetett kiadásokat nem számítottam."84 T. i. Pelbárt-kiadásokat. Tehát nem voltak? Ez lehetsége·s és elfogadható. (A Stellarium így először 1498. máj. ·
2-án került ki a nyomdából.)
A másfél lapnyi prológus-ban elmondja Laskai, hogy négy
szempont kényszerítette mintegy ezeknek a beszédeknek a kiadására: a legfőbb isteni dicsőségen való kontemlációja, az emberi
üdvösség munkálásának tüzes szeretete („fervida dilectio"),
különösen a falusi szegény nép lelki épüléséf 85 szolgálni-vágyás,
akik a mély és túlságosan csiszolt beszédet nem értik meg,
ezért még a nehezebb kérdéseket is egyszerűbb stílusban fejti ki
majd, hogy befogadják és élvezhessék, ha vannak ehhez elég alázatosak. Azután tekintettel van a szegény szónokokra, különösen a saját rendjebeliekre, akiknek nincs idejük sok könyvből
összeszedegetni a prédikációs anyagot, jóllehet a buzgóság a
prédikáláshoz megvan bennük. Lelkükre köti, hogy a Megfeszített szeretetében tartsák magukat a könyvhöz és buzgón kérjék
a kegyelmet az Istentől mindmaguknak, mind a népnek, mert
ő adja az erőt és a hathatósságot a szónak. Ne egyéni hiúságot
hajszoljanak, hanem szolgálják · az Isten és a szentek dicsősé- '
gét. Ne törődjenek se a dícsérettel, se a gánccsal, óvakodjanak
az ördög hálójátóL Ismételten hangsúlyozza, ho·g y nem ke'vesebb szeretettel beszéljenek a szegény, tudatlan parasztoknak,
mint az előkelő személyeknek. Kiemeli annak döntő-fontossá
gát, hogy saját életük legyen az élő bizonyság szavaik mellett.
Végül szól arról, hogy a méltó jutalom reménye is sarkallja a
szónokokat arra a munkára, hogy ne üres kézzel jelenjenek.
meg majd egykor mindannyiunk bírája előtt. Felemlíti, hogy
~
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Karácsonyi: II. 569. 1.
L. II. k. 571. 1. és e lap 1. jegyzete.
„dilectionis affectu plebis, praesertim villanae seu rusticanae."
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a Szentírás az Isten-megvallót, Róla-szólót, milyen jutalmakra
mondja érdemesnek. De hát, bevallja, semmiben sem tévedni
isteni dolog, nem emberi. Ezért ő készséges a helyreigazítással·
szemben, · annak a szeretetében, aki nem szégyelt irántunk-érzett
szeretetéből megkoronáztatni tövissel és megfeszíttetni, amiért
az Atya felmagasztalta és most Vele és a Szentlélekkel él és
uralkodik örökre. - Látjuk e szavakból, hogy öntudatosan dolgozott. Tudta, hogy mit akar írásával.
Ezután következik 4 levélen a "Tabula sertnonum dominicalium B. S." E kötet 124 beszédet tartalmaz. Kezdődik advent
első vasárnapjára szóló beszéddel és befejeződik a pünkösd
utáni 24. vasárnapra írottal. Vasárnapokra, hamvazószerdára,
nagycsütörtökre, Úrnapra tartalmaz prédikációkat. A legtöbbször egy-egy alkalomra kettőt-kettőt. Nagyböjtben több a mon<lanivalója~ A fájdalom közelebb esik az ember szívéhez, beszédesebbé teszi. Itt sokszor három beszédet ad egy napra.
·
Anyaga, mondanivalója, tudása, olvasottsága csodálatosan
bőven van. A tehetségek ismertető-jele, a sokoldalú látás megvan nála. Egy-egy problémát több oldalról megvilágít, néha észrevehetőleg megsokszorozza az írás közben kigyúlt fantázia a
szempontjait. Tekintélytiszteletét és a kor szokásához-alkalmazkodását mutatja az a tény, hogy igen sokszor tulajdonképen más szavaival beszél. A Szentírás egy-egy idevágó, ideren'
<lelt mondásából
indul ki s rendszerint pársoros könyörgéssel
fejezi be beszédjeit: kérjük, hogy adja meg nekünk az Isten,
a Krisztus. - Nemcsak moralizál, hanem alapos dogmatikát tanítást is találunk nála. Prédikációi tanítójellegűek. Felfogásának
fundamentuma: nincs nekünk maradandó városunk a földön,
itt csak vándorok vagyunk. A lélek a legnagyobb érték. Ebből
aztán logikusan következik minden. A filozófikusabb vagy egészen filozófikus beszédekben önállóbb, '.kevesebbszer hivatkozik
auktorokra. Mindennek jelentést és értelmet tulajdonít és ilyen
alapon tárgyal. Határozott a stílusa, biztos és fölényes a teológiai tudása. Az ő élete és az általa hirdetett élet: az ész által
kormányzott élet. Jellemző, amit a 10. beszédben felhoz: a lelki
haladásnak egyik akadálya a discretio (nála "megkülönböztetés" jelentéssel) hiánya. Erre nézve egy példát mond el: egyszer a szerzetesek elmentek sz. Antalhoz, hogy mondaná meg
nekik, hogyan kerülhetik ki az ördög incselkedéseit. Egyesek a
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böjtben, mások a szegénységben, könyörületes cselekedetekben
stb. látták erre az orvosságot. Sz. Antal végighallgatván őket,
ebben az ész megkülönböztetni-tudó erejében, a „discretio"-ban
jelölte meg az üdvösség eszközét. Virtus princípalis. Elmondott
nekik egy esetet: élt a pusztában egy hős, nagy öns1a nyargatásban. Az ördög a fejesség angyalának képében kísértette meg.
S ő nem vette észre, nem volt „disrectio"-ja, hogy honnan származnak a titkos sugallások, amelyek arra ösztönözték kevélységében, ho'g y bátran beleugorhat egy mély kútba, semmi baja
sem lesz. Bele is ugrott s még akkor se akarta elhinni, hogy mi
történt, mikor félholtan húzták ki belőle.
A Szentírás kitűnő ismerete, logikus rend, filozófiai képzettség és filozófiai alapozás, aprólékos bizonyítás jellemzik, a
természetfölöttiben is olyan pontosságra-törekvés (órára, percre,
helyre, időre}. mint e reális életben szoktunk, amilyen pl. a természettudományban van; a kinyilatkoztatás anyagát sokszor kiszínezi, kitölti a hézagokat ott, ahol az nem dönt. Ez mai szemmel sokszor naivságnak tűnik fel, mert más egész beállítottságunk, más egész lelkiségünk sz~nezete. De akkor - ne feledjük, a középkor ez, ha a vége is már - ezek voltak a központi
problémák, ezek állottak az érdeklődés tengelyében. A titokzatos mindig maga-felé ránt, vele szemben az ember mindig ér..:
deklödő és ne tagadjuk, sokszor el-elgondolkoztatják e kérdések más-más formákban a ma emberét is.
Az ész körül forog itt minden. Kedvelt a hármas felosztás, a hármas bizonyítás. - Nagyon rohamos a beszéd menete.
Elmondásnál nem lehet ennyire sietni. Ki kell szélesíteni az
egyes pontokat. Inkább anyagot akar adni. Van azonban sok
helye, amelyeket bízvást úgy is elmondhatott volna a szónok,
amint vannak. - Néhol odamelegedése a tárgyhoz egy-egy felkiáltásban, rövid közbevetett mondatban nyilvánul ki.
Tud nagyon elvont és fárasztó is lenni. De sokszor a téma
természetéből adódik ez a következmény. lgy például, ha az
Isten , természetéről, a Szentháromságról, a Megtestesülésről
szól stb. Mikor evangéliumi szövegekkel vagy eseményekkel
dolgozik, akkor közelebb áll a mindennapihoz, az emberhez. Bizonyos magasságot és általánosságot megtart állandóan, csak
néha száll le konkréten kora, környezete területére. - Ha más
szavaival beszél is sokszor, azért e szavak megválasztása, hatá-
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rozottsága és következetes, kemény felsorakoztatása tulajdonképen szilárd önvéleményt revelál, ennek csak alaposabb kifejezését jelenti; az ő felfogása szerint tekintélyek nagyobb súlyt,
nagyobb biztonságot adnak. Megvan benne a határozott szellemiség, mindenféle ingadozás nélkül. .
Olyan tömegü idézetet vonultat fel, hogy ezeknek a betanulása még az akkori memorizálás mellett is nagyon nehéz
munkát adott volna. De ő anyagot akart adni a szónokoknak.
Mindenesetre maga sokat prédikálhatott, különösen azokban az
években, amikor a hivatal nem kötötte le minden idejét. Elképzelhetetlen, hogy ő maga abszolúte úgy viselkedhetett volna e
szövegekkel szemben, mintha ezek teljesen ismeretlenek lennének előtte. Jórészüket elmondhatta, minden valószínűség szerint el is mondta, ha nem is a jelenlegi formában.
Valami nagyszerűség van abban, hogy Laskai nemcsa~ a
szűkebb magyar hazának szólhatott és szólt, hanem az egész mű
velt Nyug~tnak. Szavát szétröpítette a nyomtatott betü német
és francia földön egyaránt.. . Ma kiét? Utána jóideig kiét? ...
86

Következő

kötet a Sermones de Sanctis Bigae Salutis.
Először megjelent 1497-ben. További kiadások: 1499, 1502,
1506, 1516. 81 Kolofonja a szerzőre vonatkozólag ugyanannyit
mond, mint az előzőleg tárgyalt köteté. Az első kiadás megjelent „VI. kal. Augusti" (júl. 27.). A könyv 374 levél, ebből 3 .
levél tartalomjegyzék („Tabula"). A kötet 112 prédikációt tartalmaz . az Úr ünnepeiről, az apostolokról, a szentekről, a Boldogságos Szűz ünnepeiről, keresztfelmagasztaltatás ünnepéről,
az angyalokról, mindenszentekről, a tisztítótűzben lévő lelkekről és végül a templom felszentelésének ünnepéről.
A sz. Ág,ostonról szóló beszédben 88 a tudományról érteke86
ilosel Trostler: Ungarns Eintritt in das literaturhistorische BewuBtsein
Deutschlands e. cikkében mondja („Deutsch-Ungarische Heimatsblatter,
1930. Heft 1. 29. · l.) : „Pelbartus von ·Temesvár gilt als europaische Autoritat". Ugyanezt mondhatjuk Laskairól is . . Érdekes lenne Trostler meg. állapításait Enea Silvio-val kapcsolatban {1931. Heft 1.) ki,e gészíteni Laskai tárgyalandó, idevágó hely~ivel.
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zik. Nagyrabecsülése és a szeretet melege irányában kiérzik szavaiból. De számára nem öncél a tudomány, hanem az Istenhez
vezető út és eszköze az apostolkodásnak. Ezért a paptól sok
tudományt kíván. - A sz. Gergely ünnepére készített beszédben89 erősen hangsúlyozza, hogy a pap legyen tudós. Szeretni
és bírnia kell a tudományt.
Általában az ész munkája, a gondolkodás, a következtetés
dominál ezekben a beszédekben is; nem az elbeszélés, nem
események, esetek felsorolása, nem a legendák anyagának ismertetése, nem a moralizálás elsősorban. A legendákból, az
életrajzból csak kiindulásra, csak illusztrációra szakít ki eseményeket, eseteket. Ritkán mond el az életrajzból sokat.
Ebben a kötetben vannak a magyar szentekr.ől szóló prédikációk is. Ezeknek részletes ismertetése, a források kimerítő
felderítése önálló értekezés anyaga lehetne. Nekem meg kell
elégednem itt az anyag ismertetésével, úgy, amint az előttünk
áll a kötetben.
Szent Lászlóról a 48., 49. és 50. beszédben szól. László, az
igazságos bíró. „Erat copiosus ín misericordia, longanimis ín patientia, pietate rex serenus, gratiarum donis plenus, cultor iustitiae, patronus puditiae, consolator afflictorum, sublevator
oppressorum, miserator orphanorum, pius pat~r pupillorum",
írja róla. Egyfolytában, nem vers-alakban írva. A váradi monostort ő alapította és a gyulafehérvárit („albai'í gyele ín transsylvania"). Gazdag természeti ajándékokkal megáldott testű
ember. Hogyan élelmezte a sereget egy besenyőbetörés alkalmával (szarvasok és bölények serege). Egyszer megleste valaki
környezetéből, amint imádkozás közben, a váradi egyházban
éjjel, megdicsőült testtel a levegőben lebegett. Fogadalmat tett,
hogy elmegy harcolni a Szentföldre. őt választják meg a keresztesek vezérnek, de közben a csehek elleni hadjárat alkalmával betegségben (1095) meghal. Három esztendeig gyászolta
az ország. Holttestével a szekér magától folytatta az utat Várad felé. Temetésénél mindenki kellemes illatot érzett, csak
egy valaki mondta azt, hogy szaglik. Büntetésből a hátára csavarodott az álla, de zokogva leborulván és bevallván, hogy vétett a szent király ellen, meggyógyult. Sok vak, néma, sok be89

31. beszéd.
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ieg meggyógyult érdemei folytán, részben a sírjánál. A kanonizáció órájában egy fiú, akinek a lába és a keze helyén csak
alaktalan hústömeg volt. 1204-ben, pünkösd napján, egy nyomorék asszony gyógyult meg sírjánál, mikor a kanonokok épen az
-0fficiumot végezték. A comes és az egyszerű katona között egy
-birtoklási ügyben ő döntött. Ezüst „scutellá"-t adott ugyanis a
szent király még a katona atyjának, de a comes kapzsiságból
.azt mondta, hogy az az Ö·vé. Sírjára tették, a comes összeesett.
Igy ítélte meg a katona igazát. Bárcsak most is lenne ilyen bíró,
sóhajt fel Laskai, amikor már „ubique regnat iniustitia, trium-phat malitia". Kanonizációja órájában fényes csillag tündöklött
a sírja fölött s a sokaság két órán át örvendezett e látványnak.
Testéből illatos olaj szivárgott ki, mely meggyógyította a betegeket.
A 49. beszédben ezt mondja róla: szeretnünk kell „fuisset
:natione Hungarus;... ipse enim dicit: Os vestrum et caro ve-Stra sum". És ezt többször is, ismételten, hangsúlyozva mondja.
Magyarságának öntudata van ebben; vagy esetleg célzás az
-idegen királyra?
A mágnások és a „bölcsek" szemérevetették, hogy Salamont megfosztotta királyságától és azt csak bitorolja. Laskai
védi e váddal szemben és a krónikából idézi az egész részt,
-hogy László igenis törvényesen uralkodott. Szemérevetik
Lászlónak azt is, hogy nemcsak hitetlenek ellen hadakozott,
banem a hívők, a németek ellen is. Ezt jogos védelemből tette,
mondja Ózsvát, kötelessége ·volt. És hosszasan fejtegeti igazát.
1095-ben jöttek a pápai megbízottak Váradra vizsgálatot
tartani. Itt a vallomásoknál a legendára hivatkozik. Megvannak ezek abban. A nép „kegyes királynak" (pius rex) nevezte.
Egy fejjel kimagaslott mindenki fölé. A váradi monostorban
-történt, hogy két asszony, egyiknek a férje, másiknak a fia veszett oda a harcokban, átkozta Lászlót az éjtszaka csendjében.
A szent király nem büntette meg őket, hanem anyagi javakkal
megsegítette. - Lengyel király is volt ő, ezért Laskai a lengye'lekhez is szól, hogy épüljenek rajta.
Az 50. beszédben Lászlóval kapcsolatban a jogos, a törvényes uralkodás problémáját tárgyalja és fejtegeti a fejedelem
bivatását. Milyennek kell lennie egy jó uralkodónak... „As:surge igitur gens inclyta Hungarorum ín dei amorem", mondja.
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iollentes". Fehérváron temették el abban az egyházban, amelyet ő alapított. Mikor László szentté akarta .avattatni, a sírkövet nem tudták elmozdítani. Egy szerzetesnek és egy apácá.nak kinyilatkoztatásból ismeretes lett, hogy azért van ez, mert
Salamont fogságban tartják. Mihelyt szabadonbocsátották, szinte
magától felemelődött a kő. A koporsóbap jó illatú folyadékot találtak. Hiába keresték a szent király jobbját a gyűrűvel. Segédkezett egy Mercurius nevű monachus is, de hogy valamit el ne vegyen a reliquiákból, László elparancsolta onnan. Emiatt szomor.kodott a kóruson, mikor megjelent neki egy ifjú és átadott neki
valamit ruhába-göngyölten, hogy majd az általa megmondott
időben bontsa fel. Látta, hogy a szent jobb. Titkon hazavitte
monostorába és mikor ·eljött az idő, felfedte a kincset. A ki:rály nagy ünnepségekkel ünnepet rendelt neki.
A 77 . .beszédben említi Attilát, a húnok királyát, a „fla;gellum Dei" -t. Később az isteni Gondviselés a magyar nemzetet használta, mint a keresztény világ flagellum-át, mondja
Laskai. Most pedig a török ellen védőbástyaként a kereszténység ótalmára („scutum christianitatis") alkalmazza „hanc fortem gentem". Említi a „saua", „tycia" és „ungh" folyókat.
Szent István előtt a rang nem lehetett gonoszságok eltakarója és védelmezője. Egy előkelőt igazságtalan ítélet miatt. meg·öletett. Azokat, akik a 60 besenyőt (kik arannyal-ezüsttel jöttek „ad audiendum verbum Dei") kifosztották, az ország hatá.r ain, más-más helyen, felakaszttatta. Pannonhalmát azért ne-vezik „szent hegy" -nek, mer.t sz. Márton ezt a helyet választotta imádkozásra. Asztrik, „presul colocensis", aki „alio noLelki vígasztalás nélkül
mine Anastasius nominabatur". senki se ment el sz. Istvántól. ő a szívekből is megépítette
lsten templomát. - 4 palatinus gyilkossági szándéka. - Mi.kor sírját felbontották, egy 7 éves gyermek ·meggyógyult, egy
·halott meg, akit anyja odahozott, feltámadt. A szerzetes a király jobbjával „in monasterium suum zenthiogh" ment.
Ebben a beszédben is elmond olyant, amit már az előbbiek
·b'en is elmondott. Sokszor árnyalati különbségek, eltérések vannak: többet, kevesebbet mond stb. Talán emlékezetből ír ilyenkor vagy talán másik forrás van előtte?
A sz. Lászlóról és sz. Istvánról szóló beszédekben használt
iegy krónikát, amely · ma ismeretlen. Ugyanezt használta az
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ményt. Ha innen vette, akkor szándékosan csak a lényeget
akarta adni.
A Codex Lunaelacensisben (XV. sz.) megtaláljuk, hogy sz.
István írt törvényeket fiának. És azt is röviden, hogy miről szóltak ezek. Ezt a tartalmi ismertetést Laskai rövidebbre húzza
össze. 91
A legenda előadásának sorrendjét nem tartja meg; odailleszti be az egyes eseményeket, ahol beszédje menetébe belevágnak. Itt is megfigyelhető, hogy milyen nagy öntudattal és
a cél mindenkori szem-előtt-tartásával dolgozott.
A nem-egyező részeket talán az elveszett krónikából vette.
Szent Erzsébetről a 108. és 109. beszédben szól. A legrészletesebben az ő életét ismerteti a magyar szentek között. Az
első beszédben. A másodiknak legnagyobb ~észe az alamizsnálkodásról tárgyal: mit, mikor, kinek, hogyan kell adni stb.
Itt mellőzöm a tárgyi, a tartalmi ismertetést. Erről a két
beszédről ugyanis nagyon jó értekezés jelent már meg. 92 Ennek
az értekezésnek eredményeit ismertetem: „A Biga Salutis beszédei tagyobb tökéletességet mutatnak, mint Pelbárt beszédei". 93 „Sok hasonlóság van Pelbárt és Ozsvát egyes Erzsébetlegendái között." 94
„Pelbárt egyik forrásának, a Legenda
Aurea-nak szövegét találjuk meg a Biga S. nagy részében, de
míg Pelbártnál a legtöbb legenda forrása a Leg. Aurea, addig
a Bigaban majdnem felerészben vannak még olyan legendák is,
amelyek sem a Leg. Aurea-ban, sem Pelbártnál nincsenek
meg." 95 Ozsvát Erzsébet-legendáinak forrása nagyrészt a Leg.
Aurea-beli életrajz volt, mely valószínűleg a XIII. sz.-ban keletkezett. De Ozsvát a szerekesztésben önállóan járt el; a Leg.
Aurea sorrendjét nem vette át. Jól figyeli meg Laban: (máshol
nem tapasztaltam ilyen mértékben sehol sem) mintha Laskai
teljes Erzsébet-életrajzot iparkodnék adni a beszéd keretében.
\ Ezért használh~.tott fel több forrást is, mint Pelbárt.
~
Honnan vette a többit, a Leg. Aurea-ban meg nem lévő
91

M. Florianus: Hist. Hung. Fontes Domestici. 1881.: Vita Sandi Emeucis.
92
aban Antal: Az Arpádházi szt. Erzsébet-legendák irodalmunkban.
Bp. 1907.
93
1. m. 58. l.
94 60. l.
95 61. l.
rici

40
részeket? Megállapítja, hogy ismerhette ugyan Pelbárt beszédeit,96 de tőle nem vett át semmit se. 97 Ozsvát önállóbb és jobb
stilizáló.
A köpeny-legenda forrása egy ismeretlen szerkezet lehetett, mely egy franciskanus Vita-n alapult. Ez a. Vita XIII. sz.-i
toscanai ferences munkája. Megvan a firenzei Laurenzianakönyvtárban. A szenttéavatási per aktái alapján készült. - Erzsébetnek megjelenik meghalt édesapja: ennek a résznek is
ugyanez az ismeretlen szerkezet lehetett az alapja, egy breviariumi lectio közve_títésével. Ugyanúgy a néma gyermek meggyógyításáról szóló rész, a vak gyermekről szóló, a forrásból halat
hoz-résznek szintén ez a szerkezet lehetett az alapja.
Egy fratert vezet hozzá a gyóntató: ez a legenda csak a
franciskanus Vita-ban van meg.
Vannak olyan részek, amelyek csakis a Biga Salutis-ban
vannak meg. Igy: Erzsébet Sárospatakon születik; 98 arra a
hírre, hogy Lajos felesége lesz, fejéről a koszorút beledobja a
forrásba és Istennek ajánlja magát; megissza a bélpoklosok
mosdóvizét s így legyőzi a betegtől való undorodását, ezek nincsenek meg írott forrásban. Ezeket talán a hagyományból
vette. 99 (Én azt mondom, talán az emlegetett krónikából.)
A rózsa-legenda megvan Pelbártnál is és Ozsvátnál is. De
míg az általándsan elterjedt sz.e rkezetben Erzsébet és férje között történt, Pelh rtnál és Ozsvátnál Erzsébet és atyja között
a gyermekkorban. fEzt a legendát a Leg. Aurea, Discipulus és a
Thesaurus novus nem\mlítik.) A Pomerium és a Biga megegyeznek a lényeges pontok~ de a stilizálás- mindkettőben más. A
legenda megvan a franciskánus Vita-ban; fejlődött alakban van
meg egy 1332-ben írt kódexben (Monte Cassino-i könyvtár).
„A magyar írók a rózsa-legenda eredetibb, régibb szerkezetét
őrízték meg, azt a típust, illetve annak a típusnak egyik további
változatát, melynek magvát a· ,franciskánus Vita'-ban találtuk
meg." 1 0 ° Közvetlen forrásuk lehetett az a bizonyos ismeretlen
szerkezet.
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A második Erzsébet-sermo vége felé .a Thesaurus novus-t
:is használta Ozsvát. 101 (A Thesaurus novus beszédgyüjtemény
.szerzője Petrus Paludanus domonkosrendi szerzetes, t1342.)
Azt hiszem, hogyha ismernők az Érdy-kódex írója és a
Laskai által felhasznált krónikát, egyszerűbben tudnánk a for·rásokra rámutatni.
Árpádházi Boldog Margitról nem találunk beszédet. Talán
.azért, mert nincs még szenttéavatva?
Ebben a kötetben jóval kevesebb a példa, mint a Sermones Domicales-kötetben és a Gemma fidei-ben.
*

A Quadragesimale Bigae Salutis első kiadása 1498-ban
jelent meg. Ebből egy csonka példány ismeretes, mely a mün·Cheni udvari könyvtárban van. 102 Ismeretes kiadásai még: 1501,
1506 és 1515. Az első kiadás kolofonja hiányzik. Az 1501-es
kolofonjában így találjuk a címet: Quadragesimale sive praeceptorium.103 Csakugyan a parancsokról szólnak. A kötet 199
.s zámozatlan levélből áll. 44 prédikációt tartalmaz. Ezek az Isten
10 parancsáról tárgyalnak. Az első beszéd: Hogyan ismerjük
:meg Istent; a második: a négyszeres törvényről (természeti,
isteni, lelki, egyházi); a harmadik: Isten parancsainak tekintélye; a negyedik: Isten parancsai megtartásának a szükséges-voltáról. Egy-egy parancsról négy prédikáció van, amint az elő
.szóban meg is mondja. A 43. beszéd. a tudatlanságról és annak
felosztásáról tárgyal, az t'.ttolsó pedig a pokoli kínok szörnyű
ségéről. - A kötet végén Exempla sive Miracula címen példa-tár van.
A fél-lapnyi Prelatio-ból megtudjuk a követke.zőket: mély
elmélkedéssel győződött meg arról, hogy a legbiztosabb út az
Isten törvényeinek útja, amelyen járva elkerülhetjük a világ
cselvetéseit. Ez a legfontosabb, a célhozérő út. E parancsok a
legnagyobb értékek, ezek adják meg az ember értékét is. Ilyesféle meggondolások ,admodum me sollicitarunt, quinpotius necessitarunt", mondja Laskai, hogy a parancsok útjára elvezessem valamennyi embertársamat. Ezért „simplex ipse inculto adI. m. 77. 1.
Szabó-Hellebrant: Régi m. kvtár. III. 12. 1.
ios Szabó-Hellebrant: i. m. 26. 1.
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modum stilo (ut ita dixerim) mei coequalibus sermones de singulis divinis quattuor predkavi ac in scriptis utcunque redegi".
E sorok tehát az alázatosság sorai, mind magára, mind az elő
adásra vonatkoztatva. Egyszersmind megtudjuk, hogy elmondott
beszédek ~annak a kötetben összegyűjtve. Ezt csak erről a kötetről jelentette ő maga ki.
E beszédek is egészen olyanok felépítésre, szerkezetre, hivatkozásra, stílusra nézve, mint a többi kötet beszédei. Csak ebből tehát nem lehet következtetni arra, hogy elmondott vagy el-nem-mondott beszédekkel van-e dolgunk. E kötetből még inkább kiviláglik, mint a többiből, hogy milyen tervszerűen dolgozott. Ilyen kijelentéseiből: „erről az előbbi beszédben", „erről majd később " stb.
E kötetben sok az apró, zárójeles megjegyzés: „hogy úgy
mondjam", „amint már mondtam", „ma így hívják" és effélék.
A beszédek után közbe van iktatva két és fél lapon az abcrendes „Registrum exemplomur". 89 szám alatt van felsorolva
88 csoda, példa. (A 27. és 70. azonos.) E „registrum" · megmondja a címet, mely mindegyiknél rövid megjelölése a tartalomnak. Tartalmi kivonat.
Rendje történetéből többet találunk közöttük. lgy: Masseus
testvér megtanítja az angyalt kopogtatni az ajtón (4.); sz. Ferenc szeretete megtéríti a rablókat ( 11.); a leprást testileg-lelkileg meggyógyítja sz. Ferenc (35.); a farkast megszelídíti a
kereszt jelével (40.) ·; Rufinust megszabadítja a káromkodás
kísértésétől ( 71.).
Nevezetesebb példák még: az 57., ezt elmondja a Sermones dominicales-ben is. Ez a leghosszabb illusztrációs példa nála.
Hogy jár egy püspök, Udo, akit Szűz Mária kegyessége tett
szellemi űtődöttből nagytudományú férfiúvá, aminek azután
mindent köszönhetett, mikor kevélységében minden törvényről
megfeledkezik. A fantázia csodája e példa. Kitűnő regénytéma
lenne. - Ismeretes az 59. példa: Hogyan térítette jó útra Pafuncius (sic!) apát Thais meretrixet? (Ezt dolgozta fel Anatole
France Thais c. regényében. Más felfogással, mint ahogyan a
Vita Patrum-ban megvan.) - A 60. példa sz. Elek legendája. E példákat nagyrészt a középkor egyik legnagyobb gyűjteményé
ből, a Speculum exemplorum-ból vette. ő maga jelöli még meg:
forrásának a Scala coeli-t (1., 48. és 75.), a Vita Patrum-ot.
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a Speculum humanae salvationis-t (80.), a Fasciculus morum-ot
(17.), Chronicae imperatorum-ot (római császárok. 20.).
A végén 6 lapon tárgymutató-féle van: „Tabula Sermonum
Bigae Salutis Quadragesimalium". Megmondja, hogy miről.
melyik beszédben van szó.
•
Laskainak Quadragesimale Gemma fidei (intitulatum) c.
egy kiadásban ismeretes. Megjelent 1507-ben, szintén Hagenauban. A könyv 297 számozatlan levélből áll. 1 04 A kolofonból egy fontos életrajzi adatot tudunk meg: „a quodam fratre
Hungaro divi ordinis Minorum de observantia, ex conventu
Pesthiensi, eiusdem ordinis guardiano". Tehát Laskai, mikor ezt.
írta, pesti guardian volt. A mű 1507. jún. 6-án hagyta el a
nyomdát.
A 34. beszédből megtudjuk, hogy e kötetet még 1506-ban
írta. Leírja ugyanis itt, hogy miképen vétetett el a királyi pálca
a zsidóktól: „sic tunc ablatum est sceptrum regale a Judeis usque modo quando scribitur anno Domini 1506". Ha tekintjük
ezt a dátumot és a megjelenés dátumát és azt, hogy itt még_
csak a felén jár a kötetnek, akkor megállapíthatjuk, hogy igen
gyorsan dolgozott és a nyomás is gyorsan ment. - 1506-ban tehát pesti guardian volt.
Egy levél Prologus vezeti be: Éber elmével és nagy körültekintéssel elgondolkodva látja, hogy napról-napra sokasodik
gonoszság veszedelme a nép között. Ennek abban véli felis-·
merni az okát, hogy sokfajta nép lakja ezt az országot s ezeknek egymástól .eltérő szokásai rombolólag hatnak. „Nationum
variam el multiplicem differentiam in districtu huius regni Hungariae el confinius illius cohabitantium." „Quot prefatum regnum (Hungaria) confovet gentes." A következőkben olyan
büszke magyar öntudat nyilatkozik meg, mint a sz. Lászlóról
szóló beszédben és a magyarság dicsőítésében egyszerre csattogó szárnyalással szökik fel a szava a lelkesedés felé: „lpsum
(regnum) siquidem ut dominatrix ceterarum omnium gens inclyta incolit, olim Scythica Hunnorum, nunc vulgariter Hungarica vocitata, fide praeclara, magnanimis, robusta pariter el ani-·
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mosa el ob id armis sfrenue . dedita, numerositate merito el di_gnitate omnium praecellens nafionum cis regnorum copiam". Itt
felsorolja az ittlakó népeket, akik között eretnekek és szakadárok is vannak. Érdekes, hogy az oláhokal kapcsolatban milyen
jelzőt használ. Ő, aki utazásai alkalmával személyesen megismerhette őket. „Denique Stroces sive (loquor ut vulgus)
Rastiani, demum inculti Walachi" stb. A környező népek között meg, mondja, itt vannak északra az eretnek csehek, rengeteg szektájukkal. Ezek még a közöttüklakó igazhitű katolikusokat is megrontják. Azután itt van a romlás másik feneketlen
oka: az „impia el spurca gens Mahumetica". - „Nunc tamen
(opinione mea) (Isten) adeo sprevit hereditatem suam (a zsoltáros szavait alkalmazza ·a. magyat nemzetre), ut vix ín regnis Serviae, Bulgariae et Bosnae valles, colles, campi et montes· Hungaricis ossibus usquequaque non repleti reperiantur et sanguinibus copiose non respersi." Hazánk · a török ellen „murus el
antemurale, ut sic pondus praelii ín se excipiens, ceteri fidelium optata pace potiantur." De már ekkor panaszkodnia kell.
„Quae quidem plerique. fidelium nec attendunt, sed parvipen~
dunt. Bis ingrati: afflicto afflictionem addunt." - Miért írja e
munkáját? Egyrészt, hogy megtérjen a nép és így megszűnjék
a büntetés a bűnök miatt: „ut cessante causa culpae cesset effectus penae." Az a felfogása neki is, hogy a sok szorongattatást bűneink miatt adta ránk az Isten. Másrészt meg írta, mert
kérték erre: „devotorum fratrum nosfrorum nimiis devictus rogationibus hunc subire laborem." Horatiust idézi arra vonatkozólag, hogy mit keressenek e könyvben: „Omne tulit punctum,
qui miscuit utile dulci. " 105
Ezután 6 és fél lapon összeállítja a „Tabula"-t, röviden
megjelölve az egyes beszédek témáját, hogy hamar megtalálják
a prédikálók. Utána négy és fél lapon következik a „Tabula
alphabetica".
A könyv összesen 71 prédikációt ·tartalmaz. Az első hetvenedvasárnapra készült, az utolsó meg fehérvasárnapra. Tehát
a nagyböjtöt és husvétot öleli fel, mindegyik napra egy-egy beszédet találunk. Timár Kálmán szerint ezek a beszédek inkább
105

De arte poetica-ban van e hely.
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tanulmányok és „a műnek egész elrendezése a Diaeta salutis
106
című munkán épül fel. "
E beszédekben a már felelősségteljes állásokat viselt, uralkodó ember nagyobb öntudata, önállóbb véleménye, határozottabb, keményebb meggyőződésű hangja csap meg. Oktatójellegűek. Sokoldalúak. Az élet, a történelem, az ész, a tudás és
tapasztalás, a mult ismerete és lelkesedés e mult dicsőségén,
mindezekből felépített hatalmas alkotás, tett ez a könyv a skolasztika logikájának és metafizikájának tégláiból. Életmunka
nagy állomása. Ezekben már inkább a saját véleményének megerősítésére hoz fel tekintélyt, nem bujtatja meg a magáét olyan
szerényen a másé mögött. Határozott. Az életet ismeri durva és
szép keverékében egyaránt. Példáit sem válogatja, nem titkol,
kimond mindent keményen és férfiasan. Tud esetet a szentségre, tud a szent elbukására, tud a bűnös felemelkedéséreés hősi erőfeszítésére, tud példát a hétköznap hőseire, tud a kiemelkedő, színes, fantáziát-mozgató esetekre, eseményekre is.
Ujítás itt minden beszéd elején a rövid tárgymegjelölés:
101
miről is van szó ebben a beszédben ?
*

A Pelbárt-kezdette Rosarium negyedik kötetét Laskai írta:
Quartus liber Rosarii theologiae aurei ad Sententíarum quartum líbrum accomodatissimus. E könyv 180 levél. 108
A munka első kötetét Pelbárt befejezte 1500 dec. 24-én,,
megjelent 1503. szept. 8-án Hagenauban. A második kötetet
befejezte 1503. márc 25. körül, mint maga feljegyezte. Nyomtatásban megjelent 1504. máj. 14-én. A harmadik kötet elősza
vában Pelbárt mintha már megsejtené a véget (t1504. jan.
22-én, sz. Vince napján).
Ha a stílusból szabad következtetni, e harmadik kötet vé.,.
gét is Ozsvát írta. A kidolgozás módja, a használt kifejezések,
a mondatszerkesztés miµtha az övé lenne. Mindenesetre ő rendezte nyomtatás alá. Megjelent 1507. aug. 2-án. Kolofonjában
106
107

I. h . 149, 1.

Itt említem meg, hogy a Gemma fidei himnuszairól Timár Kálmá"
írt: Religio 1908. 21-22. sz.
108
A zirci apátsági könyvtár példányát használtam. (Kiegészítésül
Szabó-Hellebrant-hoz.)
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fok, elvek, a felhozott esetek (amelyek a valóságban elő szoktak volt tehát fordulni), ilyen szempontokból, nagyon érdekesek.
Hivatkozik jogi gyűjteményekre. Szigorúan alkalmazkodik a
tárgyhoz; ki nem tér, nem céloz, csak annyit mond, amennyi
elég és épen a tárgyhoz vág. - Majdnem minden bekezdés új
szempontot, kérdést tárgyal. Rendesen „utrum"-mal vezeti ezeket be, pl. „Utrum eleemosyna sít danda malis?" Nagyon sokszor így folytatja: „arguitur quod non" és ehhez írja a megokolást, de már pár sor után ráakadunk az igazi véleményre:
„ín contrarium arguitur sic" -kezdettel, amely rendszerint az ő
véleménye is. Egy-egy lapon egy-két-három kérdést is elintéz.
Gyorsmenetű a tárgyalásmódja.
A mai teológia és skolasztikus filozófia nyelvét, a szavakat, a kifejezés formáit nagyrészt megtaláljuk itt; e korban
már kiképzetten állt rendelkezésére az íróknak s Laskai valójában bírja is.
Fegyelmezett stílus az övé. Egyénisége az objektív adottságok: az írás, a tanítás, a vezetés formái mögött marad; az
apostoli lelkületben egészen feloldódott írói öntudat jellemzik.
Hite abszolút és rendíthetetlen. Ebből következik, hogy a
lélek világában is olyan abszolút és reális-látással dolgozik,
mint amilyent e földi világról megszoktunk. Nála nem szokatlan pl. ilyen kérdést tárgyalni: „ Utrum ín articulo necessitatis
possit a sathana baptizarí ?"
Minél több lehetőség látása a minél nagyobb tehetség jele.
Tömören, röviden írja le Ozsvát a lehetőségek halmazát, a nézeteket, a véleményeket. Állásfoglalása biztos e gyorsgördülésű
tárgyalásban. Csak az a kérdés, hogy mennyiben vette a használt forrásokból az idézeteket például és mennyiben alapulnak
azok önálló tanulmányokon, olvasottságon?
Patrisztikai tudását kitűnőnek mondhatjuk.
Nem lesz talán érdemtelen megállapítani, hogy e hatalmas
kötetekben nagyon kevés sajtóhibát talál az ember. Hagenau
lelkiismeretes nyomdai munkáját dícséri ez a tény .

•
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Laskainak nyomtatásban meg nem jelent, elveszett vagy
lappangó munkája: Capistrano sz. János életrajza. Erre az.
életrajzra Timár Kálmán hívta fel a figyelmet először. - Magukból Laskai műveiből tudjuk megállapítani, hogy volt ilyen
munkája. Névtelenül írhatta ezt is. A Sermones dominicales 16.
beszédjében, amelyben a hit . erősségéről szól, ezeket a sm-okat
találjuk: „sicut temporibus nostris plus quam XL mortui sunt
resuscitati meritis beati Bernardini 111 , et multi beati Ladislai regis Hungaríae meritis. Rutilat etiam innumeris miraculis fr.
Joannes de Capistrano, ex quibus ego aliqua fidedigna notavi
ad futuram fidelium devotionem". Ebből kitűnik az, hogy Ozsvát Capístrano sz. János csodáiról valamiféle jegyzéket állí-·
tott össze.
A másik adatot meg a Gemma fidei 21 . beszédében talál-·
juk: „O quam multi etíam nostris temporibus resuscitantur.
Nam et ipse scripsi de pio memoriae patre Joanne de Capistrano aliquos. Et inscripti sunt de eo tres libri, ín quorum un<>
LIX resuscitatos celeriter computavit . .. " 112
Ezekből megállapítható, hogy írt egy munkát Capistranoról. Ugy látszik, hogy három könyvből állott e műve; egyik
könyv a csodák jegyzékét tartalmazhatta, a másik kettő valószínűleg életrajzát, esetleg műveiből részek.e t is. E műve a Biga.
Salutis köteteinél korábban készült, mert ezekben már célzáSvan rá.
Mikor írhatta e munkáját Laskai?
110

110
Laskai Ozsvát ismer etlen műve. Religio. 1908. 43. sz. Majd i. cikkében 150-152. 11.
111
Sienai sz. Bernardin a sienai iskola hatalmas népszónoka volt, maga.
is obszerváns. Tudjuk, hogy Capistrano sokat fáradozott lelki mestere'
szenttéavatása érdekében.
112
Az itt említett csodás feltámasztások, amint a Sermones de sanctis.
44. prédikációjából (sz. Bernardínról szól, részletes életrajzzal, szeretettel) és a Serm. dom. 63. beszédéből kitűnik, nem Capistrano által történtek, hanem e helyek szerint megállapítható, hogy Sienai sz. Bernardin által.
Az esetet mondta el egy prédikációjában maga Capistrano, akitől valóban
ránk is maradt egy beszéd nagy mesteréről, sz. Bernardinról. Erre céloz
Laskai. A feltámasztottak számát eltérésekkel találjuk, ez emlékezet, vagy
nyomdahiba lehet. - Itt említem meg, hogy Capistrano-t említi Laskai a .
Rosarium IV. Ex comm. V. § 21-ben: hivatkozik rá, mint akinek a harmadrend egyik kiváltságára vonatkozólag ugyanaz volt a véleménye, mint
ahogy, ő (Ozsvát) dönti el a kérdést.
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•

ki. A lendítő erőket, a kezdeményező egyéniségeket pedig az:
1480-as és 90-es évek szerzetv~zérei sorában kereshetjük." 11 s.
Horváth Jánosnak e feltevését a tények és adatok egész
tömege teszi valószínűvé és nagyon is megalapozottá. Ezek
mintegy sejtetik az igazságát és ráhajlítják az elmét annak a_
kimondására, hogy ez természetes, ez nem is lehet másként..
Felsorolom itt ez ismert tényeket.
A magyarnyelvű kódexirodalom megindulása összefüggésben van szerzetesréndjeink reformjával, az apácakolostorokon.
és a beginaházakon keresztül. Az apácák és beginák lelki gon-dozása ~zükségessé tette ugyanis a „lelki táplálékot" számukraEz volt a magyar könyv. És mert a több lelkiség akarása a reformok által meg is volt rendjeinkben, megtörtént a gondoskodás is e magyar könyvekről, mint eszközökről ehhez a célhoz~
A mariánus ferencrendiek reformját Igali Fábián indítja_
meg 1454-ben. A domonkosrend reformja 1452-ben kezdődik.
Az Igali által kezdett reform folytatója és befejezője Segösdf
Lukács (t1521), aki 1490-97-ig, majd ismét 1507-től a mananusok provinciálisa. - A premontreieknél a XVI. sz. legelején.
Fegyverneki F ere ne reformot kezd.
1444-ben átvették az obszervánsok a pesti és budai kolostort a mariánusoktól. 1445-ben a pápa felhatalmazza az obszervánsokat a harmadrendiek igazgatásának átvételére. Budán volt.
begina-ház (1290. óta) a mai miniszterelnöki palota helyén,szemben a ferencrendi egyházzal. Ennek lakói a XV. sz. közepén már ,többségben magyarok; 1448-ban már kérték Carvajal.
János pápai követet, hogy a szemköztlakó obszervánsok ma-gyarul tanítsák őket (ne németül, mint eddig, a többség miatt) ..
Az engedélyt erre meg is kapták. Ez a begina-ház később elő-
kelő nevelőintézetté fejlődött. 119

1448-ban elszakadtak a magyarországi obszervánsok a
boszniai provinciától. Ekkorra már elmagyarosodott az előző-
leg többnyire délszláv tagokból álló magyarországi ág. A ferencesekre és domonkosokra jellemző az elvegyülés a polgárságban és a vulgáris nyelv iránti szeretet. Az obszervánsoknak
118

Horváth János: i. rn. 121. 1.
Laskainál előfordul a ,.begina" -név: a Rosarium IV. egyszer és a;r;
Excomm. V. §. 108-ban többször: „beghina". Jogi viszonyukat tárgyalja itt119
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III.

Benne a korban.
1. Vonások a kor arcához.

2. Adatok Laskai írásmüvészetéböl.
1.
Két napja van még ebben az időben is Európának: a pápaság és a németrómai császárság. Ezek körül forog, akár negatíve, akár pozitíve, a nagy-történelem.
Mátyás monumentális egyéniség a XV. sz. második felében
(t1490.). A lángész viharos mélységeivel és sokoldalúságával.
Döngő akaraterő, mely óriáscélokért tud égni és égetni. Nagy
tervek pörölye. Egyszer dühkitörés, máskor a szelídség angyala, de mindenkor abszolút úr minden tettében. Ismeri az emberek apró hiúságaít és hibáit, mert csak ezeken lehet tartósan
uralkodni. Az udvar szívében magyar izzás. Jóllehet Mátyástól magyarnyelvű írásunk nem maradt, de tudjuk, hogy kinevezéseinek többségében, felemeléseiben, birtoka jándékozásaiban a magyarság meleg szeretete lüktet. A nagy lehetőségek
kora ez. A porból a csíllagokig-ugrás, a hatalom bűvös fenségéből való letaszítottság szinte megszokott jelensége lesz az
életnek. A király személyében egy erőtlen mult n~mzetí reakcióját, önerejét, önbizalmát, önmagát diadalmasítja fel a magyar. · Az uralkodó lángésznek Mátyásban csak egy normája
van: saját személyisége, hatalma és szerencséje. A nemzet esz.,.
köz a . kezében. Hatalmas külső sikereket ér el vele, de közben
az eszköz erőtlenedik . Nincs morális alap. Mutatja ezt a hirte-.
len összeroppanás. A törvények és hagyományok nyűg neki és
semmibevevés. De ezáltal belegázol az igazságba. Habár őalatta
sokkal jobb volt a szegénység, az ország zömének helyzete,
mint akár elődei, akár utódai alatt (a közvetleneket értem);
azért az elvadult közállapotok nyomorúsága mellett kemény
megpróbáltatások érik a népet. Még akkor is, ha itt-ott néhány
személyes igazságszolgáltatással megmutatja, hogy fel mer, fel
tud lépni és így helyenként az elkeseredés méregfogát ki is
tud ja venni.
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Olyan kitűnő játékosok a sakktáblán, mint Podjebrád,
II. Mohamed és a szívós Frigyes császár. A tagadhatatlan eredmények, a biztonság érzése, a roppant fény és pompa, az elő
kelő szellemi élet lüktető, eleven ereje a magyar életben. A
kombinációk keleti pazarságú születése, tündöklése, inkarnációja és halála. Sok áldozat hamarmúló eredményekért.
Az uralkodó nagyemberek környezete a legtöbbször nagyon
is gyarló. Vagy szellemi középszerűségek vagy erkölcsi fogyatkozások gyűjteménye. A lángész határozottsága nem tűr ellenmondást. Szeszélye előtt nem maradhat meg az önérzet. Igy
volt ez Mátyásnál is. Halála után, mikor a vasabroncs elpattant, azért borult fel és hullott szét olyan egyszerre minden.
Az erkölcsi fogyatkozás, párosulva a hatalommal, nagyon tehetséges a rombolásban. Egy zsarnok helyett sok zsarnok.
Uj felismerés, jobban mondva, megerősödés abban a felfogásban, hogy az ország egymagában nem elég erős a külső veszedelem ellen, lelkiismeretes emberekben is megérlelte azt a
meggyőződést, hogy Ulászló megválasztásával egy másik ország erejét is lekössék a hazának. Az új király ostoba tehetetlensége nem fékezhette, csak rohanóvá tehette a romlást.
Mátyás udvara mellett Vitéz János és Janus Pannonius
udvara olyan szellemi és műveltségi központok, mint a Medici,
az Este, az Arragóniai házak udvarai. - Két világot görgetett
a magyar glóbuszon a századforduló: egy ragyogót, magasat,
mely hideg sugárzásával nem tudta a többség, a nép életének
nyomorúság-völgyét átmelengetni és az együttérzés erejével átsegíteni a történelem sötétedő útszakaszán. 122 Ezért bukott el
mind a kettő.
Ilyen korban áll előttünk Laskai Ozsvát alakja. Nem mint
elvonult magánember, hanem mint egy rend vezére, aki a renden keresztül adta át szellemének és lelkének értékeit a kortársaknak.
Idővel a rossz emlék elvész, a jó és kedves megszínesedik
és felerősödik. Hát még egy hanyatló kor, egy nagy nyomorúság napjaiban jobb előidök emléke. A nagyságos körvonalak
még ott remegnek az emberi lelkekben, még ott zizegnek, ott122
V. ö. Fraknói: A Hunyadiak és Jagellók kora. Janus Pannonius, Pé.cs. 1931.
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alkalmával kényszerítik az embereiket a részvételre, azoknak
sérelmére is. Összetiporják a szegények szőlejét és vetéseit.
Akaratuk ellenére köttetnek alattvalóikkal házasságot. Kirabolják, fogs ágba vetik és hamis esküre veszik rá erőszakkal azokat, akik .késlekednek
magukat mások hatalma alá adni, elra(
halván így szabadságukat, ami pedig semmi pénzzel meg nem
vehető érték. S mégcsak bűnnek se tartják az ilyesmit, még
csak meg se gyónják. Súlyos adóval sujtják a szegényeket és
ezt fogságbűntetés terhe alatt behajtják, kényszerítik őket aratásra, szénakaszálásra, szőlőhegyek leszüretelésére, várárkok
ásására, várfalak építésére, amely munkákban a dologtól és
éhségtől nyomorított nép bosszúért kiált az Urhoz és kiáltása_
el is hallik hozzá, aki maga mondja Micheás prófétánál (III.
fej.): halljátok Jákob fejedelmei és Izrael házának vezérei, hát
nem a ti kötelessé-g tek tudni az ítéletet; ti, akik gyűlölitek a jót
és dédelgetítek a rosszat, kik erőszakkal lehúzzátok a népről a
bőrt, lerágj átok csontjaikról a húst, kik megeszitek népem testét és bőrét lenyúzzátok, csontjait összetöritek . . . hiába kiáltotok ti majd az Urhoz, nem hallgat rátok, elrejti orcáját elő
letek abban az időben . . . ó ti előkelőek, akik a nép verejtékéből virultok, a sz.e gények böjtjén éS' éhségén kövéredtek, jaf
nektek, ha a felsorolt igazságtalanságokat meg nem szüntetitek." stb. - Ezekből az e·gyszerű szavakból kö·v etkeztethetünk a _
közállapotokra.
A sz. Istvánról szóló beszédben 1 2 4 ezeket találjuk: Azokra
_a monostorokra, amelyeket a szent király alapított, „most világiak tették rá kapzsi kezüket és ahol egykor Isten dícsérete
zengett, önsanyargatások és jámbor imádságok magasztalták
öt, ott niost, jaj, bűnös szolgák sarkantyúi pengnek és theatrá...-_
lis énekektől hangosak, gyalázkodásokkal, f ecsegésekkel és
effélékkel megfertőzöttek a termek."
Ugyancsak _ őróla szóló következő beszédében 1 25 mondja :
1 24

Sermo 76.: - .. . „nunc secular_u m cupida manus occupavit et ubi
divinae laudes resonabant, flagellationes et devote orationes fiebant: ibi
heu modo scelestorum clientium ca:lcar.ia tinniunt ac cantus theatrales
perstrepunt vituperia: scurillia verba el alia inaudita perpetrantur .. .
25
1
Sermo 77.: „Ve autem regno, ubi -potentia iustitia, ubi voluntas
sententia, ubi omnis sevitia. Ve principi qui suos subditos gravat iniustis:
exactionibus. Ve inquam principi qui .contra consuetudinem illegitime vexat
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Néhány szokást is megtudunk egyes beszédeiből. Igy pl.
mint ma, akkor is feketében gyászoltak. Ha a családapa meghal, az egész család fekete ruhát ölt. 129 úgy látszik, hogy nem
· volt megelégedve a divattal, mert így ír: „ó magyarok, ha feltámadnának nagyapáitok és dédapáitok, nem ismernének rátok
a ruhátok változtatása miatt". 130 - Szokás volt, hogy amelyik
házban halott van, annak a lakói bizonyos ideig nem hagyják el
a házat. 131 - A leány, míg férjhez nem megy, hajadonfővel jár,
mikor férjhez megy, bekötött-fővel.1 - A földesúr, a király,
a pápa leveleinek felolvasását állva, levett föveggel hallgatták.133 Hiteles pecsét . a püspöké, káptalané és az ·uralkodóé.134
Érdekes, hogyan mentek harcba a magyar katonák a török
ellen: Amikor a jámbor magyar katonák csatába indulnak a
-- Krisztus keresztjének ellenségei, a török ellen, előbb önmaguk
bíztatására mondogatják: Hálát adunk az úristennek, hogy az
igaz hitben vagyunk és ezért harcolunk. Akár győzünk, akár
meghalunk: megdicsőülünk. Kiáltsuk tehát háromszor erőtelje. sen a mi nagy királyunknak, Krisztusnak nevét. Azután egyesek magukat a Boldogságos Szűznek ajánlják, mások a szent
királyoknak, némelyek megérintik testüket és ezt mondják: tudom, hogy az utolsó napon a földből feltámadok és ebben a
testben látom meg Megváltómat, Istenemet. Ez az én bensőm
reménysége. Azután közösen elkezdik hatalmas hangon a canticumot Krisztus Urunk feltámadásáról: „Christus surrexít, mala
nostra texit; et quos hic dilexit hos ad caelos vexit: K yrie
eleison, Alleluja! " 135
32

•

41. 86.; Serm. Quadr.: 5., 8., 27.; Rosarium IV.: a „Kiközösítés" e. fej.ben: kiközösítés terhe · alatt tilos volt a töröknek lovat, fegyvert vagy
olyasmit szállítani, amit a keresztények elleni harcban kihasználhat, Matrimonium V. §. 57.
129
Serm. dom. 3.
130
Serm. de Sanct. 78.
31
1
Serm. Quadr.. 14.
132
Serm. Quadr. 25.
13
a. Gemma 1. 3.
134
Gemma 1. 14.
135
Gemma 1. 64.
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A babonák ellen sokszor kikel. Egész beszédekkel is. Nagyon el lehetett terjedve a kitételek erősségéből és a célzás,
az elítélés számosságából következtetve. Néhány érdekes, ma is
élő babonát kijegyeztem (igen sokat felsorol. A beszédekre uta.:.
lok) : Ha nyúl szalad át előttünk az úton, nem lesz szerencsénk. - A jövő megtudására ólmot öntenek. - Szerelemitalt
szoktak készíteni. 136 - Ha a tyúk kukorékol, ha holló száll a
házra: valami történik; legtöbbször rossz. - Ha valakinek álmában kiesik a foga: meghal egy hozzátartozója. 1 3 7 - Tolvajjal, rókával, meretrix-el találkozni szerencse; pappal, szerzeiessel, koldussal találkozni szerencsétlenség. 138 - Érdekes esetet mond el a Gemma fidei egyik darabjában 1 39 a babonával
kapcsolatban: „His temporibus" megtörtént egy asszonnyal a
következő dolog: fonás közben megszólalt a tyúk kakas-módjára
a küszöbön. Az asszony hitt a babonának, megdühödött és hozzávágta a keze ügyében-lévő eszközt. De épen ebben a pillanatban lépett be az ura és ennek a lábát sértette meg vele erő
sen, aki azután még erősebben elverte őt.
*

Úgy látszik, hogy Laskai is hitte, hogy hamarosan beköszönt a világ vége. Az időpont 1500 lehetett, amikorra ezt várták. Meg lehet állapítani egyes beszédeiből, hogy ő is várta. 140
A gonoszság nagy eluralkodását, mint az Antikrisztus eljövetelének előjelét tekintette. Több van ebben, mint szónoki
:páthosz.
*

136

Serm. dom. 36.
Serm. dom. 99.
138
A Serm. Quadr. 7. beszédében ezt mondja: 11 vix est, non dicam
civitas vel villa, sed dico: domus · quae hac peste (babona) non sít infecta." A 8. beszéd. Egészen a babonáról szól. Főleg Nider János: Prae~
ceptorium-át használja forrásnak. Ugyanebben a beszédben mondja:
„Quinpotius domini et magnates attendunt bonam horam et intendunt rebus superstitiosis." - Ugyanitt mondja, hogy milyen feltételek mellett szabad viselni írást az embernek magán a veszedelmek ellen: Istenben bízzunk
~s az ö erejében, ne ebben.
~7

139

37.

·no Serm. dom.: 123.
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.A zsidók társadalmi és jogi helyzetéről is többször szól.
Ismerteti az errevonatkoz;ó törvényeket és döntvényeket, pl.
együtt nem fürödhetnek keresztényekkel. A kereskedelem, a
csalások módjait említi. 141 A mágnások megengedik sok pénzért,
hogy a megkülönböztető ruhadarabot letehessék. Uzsora 142 stb.

Természeti felfogása tele van naivságokkal; de akkor a kor
felfogása volt ez. Tudomány. Pl. a nap magához vonz hevével
és sugarainak erejével durva anyagokat, amelyek meggyulladnak és éjjel leesnek a földre. Ezt a tüneményt nevezi a nép
csillaghullásnak. 143 A kiéhezett, a böjtölő ember nyála megöli
a kígyót. 144 Az „adamas" a legkeményebb kő, mindent el lehet
vele törni. De ezt csak a kecskevér képes törhetővé tennÍ. 145 Az oroszlán megszülvén fiait a hegytetőn, préda után les. Nagyot ordít, mire megrettenve állanak meg az állatok. Ekkor lemegy a hegyről, farkával köröskörül kört csinál és ezen nem
mernek kilépni a vadak. Igy szerzi prédáját. 146 - A szalamandra
a tűzben él.1 47 - Az volt a hitük, hogy a smaragd az erkölcsi tisztátalanságot nem bírja. Ilyenkor darabokra törik 148 stb .

•
A táncot, a komédiát nem állhatja. Nagyon sok helyen dörög ellene, komolyan, nagyerejű szavakkal. Egyenesen az ördög
149
megejtő-eszközének nézi ezeket.

•
141

Serm. dom. 93.
Serm. Quadr. 7. Gemma 1. 39. stb.
143 Serm. dom.: 3. Origenes nyomán mondja.
144 Serm. dom.: 28. sz. Ambrus után idézi.
145
Serm. dom. 48.
146
Serm. de Sanct. 38.
147 Serm. de Sanct. 82. Akár igaz, akár nem, jegyzi meg más helyen
(Rosarium IV. Iudicium V. §. 43.) s érdekesen folytatja: „certum est
autem pilos eius ab illo igne non consumi, quod ego ipse expertus sum."
148 Serm. Quadr. 26.
149 · tgy pl. Serm. dom.: 26., 27., 38., 59.: „omnis enim ioculator profert mendatium, sí aliquem laudat."; Serm. de Sanct.: 81., 102.; Serm.
Quadr.: 14. stb. stb.
142
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Pogány írótól is találunk nála idézetet. Igy: Vergilius:
Aeneis VI.: „Caelum et terras camposque liquentes lucentemque globum, lunam, tytaniaque astra, spiritus intus alit totamque infusa per artus, mens agitat molem et magis se corpore
miscet, inde hominum pecudumque corpus genus vitae volatum,
et quod marmorea fert monstra sub equore pontus". 150
vagy:
„Trahit sua quemque voluptas."
Verg.: Buc. 1 5 1
ismét:
„et poetae dicunt: Sin e Baccho et Cerere friget Venus. " 1 5 2
és:
poeta dicit: „Ut vitam redimas, omnia vendas." 153
Itt említem meg a következő vers-részeket is: egy parrzsi
tudós, megrettenve a túlvilági büntetésektől, szerzetbe lép. Mikor elhagyta a világot, ezekkel a szavakkal búcsúzott a tanítványaitól:
„Linquo coax ranis, cras corvix, vanaque vanis. Ad l~gicam pergo, quae mortis non timet ergo, id est causam. " 1 5 4
másik: Poeta .dixit:
„Crescit amor nummi quantum ipsa pecunia crescit." 155
másik: „Superbe vade foras, Deus spernit omne quod oras; ,
ubi cor non orat, lingua in vanum laborat.." 156

•
Biztosan a humanisták ellen szólnak a következő helyek:
„modernis temporibus multi docent et legunt suis discipulis materias de lascivis: ut ,Quidium de arte' et similes, quae audire
et legere prohibita sunt." 1 5 7 „Scholaribus multis bonum esset
150

Serm, dom. 62.
Serm. dom. 101. Ugyanezt hozza: Serm. de Sanct. 2. a II. Eclogában van.
152
Serm. Quadr. 37.
153
Gemma 1. 41.
154
Gemma 1. 23.
155
Serm. de Sanct. 78. (fösvényekröl.)
156
Gemma 1. 59.
157
Serm. de Sanct. 79.
151

Ez a rész
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sen beszél. Szavai megmelegszenek és szerető tiszteletet sugároznak. Beleérzéssel és compassio-val apró beszédeket, pár-beszédeket sző közbe. Mit mondott az édesanya, mit az ÚrJézus. Érezzük, hogy a fájdalom szavai az ő lelkéből peregnek.
ki. De ránk épen ilyen helyeken teszi azt a benyomást, hogy
az imponálóan kemény ember talán jobban elérzékenyül szavaiban, mint kellene. Ez azonban természetesen semmiképen se:érinti érzésének mélyről-jövését és őszinteségét. De valahogy
az ember túlságosan csak az embert látja a szenvedő Krisz-·
tusban.
Nagyszerű, _ fantáziagyujtó, közvetlen-mozgalmasságú az a.
jelenet, mikor az Úr az Olajfák-hegyén van, egyedül az éjtszakában és Adám, Ábrahám, az angyalok roppant serege, az igaz-ságosság, a könyörületesség sorban kinyilatkoztatják, hogy meg.
kell halnia és miért kell meghalnia. Ez a rész magávalragadja
a mai embert is. Egészen belelendül Jézus szeretetébe és e sze-retetben felolvadva világít mindeneknek.
Nagyon jellemzők a Mária-siralmak. Megfogja szívünket.
beállításával az a jelenet, mikor az asszonyok körülborulják a _
sírt Szűz Máriával és sírnak, siratják a nagy jótevőt.
Az evangélium hézagait aprólékosan ki tudja töltenL
Olyan hatalmas anyagot összehord itt, hogy több beszédhez is.
elegendő lenne. Együttérzése néha felkiáltá sokban tör ki. Al-·
landóan emlegeti a nagy színpadot, a világ színpadját, ahol
mindez történik. Tényleg mozgalmasan pereg le előttünk min-den. Lelkülete naivan gyermeki itt és közvetlen. őszinte és egyszerű. Ezt kiérezzük és ez befolyásolja állásfoglalásunkat. 1 69
Más tónusú a Gemma fidei-ben a nagypéntekről, a passió-·
ról szóló rész. 1 10 Ebben elmondja az evangéliumi szövegeket.
Ezeket követi. Itt már inkább az ész dolgozik, az Atya örök
terve, a Fiű istensége, a megváltás ténye van szeme előtt, nem.
pedig az emberi érzelem, az emberi szív porhanyósága a szen-·
vedés láttán. Át-áttör a melegség is, meg'-megcsillognak a köny-nyek, de nincs örök-sírás. Ahol az édesanyát szerepelteti, ott.
megvan a tudat központjában az Istenanyaság gondolata; nem
169

Serm. dom. 47., 48., A Gemma !idei 13. darab jában is van a kínszenvedésröl egy részlet.
7
1 o 62. beszéd. Igen hosszú.
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tres annos est defunctus". 179 Ez a Simon testvér engedelmességből ment télen társával, holdvilágos, csikorgó hideg éjtszakán valahová és találkoztak vagy 32 farkassal. Szamáron mentek, a farkasok fogcsikorgatva rohantak a szegény állat felé.
Mondta a laikus testvérnek Simon, hogy fogja jól meg a szamarat, ez azt felelte, hogy erre ő nem képes, hiszen megvadult
az állat. „ó Istenem, ilyen szörnyű halállal kell elpusztul. nunk", sóhajtott fel Simon, mire a laikus testvér megszólalt: ne
aggódj, atyám, hiszen a szent engedelmesség oltalma alatt járunk. Ezt hallván Simon, kivette a levelet, mely rájukparancsolta ezt az utat és így szólt: „Farkasok, ennek a szent engedelmességnek nevében parancsolom nektek, hogy se minket, se
a szamarat ne bántsátok". Ezekre a szavakra a vadak csodálatosképen széj jelszaladtak, sőt heten még el is kísérték a két
utast a városig, amelybe tartottak. Itt kutyák módjára üvöltve
váltak el tőlük.
Ugyane kötet 21. beszédjéből kitűnik, hogy Ozsvát nem
szerette a háborúskodó, a fegyveresen-harcoló egyháziakat. Bátor szókimondása, anélkül, hogy bántó torzításokba és hevességbe tévedne, mindig imponáló.
A Gemma fidei 17. darabjában megfogó képekben sorakoztatja fel a kárhoz'ottak szerepét. Fokozatosan, jól felépítve,
mint egy nagy színpadi jelenet áll a kép előttünk s döbbenetes méreteivel lenyűgöz.
A 37.-ben kikel a csillagjósok ellen: jön egy nem-tudommilyen senki, mondja, és meghirdeti, hogy · itt vagy ott jövendölni fog s máris eszük nélkül rohannak a démonok e társához
az emberek.
Nagyon sokszor mondja: „modernis temporibus". Gyakran,
ezzel kezd valami elbeszélést. Mai szemmel nézve érdekes.
A természet szépségét csak annyiban méltányolja és magasztalja, amennyiben az Isten teremtménye és mint ilyen,
szépségével az ő dicsőségét hirdeti. 180
Személyére vonatkozó adat, személyes elem alig van e ha179

Utánanéztem, de nem tudtam megállapítani, hogy ki lehetett ez a
Simon de Imolíia. Pedig ebből az adatból meg lehetne állapítani az
írás évét.
180
Pl. Serm. Quadr. 1.
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talmas kötetekben. Még aránylag legtöbb van a Rosarium IV.ben. Apróságok, egyéni véleménykinyilvánítások. Az „én"
szócska előfordulását kuriózumként figyeltem, de mindössze
valami 10-15 helyen akadtam rá. Annál szívesebben hivatkozik másokra. Utalás, idézet, célzás tömegesen előfordul nála.
Mintegy kétszáz nevet találunk, akikre támaszkodva dolgozik.
E kor általános viszonylatban a skolasztika alkonya (1330
-'-1520). „új, termékeny mozzanatokat nem hoz létre, az előző
· kor nagyjain nem buzdul, sőt ellenkezőleg, sokszor kegyetlen
kritika tárgyává teszi; a skolasztikai tárgyalás sokszor szőr
szálhasogatásba vész vagy meddő területekre téved; a nyelv is
elbarbárosodik." 181 Ez a megállapítás elsődlegesen ugyan a tudományra szól, de kihat ennek · gyakorlati hirdetésére, a prédikációra is. Mindenesetre Laskainál szintén sok helyen észrevehető és megállapítható. De azáltal, hogy az ő mesterei nagyrészt nem e kor kisebbszerű szellemi vezérei, hanem a meszszebb-mult nagy alakjai, akiknél a világfelértékelés, az életérzés a maga nagyvonalúságában, érintetlen, harmatos kezdeteiben van meg, sokszor sikerül elkerülnie e veszélyt. Legtöbbet
hivatkozik Ozsvát: Aquino-i sz. Tamásra (t1274), a skolasztikus
gondolkozás monumentális alakjára, a „doctor angelicus''-ra, a
„Magister"-re; Albertus Magnusra (sz. Tamás mestere, t1280,
„a legtanultabb és legtöbb oldalú skolasztikus, doctor universalis, Aristotelest ő házasította össze a keresztény kultúrával;
nagyobb a bölcseletben, mint a hittudományban"); természetesen igen gyakran hivatkozik a „philosophus"-ra, Aristotelesre;
sz. Agostonra (t430.); sz Bernátra (t1153), a misztika fejedelmére; Hugo a. S. Victore-re (t1141) és Richardus a S. Victore-re (t1173), a csodálatos tudományú férfiakra, akik a skolasztikát és misztikát harmóniába hozták; sz. Jeromosra (t420);
sz. Ambrusra (t397); sz. Bonaventurára (t1274), a rendszerezésben és misztikában kiváló tudósra, a régibb ferences iskola
egyik legjobb képviselőjére, amely iskola úgy akarta Aristotelest elsajátítani, hogy sz. Agostontól se kelljen elszakadnia;
Duns Scotus-ra (t1308), a „doctor subtilis"-re, aki elsősorban
éleselméjű kritikus; 'Nicolaus de Lyra-ra (ferences, a „doctor
planus et utilis", (t1340) ;182 és persz·e Assisi sz. Ferencre.
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Schütz Antal: Dogmatika. 1. 116. l.
V. ö.: Schütz: í. m. 106. és köv. ll.
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Ezeken kívül még többször-kevesebbszer a nevek eg~sz
tömegére.
Pogány írókra is. Legtöbbször szerepel Seneca és Cicero,
-erkölcsi irányzatú műveikkel, Vergilius, Lactantius és Plinius
stb. Többször a zsidó Josephus Flavius („hebreorum doctor
maximus") (Antiquitates és De bello Judaico), a Serm. Qua.dragesimales-ben pedig sokszor Joannes Nider Praeceptoriuma
.alapján dolgozott. Joh. Nider bécsi teológus volt, misztikus írásai latin és német nyelven híresek voltak és olvasottak a XV.
sz.-ban (a ,Vierundzwanzig guldin Harfen' különösen) . E kor
:írói közül szerepel még Ozsvát beszédeiben: Heinrich Langenstein, „Henricus de Hassia," aki még a XIV. században tanított a
bécsi egyetemen, ismert teológus, hesseni származású, Párizsból
jött Bécsbe. Occam Vilmos tanítványa, a nominalizmus hirdetője .
A maga korában nagyon híres ember. · A humanisták később
sokat gúnyolták, mert ő az az exegéta, aki 13 évig magyarázta
a Genesis-t és mégsem jutott tovább az első három szakasznál ,
jóllehet magyarázatai má:r kilenc foliánst tettek ki. Ezt a munk á ját idézi (Lectura supra Genesim) Laskai is. - Robert Holkoth (angol), akinek könyvei nyomtatásban Németországban
jelentek m~g, szintén szerepel. - Sokszor ráakadunk a következőkre: Beda Venerabilis; Alkuin (N. Károly kultúrtörekvéseinek szerzezője); Hrabanus Maurus („primus praeceptor Germaniae", a fuldai kolostori iskola szervezője, Alkuin tanítványa);
Haymo von Halberstadt (a X. sz. német bibliamagyarázója, Apocalipsis-magyarázatait idézi); Boethius, aki az első keresztény
bölcselő s az utolsó pogány. 1 83
·
Megemlítek még néhány könyvcímet és nevet: Chrisostomus, lsidorus, sz. Anzelm, Alexander Halensis, Seneca, Raynerius (Summa, sokszor), Cassiodorus, Sedulius, Cassianus,
Avicenna, sz. Özséb, Epicurus, Petrus de Palude, Goffredus,
Occam Vilmos, Ovidius, Franciscus de Marone, Macrobius,
Cato, Plotinus („ln sententiis"), sz. Gergely (Homília-magyarázatai sokszor), Astesanus (Summa), Orosius (Gesta Romanorum), Hilarius, Antoninus Florentinus (Chronica, De missali et
canone), Demosthenes, Ludolphus, Johannitius (De organisa183
V. ö.: Thienemann Tivadar: Temesvári Pelbárt német kortársai.
E. Ph. K. 1920. 54-61. 11.
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gen. E szavak után összeesett, meghalt. A vándor eltemette.
Sírjára ráhullott a pálmafa és a kunyhó. 184
2. Henrik és Gerhard, két egymást szerető ifjú, jóbarátok,
elhagyják a világot és kolostorba vonulnak. Szelídek, engedelmesek, jók, __:___ mindenki szereti őket. Egyszercsak meghal Gerhard. Kérésére barátja megjelenik neki halála után, hogy elmondja, milyen jutalom vár reájuk a másvilágon. Egyik kezé- '
vel eltakarja szívét, mert, mint mondja, látni ezt olyan gyönyörűség, hogy aki rátekint, rögtön elveszti szemevilágát. Pompázó drágakővel van ugyanis betakarva, amit azért kapott rá,
mert naponként felbuzdult az Úr megtestesülésének és szenvedésének fótéte~ényén. A másik kezében meg annak az egyháznak csodálatos-szépségű aranyképmását tartotta, aminek a
rendbentartása rá volt bízva. Henrik kéri, hogy mutassa meg
szívét, inkább elveszti egyik szemevilágát. Gerhard nem tud ellenállni a kérésnek, elveszi szívéről a kezét, mire barátja a gyönyörűségben rögtön kész lenne a másik szemevilágát is feláldozni, ha nem figyelmeztetné, kérné a megjelent, hogy ne tegye
azt, hiszen 30 nap mulva úgyis együtt lesznek ismét a boldogság országában. 185
3. Van egy érdekes példa, amelyet leírok itt, mert állítólag
magyar emberrel esett meg, aki maga szokta volt Laskainak elbeszélni: ez az „illustris vir", István, Konstantinápolyban tartózkodván, egyszer megbetegedett és meghalt. Orvost kerestek,.
de aznap nem találtak s a holttest másnapig temetetlenül feküdt. Ezalatt lelkét a pokolba vezették és itt sokmindent látott,
amikről életében is hallott és tudott ugyan, de . ö nem hitte el
a hallottakat. Mikor azután jelentkezett a bírónál a lelke,
szokta elmondani István, az nem fogadta öt eL Azt mondta,
hogy egy másik Istvánt, „Stephanum ferrarium" -ot szándékozott ö idevezettetni, aki a mi Istvánunk mellett lakott, szomszédságban. Csak eltévesztették a végrehajtók a házszámot. A
mi Istvánunk lelke hát visszajöhetett a testébe s ugyanakkor
meghalt a kérdéses szomszéd. Azóta bezzeg hiszi ö mindazt,
amit a túlvilágról hall, mondogatja Laskainak. 186
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Vita Ptrum-ból. Gemma 1. 49.
Gemma f. 68 ..
Gemma /idei. 24.
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4. A Chr:o.nica Hungarorumból is .találunk példát: Zsigmond idejében élt két fejedelem („ín transalpinis partibus"),
„Dan" és „Merche". Összevesztek és Dan török segítséggel elűzte Merche-t. Ez Zsigmondhoz jött segítségért, aki „Losauch
István" bánt küldte vele a túierő ellen, a török és oláh ellen.
Nagy öldöklés volt mindkét részen. Kb. két esztendő mult el a
csata után. Kíváncsiak jöttek egyszer ki, hogy megnézzék a
csontokat. Egyszercsak gyönge szavakat hallanak. Csakugyan,
egy magyar vitéz koponyája szólalt meg, a nyelve még moz.gott a szájüregében, még ép volt. Azt kérte, hogy papot keressenek neki, mert gyónás nélkül nem halhat meg. Hogyan lehetséges ez, érdeklődtek tőle. Szűz Mária segítsége révén, vála:szolta a katona. Mindig nagy tisztelője voltam, ünnepet szépen
megtartottam, böjttel és imádsággal készülve rájuk s ezért nem
·engedett elpusztulni bűnösen, hogy lelkem el ne kárhozzék. 1 87
5. Egy másik (a krónikából}: Károly frank király idejében
történt, hogy a magyar királynak istenfélő testvére, aki a Bol·dogságos Szűznek nagy tisztelője volt, szülei akaratából meg
akart házasodni. Esküvője napján eszébejutott, hogy még aznap nem mondta. el Szűz Mária officiumát, amit pedig minden
nap meg szokott cselekedni. Elszökött a d áridóból és mondani
kezdte. Mikor ezekhez a szavakhoz ért : „Pulchra es et decora . . .", ~egjelent neki az Istenanya és így szólt hozzá: Hát
ha e szavakkal szépnek és gyönyörűnek vallasz engem, akkor
miért -hagytál el földi asszonyért? Nem vagyok én szebb annál?
Mindenkinél szebb vagy, válaszolta a klerikus, aki annyira megrendült, hogy vissza se tért a lakodalmas házba, hanem szerzetbe vonult. Nemsokára püspök lett. Mindenkor nagy tisztelője
maradt a Boldogságos Szűznek.
A legtöbb példát a Vitae Patrum-ból vette. Ez sz. Jeromos óta állandóan újabb-meg-újabb kötetekkel gyarapodott.
Színesebb, szebb, érdekesebb, tipikusabb példákat többször is
elmond. Különösen, ha ugyanarra az alkalomra több beszédje
is van. Nagyon szereti a sivatagi atyák életéből vett jeleneteket. Tagadhatatlan, hogy a fantáziát erősen megmozgató, valamely igazságot pregnánsan érzékeltető és sokszor még a mai
lelkületre is mély hatást tévő dolgok fordulnak itt elő.
1 88
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Azután nagyon sokat vesz Vincenfius: Speculum morale e.
(V. Bellovacensis, dominikánus, XIII. sz.-i enciklopedista és pedagógus. F őműve a Speculum maius, három részben: Historiale, doctrinale, morale.) Ezután következik Caesarius (Heisterbachi, t1240 körül, ciszterci szerzetes): Dialogus.
magnus visíonum et miraculorum-ából.
Vesz példát a Speculum exemplorum-ból, mely a XV. SZ r
közepéről való; a Liber de septem donis-ból; Vincentius: Speculum historiale e. művéből, Collationes Patrum-ból (Cassianus·
szerzetes gyűjteménye, 24 könyvben. Vlsz. 360 körül szül.);
Gregorius: Liber dialogorum e. művéből sokszor. (4 könyvben,
t604, pápa); Jacobus episcopus Tusculanus-tól; Valerius-tól;
Petrus de Palude-tól (dominikánus, t1342, ő a „doctor egregius"); volt egy Mfracula .B. V. Mariae e. könyv189 s ebből is elmond egy esetet; Historia ecclesiactica-ból; Alexander Halensis-től (ferencrendi tudós, angol.:.származású, a párizsi egyetemen tanár); Antoninus Florentinus: Chronica-jából (t1459, dominikánus, májd firenzei érsek); Petrus Domianus-tól (t1072,
kardinális, egyházdoktor); Eutropius: Annales-eiből ismertet
egy levelet, amelyet egy Lentulus nevű ember írt Rómába Judeából és az Úr Jézusról szól benne; 190 a Scala caeli-ből (Johannes Gobii vagy Junior dominikánus betűrendes példatára a
XIV. sz.-ból); a Gesta Romanorum-bóI (XIV. sz.); a szentek
legendáiból, különösen sz. Ferenc életéből s még a Chronica
fratrum Minorum-ból sokszor vesz történetet, példát.

művéből.

•
•
Laskai Ozsvát típusa a kollektív-embernek. Érdeklődése:
nem önmaga és a saját vívódásain keresztül egy másik individuum, hanem a közösség, a lelkek birodalma, a keresztény normákra felépített világ felé fordult, melynek harcosai benépesítik a földet, de tudják, hogy vándorok, hogy az örökkévalóság
eljegyzettjei. Meg vannak győződve, hogy az örökös elmúlás,
ami az ember élete a földön, egyúttal örökös újjászületés is egy
boldogabb lét számára. A hit lelkisége ezt a másik világot is
89
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közelhozza, majdnem olyan reális közelségbe a gondola~- és
érzésvilág számára, mint amilyenben a földi élet áll ...
Az író e világszemlélet mellett csak a közösség egy parányi részének érzi magát. És ez neki elég. Nem is akar többet ...
Laskai életének legfontosabb része a Duna mellett folyt le.
A nagy folyó biztos nyugalma és imponáló mélységretörekvése,
határozott, tudatos cél és efelé-sodró ereje az ő életének, az ö
világszemléletének is alapvető kontúrjai. A gyermekkor álmai,
a szülőföld meleg hangulat-maradványai, színező és alakító
arca, egy élet élményei, küzdelmei és tapasztalásai nála mint
titokzatos áram folydogál egy elsőrendű ész kiforrott gondolatrendszere és logikai beállítottságának határain és keretein belül, hogy az írás, az apostoli tűz nagyobb felmelegedéseikor,
nagyon ritkán, egy-egy pillanatra, elejtett szavakban, elhullatott
mondatokban kitörjön az öntudatos és megszokott fegyelem ruhája alól. Egységes az ő lelke. Eggyéforrasztotta és természetföl~ttivé formálta a hit, a Krisztus-i világnézet, a teológiai tudás alapossága.
Sz. Ozsvátról, az angolok királyáról mondja Laskai,1 9 1
hogy a pogányok elleni csatában elesvén, fejét és karjait levágták és felfüggesztették. Éj jel égígérő fényoszlop szállt le a szent
csontjaira, olyan hatalmas lobogású, hogy az egész tartományt _
bevilágította.
Ilyen fényoszlop tűnt el Laskai Ozsváttal a magyar földről, ' mikor átköltözött abba a „patria"-ba, amelyről csak megmelegedett hangon, megolvadt érzésekkel tudott beszélni ...
Mert itthon és idegenben betűivel sokaknak világított ...
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F ü g g e 1 é k.
Laskaira vonatkozó bibliográfia.
V. ö. Timár Kálmán: Laskai Ozsvát és. a bibliográfia.
M. Könyvszemle 1910. II. füzet.
Laskai munkáit leginkább Michael de Hungaria vagy Temesvári Pelbárt neve alatt lajstromozzák a bibliografusok. Possevino és Wadding (Scriptores ordinis Minorum c. művében) Rodulphius ferencrendi krónikás adatát (Fr. Osvaldus a Lasco,
Lasko Saxo") félreértve, egyenesen szásznak mondják. Czvittinger Specimen-jéig Laskai műveit mint névteleneket ismertetik. Csak annyit mondanak, amennyit a kolofonokból kiolvashatnak. Hungarus, Fratris Hungarij neve alatt sorolják fel.
Szólnak Ozsvát e munkájáról: Gesner Konrád zürichi. polyhistor (1555); Petrus Rodulphius Tossianensis rendi krónikája (1586), a Rosarium aureum IV. k. is; ugyanezeket Gonzaga nagytekintélyű ferences krónikája (1587); Possevino Antal jezsuita, ki 1583-84-ben mint diplomata működött hazánkban, Apparatus sacer-jében (1608), Ros. IV. és a Gemma fidei-t
is; Ehinger az augsburgi könyvtár katalógusában (1633), a
Gemma fidei-t szintén; ugyancsak e könyvtár egy későbbi katalógusában Reiser (1675); Wadding: Scriptores ordinis Minorum-ban (1650); Olearius (1711); Czvittinger munkájának megjelenése után is van sok lajstromozás, mely még mindig mint
névtelenét sorol ja fel Laskai müveit: így M aiftaire bibliográfiája (1719-1741-ig. 5 k.); e műnek folytatója:Denis is (1789);
Weislinger: Armamentarium Catholicum (1749); Lambacher
bibliográfiai munkája (1750); De Bure-é (1763); Christianus
Gottlib Schwarzius (1769); Hupfauer (1794); nálunk Toldy Ferenc: A m. nemzet irodalomtört.-ben (1851, ő Pelbárt és a Rosarium IV. k. írója mellett még egy „pesti névtelen gvardián"-t
különböztet meg; Toldy után a Szilágyi-szerkesztette milleniumi történet is névtelenként említi (IV. k. 1896); Fraknói
Vilmos (M. Könyvszemle 1877); a szatmári egyházmegye
könyvjegyzéke (1800); Müllner Mátyás (M. Könyvsz. 1880);
Nussbiicher Károly (M. Könyvsz. 1888); Zalka L. a győri papnevelőintézet könyvtárának címjegyzékében (1893) s ugyanezen
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Tud. Akad. könyvtárában levő ősnyomtatványok jegyzéke
(1886); Catalogus Bibliothecae Joannis Cardinalis Simor (1887);
Szabó-Hellebrant: Régi magyar könyvtár (1896); Apponyi Sándor gr.: Hungaria (1900); Szinnyei József: Magyar írók élete
és munkái (1900); Varjú Elemér: A gyulafehérvári Batthyánykvtár (M. Könyvsz. 1899-1901); Récsey Viktor: Ősnyomtatvá
nyok és régi magyar könyvek a pannonhalmi kvtárban (1904).
Ezekben ismertettem Tímár Kálmán nagyérdemű megállapításainak eredményeit;
·

Névmutató.
(A „Függelék"-:et kivéve.)
sz. Adalbert 67.
Albertus Magnus 72.
Alexandriai sz. Katalin 67.
Alexander Halensis 46. 73. 77.
Alkuin 73.
sz. Ambrus 64. 72.
Anatole France 42.
sz. Antal 31. 32.
Antoninus Florentinus 61. 73. 77.
sz. Anzelm 73.
Aristoteles 72.
Assisi sz. Fe_renc 26. 42. 72. 77.
Astesanus 73.
Avicerina 73.
sz. Ágoston 33. 72.
Bakócz Tamás 7. 13.
Balla János 14.
Batthyány 15. 20. 54.
Beatrix 5. 7. 10. 24.
Beda Venerabilis 73.
sz. Bernát 72.
Békefi Remig 25.
Békesi Emil 25.
Bölcskey Ödön 49.
Boethius 73.
sz. Bonaventura 25. 46. 70. 72.
Brigitta 74.
Brisits Frigyes 25.
Caesar 74.
Caesarini Julián 10.
Caesarius Heisterbachensis 77.
Capistrano sz. János 6. 22. 25. 27.
48. 49.

Carvajal 49. 52.
Cassianus 73.
Cassiodorus 73.
Cato 73.
Chrisostomus 73.
.Cicero 73.
Csanádi Benedek 70.
Czeglédi Egyed 18. 19. 20. 50.
Dalmata Fülöp 27.
Demosthenes 73.
Discipulus 40.
Drágffy Bertalan 14.
Duns Scotus 46. 72.
sz. Elek 42.
II. Endre 5.
Enea Silvio 33.
Epicurus 73.
sz. Erzsébet 15. 39. 40. 41.
Esztergomi Mihály 22. 49.
Eutropius 74. 77.
Farnesi Sándor 17.
Fegyverneki Ferenc 52.
Filippi, Marco 27.
· Fraknói Vilmos 56.
Franciscus Columbanus 21.
Franciscus de Marone 73.
Fridrich Orbán 5. 6. 19. 20. 21. 22.
27.
Fulgentius 74.
Galienus74.
Geréb Péter 14.
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sz .. Gergely 34. 73.
Gesztelyi Nagy János 10.
Geszthi János 49.
Goffredus 73.
Gran Henrik 29.
Gratíanus 74.
Grumelli Jakab 19. 20. 54.
Guido 74.
Guílielmus Gallus 24.
Haymo v. Halberstadt 73.
Herveus Claudus 24.
Hilarius 73.
Hildegard 74.
Holkoth, Robert 73.
Horatius 44.
Horváth János 5. 52. 53.
Hostiensis 74.
Hrabanus Maurus 73.
Hugo a S. Victore 72.
Hugo de Vienna 74.
Hunyadi András 70.
Hunyadi János 5. 6.
Huszti József 56.
Igali Fábián 52.
sz. Imre 38. 39.
lsidorus 73.
sz. István 36 . .37. 58.
Iványi Béla 25.
Jacobus a Voragine 74.
Jacobus episcopus Tusculanus 77.
Jakubovich Emil 38.
Janus Pannonius 56.
IV. Jenő pápa 6. 8.
sz. Jeromos 72.
Joannes Jolicius 24.
Johannitius 73.
Josephus Flavius 73.
Juvenalis 74.
Kaffai János 6.
Kapronczai Bonaventura 22.
Karácsonyi János 7. 8. 10. 12. 13.
14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 25.
29. 30. 40. 49. 50. 51.

Kardos Tibor 22.
Katona Lajos 79.
Kenyeres Fábián 6.
Kollányi Ferenc 6. 7. 8. 9. 10. 12.
20.
Laban Antal 39.
Lactantius 73.
Langenstein, Heinrich 73.
sz. László 34. 35. 36. 57.
Macrobius 73.
Mantuai Jakab 18.
Marchiai Jakab 6. 27.
Boldog Margit 41.
Mátyás Flórián 39.
Mátyás király 5. 7. 12. 13. 23. 24.
25. 49. 55. 66.
sz. Márton 67.
Methodius 61.
V. Miklós pápa 6.
Modenai Gellért 13.
Mohamed 61.
Móré Mihály 10.
Mutnoki Mihályné 12.
Nagy Lajos 5.
Nicolaus de Lyra 72.
Nider János 63. 73.
Niger Péter 24.
Nyári Balázs 17. 50.
Occam Vilmos 73.
Orígenes· 64.
Orosius 73.
Ovidius 73.
sz. Ozsvát 28. 78.
sz. Özséb 73. 74.
Panormitanus 74.
Petrus Damianus 77.
Petrus Lombardus 46.
Petru·s Paludanus 41. 73. 77.
Pécsi Pál 12.
Pécsváradi Gábor 22. 50.
II. Pius pápa 8.
Plato 74.
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