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Maurer ZsuZsanna

Nuptam probam, piam, pudicam,
prudentem, pecuniosam

a res uxoria és a respublica litteraria 

„Életkorom miatt még mindig peregrinálhatnék, főleg hogy nem sikerültek a háza-
sodási terveim, de korom és a körülmények nem csábítanak a megállapodott csalá-
di életre.” Így panaszkodik 1577 nyarán Theodor Zwingernek címzett levelében1 a 
bécsi nemzetközi humanista elithez tartozó Hugo Blotius, aki már két éve a 
Bibliotheca Palatina praefectusa és egy éve az egyetem ars oratoria-professzora.

1574 végén, úgy tűnik, a vándorévekkel eltelve érkezik Bécsbe, hogy tartós 
megtelepedést ígérő állást szerezzen a császárvárosban, amely az irénikus, a pro-
testantizmussal rokonszenvező Miksa idején a nyugodt alkotás, az otium lehetősé-
gét kínálja Európa vallásháborúk, polgárháborúk és szabadságharcok sújtotta 
régióihoz képest.2 A társadalmi rangot jelentő, bár irigyeket is támasztó előmene-
tel természetes módon érleli meg benne a megállapodottság és a család iránti 
vágyat, azt, hogy a házassági piacon is megméresse magát. Maga az előnyös há-
zasság mint presztízsnövelő tényező szintén ösztönözhette az amúgy is törekvő 
és karriervágyó tudóst. Purkirchernek3 írt levelében így jellemzi magát: 

Etenim cum semper appetens gloriae et praeter caeteros avidus laudis fuerim, 
meo beneficio multorum, maxime cognatorum et affinium meorum demereri 
inde usque ab adolescentia consuevi, eo semper collineans, ut aliorum de me 
exspectationem non adaequarem modo, verum etiam vincerem.4 

1 Paola Molino, Alle origini della Methodus Apodemica di Theodor Zwinger: La collaborazione di Hugo Blotius, 
fra empirismo ed universalismo, Codices Manuscripti, 56/57(2006), 43–67. A függelékben közölt 6. le-
vélből való Blotius rezignált megállapítása. Zwingerről: R. ThoMMen, Theodor Zwinger = All gemeine 
Deutsche Biographie (a továbbiakban: ADB), hrsg. durch die Historische Commission bei der könig-
lichen Akademie der Wissenschaften, Leipzig, Duncker und Humblot, 1900, XLV, 543–544. 

2 Az álláskeresés időszakáról, a respublica litteraria kapcsolatrendszerének működéséről és benne a 
jóbarát és honfitárs, Nicasius Ellebodius szerepéről: Maurer Zsuzsanna, Si nos haec spes fefellerit 
aliud conabimur: Nicasius Ellebodius és a respublica litteraria = Tanulmányok a 65 éves Tar Ibolya tisztele
tére, szerk. Czerovszki Mariann, Mayer Péter, nagyillés János, Szeged, 2010 (Acta Universitatis 
Szegediensis, Acta Antiqua et Archaelogica Supplementum, 11), 142–151. 

3 Bessenyei József, Georg Purkircher = Mag yar Művelődéstörténeti Lexikon (a továbbiakban: MAMŰL), 
főszerk. Kőszeghy Péter, Bp., Balassi, 2009, IX, 328–329; kneifel Mária, Purkircher Györg y, Bp., 
Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó, 1942 (Értekezések a magyarországi latinság köréből).

4 Wien, Österreichische Nationalbibliothek (a továbbiakban: ÖNB) Cod. Ser. nov. 363. fol. 
200 (Bécs, 1576. aug. 28.). Közölve: Georgius PurkirCher, Opera quae supersunt omnia, ed. 
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Bizonyos azonban, hogy már 1571-ben, első bécsi álláskeresése idején is forga-
tott fejében nősülési terveket. Egyik legjobb barátja és földije, a Pozsonyban 
letelepedett Nicasius Ellebodius5 a házastársat kereső férfi szemszögéből jelle-
mez Blotiusnak egy virgo Soproniensist, nyilvánvalóan a baráti kívánságot teljesít-
ve. Információi azonban, mint írja, közvetettek, a magyar kancellárián Joannes 
Listhius mellett működő magister Benedictus Zercheky (Szörcsöky Benedek) 
közlésein alapulnak.6 

Virgo est nobilis, formosa, bene et sancte educata, diligens in curanda re familiari, 
indotata et pauper, ut opinatur, nisi quid eam vetula testamento adiuverit. Seni illi 
nuptum nunquam dabitur, de aliis procis negat se quicquam habere compertum. 
Me ambire credit. Tibi si eadem constat sententia, quamquam velim videas etiam 
atque etiam quid agas, experiar ecquid tibi confici possit. Literas igitur ad me dabis 
quibus me docens quid prorsus me velis agere, ne tantam rem temere suscipiam.7 

A jellemzés tartalmazza mindazt az információt, ami kezdetben a döntéseket orien-
tálhatja, motiválhatja. Blotius azonban ekkor már fél éve Padovában időzik tanít-
ványaival, s a következő levélben Ellebodius már úgy véli, az ügy – negocium Sop ro
niense – barátja számára érdektelenné vált: „De Soproniensi negocio quoniam nihil 
mihi respondes, id ita interpretor te illam curam et cogitationem abiecisse.”8 

1574 decemberében háromévnyi olasz peregrináció élményeivel gazdagon tér 
vissza tanítványaival, hogy befolyásos kapcsolatai révén fényesebb pozícióra te-
gyen szert. Az ajánlatok és lehetőségek áradatával egyidejűleg, úgy látszik, Amor 
is beköszönt az életébe egy virguncula Hungara képében. Ellebodius ugyanis meg-
hökkenve konstatálja barátja alig egy hónapi bécsi időzése után, hogy annak józan 
eszét elvette a szerelem. Inti, ne verje költségekbe magát, sőt egy mondást is 
parafrazeál annak érdekében, hogy az találóbb legyen a konkrét helyzethez, és így 

Miloslaus Okál, Bp., Akadémiai, 1988 (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque 
Aevorum, 10), 167. 

5 Maurer, i. m. – Uő, Ellebodius Casletanus, Nicasius = MAMŰL, Bp., Balassi, 2004, II, 316–318.
6 Benedictus de Karako Zerchek rövid önéletrajza: Scriptores rerum Hungaricarum minores, ed. 

Martinus Georgius Senquiciensis Kovachich, Budae, Typis regiae Universitatis, 1798, I, 154–
155. Blotius Ellebodiuson kívül más információforrásra is támaszkodik: Martin Dietrichre, 
aki Szörcsöky Benedekhez hasonlóan szintén Listhius kancellár mellett működik. A leírás 
Ellebodiuséval egybehangzó, többletinformációt a leány neve jelent (Margaretha), és az, hogy 
a család valamiképp Listhius házanépéhez tartozik. A három vonatkozó levél: Wien, ÖNB 
Cod. 9737z 14. fol. 132, 138, 145. (Bécs, 1572. máj. 27., júl. 21., aug. 4.). Közli: Mencsik Ferdi-
nánd, A Paduában tanuló Blotz Hugó levelezése erdélyi és mag yarországi barátaival (1571–1574), 
ErdMúz, 27(1910), 37–38, 41–42. 

7 Wien, ÖNB Cod. 9737z 14. fol. 57 (Pozsony, 1572. ápr. 13.). Az Ellebodius–Blotius levelezés 
publikálatlan; az idézeteket saját átírásomban közlöm.

8 Wien, ÖNB Cod. 9737z 14. fol. 131 (1572. máj. 15.). 
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visszariassza barátját a házasságtól. Elemi erejű döbbenete tör ki az anyanyel-
vükön fogalmazott kezdőmondatban: „Nem tudom, mit mondjak!”

S.D. Ic en weet wat segghen.9 Neque damnare neque probare possum quod non 
intelligo. Amorem stultissimum deorum esse scis. Eum te in consilium adhibuisse 
nolim. Quid coram tibi dixerim meminisse potes. Vetus est proverbium: Hun-
garam duc, litem habes.10 Sed bene eveniat! Taleros mihi tantum esse 30 scis. 
Nam reliqua sunt locata. Eorum dimidium tibi mitto, nempe taleros 15. Reliquis 
mihi opus est ad vestiendum famulum et quotidianos usus. (…) Mi Bloti, serva 
quod tuum est, neque profunde in amicam multis laboribus a te quaesita. Patere 
moneri te. Plus forte provideo quam tu, quia mihi amor mentis lumen non per-
strin xit. Sed imprimis scire velim an Listhii voluntate haec transacta sint.11 

Feltűnő, hogy miközben Blotius a magyar leányért lángol, több alkalommal lené-
zően nyilatkozik a magyarokról.12 Nem érzi jól magát közöttük, amit körülményei 
is magyaráznak: újabb és újabb álláslehetőségeket kell mérlegelnie, folyamodvá-
nyairól a döntés egyre halasztódik, szállásproblémái vannak, anyagi helyzete ren-
dezetlen, banális betegségek látogatják, így érthető, ha kedélye labilis és nem tart-
ja partiképesnek magát. Hiszen – úgy gondolja – kedvese is vonakodva fogadta 
szerelmi ajándékát, a strophiolumot, legalábbis Himelreich13 bátorító soraiból, aki 
igyekszik bele lelket önteni, erre lehet következtetni:

9 A Blotius–Ellebodius levelezésben a bizalmasabb közléseknél gyakoriak a flamand vendég-
szövegek. Átírásukért és fordításukért BujTás Lászlónak tartozom köszönettel.

10 Ellebodius, aki otthonosan mozog a parafrazeálásban, vélhetően „igazít” a régi mondáson; 
hasonló már Ovidiusnál is található („Dos est uxoria lites”, Ars amatoria, II.155). Az örök 
probléma – házasodjunk? ne házasodjunk! miért igen és miért ne? – az institutio-irodalomban 
gazdagon illusztrált. A XVI. században például a Ioannes Stobaios hagyományozta, antik 
szerzőkből összeállított florilegiumot is forgatták; ennek 1559-es zürichi kiadásában ilyen fe-
jezetcímmel találkozhatunk: Quod uxor non ducenda. Asszonycsúfoló szólást Erasmusnál nem 
találtam, álljon itt azonban néhány példa egy későbbi gyűjteményből: Qui capit uxorem, litem 
capit atque dolorem; Qui caret uxore, lite caret atque dolore; Uxorem duxi, libertatem vendidi; Qui capit 
uxorem, capit absque quiete laborem, longum languorem, lacrymas, cum lite dolorem. andreas suTor, 
Latinum Chaos, Augsburg, 1740, 465.

11 Wien, ÖNB Cod. 9737z 15. fol. 1 (Pozsony, 1575. jan. 25.). A külzeten Blotius szokásos össze-
foglalása a tartalomról: De non ducenda Hungara. Joannes Listhius szerepéről a 6. és a 13. láb-
jegyzet informál.

12 „Quomodo enim mihi vita inter homines tam agrestes, tam barbaros, tam immanes quales 
Hungaros et Scythas istos iam menses aliquot experior, vitalis esse potuit?” Wien, ÖNB Cod. 
Ser. nov. 363. fol. 22 (Bécs, 1575. márc. 28.). 

13 Tiburtius Himelreich Joannes Listhiusnak, a magyar kancellária vezetőjének jegyzője; a kan-
cellár pedig Blotius legbefolyásosabb támogatója Lazarus von Schwendi mellett. Az ő fiaikat 
kísérte Blotius itáliai peregrinációjukon.
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Audio libentissime quid D[ominatio] V[estra] de strophiolo scribit, quod certe non 
exigui amoris indicium, aliud vero modestiae et humanitatis signum esse iu di co 
neque hinc repulsam suspicor, quandoquidem de puellae constantia nullum sit mihi 
dubium. Non censeo equidem tam cito D[ominationis] V[estrae] despe ran dum, sed 
instandum propensius, siquidem illud semper est charius, quod acqui ritur difficilius. 
Venia itaque D[ominationis] V[estrae], haec a me dicta sufficiant.14

Hullámzó kedélyállapotában egyetlen reménye a magánéleti boldogság. Ez nem 
is tűnik elérhetetlennek, hiszen folyik az egyezkedés a leány családjával:

Nihil restat quam ut sperem me beatum fore, et eam de qua nuper scripsi virginem 
nobilem et forma insigni praeditam annosque non amplius 18 natam atque hones-
tissime educatam uxorem consecuturum. Ea enim conditione nuper mihi illa 
addicta est, si munus aliquod publicum Viennae vel in loco aliquo a Sempronio 
(Edenburgum vulgo vocant) non valde remoto adeptus fuero.15

Itt hirtelen összeállnak az eddigi adatok: valószínű, hogy ugyanarról a virgo Sopro
nien sisről van szó, aki felől anno Ellebodius és Martin Dietrich is érdeklődött. Rá-
adásul ez utóbbi néven is nevezte. A lakóhely azonos, a fiatal leány jellemzése meg-
egyezik, ráadásul a Himelreichtől kapott levél külzetén most maga Blotius is 
megnevezi ékszerrel megajándékozott kedvesét: Margaritha. Őrá, aki három éve 
még csak futólag ismert, közvetett információkból formálódó ideál volt, az újabb 
találkozásnál természetesen vetülnek rá az ideál iránt táplált felfokozott érzelmek.

A dolog azonban nem várt fordulatot vesz. Pár héttel az előző híradás után 
Ellebodius megkönnyebbülten nyugtázza, hogy barátja megmenekült a szerelem 
veszedelmeitől. „S.D. Gaudeo te ex amoris scopulis enavigasse. Iam ut scribis ita 
facito! Ne in mare te novi fluctus rapiant, sed fortiter portum occupa!”16

Értesülünk még egy Blotiusra nézve fájdalmas következményekkel járó sopro-
ni lovaglásról, azután a negotium Soproniense már csak emlékeiben jön elő. Erről ő 
maga – az idő tájt már a Bibliotheca Caesarea praefectusa – számol be a már emlí-
tett Heros generosissimusnak, szokása szerint kedvvel részletezve a történteket.

14 Wien, ÖNB Cod. 9737z 15. fol. 25 (Prága, 1575. márc. 23.). Közli: Brigitte MersiCh, Max 
krauss, Christian gasTgeBer, Hugo Blotius und seine Auslandskontakte in den Osten: Der Briefwechsel 
mit dem Notar des ungarischen Kanzlers, Tiburtius Himelreich, Biblos, 53(2004)2, 123–136.

15 Wien, ÖNB Cod. Ser. nov. 363. fol. 23 (Bécs, 1575. márc. 28.). A fogalmazvány címzettjét 
nem ismerjük, a szövegében többször Heros generosissime, illetve Maecenas optime kifejezéssel ille-
ti. Pártfogói közül valószínűleg Lazarus von Schwendinek szólhat, akit címzést viselő levele-
iben hasonlóképp szólít. Eldöntése további kutatást igényelne a gazdag Blotius-hagyatékban.

16 Wien, ÖNB Cod. 9737z 15. fol. 45 (Pozsony, 1575. ápr. 20.). A szöveg Szkülla és Kharübdisz 
reminiszcencián kívül egy Horatius-allúziót rejt: „O navis, referent in mare te novi / fluctus. 
O quid agis? Fortiter occupa / portum!” (Hor. Carm. 1. 14.)
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Nam Pragae cum essem, forte cum Gotefrido Scarffio17 olim per triennium tuo, 
nunc aulae Caesareae Doctore Medico, tui nominis sanequam studioso in aedibus 
Cratonis18 familiaritatem contraxi. Is cum de matrimoniis sermo incidisset, et tibi – 
inquit – Bloti, prope iam uxorem delegi, qua tuis rebus aptiorem haud facile aliam 
Viennae inveneris. Vidua annos nata 30, prole tamen carens, domum habet pro pri am 
novam et satis laxam, non procul a Bibliotheca Caesarea sitam, supellectili bene 
instructam. Est autem filia veredariorum magistri Wolzogii,19 qui nuper mo riens 
30 000 et eo amplius florenorum haereditates liberis reliquisse dicitur. In huius ae di-
bus ego habitavi, quo mihi de eius moribus et facultatibus disserenti maiorem fidem 
habere potes. Curabo, si quidem tu voles, ut in eius domo ea cu bi cula eaque hy-
pocausta conducta habeas, quae mihi ipsa locaverat. Tu ubi recepta fue ris, tibi ipse ne 
desis vide. Haec ille. At ego, tametsi rem tantam non temere aut in consulto aggre-
diendam sciebam subito tamen in aliquam spem erectus, ab 18 an norum Virguncula 
Hungara a mea aetate et natione procis nimirum in moribus nu per in ven tis, nonnihil 
iam abhorrente, ad viduam Germanicam cogitationes meas transtuli.20 

Hát így végződött! Margaritha bizonyára ráunt koros és külföldi kérőjére, aki 
márciusban egy halszálka okozta gyomorgyulladás21 miatt betegeskedett,22 majd 
egy soproni lovaglás után félő volt, hogy a nyereg okozta fekély miatt sebészi ke-
zelésre szorul.23 

Úgy látszik, ettől kezdve Blotiusnál a szerelem helyett a vagyon kerül előtérbe. 
Ám ez alkalommal „torkán akad” a falat! Alig négy héttel szándékainak Wolzogiára, 
a fiatal német özvegyre irányítását követően kelteződik az a levél, amely Chmel24 
kódexleírásában a következőképp szerepel: Doctori Leonhardo Hoy25 qui duxit Wol
zogiam. Mi történhetett? Nem volt kellőképp tájékozott a helyzetről? Lecsapták a 

17 Nem sikerült azonosítanom.
18 Johannes Crato von Krafftheim = ADB, IV, 1876, 567–569.
19 Paul Wolzogen (1504–1575) császári udvari postamester (kaiserlicher Hofpostmeister in Wien). 

Gyermekei: Helena és Hans Christoph (1557–1620). ADB, XII, 1880, 541. 
20 Wien, ÖNB Cod. 7958. fol. 34 (1575. aug. 24.). Közli: Joseph ChMel, Die Handschriften der k. k. 

Hofbibliothek in Wien im Interesse der Geschichte, besonders der österreichischen, Wien, Gerold, 1840, I, 198.
21 Wien, ÖNB Cod. 7958. fol. 31 (Bécs, 1575. márc. 31.). Közli: ChMel, i. m., 190.
22 Blotius egész sor figyelmességet könyvelhet el ekkor a respublica litteraria és pártfogói részéről: 

Himelreich aggódik az egészsége miatt, Cratóval is ismerteti állapotát. Rembertus Dodoneus, 
az orvosbarát receptet ajánl „contra inflammationem gutturis”. Johannes Listhiustól levelet 
kap De (…) gutture inflammato consolatio tartalommal. Theodor Zwinger együttérzését így nyug-
tázhatja a külzeten: „Dolet ipsi gutturis mei exulceratio.” 

23 Wien, ÖNB Cod. 9737z 15. fol. 54. (Pozsony, 1575. máj. 8.). Ellebodius nyugtatja, hogy közös 
barátjuk, a pozsonyi orvos éppen Bécsbe megy: „Purkircherus istuc venit. Itaque Apollinem 
non desideras.”

24 ChMel, i. m., 180. Sajnos a szöveg nincs közölve.
25 Hoë von Hoënegg, Leonhard (†1599) iuris utriusque doctor. ADB, XII, 1880, 541. 
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kezéről? Csak egy pár nappal későbbi, az újdonsült férjnek címzett levél áll ren-
delkezésünkre, melyben Blotius önmagát meghazudtolva szűkszavú, távolságtar-
tó és visszafogott. Tulajdonképpen megköveti benne mind a férj, mind a feleség 
családját, jóindulatáról és barátságáról biztosítja őket. Veronica26 válaszát sem el-
utasításnak, hanem a barátság jelének tekinti. Kinyilvánítja, hogy már napirendre 
tért a történtek felett, de nem fogadhatja el a meghívásukat, mert pestises halál-
eset történt a házban, és nem szeretné véletlenül továbbadni a ragályt. 

Litteras ad me tuas breviter et erudite scriptas legi recteque intellexi. Ego vero 
idem sentio: fatales esse nuptias, easque divinitus destinari. Quocirca in divina 
voluntate libens acquiesco. Tibi interim gratias ago pro praestito officio quas 
possum ma ximas: hisce litteris veluti syngrapha testatum consignatumque relin-
quens: me Hoëorum et Wolzogiorum familiarum semper deinceps nihilo minus 
studio sis simum futurum, neque hoc me Veronicae responsum, pro repulsa iniqua 
mihive ignominiosa, sed pro amicitiae nostrae sempiterna uti spero familiaritate 
colendae autoramento habiturum. Ego iam, laus superis, recte valeo. Attamen 
propterea ipsemet ad te non venio, quod domus nostra hesterno funere elato 
suspecta red dita me monet, ne temere me hominum multitudini ingeram. Vale 
V[ir] C[olen dissime], meque tui tuorumque amantissimum redama.
Viennae 21 Septembris 1575.     Tuus tuo merito
       Hugo Blotius27

Új szereplő lép ezzel színre, a pestis, aki nemcsak temetésrendező, de házasság-
szerző is! Purkircher doktor idejekorán inti Blotiust, sokan megözvegyültek, néz-
ze jól meg, kinek esküszik hűséget. „Bene vale et nunc, cum pestis plurimas crea-
rit viduas, videas, ut observes illud: Elige, cui dicas – tu mihi sola places.”28 

Két hónap múlva, Ellebodius válaszlevelében fel is tűnik egy újabb özvegy. 
A pénzügyek–házasság–gyermek problémakörben vergődő Blotius, aki állandó 
anyagi nehézségekkel küzd, barátjától kér tanácsot, mire az Themisztoklész29 
magatartását hozza fel bátorításnak és példának, aki lánya kérői közül a szegé-
nyebbet választotta, mondván: inkább akar lányának derék férfit vagyon nélkül, 
mint vagyont férfi nélkül.

De pecunia recte Themistocles malle se virum sine pecunia quam pecuniam sine 
viro. Tu vi abundares tantum quantum vis, tamen nulla vel ad honestatem vel ad 

26 Az ADB XII. Helenának nevezi Paul Wolzogen lányát, Leonhard Hoë feleségét (19. jegyzet).
27 Wien, ÖNB Cod. 7958. fol. 15. Közli: ChMel, i. m., 199–200.
28 Wien, ÖNB Cod. 9737z 15. fol. 215 (Pozsony, 1575. okt. 19.). Közli: okál, i. m., 165 (4. lj.).
29 

(Plutarkhosz, Vitae parallelae, Them. 
18,9.). Sztobaiosznál Periklész szerepel a történetben (10. lj.).
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eruditionem tuam fieret accessio. (…) Itaque contenti simus fortuna nostra, 
qualiscumque est, neque excelsiora quam opus est cogitamus.30

Szinte az egész respublica litteraria nyomon követi Blotius magánéletének alakulását. 
Johannes Sturm fiatal feleséget ajánl neki,31 Jacobus Monavius pedig újévi üdvözle-
tében is megfogalmazza a családi boldogságba vetett reménykedését: „Precor tibi 
certe omnia et optima et optatissima et inter haec etiam nuptam pro bam, piam, 
pudicam, prudentem, pecuniosam quae brevi faciat pulchra te prole parentem!”32

Az asszonyjelöltek sorában azonban sajnálatos szünet tapasztalható a forrá-
sokban, ami azzal is magyarázható, hogy Blotiust a császári könyvtárral kapcso-
latos teendők annyira igénybe veszik, hogy a különben szinte grafománnak tűnő 
tudós levelezőkedve33 is megcsappan. De 1576 augusztusában Purkircher újabb 
jelöltről és alapos környezettanulmányról számol be. A házassági szerződés elég 
kemény feltételeken alapulna: Pozsonyban kell laknia, amihez a szomszédok, a 
rokonság és a pozsonyi szenátus jóváhagyása szükséges. Ráadásul jövendő anyósa 
mielőbb szeretné neki átadni a gazdaság gondját.

Salutem plurimam dat. Feliciter, quod Deus bene vertat, iacta est alea. Matrem 
bis, fratrem matris aliquoties sum allocutus. Principia sunt bona. Volunt elocare 
puellam, sed quisquis ille fuerit, cui elocabitur, necesse est, ut hic Posonii habitet 
et rem domesticam, cuius curam mater statim deponeret, procuret. Rem praeterea, 
si quis se hic habitaturum promittet, ad senatum Posoniensem, cui pupilli Poso-
nien ses curae sunt, et ad propinquos ac sanguine iunctos, qui Viennae sunt, esse 
deferendam, sine quorum consilio et consensu decretum est nihil tale in choare. 
Iam tecum delibera, an apud nos habitare et rem domesticam procurare velis. 
Absque hoc fundamento enim nihil extruemus, sed fundamento hoc posito, quod 
iam in tuo est situm arbitrio, rem puto ex animi sententia nobis successuram. 
Considera igitur omnia et optime perpende et postea senatus consultum ex 
scrinio pectoris tui profectum ad me perscribe.34

Blotiusnak fel van adva a lecke: megírja Purkirchernek, hogy bizalmas barátaival 
is tanácskozott, s legalább két évig feleségestül Bécsben kellene tartózkodnia ah-
hoz, hogy az eddig felvállalt munkáit teljesíteni tudja. Aggódik, nehogy más vő-

30 Wien, ÖNB Cod. 9737z 15. fol. 150 (Pozsony, 1575. dec. 14.).
31 Wien, ÖNB Cod. 9737z 15. fol. 151 (Straßburg, 1576. jan. 6.). Theobald ziegler, Johannes Sturm 

= ADB, XXXVII, 1894, 21–38.
32 Wien, ÖNB Cod. 9737z 15. fol. 155 (Boroszló, 1576. jan. 21.). sChiMMelPfennig, Jacob Monau 

= ADB, XXII, 1885, 162–163.
33 Ellebodius meg is csipkedi ezért, ahogy Blotius a külzeten írja: Accusat silentium rogatque an iam 

fui pecuniosus. Wien, ÖNB Cod. 9737z 15. fol. 178. (Pozsony, 1576. máj. 31.) 
34 Wien, ÖNB Cod. 9737z 15. fol. 195. (Pozsony, 1576. aug. 20.). Közli: okál, i. m., 166–167 (4. lj.).
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legényt találjon a leány.35 Purkircher további levelei is a családra vonatkoznak: 
részletesen felsorolja a bécsi rokonságot, az anyával folytatott tárgyalásait,36 sőt 
egyikben családfát is közöl. Megtudjuk, hogy a leányt Catherina Behemnek hív-
ják, anyja első házasságából származik, míg annak második házasságból két fiú-
testvére született, akik Straßburgban élnek. Az anya (Magdalena Siberlichia) test-
vérei közül kettő tekintélyes pozsonyi polgár, a harmadik Tolnában él.37 

Ez volt az utolsó híradás az ügyben. Ahogy Purkircher már előző év novem-
berének végén jelezte, pusztít a pestis, nem alkalmas az idő az esküvőre, a ház 
maga is szörnyen fertőzött.38 A két pozsonyi barát, Ellebodius és Purkircher az 
1577-es év folyamán maguk is áldozataivá lesznek a járványnak. 

Blotius azonban végül házasságot kötött!39 Ámde nem egy többek által is sugal-
mazott fiatalkával, hanem Thomas Sibenburger 73 éves özvegyével, Barbarával, aki 
még ugyanabban az évben, 1578-ban bekövetkezett halálával jelentős, de adósság-
gal terhelt ingatlanvagyont hagyott Blotiusra, ötödik férjére. A család azonban az 
örökséget továbbra is saját körében szerette volna látni, ezért a keletkezett feszült-
ségek megoldására hazahívták Elzászból az elhunyt unokahúgát, Margaretha 
Taurellát, hogy Blotius most őt vegye feleségül, akinek (gondolhatni) nem volt elle-
nére az ajánlat. Elindult a diszpenzáció kieszközlése is. Valaki azonban keresztül-
húzta a számításokat: maga a menyasszony – „Virgo ita se nuper gerere coepit, ut a 
matrimonio abhorreo.”40

Pár hónap múlva Blotius másodszor is oltár elé áll, ez alkalommal Chris toph 
Ungelter von Theissenhauser császári tanácsos lányával, Ursulával, akivel haláláig 
tartó, kiegyensúlyozott, de gyermektelen házasságban élt. A Bib lio theca Pala tina 
igazgatója rezignáltan jegyzi meg 1595-ben Giphaniusnak címzett levelében 

Fata mihi non liberos sed libros dedisse (…) et ex libris miseriam.41 

35 Wien, ÖNB Cod. Ser. nov. 363. fol. 200 (Bécs, 1576. aug. 28.). Közli: okál, i. m., 167–169. 
36 Wien, ÖNB Cod. 9737z 15. fol. 211–212 (Pozsony, 1576. okt. 5.). A külzeten: De matrimonio 

Siberleae. Közli: okál, i. m., 169–170. 
37 Wien, ÖNB Cod. 9737z 15. fol. 232 (Pozsony, 1577. jan. 25.). Közli okál, i. m., 174–175.
38 Wien, ÖNB Cod. 9737z 15. fol. 223 (Pozsony, 1576. nov. 28.). „Haec tempora adhuc pro 

nuptiis non sunt apta, praesertim cum tota illa domus horribiliter sit infecta. Necesse erit igi-
tur negotium differri ad tempus, interim tamen nihil nocebit, si te per literas insinuabis in 
amicitiam et Viennensium et apud nos Pauli Seyberlich.” – Közli okál, i. m., 171–172. 

39 edit Rühl, Die nachgelassenen Zeitungssammlungen und die Gelehrtenkorrespondenz Hugo Blotius, des 
ersten Bibliothekars der Wiener Hofbibliothek: Dissertation, Wien, Typoscript, 1958, 21; Gertraud 
leiTner, Hugo Blotius und der Sraßburger Freundeskreis: Studien zur Korrespondenz des ersten Biblio the
kars der Österreichischen Nationalbibliothek: Dissertation, Wien, Typoscript, 1968, 56–58; MeRsich, 
KRaUss, gastgebeR, i. m., 125. Barbara Sibenburger helyett tévesen Wolzogiát nevezi meg első 
feleségnek és tartja 73 évesnek. 

40 Wien, ÖNB Cod. Ser. nov. 363. fol. 70 (Bécs, 1579. okt. 7.). Idézi: leiTner, i. m., 58.
41 Wien, ÖNB Cod. Ser. nov. 362. fol. 177 (Bécs, 1595. dec. 27.). Idézi: leiTner, i. m., 58. Akkor is 
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A házassági piacon forgolódó Blotiusra visszatekintve hiszékeny, könnyen lelkese-
dő, de könnyen el is keseredő karakter rajzolódik ki előttünk. Szívesen és nyíltan 
beszél magánéleti dolgairól, úgy tűnik, az egész respublica litteraria az ő boldogságát 
akarja szolgálni ajánlatokkal, információkkal, bátorítással, intéssel, sőt pénzkölcsö-
nökkel, betegségében pedig jókívánságokkal, receptekkel, tanácsokkal. Lelkesedése 
túlzott aggódással, gyanakvással jár karöltve, viszont nem észleli a reális akadályo-
kat, ahogy ez tetten érhető Catherina Behem esetében, amikor leendő anyósát és a 
kiterjedt pozsonyi gazdaság gondjait is magára vállalná, ráadásul még ő aggódik, 
nehogy elszalassza a jó partit, holott annyi munkája van, hogy két évig ki sem tud 
mozdulni Bécsből. Wolzogia esetében pedig vélhetően nem volt elég körültekintő, 
és a Prágában kapott információk alapján egy már küszöbön álló bécsi házasságba 
zavart be kérőként. Érdekes még a két fiatalka, a két Margaretha története: Blotius 
mindkét esetben az abhorreo igét használja, midőn a kapcsolat megszakadásáról ír. 
Vajon igazában mi riasztotta szét a feleket: az idegen származás, a korkülönbség 
vagy a társadalmi különbség? A második Marga retha valószínűleg azért viselkedett 
riasztóan Blotiussal szemben, hogy megakadályozza családja szándékát. 

Ami a baráti kört illeti, Ellebodius, Purkircher, Martin Dietrich és Himelreich 
szerepe a legárnyaltabb, mivel több levelük reprezentálja viszonyukat Blotiushoz, 
illetve véleményüket az ő magánéletének eseményeiről. 

Himelreich minden vonatkozásban együttérző. Aggódik Blotius egészségi álla-
pota miatt, egyértelműen buzdít és bátorít a soproni Margarethával kapcsolatban, 
finom megfigyelései a női viselkedésről személyes tapasztalatokra engednek követ-
keztetni. A magyar kancellárián működő Martinus Dietrich kezdetben szintén 
másodkézből informálódik Margaretháról, Ellebodiusszal közös forrása valószínű
leg Szörcsöky Benedek. Később már látta egyszer a leányt, de beszélni nem beszélt 
vele. „Puella abscondita!” Ráadásul idegen. Szárnyalhatott Blotius fantáziája!

Purkircher levelei a leginformatívabbak. Hűségesen, pontosan és részletesen 
jelenti Blotiusnak, mikor meddig jutott a pozsonyi családnál a rábízottak intézé-
sében. Feltérképezi az egész rokonságot a straßburgiaktól kezdve a Bécsben, 
Blotius közelében élő tekintélyes nagybácsiig, akit – tanácsolja – hasznos lenne az 
ügynek megnyernie, hogy kedvezően befolyásolja a többi rokont és főleg az anyát, 
aki sokat ad a véleményére. A pestises idők elmúltáig is szolgál ötletekkel: bár a 
házasság halasztódik, nem árt ha levelek útján mind a bécsi, mind a pozsonyi 
rokonság kegyeibe férkőzik. Az előbbieket az anya már említett bécsi nagybátyja, 
Cornelius Grienwald révén gondolja, s maga vállalkozik Paulus Armprusternak, 
a lány testvérének szánt pozsonyi levelek átadására. Egyben megígéri, hogy tehet-
ségéhez képest kommendálni fogja Blotiust. Kritikai hangot soha nem üt meg, 
fenntartásait is csak nagyon közvetetten érzékelteti, de mindenkor körültekintés-
re és meggondoltságra kéri barátját.  

ezt a fordulatot használta, mikor a főhercegek praeceptora helyett a császári könyvtár praefektusa 
lett: „Pro Caesaris namque liberis libros iam eius tracto.” Idézi: Maurer, Si nos haec…, i. m.
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Ellebodiusnak láthatóan nem kenyere a házasságszerzés, ő maga nőtlen: Amor 
– megíté lése szerint – deus stultissimus. Jellemzően a jelöltekről is van szava, és 
igénye arra, hogy véleményt formáljon róluk Margarethától kezdve Catherina 
Behemig. (Purkircher például hat levelében egyetlen szót sem fecsérel a pozsonyi 
menyasszonyra.) Blotius a legkedvesebb barátja és honfitársa, s ez a kap csolat a 
két németalföldi között nem új keletű, innen a bizalmas hangvétel. Hat évnyi le-
velezésük Blotius első bécsi látogatásával keződik. Ekkor, 1571-ben Ellebodius 
már jól kiismeri magát a körülötte zajló történésekben, rálátása van a nagypoliti-
kára, jelentős kapcsolatokkal rendelkezik. Élettapasztalata is figyelemre méltó. 
Lépéselőnye mutatkozik meg a levelekben, midőn Blotius kap admonitiót 
Ellebodiustól, mintha tanítványa lenne, holott Blotius paedagogus, ráadásul még 
valamennyivel idősebb is. 

Deinde moneo (…) te iterum moneo (…) prius diligenter circumspice (…) obsecro 
te ne moleste feras si sententiam meam tibi simpliciter et candide aperui (…) non 
scribo hoc temere, expertus loquor (…) patere moneri te

Blotius sűrűn olvashat ilyen fordulatokat. Miközben szüntelen buzdítja, figyelmez-
teti, informálja és tanácsokkal látja el barátját, sőt pénzét és élettapasztalatát is meg-
osztja vele, mindezt görög és latin szentenciákkal, tréfával, barátsága hangoztatásá-
val, mentegetőzéssel oldja. Kívánhatott-e magának Blotius nagyszerűbb barátot?
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