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Szabó andráS

A szerző arcképe 

Portré és irodalom a magyarországi protestáns 
késő humanizmusban

Az arckép elterjedése összefügg az én felfedezésével a reneszánsz korában. Jacob 
Burckhardt a XIX. században még úgy gondolta, hogy az individuum előtérbe 
kerülése tipikus reneszánsz kori fejlemény,1 azóta azonban tudjuk, hogy ennek 
előzményei az ókorra nyúlnak vissza, s a középkor folyamán is jelen voltak.2 ami-
kor megszaporodtak az én-dokumentumok és az életrajzok, illetve életrajzgyűjte-
mények, szorosan követte őket a portréfestészet is, amely már a XV. században 
virágzott, s a XVI. században érte el első tetőpontját. Nemcsak uralkodókról, 
főpapokról és nemesekről születtek portrék, hanem polgárokról, kereskedőkről, 
jogászokról, katonákról, felfedezőkről, bűnözőkről, kurtizánokról, értelmiségi-
ekről, professzorokról, orvosokról, költőkről, képzőművészekről, zenészekről és 
az alsóbb rétegek különös figuráiról is. A portrék ugyan hűségre törekedtek, még-
is egy társadalmi rend vagy egy család tagjaként igyekeztek ábrázolni a személye-
ket.3 A XVI. század második felére, amelyet a német szakirodalom nyomán a 
késő humanizmus korának nevezünk, az értelmiség önálló rendként igyekezett 
magát elismertetni a nyugat-európai rendi társadalmakban. Noha kevesen voltak, 
irodalmi és kulturális hatásuk már nagy volt, ezért az a törekvésük, hogy hírüket-
nevüket és életüket megörökítsék az utókor számára, lehetővé tette egy új médi-
um, az arckép széles körű elterjedését.4 A korszak ideálja már nem a szent volt, 
hanem mindenekelőtt a tudós és a művész, ők voltak a bölcsesség közvetítői.5 
Ebben a korszakban kezdték el egyes német egyetemek (például Tübingen és 
Lipcse) professzoraik portréit gyűjteni és galériában megőrizni.6

1 Jacob Burckhardt, A reneszánsz Itáliában, ford. ElEk Artúr, Bp., Képzőművészeti Alap Kiadó-
vállalata, 1978 (Képzőművészeti Zsebkönyvtár), 94–114. 

2 Richard von dülmEn, Die Entdeckung des Individuums 1500–1800, Frankfurt am Main, Fischer 
Taschenbuch Verlag, 2002 (Europäische Geschichte), 15–19.

3 Milan PElc, Illustrium imagines: Das Porträtbuch der Renaissance, Leiden–Boston–Köln, Brill, 2002 
(Studies in Medieval and Reformation Thought, 88), 3.

4 SzaBó András, Késő humanizmus: Eg y irodalomtörténeti korszakmeg jelölés hátteréről = Mozgó Világ: 
Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére, szerk. hanSági Ágnes, hErmann Zoltán, hor-
váth Csaba, Szitár Katalin, Bp., Ráció, 2003, 235–247.

5 PElc, i. m., 63.
6 Uo., 20.
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A nyomtatott kora újkori portrék felbukkanása a XV. század utolsó évtizedeire 
esik, amikor a könynyomtatás és a vele együtt fejlődő fametszettechnika az első 
virágkorát élte. Ettől kezdve nemcsak sablonos képek jelentek meg a könyvekben, 
hanem olyanok is, amelyek törekedtek a hiteles ábrázolásra, az ábrázolt személlyel 
való hasonlóságra, legyen az a könyv szerzője vagy az ajánlás címzettje. A „képek 
utáni vágy”-at – először az emberi történelemben – a nyomdai technika segített 
tömegesen kielégíteni, s egyben paradox módon erősíteni is. Olyan emberek ábrá-
zolása is lehetővé vált, akiket korábban nem vagy csak ritkán ábrázoltak. A műfaj 
a festészettől eltérő sajátosságokat mutat: a szöveges kiegészítéseken túl (életrajzi 
adatok és/vagy epigrammák) különösen feltűnő a dekoratív és szimbolikus kifeje-
zési formák erőteljesebb jelenléte. A kisebb vagy nagyobb mértékben díszített, 
ovális, kör alakú vagy négyszögű rajzolt keretek a táblafestészet itt természetszerű-
leg hiányzó háromdimenziós valódi kereteit igyekszenek pótolni.

1517-ben Rómában jelent meg az első arcképgyűjtemény, Andrea Fulvio 
Illustrium imagines című összeállítása, amely az ókor nagy személyiségeit ábrázolta 
éremábrázolások mintájára készült képekben, rövid prózai méltató szövegekkel 
(1. kép). Az arcképgyűjtemény ezt követően a század második felére az európai 
késő humanizmus reprezentatív műfaja lett. Képviselői két nagy csoportba oszt-
hatók. Az egyikbe a római és német-római császárok arcképei tartoznak – több-
nyire éremábrázolásokkal, a másik nagyobb csoport különböző rendű és rangú 
híres emberek portréit tartalmazza az ókortól a jelenkorig. Igen gyakran foglalko-
zás szerint osztályozzák a híres embereket, s természetesen minden valamirevaló 
humanista számára az volt a legnagyobb megtiszteltetés, ha egy ilyen gyűjtemény-
be még az életében bekerült az arcképe.7 Zsámboky János, külföldön élő magyar 
humanista egy jellegzetes gesztussal önmaga gondoskodott arról, hogy ez meg-
történjen, tudniillik ő maga szerkesztett egy arcképgyűjteményt, amely neves 
filo zófusok és orvosok portréit tartalmazta, s 1574-ben jelent meg Antwerpen-
ben, Christoph Plantin nyomdájában (2. kép). A kötet arcképei kör alakú keretbe 
vannak foglalva, körülötte növényi és állati motívumokkal s alatta a szerző négy-
soros latin epigrammájával. Az utolsó arcképen (3. kép) magát Zsámbokyt láthat-
juk, alatta egy bizonyos I. L. nyolcsoros latin epigrammája olvasható.8 Ez nem 
gőg, nem nagyravágyás, hanem jogos humanista öntudat, amellyel Zsámboky be-
állítja magát egy antikvitással induló képsorozat utolsó helyére, ráadásul dupla 
hosszúságú latin epigrammával. Ugyanezt az öntudatot látjuk majd Szenci Mol-
nár Albertnél is, aki Zsámbokyt a példaképének tartotta.9

7 Uo., 3, 5, 15–19, 41–42,
8 Iohannes SamBucuS, Icones veterum aliquot ad recentium medicorum philosophorumque cum elegiolis suis 

editae, ex officina Christophori Plantini, Antwerpen, 1574. (RMK III. 634.)
9 kovácS Sándor Iván, Szenczi Molnár Albert redivivus: Filológiai esszék, Bp., Ister, 2000, 111–112. 
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Mivel a humanizmus kultúrája mó-
dosult formában tovább élt a reformáció 
után, a felekezetek keletkezésének korá-
ban is, érdemes megvizsgálnunk, ho-
gyan viszonyul a protestantizmus a 
nyom tatott portréhoz. A reformáció ma-
ga is az egyéniség megerősödésének irá-
nyába hatott: a protestantizmusban az 
ember már egyedül áll szemben Isten-
nel, közvetítők nélkül, s bűneit is Isten-
nek vallja meg. A protestáns ortodoxiák 
némileg visszaléptek ugyan az individu-
ális vallásosságból a közösségi felé, még-
is megindult egy folyamat, amelyet már 
nem lehetett visszafordítani.10 

  1. kép

2–3. kép

10 Van dülmEn, i. m., 19–25.
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A protestáns teológusok életrajzokat, naplókat, önéletrajzokat írtak, s arcképe-
ket készíttettek magukról. A XVI. század második felére szokássá vált, hogy a 
szerző arcképe megtalálható a címlapon vagy a könyv elején, különösen akkor, ha 
az első művét adja ki. Wittenbergben Luther és Melanchthon arcképét még a 
könyvkötésekre is rányomták. Portréik ott vannak könyveikben és a nyomtatott 
arcképgyűjteményekben. Kálvin genfi utódja, Théodore de Bèze pedig maga is 
gyűjtötte a portrékat, s a reformáció előkészítőit és előmozdítóit egy országon-
ként csoportosított nyomtatott arcképgyűjteménnnyel tisztelte meg. Könyve, 
amelynek végére emblémákat is elhelyezett, először 1580-ban jelent meg latin 
nyelven, majd a következő esztendőben franciául.11

A protestáns gyűjtemények közül kiemelkedik még Nicolaus Reusner strass-
burgi, majd jénai professzoré, amelynek első kiadása 1587-ben látott napvilágot 99 
portréval. A képekkel, rövid prózai életrajzokkal és az azokat kísérő latin epigram-
mákkal elsősorban a német humanistáknak állított emléket.12 Még öntudatosabb, 
mint Zsámboky, ugyanis az első arckép őt magát ábrázolja (4. kép), s nem a könyv 
végére helyezi magát. Az első kiadásban ott van már Zsámboky arcképe (5. kép), s 
Wolfgang Lazius portréja mellett Sylvester János latin költeménye. Későbbi kiadá-
saiban a megjelenítettek köre számszerűen és földrajzilag is bővült.13 Reusner Szilé-
ziában született, családja azonban korábban Kelet-Magyarországon és Erdélyben 
élt, ezért nem véletlen, hogy szerteágazó munkássága számos magyar vonatkozást 
is tartalmaz.14 Reusner nyomán járva jelentette meg a németalföldi Theodor de Bry 
(rézmetsző, egyben kiadó) Frankfurt am Mainban 1597 és 1599 között Jean Jacques 
Boissard csaknem 200 arcképből álló könyvét.15 Megtörtént a váltás a fametszet és 
a rézmetszet között, s a szöveggel szemben túlsúlyba jutott a kép. Ennek az össze-
állításnak a negyedik, bővített kiadása (1650–1654) szinte nélkülözhetetlen kézi-
könyve a késő humanizmus kutatóinak, annyira, hogy az utóbbi években már az 
interneten is elérhető.16 A végső nagy összefoglalást az egyik heidelbergi humanista, 
Marquard Freher unokája, Paul Freher orvos kompilálta. A 2900 értelmiségi életrajz 
és 1311 kisméretű portré valóságos enciklopédiája az európai protestáns késő hu-
manizmusnak. Műve már a barokk korban, 1688-ban jelent meg Nürnbergben.17

11 Théodore de Bèze, Icones, id est verae imagines virorum doctrina simul et pietate illustrium…, Genf, 
Laonius, 1580; Uő, Les vrais pourtraits des hommes illustres en piete et doctrine…, Genf, De Laon, 
1581. (Általam látott példányai Budapesten, a Ráday Könyvtárban találhatók.)

12 Nicolaus ReusneR, Icones sive imagines virorum literis illustrium, Straßburg, Bernhard Jobin, 1587.
13 Andreas WaRtmann, Drei Porträtwerke aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts = Graphische 

Porträts in Büchern des 15. bis 19. Jahrhunderts, hg. von Peter BeRghaus, Wiesbaden, Harrassowitz, 
1995 (Wolfenbütteler Forschungen, 63), 48–50.

14 Allgemeine Deutsche Biographie 28, 1889, 299–303.
15 WaRtmann, i. m., 50–53.
16 http://www.uni-mannheim.de/mateo/desbillons/aport.html (2010. április 5.).
17 Paul FReheR, Theatrum virorum eruditione clarorum…, impensis Johannis Hofmanni, litteris 
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4–5. kép

Ha ezek után a magyar viszonyokra vagyunk kíváncsiak, az európai szellemi di-
vatnak megtaláljuk a hazai lenyomatát, azonban azt kell látnunk, hogy hiányzik 
nálunk a művész és főleg a metszet elkészítője, ezért a néhány ránk maradt nyom-
tatott portré külföldön készült. A magyar protestáns értelmiség akadémikus (kül-
földi egyetemen tanult) rétegét nem is hatja át még annyira a késő humanizmus 
szellemisége, ezért sokan vannak, akik a saját személyüket igyekeznek a háttérbe 
szorítani.18

Az első, aki ebből a rétegből megtöri a jeget, Skaricza Máté, egy ráckevei fiatal-
ember, aki a korszak legkiemelekedőbb magyar református teológusának, Szegedi 
Kis Istvánnak volt a tanítványa.19 Már fiatal korában lerajzolta mesterét, s váz latai 
alapján festményt is készített. 1569-ben külföldi peregrinációra indult, s másfél 

Christiani Sigismundi Frobergii, Nürnberg, 1688. Vö. Peter BErghauS, Paul Frehers Theatrum 
Virorum Eruditione Clarorum (Nürnberg 1688) = Uő, i. m., 129–133.

18 Mint Károlyi Gáspár, aki csak mint az előszó írója jegyzi a vizsolyi Bibliát: SzaBó András, 
Károlyi Gáspár (1530 k.–1591), Bp., ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, 1984 (Ta-
nulmányok és szövegek a régi magyar irodalom történetéhez, 1), 53–54.

19 Skariczáról legutóbb Ács Pál írt életrajzi összefoglalást: Kozárvári Mátyás, Decsi Gáspár, Decsi 
Mihály, Tolnai Fabricius Bálint, Pécsi János, Murán dragomán (Somlyai Balázs), Szepesi Györg y, 
Vajdakamarási Lőrinc, Skaricza Máté, Zombori Antal, Tardi Györg y, Tasnádi Péter, Hegedűs Márton, 
Moldovai Mihály és ismeretlen szerzők énekei, 1579–1588, s. a. r. ácS Pál, Bp., Akadémiai–Orex, 
1999 (Régi Magyar Költők Tára, XVI. század, 11), 456–459.
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évet töltött Itáliában, majd 1570-ben eljutott Genfbe, ahol Théodore de Bèze 
megmutatta neki Kálvin jeltelen sírját a Szent Péter-temetőben. Zürichben felke-
reste Heinrich Bullingert, Bázelben pedig Theodor Zwinger előadásait hallgatta. 
Tanult Wittenbergben, meglátogatta Marburgban Árpád-házi Szent Erzsébet 
sírját, majd Németalföldön keresztül Párizsba, s onnan Angliába ment. 1572-ben 
tért haza, s nemsokára (elhunyt mestere helyét átvéve) ráckevei református lel-
kész lett. 1582–1583-ban ismét külföldi útra indult, feltehetően újra megfordult 
Bázelben is, ahol Szegedi Kis könyvei később megjelentek. Ifjabb Szegedi Kis 
Istvánon keresztül, aki 1584 februárjában iratkozott be a bázeli egyetemre, el-
küldte a mester kéziratait Johann Jakob Grynaeus teológiaprofesszorhoz, aki 
azokat sorra meg is jelentette.20 1585-ben így jelent meg Grynaeus ajánlólevelével 
Szegedi Kis főműve, a Theologiae sincerae loci communes.21 Ebben található az a met-
szet, amely Skaricza fiatalkori festménye nyomán készült a feltételezések szerint 
egy neves svájci művész, Tobias Stimmer munkájaként22 (6. kép). a kép gazdagon 
díszített négyszögű keretben áll, s Skaricza latin epigrammája kíséri. Ugyanő 
megírta a mester életrajzát is úgy, hogy benne egyúttal a saját életének eseménye-
iről, peregrinációjáról is beszámol.23 A teológiai munka európai sikert aratott, s 
ezzel együtt a metszet és az életrajz is bekerült a késő humanista gyűjtemények-
be. Az arckép (keret nélkül) ott van Nicolaus Reusner Iconesának második, 1589. 
évi kiadásában. (7. kép),24 az életrajz (Skaricza saját magáról szóló betétei nélkül) 
pedig olvasható a heidelbergi Melchior Adam 546 biográfiát tartalmazó összeál-
lításában, amely öt kötetben és 2815 oldalon jelent meg (1615–1620).25 a kép és 
az életrajz aztán Paul Freher 1688-as kiadású könyvében találkozik ismét, persze 
a képet a kor és a kötet igényei szerint újrametszették (8. kép).

20 Ernest StaEhElin, Bâle et la Hongrie a travers l’histoire, Revue d’histoire comparée, 6(1947), 
236–237.

21 SzEgEdi kiS István, Theologiae sincerae loci communes, Bázel, Konrad Waldkirch, 1585. (RMK III. 
740.)

22 SzEntmártoni SzaBó Géza, Szegedi Kis István arcképeiről, kézirat, 2005.
23 kathona Géza, Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéből, Bp., Akadémiai, 1974 (Huma-

nizmus és reformáció, 4), 90–144.
24 Nicolaus rEuSnEr, Icones sive imagines vivae, literis clarorum virorum, Italiae, Graeciae, Germaniae, 

Galliae, Angliae, Ungariae (…) cum elogiis variis, Basileae, Conrad Valdkirch, 1589.
25 Melchior adam, Decades duae, continentes vitas theologorum exterorum principum, qui ecclesiam Christi 

superiori seculo propagarunt et propugnarunt…, typis Nicolai Hoffmanni, sumptibus Ioniae Rosae, 
Frankfurt am Main, 1618. Lásd még: Robert SEidEl, Melchior Adams Vitae (1615–1620) und die 
Tradition frühneuzeitlicher Gelehrtenbiographik: Fortschritten und Grenzen eines wisseschaftlichen Paradigmas 
um 1600 = Oberschlesische Dichter und Gelehrte vom Humanismus bis zum Barock, hg. von Gerhard 
koSEllEk, Bielefeld, Aisthesis, 2000 (Tagungsreihe der Stiftung Haus Oberschlesien, 8), 
179–204.
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            6. kép              7. kép

Ugyanebben az 1585-ös esztendőben egy 
Wittenbergben tanuló magyar diák, Károlyi 
András (későbbi sárospataki tanár és gyulafe-
hérvári lelkész) latin epigrammát írt Matthaeus 
Dresser lipcsei egyetemi tanár arcképéhez (9. 
kép). Dresser ebben az időben jó kapcsolatot 
ápolt a magyarokkal, s ennek nyomát számos 
könyvajánlás is őrzi. A portré egyleveles nyom-
tatványként jelent meg Wittenbergben, s a fel-
használási módja többféle lehetett. Dresser el-
küldhette a barátainak, ezáltal bekerülhetett 
magán arcképgyűjteményeikbe, így maradt meg 
például abban a kollekcióban, amelyet ma a lip-
csei egyetem könyvtára őriz.26 
  

      8. kép

26 Effigies d. Matthaei Dresseri, oratoris, philosophi & medici, utriusque linguae & historiarum professoris 
in Academia Lipsiensi, Wittenberg, Martin Bruno, 1585. (RMK III. 5461.) Vö. SzaBó andrás, 
A mag yar késő humanizmus történetéhez (Matthaeus Dresser és mag yar barátai) = Collectanea Tiburtiana: 
Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére, Szeged, József Attila Tudományegyetem, 1990 (Adattár 
XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 10), 222.
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9. kép

A másik lehetőség az volt, hogy a szerző beragaszthatta/beköttethette műveinek 
egyes példányaiba. Korábban ehhez hasonlóan írt verset Kassai Zsigmond Dávid 
tübingeni professzora, Martinus Crusius arcképéhez.27

1587-ben lett a wittenbergi egyetem hallgatója a későbbi neves történetíró, 
Baranyai Decsi János mint a gazdag erdélyi nemes, losonci Bánffy Ferenc nevelő-
je. 1590-ben átmentek a strassburgi akadémiára, ahol Baranyai Decsi befejezte azt 
a jogi összefoglaló művet, amelyet már Wittenbergben elkezdett, s amely megpró-
bálja összehasonlítani a német birodalmi jogrendszert a Magyar Királyságéval. 

27 Effigies m. Martini Crvsii. bonarvm literarvm et utriusque linguae apud Tubingenses professoris publici = 
Martinus cruSiuS, Germano-Graeciae libri sex, Basileae, per Leonardvm Ostenivm, Sebastiani 
Henricpetri impensa, 1585, (:) 8r. (RMK III. 5455.)
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Neves tudósok voltak a konzulen-
sei, töb bek között a hugenotta mene-
kült Diony sius Gothofredus (Denis 
Gode froy) strass  burgi professzor. 
Munkáját 1592-ben megpróbálta 
még külföldön ki adatni, s e célból 
levelet írt Johann Jakob Gry naeus-
nak Bázelbe.28 a kiadás végül nem 
si került, a könyv 1593-ban jelent 
Kolozsvárott Báthory Zsigmond-
nak ajánlva.29 a külföldi megjelente-
tés reményében készült az az arckép, 
amely Baranyai Decsit nyu gat-eu ró-
pai öltözetben, spanyolgallérral áb-
rázolja (10. kép). Nem tudjuk, ki ké -
szítette a fametszetet, amely úgy 
maradt ránk, hogy a mű bizonyos 
példányaiba a könyvkötés során utó-
lag beillesztették.30

Baranyai Decsi János még Strass-
burgban tartózkodott, amikor 1592. 
június 28-án egy fiatal magyar diák érkezett: Szenci Molnár Albert.31 a faragó-
molnár fia örökölte apja jó kézügyességét, s ez összefügghetett azzal, hogy a kép-
zőművészethez is jó érzéke volt, például könyveinek margójára gyakran rajzolt 
képeket.32 1596 augusztusában Genfben járt, s Skariczához hasonlóan ő is felke-
reste az aggastyán Théodore de Bèze-t, aki nagy férfiak arcképeit mutatta meg 
neki (feltehetően a saját nyomtatott gyűjteményét), s Kálvin portréjához érve sír-
va ezt mondta: „ő lett Krisztusban az atyám”. Aztán Bernben ifj. Wolfgang 
Musculusszal nézte végig a kollekcióját, benne Musculus apja, nagyapja és Erasmus 
portréival.33 Válságos időszakok után 1604-re készült el első műve a magyar–la-

28 Johann Jakob Grynaeus mag yar kapcsolatai, közreadja SzaBó András, Szeged, József Attila Tudo-
mányegyetem, 1989 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 22), 
57–58, 140–143.

29 Baranyai dEcSi János, Syntagma institutionum iuris imperialis ac Ungarici…, typis Heltanis, Ko-
lozsvár, 1593. (RMNY 719.)

30 Vera effigies Joannis Decii Barovii – megtalálható többek között az MTA Könyvtára és az ELTE 
Egyetemi Könyvtára példányában.

31 Szenci Molnár Albert naplója, közzéteszi SzaBó András, Bp., Universitas, 2003 (Historia Litte-
raria, 13), 56, 110.

32 kovácS Sándor Iván, i. m., 99–127.
33 Szenci Molnár Albert naplója…, i. m., 59–60, 117.

10. kép
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tin, latin–magyar szótár, ez adta rá az alkalmat, hogy elkészíttesse saját rézmet-
szetű portréját Heinrich Ulrich nürnbergi mesterrel (11. kép). a kép nem került 
bele a Szótárba, Szenci Molnár a barátainak küldözgette, s a mű bizonyos példá-
nyaiba benyomtattatta, így található meg az ma a zürichi Zentralbibliothek példá-
nyában.34 A portré a kor divatjának megfelelően szerényen díszített ovális keret-
ben ábrázolja a magyar írót és tudóst, alatta az általa szerzett latin disztichonnal, 
illetve egy rímes-hangsúlyos versbe szedett bibliai idézettel: 

Hogyha az Úristen vagyon mivelünk,
Valyon’s kicsoda támadna ellenünk? 
        (Róma 8, 31)

11. kép

34 BEnkEi kovácS Balázs, Szenczi Molnár Albert szótára első kiadásának a szerző arcképmetszetével 
meg jelent zürichi példánya, Iris, 2002/3, 68–70.
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Szenci Molnárnak valószínűleg nem volt módja korrektúrázni az arcképet, így 
hiba csúszott az ovális kereten olvasható feliratba: az ALBERTUS névben az E 
kicsire sikeredett, valószínűleg utólag lett beszúrva. Az viszont már tudatos játék 
a szavakkal, hogy a latin kísérővers sis szavát nyomatékosítva a SZENCIENSIS 
szót kettéválasztva SZENCIEN SIS formában jelentette meg.35 A naplót író s 
előszavaiban állandóan magáról beszélő Szenci Molnár mindenesetre tipikus hu-
manista volt, aki példaképének tekintette földijét, Zsámboky Jánost, s fontosnak 
tartotta, hogy első művének megjelenésekor, amely belépés volt a késő humanista 
„respublica litteraria” közösségébe, készüljön róla arckép is.

Szenci Molnár Albertről nemcsak ezt a harmincéves kori képet ismerjük. Kiadói 
tevékenységének egyik csúcsa, írói pályájának legnagyobb teljesítménye az a több 
mint 1500 oldalnyi magyar szöveget tartalmazó vaskos könyv, amely Kálvin 1559-
es nagy Institutiójának fordítása, s 1624-ben jelent meg Hanauban.36 A nagy mű 
Pázmány Péter Kalauzára ad választ, többek között egyedülálló rézmetszetes cím-
lapjával is, amelynek elemzése szinte önálló kutatási ággá nőtte ki magát (12. kép). 

12. kép

35 imrE Mihály, Szenci Molnár Albert arc(kép)másai, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerü-
let, 2009 (Református Művelődéstörténeti Füzetek, 2), 22–23.

36 Jean calvin, Az keresztyéni religiora és igaz hitre való tanítás (…) melyet mag yar nyelvre fordított Mol-
nár Albert, Hanau, Aubry–Schleich, 1624. (RMNY 1308.)
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A magyar református környezetben szokatlanul nagy képgazdaságú oldallal itt 
most nem kívánok részletesen foglalkozni, mivel ezt a közelmúltban többször 
megtettem,37 csupán a metszet aljára, a szerző és az ötvenéves fordító arcképére 
koncentrálok. A két portré fölötti rizaliton Thúri Farkas Pál latin disztichonja és 
annak Szenci Molnár által készített magyar fordítása olvasható:

Praeter apostolicas post Christi tempora chartas
Huic peperere libro, secula nulla parem

Az szent könyvek után, kiket az nagy apastalok írtak,
Ennél jób könyvet még soha senki nem írt.

Ez az epigramma közvetlen visszautalás Skaricza Mátéra, aki először jelentette 
azt meg nyomtatásban a Szegedi Kis István életéről írott munkájában.38

Közvetlenül a képek feletti kereten 
olvasható a két személyiség jelmondata. 
Kálviné – Prompte et sincere – teljes for-
májában így hangzik: „Cor meum tibi 
offero Domine, prompte et sincere.” 
(A szívemet neked ajánlom fel, Uram, 
készségesen és őszintén.) Szenci Molná-
ré pedig: „Absit gloriari, nisis in cruce 
Domini nostri Jesu Christi.” (Távol le-
gyen pedig éntőlem, hogy dicsekedjem, 
hanem csak az mi Urunk Jézus Krisz-
tusnak keresztibe – Gal 6,14). A mon dat 
folytatása is fontos: „…ki által nékem ez 
világ megfeszíttetett, s én is ez világ-
nak.” A bibliai ige életrajzi tényre utal, 
amelyet Szenci Molnár arcképének hát-
tere ábrázol (13. kép). az öregnek látszó 
szerző bal kezében foglalkozásának jelvényét, egy kisalakú könyvet tart, a háttér-
ben azonban azt a jelenetet látjuk, amikor 1622-ben a Heidelberget elfoglaló bajor 
katonák megkínozták.39 Szenci Molnár Albert végletekbe vitt személyességére jel-

37 SzaBó András, Szenci Molnár Albert Kálvin-fordítása: Eg y különleges címlap = SzEnci molnár al-
bert, Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás, Hanovia MDCXXIV, hasonmás kiadás, Bp., 
Balassi – MTA Irodalomtudományi Intézete – OSZK, 2009 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 
43), 31–51.

38 kathona, i. m., 111, 139.
39 SzaBó András, Szenci Molnár Albert és Heidelberg ostroma 1622-ben, Studia Litteraria, 45(2007;  

(Humanizmus, religio, identitástudat, szerk. BitSkEy István, FazakaS Gergely), 144–154.

13. kép
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lemző, hogy van mersze a saját mártíriumát könyve címlapjára tenni. Mutatis 
mutandis itt is Zsámbokyt követi, aki 1565-ben készült portréjára rárajzoltatta 
kedvenc kutyáját, Bembót40 (14. kép).

14. kép

Eddig egy viszonylag szűk kör arcképeiről volt szó, a tartósan külföldön élő 
Zsámbokyn és Szenci Molnáron kívül csak ketten vannak olyanok, akik valójá-
ban itthoni értelmiségiek. Ugyanannak a késő humanista kultúrának és iroda-
lomnak voltak a gyermekei, amely tőlünk nyugatra már nyomtatott portrék töme-
geit termette. Nem rajtuk és nem kortársaikon múlt, hogy mégis ilyen kevés 

40 Johannes SamBucuS, Emblemata et aliquot nummi antiqui, 2. kiadás, Antverpiae, officina Christo-
phori Plantini, 1566, A 1v.
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magyarországi protestáns szerző arcképét ismerjük. Tudatosan nem beszéltem a 
protestáns nemesek portréiról,41 csak azokat a humanista műveltségű protestáns 
értelmiségieket vizsgáltam meg, akik nyomtatott arcképet készíttettek.

A XVII. század közepének, második felének hasonló alakjairól nincs hiteles 
ábrázolásunk, talán azért, mert a puritanizmus nem kedvezett a műfajnak. Hogy 
csak a legismertebbeket említsem: nincs arcképünk Apáczai Csere Jánosról és Tót-
falusi Kis Miklósról. Szenci Molnár Albert és a protestáns késő humanizmus ha-
gyományát a következő korszakban az enciklopédikus műveltségű református tu-
dósok vitték tovább, az a Pápai Páriz Ferenc és Bod Péter, akik a szótárát is 
átdolgozták és kiadták. Nem véletlen, hogy Pápai Páriz (aki naplóját ugyanabba a 
kötetbe írta, mint Szenci Molnár),42 szótárának 1708-as első kiadásában fontosnak 
tartotta, hogy a címlappal szemben elhelyezze a maga ovális keretbe helyezett arc-
képét, természetesen már a barokk stílusnak megfelelő ábrázolásban43 (15. kép).

15. kép

41 Vö. galavicS Géza, Személyiség és reneszánsz portré: Ismeretlen mag yarországi humanista-portré: 
Mossócz y Zakariás arcképe = Collectio Tiburtiana…, i. m., 401–418.

42 PáPai Páriz Ferenc, Békességet magamnak, másoknak, közzéteszi nagy Géza, Bp., Kriterion, 
1977, 135–176, 645–660.

43 PáPai Páriz Ferenc, Dictionarium Latino-Hungaricum, (…) Hungarico-Latinum…, Lőcse, Brewer, 
1708. (RMK II. 2334.)
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