


„Charus non unam Musis Sambucas ob ártom, 
Hac parva re/iquus cernitur in tabula : 
Sed tarn am, merit is quaes i tarn, cultior orb is 
Mon capit eous, non cap it occiduus." 

KoHár-Lambedi Comment. Bib/. Caes. 
Vindob. I. 87. 
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5 á m b o k y a s z ü l ő i h á zban . 

Származása. Csaláöi körülményei. 

Sámboky neve több változatban fordul elő: Sam-

boky,1) Sainbuky,2) Sambéky.3) Ő magát mindig Sam-

bucus-nak nevezi s korában1 és később is ez a rteve volt 

általában elterjedve. 

Családjának eredetéről saját nyilatkozatából eny-

nyit tudunk meg: »Qui (atyja) . . . avitis sedibus ac bo-

nis, quae ad oppidum Zamboc, ac ipsam Budám sita 

erant, ejectus.«4)... Bizonyos tehát, hogy a család nem 

lakott mindig Nagyszombatban, hanem a legközelebbi 

nyom »Zamboc«, a ma is., létező pestmegyei Zsámbok 

községhez utal bennünket. 

Illésy János5) oklevelekből több Sámboky családot 

említ s a mi Sámbokynkat Nyitra vármegyében 1414-

1) Weszprémi: Succ. Med. III. 322, Tud. Gyűjt. 1835, 40.1. 

2) U. o. Bél: Notitia Hung. II. 89. Ugyanitt nevének ezt e meg-

fejtését találjuk: Sambuk s. Sámbok petitum a vocabulo Sarmatico, 

quasi dicas Sám-bog ipse Deus. 

3) Weszprémi: Succ. Med. III. 322. 

Nevének megfejtését találjuk még Kollár Petri Lambecii Com-

ment. Bibi. Caes. Vindob. I. 87-ben, mely így hangzik: Arbitror gen-

tile illi nomen esse Baza, quod Slavis, qui Tirnaviam, Sambuci pátriám 

semper incoluere, Sambucum notat. 

Sambucus atyjához intézett költeményeiben Sambuky-nak írja 

nevét. V. ö. Ad Petrum Sambuky parentem suum. (Emblemata . . . 

Antverpiae 1564, 184.1.) Ad Petrum Sambuky parentem. (Poemata . . . 

Patavíi 1555, 28. 1.) 
4) V. ö. «M. Acci Plauti Comoediae. . . Antverpiae 1566>-hoz csatolt 

levelét, melyben Plantinusnak, ismert kiadójának, atyja halálát írja meg. 

6) Századok 1899. 525. s köv. 11. 
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ben talált Samboki, vagy Zamboki Simon mester utó-

daival hozza vérségi kapcsolatba azzal a föltevéssel, 

hogy Simon mester utódai könnyen áttelepedhettek Nyit-

ra-megyéből Nagyszombatba. De említ egy másik Sám-

boki családot, melynek tagjai 1327. és 1361. évben a 

budai káptalan előtt örökösödési ügyeket intéztek el. 

E családról íllésy is elismeri, hogy nem azonos még az 

Árpádok korában Franciaországból ideszakadt Sámboki 

nemzetséggel, hanem e család nevét a pestmegyei Zsám-

bok községtől vehette. Ezek az adatok tehát és Sám-

bokynak idézett nyilatkozata, mely világosan a pest-

megyei Zsámbokra utal, helyes nyomot mutatnak s így 

ez utóbbi családdal hozhatjuk összefüggésbe a mi Sám-

bokynkat. 

Született 1531. július 1-én Nagyszombatban.1) Szü-

letési helyét ő maga egyik emblémájában2) világosan 

megmondja: 

„Tirnaviae patriae meae arma. 

Urbs est Pannonicis fama inclyta, libera regnis, 

Tirnavism vulgus nomine, reque vocat 

Haec me produxit, lucemque videre serenam 

Vitalesque haustus dulcis alumna dedit." 

Valószinűleg nemesi családból származott. Bél leg-

alább azt mondja,3) hogy atyja nemes család sarja; 

az emblemák 1564-iki kiadásának 200-ik oldalán a csa-

lád címere is látható. 

Hogy atyját, Pétert, mikor forgatták ki ősi bir-

tokából s melyik évben kerültek Nagyszombatba, nem 

6 V. ö Emblemata . . . Antverpiae 1564, 8-ik lapján található arc-

képét «Sambucus aetatis XXXI I I . Anno MDLXII I I» körirással. Remellay 

Gusztáv: Magy. Néplap 1857. Bél: Notitia Hung. II. 89. Weszprémi: 

Succ. Med. III. 322. stb. Czvittinger Specimen-jének az előbbiekétől 

eltérő júl. 25-iki adatát az «Anzeigen», Wien 1776. 176.1., az «Unga-

risches Magazin» 1781. I. 415, s a «Nemzeti Plutarkus» is átvette. 

2) «Emblemata . . . Antverpiae 1564» 167. 1. 

3) Notitia Hung. II. 89. 



tudjuk, i alán épen erre a szerencsétlenségre vonatko-

zik egyik emblemája:1) 

„Nusquam tuta fides. 

Ad Petrum Sambuky pareníem suum. 

Tam leviter capitur duri qui in proelia Mártis 

Arma, viros, turrim, tergote vectat opes. 

Nusquam tuta fides, nimium ne crede quieti, 

Saepius et tutis decipiere locis." 

Birtokainak elvesztése s a kényszerült átköltözkö-

dés nem kis zökkenéssel és vagyoni romlással járha-

tott, melyet a Sámboky-család sokáig megérzett. Sám-

boky elmondja,2) hogy atyja tanulmányaiban és uta-

zásaiban csak »mediocribus sumptibus« segíthette, ha-

lála után pedig csekély örökséget hagyott hátra.3) 

Pörei is vagyonszerzés tárgyában voltak.4) Látszik* 

hogy jól esett volna neki, sőt kapaszkodott egy 

kis vagyon után, bár kevéssel megelégedett s egyszerű 

életet folytatott. E vonását érdemesnek tartja Sámboky 

kiemelni,6) mert épen ellenkezője volt a korszokás. Atyja 

nem gazdagságával, hanem személyes jó tulajdonságai-

val igen nagy tekintélyt szerzett s a városban és azon 

kívül is általános kedveltségnek örvendhetett.6) Egy 1552-

iki levélben, melyet Berényi Bársony Balázs, Nagyszom-

bat bírájához és tanácsához intéz, a bíró neve után őt 

nevezi meg először »az több főurak közül.«7) Egy 1553-

iki levélben8) pedig, melyet Selmeczbánya intéz a nagy-

Emblemata . . . Antverpiae 1564, 184. 1. 
2) Plantinushoz intézett s az 1566-iki Plautus kiadáshoz csatolt 

levélben. 
3) V. ö. Grolierhez intézett levelét. «Emblemata . . . Antverpiae 

1566.» 232 1. 
4) V. ö. Illésy: Századok i. h. 
5) Plantinushoz intézett s már idézett levelében. 
6) U. o. 

7) V. ö. Szilády: R. M. K. T., IV., 302. 
8) A nagyszombati levéltárból közölte Kóssa, Irod.-tórt. Köz). XVIII , 
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szombati bíróhoz és esküdtekhez, Sámboky Péter vilá-

gosan esküdtnek van nevezve. 

A város fölvirágoztatásáért sokat buzgólkodott. La-

kosságát becsületes polgárok és kézművesek, mester-

emberek betelepitésével gyarapította, még pedig szám-

bavehetően. Fia erről úgy beszél, mint valami feltűnő, 

csodálatos dologról.1) Az ország legelőkelőbb embe-

reinek a barátságát élveztel s gyakran fordult meg tár-

saságukban. Ferdinánd többször meghítta a pozsonyi 

kamarához s bonyolult perekben sokszor kikérte ta-

nácsát. Emellett sohasem vágyott magas tisztségekre, 

vagy meggazdagodásra. Inkább a népnek akart javára 

lenni s a szegényeket szívesen segítette; sokan egye-

nesen neki köszönhették szerencséjüket.2) 

Ezek a nagy megtiszteltetések, különösen a király 

kegyének a megnyerése, az 1552-től 1555-ig terjedő 

időközben érhették Sámboky atyját. 1552-ben ugyanis 

még a fiú kéri Miksa főherceget, hogy vegye pártfo-

gásába szüleit, akik minduntalan, ki vannak téve a török 

fosztogatásainak,3) 1555-ben megjelent költeményeiben 

pedig már igy ír atyjához: 

«Haec sunt laborum praemia, mi páter, 

Delata sacrum consilio ut iuves 

Regem: tuis qui gaudet honoribus, 

Vult inler et post esse domesticos. 

O mi, liceret sic, utinam sequi 

Olim, parens vestigia, nec magis 

Piacere, quam te principibus viris 

Longe decus nunc maius ab omnibus 

Ferretur: ingens forsitan et fores. 

Contentus at sis munere nunc tuo: 

Et patriae afflictae, rogo consulas. 

Ü Plantinushoz intézett levélben. 
2) Plantinushoz intézett levél. 
s) V. ö. «Romanorum Principum Effigies . . . » Argentorati 1552. 

ajánló levelét. 



Famam sequens sic posteritas tuam 

Dicet: reliquens nomen et inclytum.»1) 

Anyjáról nem tudunk semmit. Míg atyjáról mindig 

a legnagyobb szeretettel és hálával szól, anyjáról épen 

hogy csak egyszer tesz említést, ha ugyan tényleg any-

járól van szó abban az 1566, nov. 12-én Bécsben kelt 

s Kalmár bíróhoz intézett levélben,2) hol tiltakozik atyja 

végrendelete ellen, mely szerint özvegye 400 forintot 

kap. 

Négy nőtestvére volt Sámbokynak. Mind a négyet 

elég jól férjhez adta ap'ila, de apjukat egyikük sem 

élte tul.3) Ismerjük közülük Katalint, Panithy János fe-

leségét.4) Róluk szól a »Házasok könyörgési«, »Joannes 

Paniti« acrostichonnal. Panithy valószínűleg protestáns 

ember; az esztergomi érsek úgy említi, mint aki egy pro-

testáns prédikátort vitt be Nagyszombatba.6) 

Másik nőtestvére, Anna, Nyilas István felesége. Ró-

luk is maradt fönn egy házassági ének, a »Házasok 

éneki«. (Acrostichon »Stephanus Nilas«. Responsio-ban 

»Anna Samboki«.) Már Nagy Gábor6) Sámboky nőtest-

vérének gyanítja, amit Sámboky levelei meg is erő-

sítenek.7) 1569-ben már nem élt.8) Sámboky ugyanis azt 

mondja, hogy »omnes (sorores meas) ante ipsum mor-

tuas sepelivit«9) (t. i. atyja), már pedig Sámboky Pé-

1) Poemata . . . Patavii 1555, 23. 1. 

2) L. Irodalomtört. Közi. XVIII . 
3) Plantinushoz intézett levél. 

V. ö. «Gratulor ex animo tibi, quod Catharina marito 

Sit iuncta, legibus sacris connubii. 

Digna viro coniunx, dignissimus ipse puella 

Carissima: vivatis ergo compares» etc. 

Joan. Panithy Sororio. 

Poemata . . . Patavii 1555. 28. I. 

5) Mon. Hung. Hist. 

6) Tud. Gyűjt. 1853. VII. 38. 

•7) Irodalomtört. Közi. XVII I . 

8) R. M. K. T. IV. 302. azt bizonyítja, hogy ekkor még élt. 

S) Plantinushoz intézett levél. 



ter 1565. aug. 14-én meghalt.1) Nyilas István Eszter-

gomból telepedett Nagyszombatba s valószínűleg a vá-

ros tanácsának tagja volt. Mint a reformáció hívét, 

1569-re bírónak választották meg.2) 

Sámboky költeményeiből ismerjük Magdolnának s 

férjének a nevét.3) Gávai, vagy máskép Balaskó Ist-

ván, az erdélyi királyi jövedelmek ellenőre volt s 1555-

ben utódok nélkül elhalt.4) 

Negyedik nőtestvéréről csak azt tudjuk, hogy férj-

nél volt s még atyja halála előtt (1565. aug. 14.) meg-

halt.5) 

Sámboky gyermekkoráról igen kevés adatunk van; 

ezekből leginkább az tűnik ki, hogy a tudnivágyó, szor-

galmas, vasakaratú fiatal Sámboky neveltetése nagy gond-

dal történt. Apja se. volt egészen járatlan a tudományok-

ban, bár inkább az élet, mint az iskola alakított rajta 

sokat.6)* Sámboky megjegyzi, hogy keveset tudott la-

tinál, de pártolta a tudományokkal foglalkozókat s gyö-

nyörködött fia kitartó szorgalmában, sőt azt is öröm-

mel látta, hogy éjjeleket szánt a tanulásra.7) Látva 

fiának nagy tudományszeretetét, fáradságot s költsége-

ket nem sajnálva, megfelelő tanítók kezére bizta. Sám-

boky rövid idő alatt oly nagy haladást tett tanulmá-

nyaiban, hogy mestereinek egyértelmű véleménye alap-

ján megkezdhette külföldi utazásait és tanulmányait.8) 

*) L. a Plantinushoz intézett levelet. 
2) Szilády: R. M. K. T. IV. 302. 
3) „Tu recte interea cum tibi Magdali 

Chara Nestoreos exuperes dies." 

Ad Stephanum Gavay Sororium. 

Poemata . . . Patavii 1555. 29. 1. 
4) V. ö. Illésy Századok 1899. 
5) L. a Plantinushoz intézett levelet. 
6) V. ö. Plantinushoz intézett levelét. 
7) U. o. 
8) Weszprémi: Succ. Med. III. 322. 

* „Quid si fuisses palladiis scholis 

Asuetus et nosses Aonios choros." 

(Poemata. . . Patavii 1555. 28. 1.) 



I I . 

5 á m b o k y k ü l f ö l a ö n . 

1. németországi tartózkodása. 

A wittenbergi, ingoktadti és strassburgi évek. Első megjelent munkái. 

Tanárai és barátai. A XVI. század humanistái. 

A XVI. század emberei nálunk két típushoz tartoz-

tak. (Nem szólva azon kevés kivételről, kik e két típust 

szerencsésen egyesítették magukban.) Az egyik örült 

a fegyvernek, szemtanúja akart lenni az őt nagyon ér-

deklő csatározásoknak. Gyermekkorában még csak ka-

tonásdit játszik, de később már valójában Ott van a 

táborban, a csatatéren. Azt hiszi, hogy ez máskép nem 

is lehetne; erre született, ebben él. A másikban tanulás-

és tudásvágy ég; szereti a könyvet és az iskolát. Nagy' 

szellemi erőt érez és sejttet másokkal is, melynek jér-; 

vényesülnie kell, ki kell bontakoznia. Körülnéz itthon; 

»inter arma silent Musae«. Kezébe veszi a vándorbotot, 

megy külföldre, hogy sok baj, nélkülözés közt is tu-

dományt szerezhessen. Ezt a típust képviselik Sz. Mol-

nár Albert, Misztótfalusi Kis Miklós, Apácai Cseri János 

stb., a 17. században, ehhez a típushoz tartozik Sám-

boky is. 

A külföldi vándorlásokkal új korszak nyilik meg 

életében, mely tart 1564-ig, Bécsben való állandó le-

telepedéséig. Hogy melyik évben indult el külföldre, 

csak következtethetjük. Bizonyos, hogy 1545-ben be-

iratkozott a wittenbergi egyetemre.1) Külföldi utazá-

i) A wittenbergi egyetem tanulóinak névsorát 1. Franki: Hazai és 

külföldi iskolázás a XVI. században. Sz. Molnár A. is említi. V. ö. 

Dézsi: Sz. Molnár A. naplója, lev. és irományai. Bpest, 1898. 437. 1. 
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sainak tartamát ő maga megmondja: »22 annis peregre 

versatus.«1) Ha már most határévnek az 1564-ik évet 

vesszük fel, akkor 1542-ben, vagy legalább 1543-ban, 

tizenegy, tizenkét éves korában már elhagyta otthonát. 

Első állomása valószínűleg Bécs volt, hol Rithamer 

Györgytől tanulta a' görög nyelvet.2) Rithamer azonban 

már 1543-ban meghalt3! s így ez is bizonyítja, hogy 

az említett években már elindult külföldi útjára. 

Mi lehetett huszonkétévi vándorlásának tartalma, 

elve, célja? Jól felhasznált, céltudatos út volt ez, mely 

alatt tapasztalatokat szerzett, a külföldi nemzetek szo-

kásait és intézményeit megismerte: Gerince mégis a ne-

vezetesebb iskolák látogatása, híres tanárainak meg-

ismerése volt. Európának majdnem1 valamennyi hírneve-

sebb főiskoláján megfordult, még pedig először Német-

országban, majd Franciaországban s végül Olaszország-

ban. Itália helyett ugyanis ekkor már inkább Német-

ország vonzotta az ifjakat. A magyar humanizmus má-

sodik virágzása nem olasz, hanem német összeköttetés-

ben gyökerezett, melyet a reformáció is erősített. A 

wittenbergi egyetemnek nagy hírt, tekintélyt adott Lu-

ther és Melanchthon; ifjaink, különösen a reformáció 

hívei, csakúgy özönlöttek oda.4) Adataink szerint Sám-

boky is idement először s 1545-ben beiratkozott az egye-

temre. Hogy meddig maradt itt, nem tudjuk. 1549-ben 

már Párisban jelenik meg egy könyve.5) 

Mit tanulhatott Sámboky Wittenbergben? Ezt leg-

följebb a wittenbergi évek után megjelent s ránk ma-

*) V. ö. Antonii Bonf in i i . . . Decades. . . Basileae 1568. előszavát. 

2) In Geographicum librum Georgii Rithameri, praeceptoris 

olim sui (Görög vers.) 1. A7]p.YjY0piat... Basileae 1552-höz csatolt verseket-
3) V. ö. Apponyi: Hungarica. 

4) V. ö. Franki: Hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. 

Bpest, 1873. 

5) Dioscoridis Libri Oc t o . . . Parisiis 1549. „impensis viduae Ar-

noldi Birkmanni" (Könyveinek címeit Szabó-Hellebrant: Régi Magyar 

Könyvtár III. kötetéből idézem.) 
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radt munkáiból következtethetjük.1) Több helyen kija-

vított s régi kódexekkel egybevetett görög szerzők mü-

veit adta ki, melléje csatolva a latin fordítást is és 

számottevő kísérletet tesz a költészetben is.2) így már 

kezd kialakulni előttünk a fél humanista, fél philologus 

Sámboky. 

A wittenbergi évek s maga Melanchthon sem le-

hetett rá valami nagy hatással, mert annyi ismerőse, 

tanára közt nem is'említi; pedig Sámboky inagyon figyel-

mes szokott lenni. 

Az 1549-ik évben megfordult Ingolstadtban 3), hol 

Lochner Jánosnál lakott.4) Itt tanára volt Vitus Amer-

pachius. Sámboky hozzá intézett költeményeinek meleg, 

közvetlen hangja a nagyrabecsült mester s a hálás, 

hű tanítvány viszonyát sejttetik.5) Sámboky átadja Amer-

pachiusnak munkáját javítás végett; aki lelkes szavakkal 

buzdítja e tudomány további művelésére. Érdemesnek 

tartjuk a mester nyilatkozatát közölni, melyben tanít-

ványának előmeneteléről, tudományáról ezeket mondja:6) 

»Etsi non facile faciendum puto, lector, ut summi auc-

tores adolescentibus ad ea, quae scribunt exercendi styli 

et ingenii causa in publicum, et velut conspectum orbis 

emittendi nondum nec iudicio maturato, nec roborata 

(nihil enim est in hac aetate satis firmi) doctrina: ta-

men cum viderem hunc adolescentem singulari studio 

liberális eruditionis calere potius quam ardere, nec iu-

J) Az előbbihez járul még Luciani Samosatensis Dialogi Coeles-

t e s . . . Argentorati 1550. Aifj|A7]']fopiat, Hoc est Conciones aliquot Ex 

Libris Xenophontis . . . versae pro tyronibus Graecae linquae . . . Basileae 

1552. E munkájához csatoita költeményeinek zsengéit is. 
2) 1. A7]{AY]Y0piat... Basileae 1552-höz csatolt verseit. 

3) V. ö. Ar^j-rjopia i . . . Basileae 1552. keltét: „Ingolstadii 8 calend. 

Apr. anno Dom. 1549." 

4) In puerperium uxoris Joan. Lochner hospitis sui Ingolstadiensis. 

(Vers a AYj'XTjYop'.a- 94. oldalán) 
6) V. ö. a Vitus Amerpachiushoz intézett verset a kr^rflopia.'. 

99—100 old. 
5) A Arjarjopia'. előszavában. 
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dicium et profectum eius vulgarem esse hortator ac 

adiutor ei, quantum per alias occupationes licuit, si non 

gravate, ad hoc opusculum edendum ...« Amerpachius 

ezen nyilatkozatán kívül Sámboky komolyságára, józan-

ságára, szorgalmára nézve 'adatot szolgáltat kortörténeti-

leg is érdekes saját nyilatkozata. Elmondja ugyanis,1) 

hogy most, mikor farsang napjain a kicsapongások elvon-

ják az ifjakat a komoly munkától, ő felhasználva az 

előadások szünetelését, az időt úgy tölti el hasznosan, 

hogy elolvassa Xenophont s egyet-mást le is fordít 

belőle. 

1550. augusztusában Strassburgban találjuk.2) Itt az 

egyetemet látogatja, hova Sturm János vonzotta, ki 

tanára is volt.3) Még mint ismeretlen, intéz hozzá egy 

költői levelet1) s úgy látszik, hogy dicsérő szavai, be-

mutatkozása megnyerték Sturm tetszését, mert a vi-

szony mindig szorosabb lesz köztük. Sámboky őt is 

megkéri, hogy nézze át munkáját.5) De Sturmius, mint 

hires szónok is, maradandó hatással volt Sámbokyra,6) 

aki több szónoklatot irt és mondott el. 

AYjjXTjYOpiai előszavában. 
2) V. ö. Luciani Samosatensis Dialogi Coelestes . . Argentorati 

1550. előszavának keltét: „Argentorati Id. aug. 1550" 
3) Sturm Jakab humanistát és strassburgi politikust is ismerte. 

V. ö. Ad Jacobum Sturmiuin morientem. (Poemata . . . Patavii 1555. 22.1.) 
4) Moenia te solum propter sinuosa cupivi 

Cernere, quae Argenti nobile nomen habent 

t t quamquam nullo tibi adhuc sum cognitus usu 

Haud veritas tamen haec offero scripta tibi. 

(Ad Jo. Síurmium praeceptorem suum. I r^r f lop icu . . . . Basileae 

1552. 92 1.) 
5) „Quaeso ergo relegas, quae feci Graece latiné 

Corrigat hos lusus docta litura meos" 

(Ad Jo. Sturmium praeceptorem suum. A ^ a r ^ o p i a i . . . 92. 1., 
6) „Me primus scopulis vagum, disertam 

Ingtedi voluit viam benignus. 

Ex hoc quicquid ero elocutione, 

Si ero, Rhetore maximo fatebor 

Cognovisse, colam, memorque semper." 

(Ad Jo. Sturmium. Poemata . . . 32 I.) 
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Vitus Amerpachius-szal strassburgi tartózkodása 

alatt is föntartották a mester és tanítvány benső vi-

szonyát. Amerpachius kérdezősködik felőle, érdeklődik, 

hogy mivel foglalkozik most, mire Sámboky egy költői 

levélben ad életjelt magáról. Elmondja, hogy félretéve 

most Cicerót, a művészeteket tanulja s a költészetet 

műveli, amire a mester is annyiszor buzdította. Sőt 

örök hűséget esküszik a Múzsáknak.1) 

Sámboky ekkor már benne él a humanisták vilá-

gában. Lelkesedik a klasszikusokért, nagy kedvvel, szor-

galommal gyűjtögeti a kódexeket s azok alapján meg-

bízhatóbb szöveget ad ki, többször paedagogiai célzattal. 

Mint philologus, foglalkozott a történelemmel, szépmű-

vészetekkel; jellemzők rá Amerpachius szavai: »studio 

liberális eruditionis calens.«2) Ez azután magával hozta 

a költészet kedvelését, sőt müvelését is. Vitus Amer-

!) „Si quid agam quaeris, longas egressus in oras 

Aut ubi sim dubitas, haec tibi Charta refert: 

Hic ubi lativagus solitis advolvitur agris, 

Allambitque suis moenia Rhenus aquis, 

Nobilis urbs est divitiis, ac legibus aequis 

Quae vetus Argenti nomen ubique tenet. 

Hic ubi facundo residet quoque Sturmius ore. 

Sunt etiam plures, quorum tibi cognita fama est. 

Deditus hic studiis, perdisco sedulus arteis, 

Haud Cicero manibus ponitur usque meis. 

Praeterea veneror doctas Heliconis alumnas, 

Et Phoebi nomen Threiiciamque lyram. 

Deseret hos nunquam meus ardor, arnorque Camoenas: 

Donec ego vivam, dum calor ossa reget 

Ingens Píeridum nomen ubique vígét. 

H arum cultor ego, ut crebro suasísti, manebo, 

Posteritas etiam quo memor esse queat 

Ergo dilectos ínter numerande parentes: 

His ubi sim, quid agam, tu modo scire potes." 

(Ari|i7¡Y0ptat... 99-100 1.) 
2) JYj{i.YjYOpiat... Basileae 1552. Amerpachius „ad Lectorem." 
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pachiushoz intézett s már idézett költői levelében hi-

vatásának mondja a költészetet, szolgálatába akar állni 

abban az első fölbuzdulásban, mikor valakit a Múzsa 

homlokon csókolt. Maga-magát avatja költővé; de nem-

csak, hanem első költői kísérletei is.1) Ezek a nagyobb-

részben tanáraihoz, barátaihoz és ismerőseihez intézett 

költői levelek a barátságot kedvelő humanista Sám-

bokyt mutatják be. Barátjai, ismerősei közt ekkor már 

ott van az Apianus-család, az apa (Philippus) és két 

fia (Philippus és Theodorus), Georgius Rithamerus, Jo. 

és Jacobus Sturmius, Joannes Lochner, Petrus Lo-

tichius, Jo. Auratus, Georgius Kremeros, Valentius Ery-

thaeus, Nicolaus Gerbelius, Gregorius Sabinus, Baltha-

sar Cunradus, Vitus Amerpachius, Georg. Citharoedeus, 

Medicus Peczerus, Marliacus, Erasmus. 

E nagyobbára humanista nevek közé sorozható Sám-

bokyé is Ezeket a lelkes humanistákat a tőlük annyira 

nagyrabecsült s annyiszor dicsőített barátság tartja ösz-

sze, melynek alapja a régi klasszikus világ iránt való 

lelkesedés; több: emlékeinek tudományos feldolgozása 

Ez átmeneti kor, melyben csak a lelkesedéssel beérő, 

csapodár humanistákból szelídebb, józanabb humanista-

philologusok lesznek. Sámboky azokat a csipős, sikam-

lós epigrammákat, melyek a XV. században Janus Pan-

nonius szájából szabadon röpködtek, ugyanannak ki-

adásában csak megválogatva bocsátotta a nyilvánosság 

elé.2) Ezek a humanisták már nem azok a XV. század 

majdnem atheista, keresztény-pogány humanistái, ha-

nem kezdenek egy egységesebb világnézetet vallani. A 

reformáció s nyomában a hitviszályok bennük is erő-

sítették a hithűséget, anélkül, hogy vallási ellentét meg-

bontotta volna azt a könnyen létrejött barátságot, ösz-

szeköttetést, melyet a tudomány önzetlen szeretete te-

*) V. ö. Jrjp.TjYopiat.. . Basileae 1552-höz csatolt verseit. 
2) seiegi de multis pauca et de bonis melíora. Cuncta enim 

ob juvenilem fervorem, et in Italia tum vitám actam edere non li-

buit consilium edendi meum repudiassent... . (Jani Pannon i i . . . . 

opera. Viennae 1569. előszava.) 
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remtett meg A humanista a XVI. század tipikus tudós 

világának, nagycsaládjának egy tagja, akit a tudásvágy 

egyik iskoláról a másikra hajt s vándor, kóborló hu-

manistává tesz. Vándorlásukban prózai és lendületes köl-

tői levelekkel sietnek egymás fölkeresésére, magasztalá-

sára, akárcsak nálunk a XVIII. század végén s a XIX. 

század elején, Kazinczy korában. Mennyi a rokon vonás 

a XVI. század humanistáinak s a klasszikus iskola, a 

Kazinczy-korabeli irók irodalmi életében! 

A XVI. század humanistáiban is föllelhető az a vo-

nás, hogy levetkezik nemzetiségüket s latin beszéddel, 

a klasszikus világból ellesett szokásokkal nemzetközi 

tudósok lesznek Sámbokyt is korán kiragadta a sors 

hazájából, de nemzetiségét mindig megvallotta. Köny-

vein, a neve után mindig ott van a »Tirnaviensis«, »Pan-

nonius« jelző. Mikor pedig látja Németország nagy ba-

jait, a sok háborút, úgy véli, hogy sorsa közös Ma-

gyarországéval, szegény hazája sorsával.1) Hogy fáj neki 

az a sok káros, veszedelmes háború! Hányszor dicsőí-

tik ezek a humanisták a békés multat a háborús je-

lennel szemben! »Inter arma silent Musae«, az általános, 

felfogás. Miszen a háború a humanisták legdrágább 

kincseit: a barátságot, összeköttetést, nyugalmat boly-

gatta meg s helyettük ellenségeskedést, gyűlöletet, dur-

vaságot szült; a »cithera« és »lyra« hangja helyett a 

kürt rekedt hangját hallatta2) 

A tudományokon kívül élvezetet szerez nekik, ha 

megkoszorúzott fejjel, honi boraikat falernuminak stb. 

nevezve, hangos pohárcsengések közt egy kis lakomát 

csaphatnak. Sámboky lendületes dithyrambokban emlé-

kezik meg az ilyen lakomákról, melyeken Apianus-szal és 

Lotichius-szal együtt Márton3) napját, majd október 

1) Pannónia ad Germaniam. JTjjirjopta'-hoz csatolt versek eleje. 

Poemata Patavii 1555-ben található versei azt mutatják, hogy haza-

szeretete későbbi bolyongásaiban sem csökkent, sőt növekedett. 
2) Joach. Cameratii Papeberg: Libellus Nonus Epistolas et alia 

quaedam documenta doctorum complectens. Lipsiae 1568 ajánló levele. 
3) V. ö. Martinalia. Poemata . . . Patavii 1555, 5. 1. 



idusát, Virgilius születésnapját1) ünnepelték meg igazi 

római módra. Azt a lakomát pedig, melyet németországi 

tartózkodása idejében Balthasar Cunradus-nál élvezett, 

mint felejthetetlen dolgot énekli meg.2) 

Az említett németországi egyetemi városok voltak 

Sámboky tartózkodási helyei, amellett, hogy könyvki-

adás céljából más városokban is megfordulhatott. Hét 

évi tartózkodás után, 1551-ben elhagyta Németországot. 

Z. Sámboky Franciaországban. 

Bél3) és Weszprémi4) megjegyzik, hogy Németor-

országból Hollandiába ment (»ad Batavos«.) Nagyon va-

lószínű, hogy legalább Antverpenben megfordulhatott, 

mert könyveinek legnagyobb része itt jelent meg Plan-

tinusnál, legkedvesebb kiadójánál, akivel a legszorosabb 

barátság fűzte össze. Németországból való távozásának 

kifejezett célja azonban a Franciaországba való utazás 

s a párisi egyetem látogatása lehetett, bár a hires fő-

iskola ekkor már elvesztette jelentőségét.5) ¿Megemlé-

kezik erről az útról egyik költeményében Lotichius se-

cundus.6) 1551-ben már Párisban van, s szeptember ha-

vában beszédet is mond, ilyen címmel: »Oratio, quod 

oratores ante poetas a pueris cognoscendi sint«.7) Ez 

az első fenmaradt beszéde, melyben paedagogiai törek-

vésének újabb jelét adja. A beszédben előforduló vo-

natkozások azt mutatják, hogy nagyobb s tudós gyü-

9 V. ö. In Octobres Idus, quae sunt natales Vergilii. Ar|[iT)Yopiai-

hoz csatolt versek közt. 
2) Ad Balthasarem Cunradum. (ATjjjnrjYopiai 97. 1.) 
3) Notitia . . . II. 90. 
4) Succ. Med. 1781. III. 323. 
5) V. ö. Franki: A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. 

Budapest 1873, 276. 1. 
6) Ad Joannem Sambucum Pannonium. Iter maritimum facturus 

Sambuco in Galliam cum Apiano profecturo valedicit. Elegiae Lotichii 

sec. Carolus Traugott Kretzschmar MDCCLXXI I I . Eleg. lib. II. 5. 

7) A beszéd megtalálható a Arj»j.TjYop'.ai... Basileae 1552-ben. A 

végén ez van: «Lutetiae habita 1551 mense Septemb.» 
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lekezet előtt mondta el. Nem tartja magát szónoknak, 

hanem így mutatkozik be: »Audietis iuvenem . . . stu-

diosum optimarum artium.«1) Érdekes Sámboky men-

tegetődzése: » . . plena oratio proficisci a me potest, 

auditores? cui (barbaries quaedam domestici sermonis 

linquam infuscavit.« Igen, merf a humanisták nagyon so-

kat adtak a formára, csiszoltságra, a kiejtés, kifeje-

zés klasszikus voltára.2) 

Parisban fordította le Plato két Dialógusát s ugyan-

itt nyerte el a bölcsészetből a magister címet.3) Fran-

ciaországi tartózkodásáról ezeken kívül azt tudjuk még, 

hogy 1552. februárjában Burgundia tartomány Dole vá-

rosában is megfordult.4) Ez évben el is hagyta Fran-

ciaországot. 

3. fl három olaszországi út. 

Előzmények. Első útjának (1553—58) középpontja Pádua, hol eleinte 

az orvostudományokat tanulja. Istvánffy Miklóssal és különösen Bona 

Györggyel való viszonya. Sámboky páduai tanársága. Második útja 

1559—60. Harmadik olaszországi útja 1562—1564. Volt-e Sámboky 

Bolognában tanár? 

Sámboky franciaországi tartózkodása után s Olasz-

országban való huzamosabb letelepedése előtt több he-

lyen időzött, de rövidebb ideig. Csak következtethetjük, 

hogy ezen időközben fordult meg Baselben is. Jr^arjopiat 

című munkáját ugyanis, melyet még 1549-ben Ingol-

1) L. u. o. 69. old. 
2) Paulus Manutius három szót sem akart kimondani latinul, fél-

vén, hogy nem tudja a latin nyelv tisztaságában visszaadni. De az 

írásban a legnagyobb gonddal és csínnal írt. A vonalak közt négy 

ujjnyi távolságot hagyott az esetleges javításokra. Sokszor négy hónap 

kellett neki egy levél megírására, mert mindig simított rajta. («Nonum 

prematur in annum».) Stílusát annyira fejlesztette, hogy Ciceróénál 

többre becsülték. — (Alig. Lexicón IV, 821.) 

3) V. ö. Dialogi Duo Platonis . . . Viennae 1558 ajánlása. (Szabó-

Hellebrant: Régi Magyar Könyvtár III. 1.) 

<) V. ö. Romanorum Principum Effigies . . . Argentorati 1552. 

keltét: «Dolae Burgundionum Cal. Febr. 1552. 

2 
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stadtban fordított1) s Epistolarum Conscribendarum 

Methodusát, melyet 1551-ben Parisban irt,2) 1552-ben 

Baselben adta ki Oporinusnál, akivel szintén jó ba-

rátságban lehetett. Legalább Carolus Utehowius levelé-

ből, melyet 1570. nov. 1-én intéz Sámbokyhoz s mely-

ben fájdalommal értesíti Oporinus haláláról, azon ké-

réssel, hogy irjon epitaphiumot (. . . »licet longinquis a 

nobis regionibus absis«), ezt lehet kiolvasni.3) 

1553-ban Ingolstadtban találjuk s itt jan. 1-én be-

szédet is mondott.4) 

1553-iki bécsi tartózkodására mutatnak egészen ma-

gyar vonatkozású munkájának, az egri ostrom megírásá-

nak kelte és körülményei.5) Sámboky elmondja az ajánlás-

ban, hogy ezt a munkát Ferdinánd király meghagyá-

sára Tinódi Sebestyén verses munkája után írta meg, 

mert a király latinul akarta hallani. Ebből kitűnik az 

is, hogy a király figyelme kezdett már feléje fordulni. 

Ezek a szereplések azonban Itáliába tervezett útjá-

nak egy-egy epizódjai lehettek csak. Ha a célpont ek-

kor már Németország volt is, a római klasszicizmus 

hazája még mindig vonzotta a tudósokat és tudnivá-

gyókat. Az ifjak a kor szokásának engedve, tódultak 

Németországba, de akiket a vallási elfogultság Róma 

iránt ellenszenvesekké nem tett, Olaszországban koro-

názták be tanulmányaikat. Német- és Franciaország után 

Sámboky is Itáliába ment. Az itt való tartózkodását 

kétszer megszakította s így három olaszországi útról 

*) Kelte «Ingolstadii 8 Calend. Április 1549.» Az előszóban tett 

nyilatkozatát 1. 17. és 18. lapon. 

2) Kelte «Lutetiae 1551». 

3) L. bécsi udvari levéltár 9736. sz. 

4) In Christi natalem Oratio . . . habita Ingolstadii tertio et quinqua-

gesimo anno ineunte . . . Ex aedibus Apianis ipsis Calendis Januarii. 

Anno 1553. 

6) Rerum ad Agriam Anno MDLII gestarum brevis narratio . . . 

Viennae 1558. Ruszkai Dobó Istvánhoz intézett ajánlásának kelte: 

»Viennae Idibus Septemb. MDLIII.» 
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Q i 
van tudomásunk.1) Ezek közül a legtervszerűbb, tar-

tamára és tartalmára nézve legnevezetesebb az első, 

1553-tól 1558-ig.2) A középpont Pádua, hol az egye-

temen az orvosi tudományokat tanulta3) s 1555-ben 

ugyanott az orvosi tudományok licenciatusát is el-

nyerte.4) Emellett a híresebb könyvtárakból másoltatta 

a régi, ritka kéziratokat, vagy drága pénzen meg is 

vette őket. A régiségek gyűjtését, melyről adataink an-

nyiszor szólnak, itt már nagy kedvvel űzte. Hogy a 

philologiához, a »studia humaniora«-hoz, nyelvek ta-

nulásához, történelemhez hogyan járulhatott most az 

orvosi tudomány, feleletet ad a korszokás, a huma-

nisták nagy tudásvágya. Lotichius sec., a költő Sámboky-

val együtt hallgatta Páduában az orvosi tudományokat, 

Juni us Hadrianus orvos nagy kedvvel irta és adta ki 

emblémáit, Apianus Fülöp a matematika mellett az or-

vosi tudományokra adta magát. 

A páduai egyetem a XVI. század közepe táján, 

tehát amikor Sámboky is ott járt, emelkedett a leg-

b Ars Poetica Ho r a t i i . . . Antverpiae 1564-ben is három olasz-

országi út van említve. L. Apponyi: Magyar vonatkozású külföldi 

nyomtatványok a XV—XVI . században. Bpest, 1900. I. 258—9. 1. 

2) 1553-ban már Páduában egy kódexet szerez meg. (Fragmentum 

Subscriptionum Synodalium . . . in vetustissima Charta Niliaca scriptum. 

L. Kollar-Lambecius i. m. I. 593—4. 1.) 

Scriptores rerum Hungaricarum minores etc. Budae 1798 is jelzi, 

hogy 15S3. okt. 2 «ad Paduam discessit ad Nepotem*. 
3) Phoebo me ac medicis dedi colendum 

Donec quid magis accidit venustum, 

Et meo piacet simul palato. 

Consultum hoc studio tamen propinquis 

Et meae cuperem bonae saluti. 

Ad Vitum Amerpachium. Poemata . . . 

Patavii 1555. 30-31. 1. 

4) L. Alig. deutsche Biogr. XXX. 307. 

Nicolaus Commenius Padapoli «História gymnasii Patavini», 

vol. II. pag. 243. Idézi Veres: Matricula et acta Hungarorum etc. 

Bpest 1915. 59. 1. 
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nagyobb virágzásra.1) 1546. tavaszán küldte ide Re-

vvai Ferenc, királyi személynök fiait: Mihályt, Jánost 

és Lőrincet.2) Itt tanult Isvánffy Miklós és Bona György, 

Oláh Miklós unokaöccse,3) kiket az érsek küldött Pá-

duába.4) 

Mielőtt Sámbokynak a két ifjúhoz való viszonyá-

ról szólunk, tudnunk kell, hogy Oláhval ekkor mar is-

meretségben s összeköttetésben is volt. Sámboky egyik 

munkáját neki ajánljla,5) a végére Bonától és Isívánffy-

tól verseket is csatol s az ifjak üdvözletével6) együtt 

el is küldi az érseknek.7) Poemata című verskötetében 

pedig mindjárt az első helyen ódai lendületű költeményt 

írt hozzá. Nagyon valószinű, hogy ezen ismeretségből 

kifolyóan Oláh a két ifjút külföldi tanulmányaikban a 

már tekintélyes, hírneves Sámboky pártfogásába aján-

lotta, ki tényleg mindig figyelemmel kisérte tanulmá-

nyaikat s irántuk nagy szeretettel volt. Poemata című 

verskötetét is nekik ajánlotta,8) összegyűjtött verseit 

egyenesen az ő kedvükért adta ki s egyúttal módot 

akart nyújtani, hogy azokból a versmértékek különféle 

nemeit megismerhessék.9) Sőt verseikből is közölt egy-

L. Franki i. m. 271. 1. Maga Sambucus is dicsérettel szól a 

városról és iskoláiról: 

Verbis fides apud te 

Est si meis, venito. 

Non poenitebit urbis 

Antenoris subiisse 

Muros et inclytas sic 

Scholas frequentem adire. (Ad Philippum Apianum. 

Poemata . . Patavii 1555. 24. 1.) 
2) Franki i. m 271. 1. 
8) Bona György anyja, Orsolya, Oláh Miklós nőtestvére volt 

L. Oratio in obitum Georgii Bona. Patavii 1560. 
4) L. u. o. 6 1. 
5) Nili Patris Sancti et Archiepiscopi. . . Oratio. Patavii 1555. 
6) «Nepotes tui salutem tibi nunciant» (L. az ajánlást.) 
7) . . . <quod et Archiepíscopus ipse maximus es». (L. az ajánlást.) 
8) «Ingeniosis et natura modestis Georgio Bona et Nicolao Istvánfy 

nobiliss. adolescentibus.» (L. Poemata . . . Patavii 1555. 2. 1.) 

<») L. a Poemata ajánlását. 
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néhányat.1) Az ajánlásban szép szavakkal buzdítja őket 

Oláh Miklós iránt szeretetre és tiszteletre, aki tanul-

mányaikban segítségükre van s kéri őket, hogy szor-

galmukkal az ő várakozását is elégítsék ki. Sámboky 

ugyanis a két ifjú tanítója volt.2) 

Egyes adatok alapján fölmerülhet az a kérdés, hogy 

ez a tanítóság csak a két ifjú magántanítására vonat-

kozik-e, vagy nyilvános egyetemi tanárságra. Sámboky 

ugyanis Bonáról mint »meus auditor«-ról beszél,3) Franki 

is mint »egyetemi tanító«-ról tesz említést.4) Mivel 

azonban Veressnek újabban megjelent értékes forrás-

munkájában5) Sámboky egyetemi tanárságáról nincsen 

említés, hanem Bonának csak magántanításáról, azért 

Sámbokynak csak magántanítóságáról lehet szó. 

A lelkiismeretes nevelő tanítványának különösen a 

görög tudományokban tett előrehaladásáról és lelke-

sedéséről tesz említést.6) A görög tudományokat kü-

lönben maga a mester is kedvelte, s nagyrabecsülte. 

Erről tanúskodik a következő epigramma is: 

«Ne iactet doctu, Graecas qui negligit artes: 

Desinat hic Sophiae se memorare ducem. 

An potes occultos veteiu deponere sensus, 

Cognita Cecropiae pars quia nulla fűit?» 

(Graecae litterae. Poemata . . . Patavii 1555. 11.1.) 

Sámboky Bona iránt való szeretetét különösen azzal 

mutatta ki, hogy az ifjú halála után szép emlékbeszé-

det irt róla s azt ki is adta.7) Kedves arcú, vszép jel-

1) L. u. o. 
2) . . . «interfui ac praefui eius studiis quasi annos quattuor». 

Oratio in obitum . . . Bonae . . . Patavii 1560. 6, 1. 

3) L. u. o. 15. 1. 

4) Hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. Bpest 1873.274.1. 

5) Dr. Andreas Veress: Matricula et acta Hungarorum in univer-

sitatibus Italiae studentium. Vol. I. Bpest 1915. 
6) V. ö. « . . . dum meus esset auditor, summum in eo ingenium 

et maximum ardorem in littens graecis perdiscendis perspexeram». 

Oratio in obitum . . . Bonae . . . Patavii 1560. 
7) «Interfui ac praefui eius studiis quasi annos quattuor». (L. 

idézett helyen.) Franki idézett munkájában 1555-1559. időközre teszi 
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lemíí, tehetséges ifjúnak rajzolja ebben Sámboky Bonát, 

akit nagybátyja — látván a tudományokban tett előre-

haladását — haza hivott s; itthon húszéves korában 1559. 

szept. 6-án Lánzseron, láz következtében hat nap alatt 

meghalt.1) Haláláa gyászepigrammákat irtak: Michael 

Sophianus, Stephanus Istvánffy, Andreas Dudit, Sambu-

cus.2) Robertellus levelében mint kedves tanítványáról 

emlékezik meg róla, aki a klasszikus tudományokban 

fölülmulta társait.3) így nyilatkozik még Jo. Faseolus 

is.4) Ezek a részvét hangján megirt nyilatkozatok Sám-

boky értesítésére adott válaszok, aki sietett a kedvelt 

ifjú halálhírét ismerőseivel közölni. A szomorú eset a 

szülők után talán Sámbokyt érintette a legnagyobb fáj-

dalommal; ő nem igen vigasztal senkit, mert a gyászt 

annyira magáénak tekintette, hogy őt vigasztalták ba-

rátai.5) 

Ezen olaszországi tartózkodása alatt tekintélye még 

jobban megnövekedett, tudós hírében állott, akinek ba-

rátságát óhajtották és nagyrabecsülték.6) Meg is nö-

vekedett barátainak, ismerőseinek, jóakaróinak a szá-

tanárságát. Hogy olaszországi első tartózkodásának megszakítása után 

1559-ben folytatta-e tanárságát, nincs adatunk. 

9 Oratio in obitum Generosi ac magnifici adolescentis Georgii 

Bona etc. Patavii 1560. Oláh megjegyzése szerint szept. 3-án halt meg. 

Kovachich: Scriptores minores I. 97. 

2) L. Bonáról mondott beszéd függelékében. 

3) L. u. o. Robertellus előbb Páduában is tanított. V. ö. Lotichius 

sec.-nak, Joach. Camerariushoz intézett, Páduában kelt levelét. Came-

rarius: Libellus Novus . . . Lipsiae 1568. 

4) L. Bonáról mondott beszéd függelékében. 

5) L. Paulus Manutius levelét: Epistolarum Libri XII. Venetiis 

1582. 23. 1. 

6) L. Paulus Manutius hozzá intézett levelét: . . . «quid ego te 

doceam, doctissimum virum, cui prope infinitam exemplorum vim, vei 

Graeca monumenta, vei etiam Latina suppeditat». (Manutii Epist. Lib. 

XII. Venetiis 15S2. 23. 1.) 

. . . «mi Sambuce, cum tua, tuique similium fruar benevolentia, 

quid desiderem?» (L. u. o.) 
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ma.1) Régi tanáraival is még mindig föntartja az ösz-

szeköttetést. 

Az a körülmény, hogy 1558-ban Bécsben adja ki 

könyveit,2) bár bizonytalan keltezéssel,3) arra enged kö-

vetkeztetni, hogy ez évben megszakította olaszországi 

tartózkodását s rövid időre Bécsbe ment. Még egy ro-

kon mozzanat is van az 1553. évi s ezen bécsi tartózko-

dása közt; amint ugyanis az említett évben az egri ost-

rom megírásával, úgy most a szigetivel (1556) kedves-

kedik. Talán ebbeli szolgálataiért érte az a királyi kegy 

és elismerés, hogy Ferdinánd Prágában, 1557. decem-

berben kelt levelében neki, a királyi udvar hü alattvaló-

jának, bizonyos érdemeiért élete vegéig ötven magyar 

forintot rendel el.4) Ezen évi összeget Miksa 1558-ban 
még ötven forinttal megtoldotta.5) 

Sámboky nemsokára elhagyta Bécset s elindult má-

sodik olaszországi útjára. 1559-ben már beszédet mond 

Páduában, az itt elhunyt fiatal Stubenberg Jakab bá-

9 A Poemata . . . Patavii 1555. verskötetében is több uj személy-

Iyel találkozunk, akikhez költői levelet intéz. Ezek: Nicolaus Olahus, 

Eranciscus Pesti, Robcrtellus, Fr. Forgaxius, Leschaerus Abrahamus. 

Maurus scriptor Paíavinus, Jacobus Sturmius, Paulus Manutius, Hi-

iarius Canciuncula, Nicolaus et Ludovicus Comites a Saimis, Fridericus 

a Lympurg, Joan. Fridericus et Ferdinandus Hofmanni Barones, Geor-

gius et Vol'gangus Barones a Lichtenstain. 
2) Rerum 'ad Agriam anno MDLII . gestarum . . . naratio . . 

Viennae 1558. Obsidio Zigethiensis anno MDLVI. desc.ipta . . . Viennae 

1558. Dialogi duo Platonis . . . Viennae i558. 
3) Obsidio Zigethiensis-ban: «1. S. D. D. 1553», Dialogi Duo 

Platonis-ban: Octavo Calend. Dec. MDLVIII . (A hely nincs megjelölve.) 
4) Quoniam nos, certas ob causas, ac merita, fidelis nostri Joannis 

Samboky, aulae nostri familiáris decrevimus, ut eidem ex Camera ista 

nostra annuatim pro solario 50 floreni hungarici, vita eius durante, nu-

merentur et exsolvanlur. Quaie committimus et mandamus . . . (Közölve 

a pozsonyi kamara irataiból: Anzeigen 1776. 174—5. 1. és Ungar. 

Magazin 1781. 415-6. 1.) 
5) . . . «sciatis nos egregio J j . Sambuco ob certos meritorum 

suorum respectus ad illos 50 florenos hungaricos, quos Sacra Majestas 

Regia, dominus et genitor noster persolvi debere mandavit, authoritate 

eiusdem Majest. Regiae superaddiaisse . . . Dat. Viennae 19. Mens. 

Januarii 1558.» (Anzeigen 1776. 175. 1.) 
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róról.1) Ugyanitt irta s valószínűleg el is mondotta 

az 155Q. okt. 1-én kelt, Bonáról szóló beszédet is. Ezen 

rövidebb olaszországi tartózkodásáról nincs is több ada-

tunk, arról sincs, hogy mikor szakította meg. Tudjuk 

azonban, hogy innen Párisba ment2} s 1560. decem-

berében már ott is van.3) Itt sem maradhatott azonban 

tovább, mint két évig, mert a zavargások Franciaor-

szág elhagyására késztették s elhatározta, hogy újra 

— immár harmadszor — Itáliába megy. Franciaország-

ból 1562-ben távozott el.4) 

A harmadik olaszországi út tehát 1562-ben kezdő-

dik. A célpont Nápoly volt, de előbb egypár hónapot 

Genuában, a jeles Stephanus Saulus, Odericus orvos 

és más barátainak körében töltött, mialatt szorgalma-

san dolgozott Horatius Ars Poetica-ján, melyet ki is 

adott.5) Ezen útjában leginkább kódexek másolásával, 

megszerzésével s régiségek gyűjtésével van elfoglalva. 

1563-ban megfordult Brindisiben, ahol egy kódexet vett.fi) 

Ugyanezen évben, mint maga megjegyzi, Rómában Ful-

vius Ursinustól vett egy kódexet.7) 

Olaszországi utazásainak van két mozzanata, me-

lyeket a megfelelő helyen nem illeszthettünk be, mert 

nem igazolhatók eléggé. Az egyik Sámboky bolognai 

9 Orat uncu l a . . . in obitum generosi adolescentis Jacobi a Stuben-

berg Baronis, . . . qui annos natus 17. Patavii 27. Febr. anni MDLIX 

vita excessit.. . Patavii 1559. (Végén: «dixi».) 
2) L. Alig. deutsche Biogr. Leipzig, 1889. XXX . 307. 
8) «Lutetiae, pridie idus Decembris 1560» kelettel levelet irt P. 

Hieronymus Volfiusnak. (L. Bécsi udvari levéltár 9736.) 
4) «Cum ante biennium in illa perturbatione gallica D. Sambucus 

tertio Italiam revisere constituisset... Ars Poetica Horat i i . . . Antverpen 

1564. (L. Apponyi i. m. I. 258-9.) 
5) L. Apponyi i. m. 258—9 lapon található idézetet, mely Sámboky 

„Ars Poetica Horatii " Antverpen 1564, Apponyi birtokában levő s 

ezen kívül csak a lipcsei városi könyvtárban található munkájából való. 
6) L. Lambecius-Kollár i. m. III. 127 1, ahol a bécsi udvari könyv-

tár ismertetésével kapcsolatban szó van Sámboky odakerült könyvtá-

ráról is. 

9 L. u. o. III. 495. 
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tanársága. Weszprémi ugyanis Prayt idézve, azt mondja, 

hogy Sámboky mint a bolognai egyetem tanára, nagy-

számú hallgatóságnak a klasszikai tudományokat több 

éven át előadta.1) Praynak tulajdonított ezen adatot a 

régiek2) után újabb közlemények is átvették3) s meg-

gyökeresedett vélemény, hogy Sámboky 26 éves korá-

ban bolognai egyetemi tanár volt. Úgy látszik, hogy itt 

hagyományos tévedés forog fenn,' melynek forrását még 

Pray előtt kell keresnünk. Kollár ugyanis Balásfy Ta-

más boszniai püspökkel együtt szól Istvánffy Miklósról 

is, mint kortársról s életrajzát is közli. Ebben azt 

olvassuk, hogy Oláh érsek Istvánffyt Bona Györgygyei 

együtt Bolognába küldte. Itt öt éven át tanítója volt 

Sámboky, akinek vezetése alatt nagy előmenetelt tett 

a görög és latin nyelvben.4) Könnyen fölismerhetjük 

itt a már említett páduai éveknek egyes mozzanatait 

s úgy látszik, mintha a hagyományos tévedés Páduának 

Bolognával való fölcserélésében volna. 

Sámboky bolognai egyetemi tanárságáról szó van 

Veressnek újabban megjelent s már említett forrás-

munkájában is. Eszerint 1557. őszén távozott Páduá-

ból a bolognai egyetemre, amely a 26 éves magyar 

tudóst tanáráúl alkalmazta.5) Forrást, mely e kijelen-

Weszprémi i. m. III. 328 1. Pray Annales Reg. Hung. Part. IV. 

praef.-ból ezeket közli: »Eum Bononiae Litteras humaniores cum in-

signi auditorum concursu annis plusculis publice professum fuisse.. 

Ezt az idézetet Praynál a megjelölt helyen többszöri keresés után sem 

találtam meg, pedig Weszprémi neki tulajdonítja. 

s) Anzeigen 1776. 174. 1., Ung. Magazin 1781. 415. 1. szintén 

Prayra hivatkoznak. 
3) Szinnyei: Magyar írók élete és művei, 101. f. Irodalomtört. 

Közi. XVIII 366. 1. Pallas Lex. 18. II. pótk. 382. 1. Mangold közle-

ményében. 
4) L. Kollár-Lambecius i. m. 1. 714. Innen közli Pray is i. m. 

Pars IV. Ad Lectorem. 
5) Dr. Andreas Veress: Matricula et acta Hungarorum in uni-

versitatibus Italiae Studentium. Vol. I. Bpest 1915. 
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tést igazolná, nem jelöl meg, csak Sámbokynak Pá-

duából való távozása idejét következteti Sámboky azon 

kijelentéséből, hogy Bona Györgynek Páduában közel 

négy évig volt nevelője. Ez az adat sem igazolja te-

hát eléggé Sámboky bolognai egyetemi tanárságát. 

A másik mozzanat Ferrarában való nevelősködése. 

Joannes Benedictus1) Sambucus, aki tizenegy nyelvben 

és úgyszólván az összes tudományokban jártas, Ferrará-

ban Alfonz hercegnek tanítója volt.2) Veress szerint 

Bolognából ment Ferrarába, ahonnan ismét Páduába 

ment.3) E mozzantot szintén nem bizonyítja több adat. 

Utolsó olaszországi utja sem volt hosszú. 1563. szep-

temberben már Gentben (Gandavi) találjuk, ahonnan 

szept. 28-án »Sacrae Caesareae Mtti Dno suo semper 

Clementissimo« levelet ír s azt a szándékát közli, hogy 

Isten segítségével a legközelebbi télen visszamegy 

Bécsbe és ott értékesíti majd költséges utazásait.1) 1564. 

januárjában még Gentben van,6) de még a tél folya-

mán tényleg Bécsbe megy. 

Ezzel a huszonkét évi vándorlások, utazások kora 

véget is ér, mely hosszú idő alatt tervszerűen felhasz-

nált minden alkalmat tudásvágya kielégítésére. Észre 

lehet venni, hogy e korszak első fele, egészen 1555-ig, 

mikor az orvostudományokból licenciatust nyer s a pá-

duai egyetemen tanító lesz, a szoros tanulásra, a hires 

iskolák szorgalmas látogatására esik, mig a második fele 

inkább a könyvtárak fölkeresésére, kódexek s más régi-

ségek gyűjtésére. Emblémái közül egy-kettő a külföldön 

bolyongó Sámbokyra vonatkozik. így látjuk, amint sóly-

9 E név csak itt fordul elő. 

2) Irodilomtőrt. Közi. XII. 371. lapján a »História almi Ferrariae 

gymnasiü-bőí közölve. Pap Károly közlése. 

3) Veress i. m. 60. 1. 

4) L. bécsi udvari levéltár 7600. 

9 Emblemata . . . Antverpen 1564 keltét: »Gandavi Kalen. Janu-

ariis, anno salutis omnium MDLX1V.« 
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mával és két kutyájával vadászatra készül,1) majd pedig, 

amint lóháton és hajón megint két kutyája kíséretében 

utazik, melyek bolyongásai közben mindig követték.2) 

b »Obscuras penetro nubes, venatibus insto 

Faico, sed aérium non premit ulla sitis. 

Non ego declino, cumulatque volatus honores, 

Aucupio mens est dedita tota suo. 

Contulit hoc natura diu, ut servire per aures, 

Et praeda dóminos exhilulare queam. 

Nulla fames perdit mentem, iuga summa pererro, 

Nec mora, crede, orbis si peragrandus erit. 

Hoc utinam praesíent, quos publica cura fatigat; 

In medium ut, s¡bi quam consuluisse velint, 

Taedia perpetuo superas, victoria nunquam, 

Quam peperit Studium, est interitura tibi. 

Restituís veteres, ac donas luce sepultos, 

Hoc praestare utinam te monitore queam. 

Non labor, aut sumptus desunt, sed viribus inpar; 

Umbram, si potero, consequar usque tuam.« 

(Cura publica. Petro Victorio. Emblemata 

Antverpiae 1564. 218-9. 1.) 

2) »Sit quanta odori vis canis, 

Et quae fides erga suos 

Heros, monere quos vides 

Possunt mei canes dúo, 

Bombo cui nomen dedi, 

Matri et Madel simillimae. 

Hi me sequuntur per mare, 

Térras per et cunctos locos. 

Hos Gallia alumnos tulit, 

V dere Romam nescii, 

Néav xa xal xaXv¡v zo'Xiv, 

Et Teutonae terrae procul 

Partem quae habetur optima. 

Belgas peragrarunt simuJ, 

Ducentur et spero brevi 

Dulcem in vocantcm et patriam. 

Merentur hi famam canes. 

Sensus inesse cur neges 

His bestiis sequacibus?« 

(Fidei canum exemplum. Emblemata . 

164-5. 1.) 

f 
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4. 5ámboky Bécsben ualó letelepedése. 

A szellemi élet a bécsi császári udvarban. Sámboky hivatala. Az 

udvari történetírók. Sámboky mint orvos. Könyvtárossága. Atyja 

halála. Pörei. Házassága. Milyen vallást követett Sámboky? Zavarok 

a fizetése körül. Könyvtára. Halála. 

Az 1564-ik évvel uj korszak kezdődik Sámboky 

életében.1) A vándorlást fölváltja az állandó megtelepe-

dés, a nyugodtabb hivatalbetöltés. Nem volt véletlen, 

hogy tanulmányai befejezése után Bécsben telepedett 

meg. Láttuk, hogy apja, mint a Habsburg-ház hive, az 

udvar hü alattvalója Ferdinánd kegyében volt s igy vol-

tak családi hagyományai, melyeket ő sem tagadott meg. 

Apja révén bizonyára hamar rá is fordult az udvar fi-

gyelme; hiszen mint láttuk, 1553-ban Ferdinánd kíván-

ságára Tinódi után latinul írja meg Egervár ostromát. 

Bolyongásai alatt sem, tagadja azon óhaját, vagina egy-

kor apja nyomdokaiba léphetne s épúgy a fejedelem ke-

gyében lehetne, mint ő.2) Nem is mulasztja el egy-egy 

könyvajánlással, vagy dicsérőverssel az udvar tagjainak 

figyelmét magára vonni. 1564-ben az Emblémák aján-

lásában egyenesen Miksához fordul, ahol már világos vo-

natkozások vannak jövendő hivatására.3)Sámboky itt is, 

meg más helyen is úgy tekinti külföldi utazásait, mint 

*) Oratio cum epigrammatis aliquot epitaphiis in obitum Imp. 

Ferdinandi Primi. Viennae 1565 ajánlásának kelte: »Viennae Kai. 

Sept. 1564.« — Ugyancsak »Viennae die Martini« kelttel levelet ír 

Metellusnak. (Weszprémi: Succ. Med. III. 338.) 
2) L Poemata . . . Patavii 1555. 28. 1. 
3) Oro, clementi aspicias munuscula vultu, 

Quae lusi nuper, postponens seria nugis, 

Suscipe, dum maiora paro, tua facta tubaque, 

Et pleno memorem virtutes gutture summás. 

Undique nam curo, laudi quod serviat olim. 

Non ullis ego, quod possum, nec sumptibus, Heros, 

Nec gravibus parco, nec cedo laboribus usquam 
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amelyek előkészületek voltak arra, hogy egykor valami 

emlékezetre méltót alkosson.1) Az Emblémák említett 

ajánlásában már tisztában van hivatásával s bár még vegy 

ideig Centben időzik,-ahol annyira szeretett s oly szives 

fogadtatásban részesült, már készül is Bécsbe, hogy he-

lyét betöltse. 

Külföldi útjainak tartalmát tekintve, saját és mások 

meg"jeg-3 ẑéseiből is iíélve,azúj pálya előtt álló Sámboky 

mint tudós, majdnem az összes tudományokban való 

jártassága, nagy nyelvismerete révén valóságos poly-

histor hírében állott, aki mint költő is igen jó nevet 

szerzett. Különösen mint szenvedélyes régiséggyűjtőt 

nem győzik eléggé emlegetni, aki fáradságot, pénzt nem 

kiméivé, legelrejtettebb, legnehezebben hozzáférhető 

könyveket, kódexeket, érmeket, szobrokat szerzett be2) 

s feldolgozva, hasznos könyvekben értékesítette s bocsá-

totta őket a közönség, tudós világ és tanulni vágyó ifjúság 

Ut valeam ingenti prodesse ciientelus, atque 

Illustrem patriae res gesta», commemor aevi. 

Quid quid erit studium quod colligit, optime Princeps 

Subiiciam rediens ego tantae numinis aurae. 

Quae, precor, aspiret coeptis, et littore sistat.« 

»Maximiliano II. imperátori augusto Germaniae, 

Hungáriáé . . . Domino suo clementissimo.« 

(Emblemata . . . Antverpiae 1564. 12. 1.) 

J) »Cum ingenium post tot annorum studia, sumptus peregrina-

tiones, imbecillius mihi advertam, quam ut meo, ut aiunt, Marte, ali-

quid excellens, posterisque dignum efficere queam: sumpsi mihi earn 

provinciáin in qua diligentia proficere aliquando possim« . . . Laertii 

Diogenis De Vita Philosophorum Libri X Antverpiae 1566. »Viennae 

tertio Idus Sextileis 1565« kelttel, Károly főherceghez intézett ajánlás. 

(Apponyi i. m. I. 266. old.) 

2) V. ö. »Non ullis ego, quod possum, nec sumptibus, Heros, 

Nec gravibus parco, nec cedo laboribus, usquam 

Aut terra aut pelago mihi bibliotheca paratur; 

Dum exigua, et veteres nummos, et marmora cogo«. 

(Emblemata. . . Antverpiae 1564. 12 1.) 
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rendelkezésére.1) Mint emberben meg voltak a XVI. szá-

zad humanistáinak vonásai; egyéni tulajdonságai a sze-

rénység, szelídség, józanság. Rokonszenves, kedvelt fér-

fiú, kinek nagy összeköttetése, sok barátja, ismerőse, 

pártfogója volt.2) 

Az ilyen értékes emberre nagy szükség volt a bécsi 

császári udvarban, melyet a humanista uralkodók a tu-

dósok és tudományok olyan csarnokává és középpont-

jává tettek, mint a mult században az olasz renaissance 

s Mátyás a budai királyi udvart. Az idők változtak. Bécs, 

9 V. ö. » . . . Quare in veterum scriptis, quorum cognitio pura 

sanaque et utilis est corrigendis atque tenebris in lucem proferendis 

libenter versor, in idque potissimum librorum supellex mihi con-

quisita est, quam non facile cum magnis thesauris commutarim. 

Libenter enim quod per ingenium, ac vires possum, cum omnibus 

communico, nec qui latuerunt, eruditorum patiar labores fieri negli-

gentia obscuriores . . .« (Laertii Diogenis De Vita Philosophorum Libri 

X . . . . Antverpiae 1 66 ajánlása. Apponyi i. m. 266. I.) 

2) Emblemata . . . Antverpiae 1564-iki kiadásban a következők neveit 

olvashatjuk: Vitus Reichnicz, Hieron. Wolfius, Paschasius Hamelius, 

Michael Sophianus, Andreas Sbardellatus episcopus, Georg. Drasco-

with, episcopus Quinqueecclesiens., Fulvius Ursinus, Franciscus For-

gaz, episc. Varadien., Bartholom. Marlianus, Achilles Bochius, tam-

quam parens, Joan. Baptista Razarius, Hadrianus Gulielmus Neapoli-

t a n s , Jo. Auratus, Volfgangus Lazius polyhistor, Julius Comites 

a Salmis, Stephanus Gentiles, nobilis Genuenses, Hubertus Goltzius 

antiquarius, Adrianus Turnebus, Petrus Ligorius, Hadrianus Junius 

medicus, Carolus Sigonius, Jo. Aicholz medicus, Carolus Clusius, Jo. 

Hartungus, Adamus Fumannus, Achilles Maphaeus. Barth. Maranlham., 

Georgius Tanner, G. Schirletus, Marcus Laurinus Brugensis, Antonius 

Muretus, Octavianus Ferrarius Mediolanensis, Jo. Listhius secretarius 

caesar., Petrus Victorius, Aon. Palearius, Anthonius Verancius episc. 

Agriensis, Michael Brutus. — E nevekre vonatkozólag ezt jegyzi meg 

Sambucus: »Quod vero aliqua, clarissimorum virorum nomina addi-

derim, non ambitiöse factum putes: nec enim hos novi solum, qui 

omnem adhuc aetatem apud exteros traduxi: sed ut pro meritis, 

memoriaque et opinione de me publice, scriptisque eorum testata, 

gratiam hac saltern occasione aliquam haberem, id vero spectavi, ac 

deinceps epistolis variis, mutuisque et in cbservationibus meis, vei 

erga mortuos quam plurimos csöv Seq) cumulatius idem praestabo.» 

(Emblemata . . . Antverpiae 1564. 6—7. 1.) 



mely egykor »nyögte Mátyás bús hadát«, hatalomban s 

szellemi erőben is messze kimagaslott a mélyresülyedt, 

leigázott Magyarország fölött. Mátyás királyunk hires 

könyvtára helyett itt kezdett fejlődni egy hires könyv-

tár olyan jeles vezetők és adakozók alatt, mint Celtes 

Konrád, Cuspinianus János, Nydpruck Gáspár, Fabrius 

János, Dernsehwam, Busbeck, Blotius és Sámboky.1) 

Növelték a császári könyvtár állományát a Korvina-

könyvtár kötetei is.2) Mozgalmas szellemi élet volt Bécs-

ben, melyből hozzánk a renaissance másodvirágzásaként 

csak gyenge áramlat jutott el. Miksa és Rudolf hívá-

sára sok hires, tudós ember fordult meg az udvarban. 

Mikor Justus Lipsius egy izben Bécsben járt, marasz-

talják az idvarnál. Nem maradhatott ugyan ott, de szinte 

álmélkodva szól Miksa tudományszeretetéről. Az a be-

nyomása, hogy udvarában több tudós van, mint máshol 
a z egész országban. Könyvtárát pedig a philadelphiai 
s más hires könyvtárakhoz hasonlítja, melyekkel kiállja 
a versenyt, ha ugyan fölül nem múlja őket.3) Apianus 

Fülöp, aki 1568-ban' protestáns lett s Ingolstadtot el kel-

Jett hagynia, szintén Bécsbe megy, ahol szives fogadta-

tásra talált.4) , 

Gondolhatjuk, hogy milyen szívesen fogadták Sám-

bokyt is, akire az udvari történetírók fontos tisztjét bíz-

ták, mellyel legtöbbször egvütt járt a tanácsosság is.5) 

Neki Cuspinianus (Spieshamer) és Lazius történetírók 

és tanácsosok helyét kellett elfoglalnia.6) Fontos tiszt-

9 V. ö. Kollár-Lambecius i. m. I. 64. s köv. 11. 
2) L. u. o. 
3) V. ö. Kollár-Lamb. i. m. I. 83. 

9 L. Alig. Lexicon I. 478. 
.. 5) Valamennyi forrásnnk első sorban udvari történetírónak mondja. 

° magát munkáin »Consil. et Histor, Caes.«-nak irja. L. Jani Pannon i i . . . 

°Pera. Viennae 1569. Elegiae de Ange l i s . . . Viennae 1570. stb. 

9 Bár történetírói hivatásának tudatában ment Bécsbe, kinevezett 

"dvari történetíró csak akkor lett, mikor Miksa 1565. jan. 6., illetőleg 

1566. ápr. 24-én kelt levelével régi 100 frt. fizetését még 100 frt.-tal 

foldotta meg. (1. Századok 1899. 524. és köv. 11.) így tehát Sambucus 



ség volt ez,, melynek betöltésére az uralkodók nagy gon-

dot fordítottak; az udvarhoz hű, tudós, hírneves embe-

rekre ruházták, akik természetesen úgy iparkodtak meg-

írni az eseményeket, hogy az uralkodóknak ínyére vál-

jék s Vigyáztak, hogy uruk kegyét valahogy el ne veszít-

sék. Az udvari történetírói tisztséghez az első lépcsőfok 

rendesen az »aulae regis familiaris« cím volt1) s a jelölt 

tudománya megvizsgálása után lett csak történetíróvá. 

Berger Illésről tudjuk például, hogy a pozsonyi kamara 

elnöke és tanácsosai előtt kellett megjelennie képessége 

és tudománya megvizsgálása végett, hol többszörös visz-

szautasításban volt része. Végre Mátyás főherceg — 

egyelőre 100 forint fizetéssel — kinevezte inagy. kir. tör-

ténetírónak, majd mint udvari historikust magával vitte 

Frankfurtba, hogy megkoronáztatása ünnepélyeinek ta-

nuja legyen.2) 

Sámboky — amint fönmaradt munkáiból következ-

tethetjük — Ferdinánd halálára írt beszéddel kezdte meg 

udvari történetírói működését,3) melyben történeti 

módszerrel egész uralkodását megrajzolja. Említett tiszt-

jéhez tartoznak Bécsben való letelepedésének első évei-

ben Miksa üdvözlésére, dicsőítésére írt versei.4) 

200 frt. évi fizetéssel lett udvari történetíróvá. Brutust 600 rhénes frt. 

évi fizetéssel nevezték ki. V. ö. Ernő fhg. levelét Anz. 1776. 176. old. 

9 Mint láttuk, Sambucus már Ferdinánd alatt 1557. dec.-ben el-

nyerte e címet. 
2) V. ö. Franki: Berger Illés m. kir. historiographus. Századok 1873. 
3) Oratio cum epigrainmatis aliquot epitaphiis in obitum imp. 

Ferdinandi p r im i . . , Viennae 1565 Ajánlás kelte: »Viennae Kai. Sept. 

1564.« 
4) In Maximiliani II. e comitiis Augustanis reditum aov^apiar.xov 

in vigília Trinitatis 1566. (L. a bécsi udvari levéltár 7284. sz.) Divuui 

Maximilianum Landatiuncula Sambuci. (L. u. o. 7600. sz.) 

Sambucusnuk, mint történetírónak méltatása külön feladat tárgya. 

Históriai munkái közül szóbajöhetnek: Ranzanus epitome rerum Unga-

ricarum. . . Nunc primum edita, una cum appendice quadam . . . Adiecta 

est rerum ad Agriam gestarum anno 1552. brevis . . . narratio. . . Vien-

nae 1558. Obsidio Zigethiensis.. . Viennae 1558. (E két munkáját még 

mint »aulae regis familiaris« irta.) Reges Ungariae ab an. Christi CDI . 
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A legtöbb forrás inkább talán Páduában nyert licen-

ciatusa, mint rendszeresen gyakorolt orvosi működése 

alapján orvosnak is mondja, ki Bécsben való letele-

pedésekor mint ilyen tartotta fenn magát.1) Van adat 

arra is, hogy Sámboky udvari orvos volt.2) Bécsben 

való letelepedése után tényleg a gyakorlatban is fel-

használta orvosi tudományát, de szorosan véve udvari 

orvos aligha volt. Bizonyára ebbeli tudását sem vonta 

meg embertársaitól s szívesen rendelkezésére állt kü-

lönösen rokonainak, ismerőseinek, barátainak és ha 

szükség volt rá, néha-néha igénybevehették az udvarnál 

is. Saját nyilatkozatából láthatjuk, hogy nem valami nagy 

tervekkel fog hozzá az orvosi tudományok tanulásához 

s azokat inkább csak hozzátartozói és a maga javára 

akarja felhasználni.3) Ilyen értelemben kell venni Sám-

boky orvosi gyakorlatát, mely egyes adatokból világo-

san kitűnik. Erre vonatkozik ez a két epigramma: 

»Excitat et sanos scriptis Sambucus et aegros 

Restituit medica maximus arte manu.*4) 

"sque ad M D X L V I I . . . Viennae 1567. Antonii Bonfonii rerum Unga-

ncarum Decades quatuor cum d imid ia . . . Una cum rerum ad nostra 
usque tempore gestarum Appendicibus a i iquot . . . Basileae 156S. és 

Francofurti 1581, (una cum priscorum regum Ungariae deeretís, seu 

constitutionibus.) 
*) L. Alig. deut. Bíogr. XXX. 307. A róla szóló epigrammákban 

mindig ott van a »medicus«, vagy »medicus bonus* kitétel. V. ö. Nic. 

Reusner: Icones Virorum I l l u s t . . . Argent. 1590. 394. oldalon arcképe 

a'á irt epigrammát. Boissard: Icones illust. v irorum.. . Francof. 1597. 

" b 76. (Közli Weszprémi i. m. III. 325.) Sambucus: Icones veterum 

ab'quot ac recentiorum Medicorum elegiolis suis. Antv. 1604-iki kiada-

sában már az ő arcképe is ott van 
2) Anz. 175. old. Bod: Magy. Athenas 1776. 235. old. 
3) V. ö. . . . me . . . medicis dedi colendum: 

Donec quid magis accidit venustum, 

Et meo piacet simul palato 

Consultum hoc studio tamen propinquis, 

Et meae cuperem bonae saluti. 
(Poemata. . . Patavii 1555. 30. old. Ad Viíum Amerpachium,) 

4) Boissard: Icones illustr. virorum. Francof. 1597. III. 76. (Közli 

V eszprémi i. m. III. 325.) 
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»Te qui praeclaros Medicos depingis, et ornas 

Quid fugit? es pectus, bibliotheca, labor. 

Facta Ducum texis; Scriptores undique clausos 

Exquiris; studio Graecia, Roma patet. 

Vulgo grassantes morbos Anazarbea purgas.• r) 

Verancsicstól az orvos érdeklődésével kérdezőskö-

dik egészsége felől, aki be is számol neki, egyúttal rébar-

barát is kér tőle.2) Egy izben pedig sógorának azt írja, 

hogy meg fogja vizsgálni, ha majd egyszer Pozsonyban 

lesz.3) 

Kollár Analecta-jában a bécsi császári könyvtár 

történetének keretében említi, hogy Leunclavius adata 

alapján egész Lambeciusig az a vélemény volt elter-

jedve, hogy Sámboky az említett könyvtár élén is állt, 

még pedig abban az időben, mikor valójában Blotius 

volt a könyvtáros.4) Ugyanitt Lambeciusra utalva5) 

megtalálható Blotius könyvtárosságának bizonyítása s 

ezzel együtt Leunclavius említett adatának tévessége is 

kitűnik, mely különben rosszindulatból is származhatott, 

-tekintve, hogy Blotius-szal ellenséges viszonyban lévő 

embertől való. Kollár Lambecius után közli Busbeckius 

és Sámboky leveleit Blotiushoz. Busbeckius két levelé-

ből kitűnik, hogy ő maga is közbenjárt Blotius könyv-

tárossága érdekében,6) ennek elnyerése és hivatala elfog-

lalása alkalmával pedig üdvözli Blotiust.7) A külső 

!) D. Danielis de Nessel: Catalogus Bibi. Caes. Vindob. manu-

scriptorum codicum theolog. Vindob. MDCXC. Sambucus arcképe alá 

irt epigr. 
2) »Ut autem valetudinem curem, bono ac recenti indigeo rha-

barbaro; teque peto di'igenter, da operám, ut aut unam, aut duo 

frusta quam optimi emas et mittas mihi quam primum per hunc meum 

invenem, cui pecuniam quoque credidi ad emendum!« V. ö. Verancsics 

összes munkái. Mon. Hung. Hist. XI. 244. 
3) L. Irodalomtört. Közi. XVIII. Kossátói közölt, nagyszombatiak-

hoz intézett leveleit. 
4) Kollár: Analecta Monumentorum Vindob. 1761. I. 1029. 

s) L. Lambecius Comment. lib. III. Addit. V. XXI. 

«) A levél kelte »Lutetiae 7. Januarii a. 1571.« (L. i. m. 1.1031—2 old.) 

7) Lutetiae a. 1575. postridie Cal. Augusti.« (1. u. o. 1029—31.) 



címzés is világosan császári könyvtárosnak szól. Sám-

bokynak Blotiushoz intézett levelei, melyekre később 

"lég visszatérünk, szintén azt bizonyítják, hogy 1575-től 

Blotius állt a császári könyvtár élén.1) Kiderül azonban 

e levelekből az is, hogy Sárnboky ezelőtt nagyon sokszor 

megfordult a könyvtárban, úgy hogy az 1575-iki nagy 

könyvtárrendezés alkalmával Blotius az ő hat hónapi 

megfigyeléséből s tapasztalataiból leszűrt véleményét 

kéri. Azt is tudjuk, hogy Blotius előtt Busbeckius volt 

a könyvtáros, de távollétében, mikor követségekkel s 

egyéb ügyekkel volt elfoglalva, a könyvtárt mintegy tiz 

éven iát mások kezelték,2) köztük — az előbb mondot-

takból következtetve — valószínűleg Sárnboky is. Nem 

lehetetlen, hogy a könyvtárban való gyakori foglala-

toskodása indíthatta Leunclaviust és másokat a könyv-

tárosi cím emlegetésére. 

Sárnboky hivatalainak tárgyalásánál nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül a következő megjegyzést: »Io. Sam-

bucus Art. et Philosophiae in Universitate nostra Ma-

gister«.. ,3) Erre vonatkozólag több adatot nem talál-

tam. 

Lelkiismeretesen betöltött hivatalai nem térítették 
e ! eddig követett irányától; amint kiadott müvei'mutat-

ják, megmaradt továbbra is lelkes humanista-philologus-

"ak. Sárnboky Bécsben' való letelepedésének első éveiben 

1564—1569. volt a legtermékenyebb, mely idő alatt ti-

zenhét, legnagyobbrészt philologiai munkát adott ki. 

1565. aug. 14-én apja, aki fia szép előmeneteletek 

annyira örült, 65 éves korában vesebaj következteben 

J^gha l t 4 ) A halálhír Sámbokyt Bécsben nagy elfog-

^Tu^berius-Kollár i. m. I. 82. oldalon az erről szóló, Prágában, 

1575. jun. 15-én kelt decretum is említve van. 
2) V. ö. Lambecius-Ko'.lar i. m. 1. 82. 
3) L. Conspectus Históriáé Universitatis Viennensis . . . ab a. noa . 

a d a. 1701. debuctae. 1722. 10. old. ^ 
4) V. ö. Plantinushoz intézett levelét M. Accii P | a u t^omoedme: . . . . 

Antverpen 1566-iki kiadás. Kossá Irodalomtört.-i Közi. XVIII. .0/ . o.a. 

1562-re teszi atyja halálát, holott az idézett helyen Sambucus ezt 
3* 
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laltság közepette találta s oly fájdalmasan érintette, hogy 

végképen lesújtja, ha barátai nem vigasztalták volna.1) 

E vigasztalók közt ott volt Plantin Kristóf, az 

antverpeni híres könyvnyomtató, kinek siet hirüladni 

atyja halálát egy szép levélben, melyet Plantinus kinyo-

matva Sámboky Plautus kiadásához csatolt.2) Méltó so-

rok egy jó. atya drága emlékéhez. 

A ¡szeretet, hála és fájdalom megnyilvánulása mellett 

kiolvashatjuk még e1 levélből azt a benső viszonyt, mely1 

Sámbokyt a müveit könyvnyomtatóhoz fűzte. Nála iés 

a baseli Oporinusnál^ kit Plantinus után leginkább ked-

velt,3) jelent meg legtöbb könyve.4) Ezek és többi könyv-

nyomtatója bizonyára oly önzetlen szerzőt tiszteltek 

Sámbokyban, aki minden anyagi haszontól eltekintve, 

mondja : . . . »diuturno oculorum dolore primum tentatus, mox coxen-

dicis et renum malis afflictus et prostratus, anno aetatis suae sexagé-

simo et quinto XIII I . Augusti (a levél kelte »Vienna 10. Calend. Sept. 

MDLXV.«) sub horam a meridie quartam . . . ab i i t « . . . 

9 L. Plantinushoz intézett levelét M. Accii Plauti Comoediae. . .. 

Antverp. 1565. 

2) E levélről Sz. Molnár A. is megemlékezik szótára ajánlásában : 

»Idem enim mihi, quod superioribus annis Joanni Sambuco nostrati 

aceidit. Is cum Viennae in emendatione bonorum autorum occuparetur, 

allatus ipsi ex Ungaria de obitu patris nuncius fűit: unde moestus 

patris sui vitám prolixe descripsit in Epístola ad Plantinum typogra-

phum Antverp ensem, quae postea praefixa fűit Plantinae editioni. Itidem 

et mini cum in hoc Dictionario Altorfi conscribendo essem patris mor-

tem nunciavit doctissimus vir Petius Taxonius . . . (L. Dézsi: Sz. Molnár 

A. Naplója, levelezése és irományai. Bpest, 1898. 35. 1.) 

(Sambucusnak Plantinushoz intézett e levelét közölte Apponyi S. 

i. m. I. 267—8. és Weszprémi i. m. IV. 381—3, 1. A mi idézeteink az 

eredeti lelőhelyből, a Plautus kiadásából (Antverpen 1566.) valók. 

3) 1570. nov. 1-én Utehowius szomorú szivvel írja meg Sambu-

cusnak Oporinus halálát s kéri, hogy írjon epitathiumot. (1. bécsi udvari 

levéltár 9736.) 

4) Ismertebb könyvnyomtatói ezeken kívül: Benedictus Prevont, 

Aegidius Gorlinus (Párisban), Wolpius Cephalaeus (Strassburgban), 

Philippus Ulhardus (Augsburgban), Gratiosus Perchacinus (Paduában)» 

Hofhalter és Stainhofer (Bécsben). 



megelégedett azzal a tudattal, hogy a köznek használ 

könyveivel.1) 

Atyja halála után, bár Plantinushoz intézett levelé-

ben azt írja, hogy atyja rendezte ügyeit, mégis sok 

ügyes-bajos dolga akadt. Ő maga mondja, hogy örök-

sége elég kevés volt s panaszkodik, hogy még ezt is ki-

sebbítették.2) Kalmár Imre nagyszombati bírónál tilta-

kozik atyja végrendelete ellen, melynek értelmében an-

nak özvegye 400 forintot kap.3) Majd adósleveleket Sür-

get s a Panithyné után fenmaradt ruhákat.4) 

Egy be nem végzett per is maradt atyjáról.5) Ez 

ugyanis 1564-ben pert indított Bekényi Alaghy János el-
len, kinek fogadott testvére volt Gávai Balaskó István, 

Sámboky Magdolna testvérének férje. Bekényi és Gávai 
1555-ben I. Ferdinándtól birtokot kaptak. Gávai még 

ezen évben meghalt s szerződés alapján Alaghy örö-

kösödött. Ezt támadta meg Sámboky atyja s követelte 
Qávai özvegye, Magdolna számára az özvegyi hitbért. 

Eöllépett továbbá azzal a váddal, hogy Alaghy birto-

kában lévő Gávai-kincsek közt ott van az özvegynek, 

Magdolnának 300 forint készpénze, melyet férjhezmene-

tele alkalmával kapott s melyet Alaghy nem akar kiadni. 
A Pört Sámboky atyja nyerte meg. A pozsonyi káptalan 

jan. 29-én be is akarta iktatni a kérdéses birtokDa, 

öe^Alaghy szolgái fegyveres erővel megakadályoztak. A 
" " V v T ^ : saját nyilatkozatát: . . . >nec ab eis (lib is) edendis typo-

graphos ulla gratia expectanda, minus exigenda deterrere aut morari 
U nquam soleo, sat mercedis mihi publica est utilitas.« (L Laertu u.o-

f "is De Vita Philosophorum Libri X. Antv. 1566. Apponyi i. m. 

h 266.) 

_ 2) V. ö. Grolierhöz intézett levelét. Emblemata 1566-iki kiadás 1Itt 
*patrimonium satis angustum«.- ról beszél, az 1564-iki kiadasDan 

*conditionis satis angustae* miatt panaszkodik. 
R . S) L. Irodalomtört. Közi. XVIII . . . . Kossá közlését. A lcvel kelte 

B e c s- 1566. nov. 12. 
4) L u- o. ... „ 

M . 5) Ezt kimerítően ismertette Illésy Századok 1899. 525. s kov . i -

csak annyiban szólunk róla, amennyiben Sambucus eletenek mege 

Tesehez szükséges. 
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két fél halála miatt a pört Sámboky és Alaghy kiskorú 

gyermekei folytatták. 1571. jun. S-án közös megegyezésre 

jutottak, mely szerint Sámboky 500 frt. kielégítést kap. 

Ezt meg is kapta és mégis folytatta a pert, mely ismét 

az ő javára dőlt el. Ezenkívül már csak azt tudjuk, hogy' 

a másik fél megújította a pert. 

A nagyszombatiakhoz intézett leveleiből1) kitűnik, 

hogy szülővárosával élénk összeköttetésben volt. Hol 

ő kért tőle valamit, hol meg a város vette igénybe párt-

fogását. 1567. jul. 4-én kappanokat kér lakodalmára, 

1569. aug. 30-án pedig gabonát, mert Bécsben nagy a 

szükség.2) Ő viszont a város érdekében beszélt a pápai 

követtel és a görci püspökkel,8) majd a város kérelmére 

kivitte, hogy a nagyszombatiakat a komáromi vám alól 

fölmentették.4) Külföldi ismeretségét és nagy összeköt-

tetését is igénybe vette a tanács, amennyiben Banchay 

György számára, kit Wittenbergbe küldenek, a taná-

rokhoz szóló ajánló levelet kér tőle.5) Sámboky figye-

lemmel kisérte pártfogoltjának külföldi tanulmányait s 

örömmel értesíti, hogy Joach. Camerarius levelében di-

cséri Banchay Györgyöt.6) Míg ezt a tehetséges ifjút a 

tanács további pártfogásába ajánlja, addig Dobos diák-

ról, kinek tudományát megvizsgálta, kedvezőtlenül nyi-

latkozik.7) 

1567-ben Sámboky megházasodott. Aug. 4-re Bécs-

ben tervezett esküvőjére meghívta a ngyszombati ta-

nácsot8) s a bírót feleségével együtt.9) Felesége Egrer 

1) A nagyszombati városi levéltárból közölte Kossá Irodalomtört. 

Közi. XVIII. 370. s köv. 11. E levelek közül néhány Pozsonyból van 

keltezve, ahol Sambucus — bizonyára hivatalból — többször megforduit-

2) L i. h. 
3) L. u. o. 1564. szept. 10. 

«) U. o. 1567. dec. 2. 
5) U. o. 1569. ápr. 14. 

«) U. o. 1570. febr. 27. 

7) U. o. 

8) U. o. 1567. júl. 4. 

9) U. o. 1567. júl. 10. 
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Krisztina, Egrer Kálmán nagyszombati polgár leánya 

lett.1) Az üdvözlő versek közül tudomásunk van Pur-

kircher György epithalamiumáról, amely azonban sablo-

nosságában és elvontságában semmi egyéni dolgot nem 

tartalmaz.2) Szokásban volt, hogy az udvari történet-

írók házasságuk alkalmával valami ajándékot kaptak; 

Sámboky 70—80 frt. értékű aranyozott ezüst serleget 1 ka-

pott.3) 

Számolnunk kell most már azzal a kérdéssel is, hogy 
miIyen vallású volt Sámboky. Erről azért nem szóltunk 

előbb, mert akkor már elve későbbi mozzanatokra kel-

lett volna utalnunk. E kérdést fölveti Bél.1) Szerinte 

Sámboky protestáns volt, mert az »Index Expurgatorius 

Madriti a. 1667«-ben ez olvasható: »Joannis Sambuci 

°Pera non permittuntur, nisi corrigantur.« Weszpremi 

tovább viszi a kérdést s az imént felhozott adaton kívül 
különösen két bizonyitékra támaszkodva kimondja, hogy 

Sámboky az új hit híve volt.5) Fölhozza a Consp. Hist. 
u" iv . 1566. évhez fűzött ezen megjegyzését: »Jo. Sam-
bucus. . . homo Lutheri dogmatibus depravatus.«') Hi-

vatkozik egy ugyanott található adatra, mely szerint töb-

bekkel együtt 1583-ban Sámboky is pénzbírságot iize-
t e tt , mivel Ernő főherceg rendeletét áthágva, gyermekei-

é t titkon behívott protestáns papok által kereszteltet-

ek 01 cg.7) A nehézséget Bél és Weszprémi csak abban 

Hk, hogy Sámboky protestáns létére ünnepelyes te-

metésben és epitaphiumban részesült, holott ez csak a 

étolikusoknak járt ki.8) 

9 V. ö. 1567. júi. 4-iki levelét. 
2) L. Századok 1S99. . c 

1 R 7 o
3 ) V . ö Franki: Berger Illés magy. historiographus. Szazadok 

I 8 ' 3 . 386. 1. 
4) Notitia II. 92. . , . 
6) Succ. Medicorom IV. 383. »renovatae religionis adsecla.« 

. h 9 Consp. Hist. Univ. Vienn. ex Actis veteribusque documenns 

' ° a- 1565. ad a. 1701. deductae . . . Viennae MDCC • H-

w
 8) * Érnestus' Archídux decrevit, ne iunera haereticorum ulü comi-

t e n t u i « (1578.) L. u. o. 28. 
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Több ellenmondónak látszó adat kerül elő e kérdés 

tárgyalásánál. Királyhüsége, a Habsburg-házhoz való 

feltétlen ragaszkodása s előkelő udvari hivatalai mellett 

lehetett Sámboky az új hit híve, kivált olyan uralkodók 

alatt, mint Miksa őstRudolf, akik a tudományért sok min-

dent elnéztek; sőt Miksa egyenesen kedvezett a protes-

tánsoknak. 1565-ben mán a főbb emberek közt is kezdett 

terjedni a lutheranizmus, kivált mikor Miksa »Acatho-

licis Austriae Ordinibus« szabadságot is adott. Az egye-

temen is többen, akik eddig csak titokban tartoztak az 

új hithez, most nyíltan vallották Luther tanait.4) Tilta-

kozások ellenére még a rektorságba is lutheránus 

került.2) 

A nagyszombati események s családi viszonyai azt 

mutatják, hogy Sámboky már gyermekkorában megis-

merhette a reformációt. A nagyszombati tanács, melybe 

Sámboky atyja is tartozott, az ott székelt érsekséggel 

szembeszállt a reformáció mellett. Király és esztergomi 

érsekek többször tiltakoztak a reformációnak a városba 

való befogadása ellen.3) Két nőtestvérének, Annának és 

Katalinnak férje, Nyilas' István és Panithy János a refor-

máció hívei voltak.4) Az sem hallgatható el, hogy a fia-

tal Sámboky miért siet épen Wittenbergbe, mely akkor 

a protestáns ifjak célpontja volt. 

Ő maga — egy-két bizonytalan kijelentését leszá-

mítva — nem nyilatkozik vallásáról. Nem lehet az ilye-

nekből sem sokat következtetni: 

. . . . »sít cunctis eadem, sit una 

Gentibus nunc Relligio, cadantque Schismata tandem.«5) 

Vagy: 
»Instent frigora quod nimis timenda, 

Falsarum haereseűm, stygisque fraudes.«6) 

h U. o. 12. 1. 
2) U. o. 14. 1. 
3) V. ö. R. M. K- T. IV. 269. Oláh és Verancsics érsek levelezését. 

Monum. Hung. Hist. IX. X. XI. 

9 V. ö. R. M. K. T. IV. 302. 
5) op i a t . . . Basileae 1552. Ad puerum Jesum oda. 

9 Poemata . . . Patavii 1555. 6. 1. 



Hiszen a katholikusok és protestánsok kölcsönösen 
fogták rá egymásra' a tévedést s nevezték egymást eret-
neknek. 

Az ország- több katholikus főpapjával jó viszony-

ban van; különösen Oláh Miklóshoz és Verancsics An-

talhoz benső barátság fűzte. Az elsőhöz való viszonyát 

láttuk már. Verancsics leveleiben »Magnifice Domine et 
frater clarissime«-nek szólítja. Sámboky több üdvözlő 

verset ír hozzá, egy izben Törökországból való szeren-

esés visszaérkezése alkalmával.1) Verancsics szőnyege-

bet hoz neki emlékül Törökországból,2) majd »vinum 

°eorgianum«-ot küld neki s kéri, hogy szerezzen meg-

felelő lakást.3) Többször szó esik közöttük a törökkel 

folytatott háborúkról s mint történetírót figyelmezteti 

Verancsics Sámbokyt, hogy el ne mulassza a jelen sza-
zad eseményeit, zűrzavaros viszonyait megörökíteni. ) 

Szóbakerülnek az egyházi ügyek is. Sámboky érdeklő-

désére Verancsics azt válaszolja, hogy a bibor ruhára 
még nem számít.5). A vallási viszonyok említésénél álta-

lánosságban ugyan, de, mégis talán valami célzatossággal 
ezeket a buzdító szavakat irja Sámbokynak:... »ad eum 

(se. Deum) ccnvertamur, legem eius observemus, man-

datis pareamus et diligamus mutuo, demusque operám, 
u t eandem reconciliemus, ad Catholicam fidem reversi et 

eeelesiis commentiis atque angularibus destitutes.« ) 
Armnt azonban Sámbokyra vonatkozó célzatosságot el-

áshatunk e 'szavakba, úgy azt is állithatjuk, hogy oly Ka-
í(dikus emberhez intézett'buzdítás ez, aki vallása ügyeit 
nagyon szivén viseli. 

H'-t XX 22 1568. 
1) L. Verancsics összes munká . Monum. Hung. Mis. 

maÍ- 12. kelt levél. 
2) U. o. 
3) U. o. X. 311. 1571. okt. 16-ról keltezett level. 
4) U. o. Levél kelte: 1573. febr. 25-

5) U. o. X. 311. 1571. okt. 16-ról keltezett level. 
6) U. o. X. 349. s köv. 11. 
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Janus Pannonius kiadásának1) Liszti püspökhöz inté-

zett ajánlásában egyenesen útmutatásokat ad Sámboky, 

hogy milyenek legyenek a katolikus püspökök, t. i. leg-

főbb gondjuk a vallás legyen; ők mutassanak jó példát, 

akikre annyi szem1 irányul, mert ellenkezője jó hírnevük-

nek árt s az egyháznak is nagy kára lesz belőle. A papi 

méltóságot az igazság, erkölcs és józanság vértjével 

övezzék körül.2) Ebből csupa jóindulat érzik kí a katho-

likus Egyház iránt s az ityen szavakat szokatlan volna 

hallani a XVI. században a reformáció egy hívétől, ha 

nem vennők figyelembe Sámboky békés, szelid, türel-

mes természetét, ellenszenvét a vallási torzsalkodások 

iránt. Sámboky lezeken humanista voltánál fogva is köny-

nyebben fölül tudott emelkedni. Ezek s még hivatala 

megmagyarázzák barátkozását, jó viszonyát a katholikus 

főpapokkal is. 

A Cons. Hist. Univ. Vienn. említett adatai alapján 

Sámbokyt legalább az 1566. évtől a reformáció hívének 

kell vallanunk, de mint láttuk, egyes körülményekbe'.! 

arra lehet következtetni, hogy már a szülői házban is ab-

ban nevelkedett. 

Vallásáról tehát nem igen nyilatkozik, de annál in-

kább tanújelét adja vallásosságának. Jó, igaz keresztény 

volt, kinek szivén feküdt a vallás megbecsülése s fáj-

dalommal szemlélte a széthúzást, a gyűlölködést, a val-

lások sokféleségét, mely előbb-utóbb istentagadásba 

visz.3) 

i) Jani Pannonii Episcopi . . . omnia opera. Viennae 1569. 
3) . . . »non res aliae potius, neque occupationes, quam religio 

vos teneant. Eam puram in pectora vobis creditorum insinuate, exem-

plis obligetis. Vos alii observant, vos spectant, quos si offenditis, magnó 

cum vestro dedecore, maiore ecclesiae periculo, ac iniuria discedunt. 

Sin Sacerdotii dignitatem veritate, doctrina, moribus, liberalitate com-

moda testaiam iuste tuemini, facile sequuntur praeconio. . . 
8) »Religionis . . . ea varielas est . . . ut propemodum, aliquis ne 

sit Deus num futura post sit vita addubitetur; tantnm abest, ut rectam 

salutis viam controversiis odiisque accensa disputatio patefaciat.« (L. 

Oratio in obitum . . . Georgii Bona . . . Patavii 1560. 11. I.) 
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Hivatalainak élve, mindig új és új barátokat sze-
rezve, a régiekkel föntartva a jó viszonyt, sokaktól« 

tisztelve, Miksa és Rudolf kegyében, tudományos mun-

kálkodás közt élt Bécsben Sámboky. Rudolf mint »hono-

rabilis doctus, fidelis nobis dilectus Joannes Sambucus 

Doctor ac historiographus noster«-t említi1) s még a ma-

gasrangúak is így tisztelték: »Excellens Dominus Doc-

tor Joannes Sambucus.«2) Barátaitól, ismerőseitől hoz-

zá intézett levelekből a legnagyobb tisztelet, megbe-

csülés olvasható ki. Az »Eruditissimo Viro«, »Clarissimo 

Doctissimo Viro D.«, »Nobili et Clarissimo viro«, »Mag-

"iíico viro, eruditae doctrinae copia, virtute et dignitate 

amplissimo« s hasonlói címzések neve mellől nem marad-
nak ;el«.«) 

A szerény, visszahúzódó Sámboky bizonyára azért as, 
hogy tudományos munkásságának annál behatóbban el-

késsen, többször falun, majd meg más helyeken időzött. 

Slotiusnak is, aki a császári könyvtár rendezése alkalma-
V*1 segítségét kéri, »30 Augusti 1575. ex Villula Manners-

dorffiensi« kelettel ír s nagy elfoglaltságára hivatkozik. ) 

Maga is bevallja s rosszalja azon eljárását, hogy falusi 

magányában a főúri köröktől nagyon is visszahúzódott.5) 

Blotiushoz intézett levelében családi bajokról is pa-

naszkodik.6) Közelebbről nem mondja meg, hogy mik 
a z°k, de nagyon valószínű, hogy évi fizetésének ki-
adása körül támadt nehézségekre s az ebből származott 

^aládijbajokra céloz, Ernő főherceg levelében is, melyet 

9 L. Tud. Gyűjt. III. 40. 
2) U. o. 

3) L. bécsi udvari levéltár. 
4) V. ö. Kollár-Lambecius i. m. I. 1032-1033. 

M 0) > r n e gravius etiam accusem, qui mea me a^Xo'tTjX'. (simphci . «-
d n . m e 0 S U S í n t r a q u c parietcs et latibula conpidens, de cursu vigim 
u u ° m m annorum nu.lum fe;e praeter Weberum ex intimo Senatu vc 

^ p e l l a r i m , vei ad mensam eorum fue.im. itaque a n i r n i contem.ene 

£ eP/e mihi nocuei im. . .« V. ő. Blotiushoz írt levelet Kollar-Lamb. i. 01 • k 1034. 

„ 6) » . . . nunc, ubi ruri ago, praecipue rei familiaris molestiis pror-
SUS detereor.« L. u. o. 
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1579. júl. 23-án Sámboky fizetését sürgetve a pozsonyi 

kamarához intézett, a családi bajok annak következmé-

nyeképen vannak feltüntetve, hogy évi fizetését már 

többször nem kapta meg.1) E levélből kitűnik, hogy Sám-

bokynak három évig kellett fizetésére várnia. Szorult-

ságában az udvarhoz; fordul, ahonnan mennek is sürgetői 

levelek a pozsonyi kamarához. Látszik, hogy az udvar 

nagy jóindulattal volt iránta s többféleképen igyekezett 

baján segíteni. Decretorum seu articulorum . . . liber cí-

mű munkáját, melyet Bonfinius 1581 -iki kiadásához csa-

tolt, az uralkodó 6000 rhenes forintról szóló utalvánnyal 

jutalmazta. 1582. ápr. 25-én 300 tallér évi penzióról, 

majd ujabb 500 frt.-ról szóló utalványról van említés, de 

pénzt ezek ellenében nem igen kapott.2) 

Anyagi zavarainak egy másik oka a sűrű könyv-

kiadás lehetett. (Bécsben való, letelepedése idejére körül-

belül 33 munka kiadását lehet számítani.) Ernő főher-

ceg 1579. júl. 23-iki, a pozsonyi kamarához intézett sür-

gető s már említett levelében »opus inchoatum«-ról tesz 

említést, melynek megjelenésére Sámbokynak pénzre van 

szüksége. Nem hallgatható el szenvedélye a régiségek, 

érmek, szobrok, kódexek, könyvek gyűjtésében. Ezek-

nek megszerzésében fáradságot és költséget nem ismert. 

Mát Bécsben való letelepedése előtt említi értékes könyv-

tárát, melyet kincsekért nem adna.3) Ezt a könyvtárt 

1) Idézett levelet 1. Anz. 1776. 176. 1. és Ungr. Mag. 1781. I. 417. 

Századok 1899. 530. 1. közli még llléssy, aki Sambucus fizetése körül 

támadt nehézségeket bőven ismerteti. 

2) L. Századok 1899. 30. s köv. 11, 
3) Per hoc vero biennium (valószinü, hogy párisi tartózkodása 

után következő két évi olaszországi út) scias me multis módis biblio-

thecam auxisse ornasseque meam, nummos, quas tantopere extollebas, 

maximé raris cumulasse, ut vei summis Cardinalibus admirabiles Romae 

fuerint et per Italiam principibus doque operám, ne meae conditionis, 

satis angustae, liberális tamen, atque illius stúdiósáé vetustatis, quisquam 

me superet. L. Emblemata . . . Antverpiae 1564. 232. 1. Grolierhez 

intézett levél. 1566-iki kiadásban: »Per hoc tr iennium». . . és »conditio-

nis angustae« helyett »patrimonii satis angusti«-ról ír. 
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azóta mindig gyarapította, úgy hogy a korabeli jelesebb 

könyvtárak közt megemlítik.4) Mikor Edeiing Chrytraeus 

Dávidot, akit Miksa a protestánsok ügyében hitt meg, 

Bécsbe kisérte,2) a sok nevezetesség közt megtekintette 

Sámboky könyvtárát is, melyről ezt írja: 

»Nec mihi Sambuci, variis conferta libellis, 

Praetereunda recens Bibliotheca fűit.«3) 

Saját nyilatkozataiból kitetszik, hogy nagyon szere-

tett könyvtáráról beszélni, nagy ö r ö m é t lelte benne s 

"agy gondot fordított rá. 

Bármennyire is szerette könyvtárát, melyet szavai 

szerint kincsekért nem adott volna, mégis egy izben 

Budolf (meghagyására ötszázharminc könyvet és egy régi 

szobrot a császári könyvtárnak eladott.4) Halála után 

Blotius könyvtárossága idejében az egész Sambucus-

ényvtár ide került. Blotiusnak a könyvjegyzéken talál-

ható, 1587. ápr. 13-án kelt megjegyzése szerint kétezer-

hatszáztizennyolc könyvről volt szó. 

Ezek után már csak halálára vonatkozó azon adatunk 
van, hogy 1584. jűn. 13-án szélhüdésben halt meg 53 .éves 

érában Bécsben.5) Sz) Molnár Albert szerint »sok mun-
kái után a császár udvara mellett (1584.) hólt meg a 

écsi akadémiában.6) Bécsben temették el nagy pompá-
vak Epitaphiuma: 

Sambucus linquas coluit qui dodus et artes, 

Cui natale fűit Pannonis ora solum: 

Caesaris historicus praemissi temporis acta 

Et dignos scripsit cognitione libros. 

Arinios inter meruit quoque nomen Olores, 

Carmine iucundum qui cecinere melos. 

Ante diem quamvis Musis plorantibus ipsum 

E medio tulerit mortis avara manus: 

9 Gábriel Nandaeus: Traiedé des plus belles Bibliotheques pu-

°'Iclues et particuliers . . . Paris 1664. L. Lambecius-Kollár i. m. I. 209. 

9 Consp. Hist. Univ. Vien. MDCCXXI I . III. p. 2. 
3) Apponyi i. m. 321. 1. 

9 Lambecius-Kollár i. m. 86—S7. 
5) Bél: Notitia II. 90. Weszprémi i. m. III. 324. 1781. 
3) Dézsi: Sz. Molnár A. naplója, levelezései és irományai. 437. 
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Ipse tamen superest meliori parte superstes, 

In coelis anima nomine c'arus humo. 

Ni! in soiertes Musarum iuris alumnos. 

Mors habét: a Musis doctus obire nequit. 

Obiit Id. Jun. MDLXXXIV . Aetat. L I ID ) 

Sámboky özvegyet és árvákat hagyott hátra, akik 

a fizetés ügyében folytatták a ;korábbi eljárást, t. i., Mogy 

az uralkodóházhoz fordultak, ahonnan mentek a megha-

gyások a kamarához. Végre az özvegy is, mint előbb 

férje, átruházással segített magán.2) Azon följegyzés-

ből, melyet Blotius Sámboky könyvtárjegyzékére tett, 

kitűnik, hogy özvegye abban az évben, 1587-ben már 

férjnél volt. Árvái közül csak a legidősebb leányáról 

van szó, aki szintén jelen volt atyja könyvtárának át-

adásánál. 

Ötenhárom éves korában halt meg Sámboky, ami-

kor még erőt és kedvet érzett a munkához, amikor még 

tervei voltak a jövőre. Ez aránylag rövid életkor az 

eléggé gyér és hiányos adatok dacára is olyan embert 

mutat be, akinek igen sok jó barátja volt s akit igen so-

kan szerettek és becsültek, sőt, aki megismerte, nem is 

tehetett mást. Szeretetreméltó, szerény, szelid, rokon-

szenves, jó ember volt, a tudományok fáradhatatlan mű-

velője, szorgalmas, európaihírű tudós. Szülővárosa lako-

sainak, a nagyszombatiaknak méltán hozhatja fel köve-

tendő például Sz. Molnár Albert ezen szavakkal: »Hoz-

hatnám elő sokaknak példájokat, az, kiknek számkivetés-

ben bujdosásoknak haszna, dicséreti kiterjedt nagysok 

időre, népekre; de rövidségnek okáért az előszámlált 

példákhoz mostan csak imez (eggyet adom, az, mely az 

Kegyelmetek városának dicséretig néz, becsületes Nagy-

Szombati uraim. A mi magyar nemzetünkben soha senki 

sem találtatott, ki több drága szép könyveket bocsátott 

x) Weszprémi i. m. 324—5. Rá vonatkozó epiccdiumok olvas-

hatók: Czvittinger 330, 331. Bod: Magyar Athenas 236. Bécsi udvari 

könyvtár 9736, 9737. 

2) V. ö. Századok 1899. 532. 1. 



A
 J) L. Postüla Scultetica ajánlólevelében. Közli Dézsi: Sz. Molnár 

• naPlója, levelezése és irományai. Bpest, 1898. 437. 1. 

volna ki az Kegyelmetek városából való Sámboki János-

nál. Mellynek könyvei Nagy-Szombatnak deákul Tirnavia 

nevét sok nemzetségeknél esmeretessé, híressé tötték.«1) 

Sámboky mindig megmaradt magyarnak. Bár külföl-

dön 22 évig 'vándorolt, végre pedig a bécsi udvarban lvál-

Hlt hivatalt, mégsem felejtette el neve mellé odatenni a 

»Pannonius«, »Tirnaviensis« jelzőt. Hazájára sokat gon-

dolt, féltette, aggódott érte s fáradozott megmentésén 
úg)r, amint meggyőződése sugallta: kiűzni a törököt a 

Habsburg-ház segítségével. Voltak eszméi, melyeket a 

külföldön szerzett s a főemberekhez intézett buzdítá-

saiban Magyarországon akart értékesíteni. így Janus 

Pannonius kiadásának előszavában Lisztihez Magyaror-

szág szellemi életéről szól s az iskolák szükségességét 

hangsúlyozza. Meg van győződve arról, hogy a magyar-

kan szunnyadó szellemi erők vannak s a válságos idők 
miatt csak a kedvező körülmények hiányoznak azok 

felélesztésére. 
A tudományok iránt' való önzetlen szeretete nem is-

mert határt. Egész életén át tanult, dolgozott ember-

társai előmeneteléért. Sok könyve is ezt célozza. Úgy, 
mint Sz. Molnár Albert, ő sem eredetiségre, hanem in-

kább hasznosságra törekedett munkáival, melyek gyak-
r i n paedagogiai célt szolgáltak. Sámboky megérdemli, 
hogy 

neve, emléke az utókor számára fenmaradjon. 
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Munkásságának ismertetésében szó lehet Sámboky 

költeményeiről, philologiai irányú szövegkiadásairól és 

udvari történetírói működéséről. A következőkben a 

humanista költőről és ¡általános vonásokkal a philologus-

ról akarunk jellemzést adni. Nagyszámú szövegkiadások-

ból álló philologiai munkássága célja és iránya taná-

csolja, hogy ilyen kisebb ismertetés keretében elsősor-

ban általános vonásokra szorítkozzunk. 

5ámboky költeményei. 

A humanista költőket két tényező szülte és nevelte 

költőkké: a tehetség és a folytonos gyakorlással elsajátí-

tott ügyes utánzási készség. Akiben tehetség volt, költe-

ményein ott érezhető a Múzsa lehelete. A régi rómaiak 

is a Múzsa jelenlétét keresték a költői termékekben. Aki-

nek ez nem jutott ¡osztályrészül s 'mégis költő akart lenni, 

föllépett ügyes utánzónak. Hiszen a klasszikus költők em-

lőin nevelkedett föl, el volt telve eszméikkel, eltanulta ki-

fejezésmódjukat s a szorgalmas gyakorlás, ügyes után-

zás tette költővé. Az ilyen költőknek nem is rótták ffel 

az eredetiség hiányát, a lépten-nyomon föllépő reminis-

cenciákat, sőt a klasszikusokban így nyilvánvalóvá lett 

jártasságuk dicséretükre vált. Megállapítható azonban, 

hogy eredetiség hiányában a humanizmus költészetére 

káros hatással voltak, eltekintve attól, hogy hány rossz 

költő jutott köztük felszínre, mert legalább üdvözlő vers-

sel, költői levéllel sokan megpróbálkoztak. Ők is, mint 

nálunk a klasszicizmus korában, kellő kritika hiányá-

ban siettek egypár sor, gyönge versikéért megállapítani 

i s -



egymásról: »úgy látszik, mintha Apollo sugallná.« Ka-
zinczy korában is így vélekedtek a »lelkes istenfik« pár 
sornyi verséről. 

Költészetük nagyrabecsülésében s a lelkesedésben 
mindannyian megegyeztek. Csak saját körüknek s nem 
az alsó rétegeknek, a köznépnek, a »profanum vulgus«-
nak énekelnek. Jellemző erre e költeménycím és a köl-
temény egypár sora: »Judicium levioris vulgi contem-
nendum esse.« 

»At mihi livor iners sacras ne tangas Camoenas, 

Nil sapis, effracto sed pollius omni gustu 

Et tibi rumpaníur tacito licet ilia morsu 

Scribimus aethereo carmina digna Jovi 

. . . si livor edax mea carmina carpit 

Sic par Vergilio Meonideque lego«. 

(Joach. Camerarii Papeberg, Libellus Novus.) 

Ha támadták őket, a költők szent hivatását emle-
gették: 

»In eum, qui dixit poétas corrumpere scholas omnes. 

Culpa notanda: pios sine cussa laedere vates, 

Atque Dei donum commaculare nefas.«1) 

Sámbokyt a szorgalmas, gyakorlott, ügyes, inkább 

bizonyos készséggel, mint költői tehetséggel rendelkező 

boltok csoportjába sorozhatjuk. Ő »poéta doctus.« Eb-
ben a csoportban aztán elég előkelő helyet foglal el. 
T öbb benne az eredetiség, mint legtöbb költőtársaban, 

hevesebb az érzelgősség* és cifraság, több benne az egy-

szerűség, természetesség, őszinteség. Olvassunk el egy-
egy üdvözlő verset, költői levelet vagy elégiát tőle s 

Például Lotichius Secundustól s mindjárt látni fogjuk a 

különbséget. Sámboky költeményeiből m e g i s m e r j ü k a 
szerény, magábamélyedő, nyugodt természetű tudóst, 
a k b - saját megjegyzése szerint - ritkán tud valami Ki-
02111 a sodrából. Volt benne költőiség annyi, hogy gon" 



50 

dolatait, üdvözleteit, barátaihoz intézett leveleit, er-

kölcsi eszméit, jókedvét stb. mértéket megütő költemé-

nyekben ki tudta fejezni. 

Ha a mondottak után fölemlítjük költői munkáit, 

talán nem is kell fölvetnünk a kérdést, hogy érdemes-e 

Sámbokyval, mint költővel foglalkozni. 

Jiíj[i.Y]Y0Ptaf- Basileae 1552. kiadásában függelé-

kül mintegy 34 oldalra terjedő költemény-gyűjteménye 

van. E költeményekről Sámboky a címlapon megjegyzi: 

»Adiectis quoque eiusdem Poematiis aliquot, aliorum 

propediem edendorum velut primitiis.« 

Poemata ,Quaedam Jo. Sambuci... Patavii 1555. 68 

oldalra terjedő verses kötet. 

Emblemata . . . Jo. Sambuci... Antverpiae 1564, Meg-

jelent hat latin és egy francia kiadásban. Egy-egy ki-

adás 230 oldal. 

Elegiae Cl. Jo. Sambuci. Norimbergae 1579. 12 oldal. 

Hozzá kell vennünk ezekhez egyéb munkáiban el-

szórtan található költeményeit/ 

Ekkora költői munkásságot Sámboky kora is mél-

tányolt. Több verses és prózai feljegyzés azt mutatja, 

hogy híres költőnek tartották. Barátainak hozzá inté-

zettüdvözlő verseiben, költői leveleiben magasztalt költő, 

majd »poéta scitus, docíus.« Lotichius sec. Sámboky egyik 

verskötete élén így 'magasztalja a költőt: 

Qualis vere novo rosa flore decentior omni, 

Aut viola, irriguae quam fovet humor aquae, 

Tale tuum carmen, suaves ita spirat odores 

Et decor hinc violis ceitat et inde rosis.1) 

Ugyanott, hol Amerpachius ismert nyilatkozatával 

Sámbokyt philologussá avatja, ő maga magát költővé is 

felavatja s ezt Amerpachius szentesíti. Ő volt buzdí-

tója a költészetben is.2) . 

9 Poemata . . . Jo. Sambuci . . . Patavii 1555. 

9 Praeterea veneror doctas Heliconis alumnas, 

Et Phoebi nomen Threiiciamque lyram. 



A Jr^r^oy.v. c. munkájához csatolt költeményei-

vel Sámboky belépett a humanista költők közé. E gyűj-

temény legnagyobb részét barátaihoz, ismerőseihez in- 1 

tézett üdvözlések, költői levelek teszik, melyekből min-

dig az igazi humanista barátság szel. Ő is azt vallja, hogy 

a (költőben valamely isten lakozik s hogy a költő hal-

hatatlan.1) Költői hivatását úgy igyekszik kimutatni, hogy 

nem lévén semmi mása, költeményeket ad ajándékba, 

melyeket Kalliopé sugallt.2) 

A klasszikus reminiscenciák e gyűjteményben for-

dulnak elő legsűrűbben: 

Vade numinibus, precor secundis 

Dextris alitibus, Deo berigno 

Imbri r,e removere, nec procellís : 

Veníorum premat Aeolus furores 

Titán et foveat diu serenus 

I vates . . . 

(Ad toxiten suum zpo^sa-riy.ov.! 

E költemények közt külön ki kell emelnünk azokat, 

melyeket ;mestereihez intézett. A tanítvány részéről a 

Esztelet, megbecsülés, hála' sugárzik ki belőlük; a tiszte-

iét nemsokára barátsággá fejlődik. A reminiscenciákért 
i s jellemző a Sturm Jánoshoz intézett költemény: 

Long-e sim patriis licet huc degressus >b oris 

Nec sint divitiae quas tener Indus liabet: 

Aurea non quamvis mihi iam siuí pocula Sturmi 

Non Tyriae vestes, nec vel'era murice tlncta 

(Ad Jo. Sturmium praeceptorem suum.; 

Az általában komoly hangot meg-megszakítja egy-

Pár ditirambikus költeménye/Ezek a félig humanista, 
f ( % philologus költők szakítanak a renaissance költök 

Deseret hoc nunquam meus ardor, amorque Camoe!>aa. 

Doñee ego vivam, dum calor ossa reget . . . 

Ingens Pieridum numen ubique viget. 

Harum cultor ego, ut crebro suasisti m a i J e D 0 ^ r ( a i Q9__ioO. 

¿ÍTjP'TjŶP" 
9 V. ö. e gyűjteményben Ad Philippum Apianum suum. 
2) V ö. u. o. Ad Theodorum Apianum. 
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csapodárságával, sokszor léha hangjával; az igazi római 

módra megült víg lakomák leírása azonban náluk is elő-

fordul. Az ilyen költemények hangjából kihallatszik a 

víg cimborák dőzsölése, pohárcsengés és szép lányok 

kacagása. Az ilyen hangú költeményekben a különben 

csendes természetű, nyugodt, szelid Sámbokyra alig le-

het ráismerni. 

Ilyen lendületes, ditirambikus költeménye: De Ca-

lendis Januariis ad Valentium Erythraeum. A háborúk 

miatt tett panaszát csakhamar fölváltja a vígabb hang: 

Ornemus mensas epulis, placidoque Lyeo 

His ita curatis landem, dapibusque remotis, 

Ad mumerum moveat vir, mulierque pedes. 

Et quia nunc etiam cernes vaga munera ferri 

Colchicae pecudis vellera tincta croco 

Mutua cum volitent, quicquid tenet India rubro 

Gurgite, felici cespite quicquid Arabs : 

Qua' nam te concha done<i', gemmamque nitenti ? 

Nihil habeo praeter carmina pauca vides. 

Non tamen haec spernas, aequant nam vilia dona: 

Haec muicent Clarium munera visa deum. 

Ad Balthasarem Conradum. Egy nála megült lako-
mát énekel meg, melyet soha nem fog elfelejteni. 

. . . Danubius donec mihi volverit amnes, 

Peclore labetur non tua caena meo. 

Desierat radios iam spargere coelo, 

Instaba'nt celeris noctivagaeque vices, 

Quam nos duxisti fraterno foedere iunctos 

Ad coenam, curas diluimusque mero 

Semper eris curae maxima parsque mea. 

Martinalia ad Petrum1 Lotichium II. aliosque sodaíes. 

Kis változtatással ugyanez megvan egy másik versgyűj-

teményében is.1) Sámboky, Lotichius II. és humanista 

barátaik igazi római módon Márton napját ünneplik. 

In Octobres Idus, quae sunt natales Vergilii. Elégia. 

Az egész görög-római mitológia szellemvilágát fölidézi 

ezen a napon. Erre az alkalomra írt Lotichius II. is1 egy. 

i) Poemata . . . Jo. Sambuci . . . Patavii 1555. 
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költeményt, melyben Sámboky, Apianus és Lotichius ün-

neplik koszorúsán Vergilius születése napját. Sámboky 

költ eménvében is ők szerepelnek: 

Tu puer heu cyathos reple nünc saepe falerno, 

Non aniat hic vatis pocula parva dies. 

Hanc lucem patera ducamus, carmine multo, 

Dum sol Hercu'eis lampade mergat aquis. 

Hinc molestae fugiant curae liíesque nefasque 

Et procul hinc quicquid displicuisse poíest. 

Tristibus hic nullus iocus est: Veneres, Charitesque 

Adsint cum íepidis plurima verba iocis. 

Sikerült, csattanós De Pallade sua c. költeménye: 

Quantumvis laudes generosam Gallé Lycorin 

Ac tecum repetas saepe, Puella places: 

Tu quoque Naso putes aliis praestare Corynnam, 

Omnibus ut spinis alba ¡igustra solent 

Et multum redamet Ne mesis te culte Tibulle, 

Cynthia nec soiitos abnuat ipsa thoros: 

Haec mea sola tamen cuncfis formosior ilüs, 

Pallas, quae cerebio prodiit alma Jovis. 

Ezt a víg, pajzán hangot csakhamar fölválja a ko-
moly, vallásos hang, a pogány istenek helyett a kereszté-

nyek segítő Istenéhez, a múzsák helyett a keresztény 

szentekhez fordul. Ezi az átmenet egyazon költeményben 
i s észlelhető, mint pl. a Martinalia-ban. In natale Christi-

ben a ditirambikus hangot csakhamar fölválja a himnusz 

őszintébb, bensőbb hangja. 

Non mihi Pegasidum numen, sacrasve puellas 

Jam precor ut veniant, taceat quoque doctus Apollo. 

(Hymnus in natalem Christi.) 

Mégis megértjük s nem rójjuk fel hibájául, hogy 
a megváltás analógiáját az antik mitológiából veszi. 

Vallásos költeményei közé tartoznak még: Ad pue-
r u m Jesum oda. Oratio Dominica. In festő Cathannae. 

Ebben a keresztény szent erényeit magasztalja s szem-

beállítja a pogány istenekkel. Lehet, hogy ezt a költe-

ményt Katalin nővérének szánta. Ex evangelio Math. 

ad Christum. Ahogy a tengeren a szélvész alkalma-
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val megsegítetted a tanítványokat, úgy segíts minket 

is a háborúban. 

Hazájáról sem feledkezik meg költeményeiben. Ilyen-

kor Isten segítségét kéri a vallásilag is meghasonlott 

ország számára. Egyetértésért könyörög, hogy az át-

kos ellenségtől, a pusztító háborúktól megszabaduljon. 

Ez Sámboky költészetének egyik alaphangja. Ezt fe-

jezi ki Pannónia ad Germaniam c. költeményében. El-

panaszolja a sok bajt, háborút s hőn óhajtja, vajhat 

a nemzet saját erejével győzhetné le az ellenséget. Ma-

gyarország sorsa közös Németországéval. 

A második versgyűjteménye önálló kötetben je-

lent meg. Poemata quaedam Joannis Sambuci Tirna-

viensis, Pannonii, Patavii conscripta. Patavii Gratiosus 

Perchacinus excudebat 1555. Ez könyvészeti szempont-

ból is ¡érdekes. Szabó-Hellebrant Régi Magyar Könyv-

tár bibliográfiái leírása szerint leírja Denis, Wien Buch-

dr. Található a göttingai egyetemi, müncheni udvari 

és az upsalai egyetemi könyvtárban. (Ez utóbbi év 

nélküli kiadás). Weszprémi említ egy Londonban 1741-

ben megjelent kiadást is. — E megjegyzést ki kell egé-

szítenünk azzal, hogy az 1555-iki kiadás a kecskeméti 

kegyesrendi társház könyvtárában is található. E pél-

dány 32 számozott levél; kettő hiányzik belőle.1) 

Ez az a verskötet, melyet Sámboky első versgyűj-

teményében megigér. Az előbbi költemények »primitiae 

propediem edendorum«. A kötetben vannak üdvözlő ver-

sek, főrangúakhoz, tanáraihoz, jóbarátaihoz intézett köl-

tői levelek, elvont, elmélkedő, oktatói tárgyú epigramma-

féle költemények, epigrammák, epithalamiumok, epita-

phlurnok és vallásos versek. Az előbbiekhez képest fej-

lődést tapasztalunk. Szakít a túlságos utánzással s egyé-

niségre törekszik. Kitűnik ez különösen ama elmélkedő, 

oktató irányú verseiből, melyekben egy-egy erényt, életel-

9 E példányt a kecskeméti kegyesrendi társház könyvtárában 

Német Károly piarista rend főnöki titkár fedezte föl s használatra nekem 

szívességből átengedte. Fogadja itt is a hálás tanítvány köszönetét. 



vet testesít meg: Reverentia, Senum Gratia, Fides, Re-

quies, Disciplina, Studium, Admonitio, Pietas, Divitiae, 

Divites, Poena, Contemptus, Fortuna, Studia, Pax, Vita, 

Spes, Amicitia, Mediocritas, Simulatio, Vita, Qe patria, 

Reprehensio, Varia esse dona, Aetherna, Favor stb. Ezek 

a kis veisíL a magába elmélyedni tudó, az élet viszon-

tagságaiban, a sok utazás, tudományszerzés alatt so-

kat tapasztalt, józan, gazdag léleknek őszinte reflexiói. 

Enemíí költeményeiben Sámboky nem alkalmi költő; ezek 

örökérvényű eszméket tartalmaznak. 

Epigrammáiban Martialis elvét tartotta szem előtt: 

»Parcere personis, dicere de vitiis.« Csak néha-néha 

szúr. (In maledicum quendam. Medicus et cocus, in 

malum medicum. In iurisconsultum quendam.) 

A fő rangúakhoz, tanáraihoz, barátaihoz intézett köl-

tői levelekből itt is tisztelet, megbecsülés, önzetlen ba-

rátság sugárzik ki. A kötet élére helyezett Ad reve-

rendissimum archiepiscop. strigonien. D. Nicolaum Ola-

üum ... c. költeménye megüti az óda hangját. 

Vallásos költeményeiben összeolvad hazaszeretete e; 

vallásszeretete, mert a hazának és hitnek közös ellen-

sége van: a török. Sokszor panaszkodik szegény ha-

zája romlott állapotán s legtöbbször Krisztushoz fo-

lyamodik. Ad Christum hangja és verselése hasonlít az 

egyh ázi himnuszokéhoz. 

Precamur adsss tempore 

O Christe, nostris cor.sule 

Rebus, levans nos dextera 

Sacro malis ac numine. 

A XV. és XVI. szazad humanista költői közt egyik 

különbség, hogy az utóbbiak a csapongó jókedv, víg, 

Pajzán, de általában nem ledér hangja mellett nem 

rcstelték a vallás szelíd hangját sem megszólaltatni. 
H ° gy példát említsünk, különbség van Janus Panno-

nius és Sámboky közt. S e különbség oka nemcsak ez 

utóbbi szelíd, nyugodt természetében, vallásos lelküle-

tében leledzik; ez általános jelenség, itt fejlődést ve-
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veszünk észre, mely Sámboky idejében még tartott. 

Még a római elégia költők sikamlós verseinek utánzá-

sában is igyekeztek elkerülni a ledér hangot.1) Sámboky 

így üdvözli a Catullust utánzó Hilarius Canciunculust: 

Legi versiculos tuos, Poéta 

Multos haud ego praeferam libellos: 

Quod oratio sit bona, elegansque. 

Gratae res simul et satis pudicae: 

Vivet, crede mihi, sacer liuellus.2) 

E változás kitűnik a XV. és XVI. század epitha-

lamiumaiból is. A rómaiaknál dívott házassági énekek 

sem kerülték ki a humanisták figyelmét. A korábbiakra 

inkább az érzéki szerelem festésében hatottak, amely 

hatás a későbbieknél, Sámboky korabelieknél általában 

elveszti erejét. Kivétel van; így például Béza sem átall 

képzeletben újházas barátjának zárt ajtaján dörömbölni 

és leskelődni.3) 

Sámboky enemű költeményeiben is a legtisztább 

hang szólal meg a házasság szentségéről, melynek tör-

vényeit Isten rendelte: »Aliter vetat poenisque diris 

vivere.«4) Leánytestvérének férjhezmenetele alkalmával 

így ir: 
Fidite, nec moveant haec foedera casta profani: 

Aetherna castitatis olim praemia.5) 

Van egypár elegiája is. A mai értelemben vett elé-

giának ezek közül az epitaphiumok felelnek meg leg-

jobban- Elegiáinak ilyenféle címeket ad: Elegiae de na-

tali Christi Servatoris et Maria eius Matre a'c reliquis 

Feriis sequentibus. In Octobres Idus, quae sunt faata-

les Vergilii Elégia. A humanisták elegiáinak tárgya vál-

9 V. ö. Pl. Lotich. II. verseit. 
2) Poemata 20. Grotiusnak is az a véleménye, hogy: 

»Neque vero nobis licuit, quod sibi permisit 

Martialis, cui saepe sola obscoenitas epigramma fűit.» 

Hugonis Grotii Poemata Lugduni 1639. 

3) V. ö. Jani Gerneri et Margaretae Vraniae R. M. K. T. IV. 298. 

«) Poemata 28. 5) U. o. 29. 
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tozó. Grotius Hugó elegiái közt reflexiókkal tárgyalja 

Quis putet? in glacie veros invenimus ignes?1) Loti-

chius De suo in pátriám redita facta iam pace tárgyú 

elégiák mellett előfordulnak ilyenek is: Ccnqueritur, 

quod in primo aetatis flore relictis studiis militiae eo-

gatur. De amoribus suis canit Poéta. Ezekben már van 

panasz, fájdalom, melyet többször a csalódott sze-

relem vált ki, de elégia marad akkor is, ha a bol-

dog szerelemről szól. Ügy látszik, e kor elégiáinak ter-

mészetére hatottak Tibullus és Propertius elegiái, aki-

ket a legszívesebben utánoztak.2) Ezek alatt pedig a 

római elegia addig fejlődött, hogy az eredetileg epikus 

elem helyett a lírikust tették benne uralkodóvá, sok-

szor szubjektív érzéseiket és élményeiket dolgozták 

föl.3) Emellett voltak a humanistáknak saját poétikai el-

veik is.4) 

Nagyon emelték Sámboky költői hírnevét emble-

mái, tekintve, hogy költői munkásságának tekintélyes 

részét teszik s velük a szimbolikus költészetnek /azt 
a faját művelte, mely akkor nagyon elterjedt és [ked-

d i t volt. Ez a kor szerette a szimbolikust az ábrázo-

lásban és a költészetben egyaránt. A történelem és mi-

tológia alkalmas mozzanatait felhasználta jelképeknek.5) 
A címképeken is minden szimbolikus, emblematikus. A 

könyvkiadóknak is megvan a maguk szimbóluma, em-

blémája. Plantinus, Sámboky egyik kiadója, nyílatko-
zik, hogy mennyire elterjedtek az emblémák. Sámboky 
t ehát kora költészetének igen' divatos, kedvelt faját mu-
Velte. Sikerét ezen körülményen kívül még az is fo-

kozta, hogy emblemái gazdag tartalom, kötlőiseg es 
a képek csinossága tekintetében a többi emblémák ko-

J'jMdváltak.6) 

x) Elegiarum lib. I. 17. 1. 
2) V. ö. Lotichius II. 
3) Némethy G . : A római elegia. Bpest, 1905. 57. 
4) Borinski: Die Poetik der Renaissance, Berlin. 1886. 
5) L. u, o. 185. . k 
c) Emblemái hat kiadást értek s francia nyelven is megjeleni . 
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Mi az emblcma? Föltehetjük a kérdést, mert Sárn-

boky elméleti fejtegetéséből, melyet kiadása elé bocsá-

tott s más megjelent emblemákból következtetve sok-

szor fölcserélték a szimbólummal. Megállapítható, hogy 

itt fejlődés van e három fokozattal: epigramma, szim-

bólum, emblema. A szimbólum nem más, mint egy 

hosszabb, vagy rövidebb epigramma alakjában kifeje -

zett hasonlat három részben: kép, lemma és a kép al-

kalmazása. Az emblema nagyon hasonlít hozzá s azért 

gyakran föl is cserélik vele.1) Ingadozás látszik például 

Jo. Camerarius-nál. A cím szerint szimbólumokat és 

emblemákat tartalmaz a könyv, holott mindig ugyan-

azt az eljárást követi.2) Például: egyik képen egy Sast 

látunk, csőrében kígyót tartva. Egy magas hegyen 

pihen, ahonnan a fenyegető zivatart láthatja. A kép fö-

lött ez van: »Non usitata vehor.« A kép alatt ez olvas-

ható: 

Nubila si fuerint, sapienter comprime linquam 

Tunc loquere, illuxit si qua serena d.'es.3) 

Ez Camerarius szerint szimbólum vagy emblema; 

legtöbbet szimbólumnak mond, de hasonlót néha em-

blémának is nevez. 

Sámboky emblema-kiadásában ezeket jegyzi meg: 

rosszul értelmezik ezt a műfajt, akik bármilyen jeles 

mondást, történeti mozzanatot, közismert, szinte elcsé-

pelt mesét, mondát, lemma alakjában kifejezett mon-

dást, szálló igéket stb. emblemáknak gondolnak. Ezen 

az alapon ugyanis ábrázolhatók volnának a költők gnó-

mái, mesék, történeti példák, közmondások. Az em-

blema, a műnek melléklete, mely változatossá, dísze-

sebbé teszi azt, tartalmával oktat, költői alakzataival 

1) A iz imbo'um és emblema viszonyáról említést tesz Friedreich 

Endre: Halápy Konstantin emlékezete. Temesvár 1903. 47. 1. 
2) Joach. Camerarius Norimb.: Symboloruin et Emblematum ex 

volatilibus et insectis desumptorum Centuria tertia coliecta. Franco-

furti 1672. 
3) V. ö. Jo. Camerarius i. m. 



szemléltet, legtöbbször elrejti a valódi értelmet, s bur-

koltan mondja meg az igazat, mint azok a jegyek, a 

melyek minden /közelebbi meghatározás nélkül, csak főbb 

vonásokban utalnak valamire. 'E^a/Acü görög szó azt 

jelenti, hogy valamit beletesz,, elrejt. Itt el van rejtve 

a valódi értelem, mely megfejtésre vár. Az emblema 

a problémánál burkoltabb, rejtettebb, de az aenigmá-

nál világosabb értelmű. 

A szimbólum (seu rcapaarjfwc) maga a rajz, a kép. 

A kettő közt rokonság van; körülbelül olyan viszony-

ban vannak egymással, mint a hasonlat és metafora.3) 

Sámboky emblemáinak a beosztása ugyanaz, mint 

Camerariusnál láttuk. A kép fölött jelmondat, de alatta 

Sámbokynál a rövidebb epigramma meghosszabbodott. 

Emblémái közül sokat barátjaihoz, ismerőseihez, 

pártfogóihoz, jeles férfiakhoz intéz. Szülővárosának, 

Nagyszombatnak (Tirnavia), atyjának, Istvánffy Miklós-

nak is van emblemája. Külön emblema a Sámboky-cí-

mer.2) Fidei canum exemplum címűn a külföldön ván-

dorló Sámbokyt látjuk lóháton, két kutyájától kisérve, 

egy másikon pedig, amint sólymával vadászik. 

Camerarius idézett munkájában jelzi a forrásait. Meg-

adjuk, hogy,egyes uralkodóknak is voltak kedvelt szim-

bólumaik és emblemáik. így pl. V. Károly császáré: 

vdlám és tolajág fölött nyugvó sas. A kép fölött: »Cuique 

suum.« Második Miksa császár pedig ezt a görög mon-

dást szerette használni: „sv %atpo> sxatspov". Sámboky nem 

ielzi a forrásait. Ilyen sokoldalú, sokat tanult és sokat 

Gpasztalt humanistának, aki a tudományoknak majc-
n e m valamennyi ágában jártas volt, nem lehetett nehez 

emblémáihoz anyagot találni. Sokszor saját élményéi 

Volgáinak forrásul. Szép képei kitűnnek másokéi ko-
2ÜI- Nagy hasznát vehette itt értékes éremgyüjteme-
nyének is. 

9 V. o Emblemata Jo. Sambuci Antverpiae 1564. 
~> L. EmbJemala . . . Aníverpíae 1564. 167., 184., 192., 200. 1. 
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Ugyancsak nagy szolgálatot tehetett éremgyüjte-

ménye egyéb képes, leginkább arcképes kiadásainál is.1) 

Az ilyenek epigrammákkal ellátva szinte el voltak ter-

jedve s van valami közük a szimbolikus költészethez; 

ezek a szimbólumoknak, emblemáknak mintegy mel-

lékhajtásai. ; 

9 Romanorum Principum Effigies.. . Argentorati 1551. Arcus 

Aliquot Triumphal. Et Monimenta . . . Antverpiae 1572. Icones Veterum 

Aliquot, Ac Recentium Medicorum Eiegiolis Suis Ed i tae . . . Antver-

piae 1574. 
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Sámboky mint philologus. 

A humanista Sámboky kora már nemcsak rajon-

gani tudott a régi klasszikus világ termékeiért, hanem 

a földolgozáshoz is hozzálátott. A humanista philolo-

gusok csoportjába tartozott. Nagy szorgalommal, kedv-

vel, sőt szenvedéllyel1 gyűjtögette a klasszikus világ em-

iékeit, maradványait, különösen a ritka kódexeket és sie-

tett ezeket másokkal is megismertetni. De kiadásaiban 

nem mulasztotta el egyik kódexet egybevetni a má-

sikkal s nagy gondot fordított arra, hogy megbízható 

szöveget adjon. 

Sámboky helyet érdemel a philologia történetében 
s különösen az ifjú magyar philologia történetében. Vári 

i^ezső A classica philologia encyclopaediájai) c- mun-

k á b a n helyet biztosít neki, bár inkább szorgalmáért, 

gyűjtő kedvéért,mint szövegkritikájáért, mert e tekin-

*etben nem fért fel fortunatus-szal. Nem ,érhetett fölmert 
sámboky kiadásainak száma aránytalanul nagy. Több-

kor panaszkodik s fájlalja, hogy tüzetesebb szövegkri-
f|kát nem végezhetett a nagy sietség, a kiadók sürge-

sse miatt. Munkái kiadásában az a cél vezette., hogy 
a birtokában levő, nagy fáradsággal, drága pénzen meg-

szerzett, ritka, nehezen hozzáférhető kéziratokat kozre-
b°csássa, az érdeklődőknek hasznossá tegye. Tobb-

ször egyenesen paedagogiai célzattal, tanulóknak szanta 

^unkáját, a szövegen elvégezvén olyan munkát, ami-

') Budapest, 1906. 441. ! . 
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lyent ideje engedett s mely használhatóvá s így cél-

jának megfelelővé tette. Sámboky nem annyira mély 

tudományu, mint inkább gyakorlati philologusnak mu-

tatkozik. Elve az volt, hogy a philologia nagy épületét 

lassan, óvatosan, apróbb kövekből kell felépíteni s nem 

nagy sziklatömbökből, mert ez sokszor kockázatos s 

eredménytelen lenne. De bebizonyította, hogy van ereje 

s a nagyobb sziklákkal is tud bánni. Kora megértette 

Sámboky célját, méltányolta, sőt magasztalta philolo-

giai munkásságát. Hátrahagyott munkáinak elseje is 

philologiai: Dioscoridis Libri Octo Graece et Latiné. 

Castigationes in eosdem libros Parisiis . . . 1549. Már 

ezen munkájáról feljegyezték, hogy igen ritka és nagy 

értékű kódex alapján adta ki, melyet még más hat kó-

dex-szel egybevetett és sok helyen kijavított. E kiadás 

jegyzeteit használta fel később Antonius Saracenus Dio-

corides kiadásában. A philologiával kezdte munkássá-

gát s nem is hagyta abba egész élete végéig. Munkái 

közül a harmadikat: Jr^yofAcci, Hoc Est Conciones ali-

quot Ex Libris Xenophontis de Praedia Cyri . . . Ba-

sileae 1552., volt tanárának, Vitus Amerpachiusnak adja 

át javítás végett, aki az ifjút a már említett nyilatko-

zatával philologussá avatja, mert »singulare studium li-

berális eruditionis-t« és »nec iudicium et profectum Vul-

gare«-t födözött fel benne. Ezért érdemesnek tartja 

munkáját a kiadásra, pedig ő nem igen szokta a kezdő 

ifjakat erre buzdítani. Ez az ifjú az ünnepeken, mi-

kor társai szórakoznak, mulatnak, könyveihez siet s 

visszatér »ad studia pristina«, fordítja Xenophont. Strass-

burgban pedig a híres Sturm tanítványa lett, akinek át-

átadja görög-latin fordítását és kéri véleményét. 

A fölavatott philologusra igen jótékony hatással 

volt a római klasszikusok ősi hazája: Olaszország. Hí-

resebb könyvtárait meglátogatta s másolta a legré-

gibb kéziratokat s drágán megvette a legritkább pél-

dányokat. Mikor pedig a küzdelmes vándorlással össze-

kötött tudományszerzés után Bécsben letelepedett, még 



nagyobb philologiai munkásságot ígért. Bízott értékes 

könyvtárában, céloz a kódexek olvasásában, kijavítá-

sában, homályos helyeinek megvilágításában való jár-

tasságára. Ezen igéretét' be is váltotta. 

Philologiai munkáinak nagy részét görög-latin ki-

adások teszik. A súlyt ezeknél a görög szöveg megjaví-

tására és a latin fordításra helyezi. A görög szövegen 

elvégzi a javításokat s a helyrehozott szöveg alapján 

jó latin fordítást igyekszik adni. Ez a csoport mutatja 

leginkább Sámboky gyakorlatiasságát és paedagogiai 

célzatát, melyet ő maga is jelez ilyen kitételekkel: »pro 

tyronibus Graecae linqae,«1) »in utriusque linquae Grae-

ce et Latiné studiosorum gratiam«,2) »usu magnó pu-

blico«, »in usum Graece discentium selecti.« »Ego haec 

pueris velut aliud ágens imposui3) . . . »ad eum finem 

eomparatus est, ut pueri ad consuetudinem scribendi 

introducerentur«.4) Hogy minél hasznosabb kéziköny-

veket adhasson ki, többször vázlatot, rövid tartalmat, 

fölosztást, a végén indexet nyújt. 

A görög és latin szöveg vagy hasábosan, vagy nyom-

tatva, vagy a görög szöveg után következik a latin for-

dítás. Latin stílusát általában bonyolult, nehézkes mon-

datszerkezetek jellemzik. Fordításaiban inkább az 

értelemre, mint a hűségre törekszik. Ő maga egy ízben 

így nyilatkozik: »praesentio hanc primam quasi ingres-

síontin vertendi meam' non quidem illám novam ratione, 
Sed a doctis repetitam... Negare id non possum. Ve-

*) J7j|iY]Y0ptaq Hoc Est Condones Aliquot Ex Libris Xenophon-
t l s--. Basileae 1552. 

2) Epist. conscr. Methodus . . . Basileae 1558. 

. 3) Ludani Samosatensis D ia log i . . . Basileae 1576. Ennek prae-
at|ojában Heyden Seb. az olvasóhoz a következő epigrammot írja: 

»Qui non simul iun^it documenta Latinis: 

Is vere docti nomen habere nequit. 

Ergo puer parvo coémas hunc aere libellum 

Quo bene percepto turn quoque Graeca scies.» 
4) Epistolarum Conscribendarum Methodus . . . Basileae 1552. praef. 
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rumtamen feci id, tum quia exemplar Graecum rnen-

dosurri erat: tum quia non solum verba reddenda, sed 

vero e'tiam latiné faciendum id esse putavi«.1) 

Módszeresebben s több szövegkritikával dolgozik 

latin kiadásaiban. Ezek közül fontosabbak: Ars Poetica 

Horatii . . . Antverpiae 1564. Petronii Arbitri Massiliensis 

Satyrici Fragmenta... Antverpiae 1565. E két kiadás 

most már elég ritka, de a címből és a leírásból meg-

tudjuk, hogy az előbbit paraphrasissal látta el, az utób-

bit kijavította és a hiányokat pótolta. A legalaposabb 

philologiai munkát Plautus kiadásában végezte. M. Ac-

cii Plauti Comoediae Viginti . . . Antverpiae 1566. Má-

sodik kiadás Basileae 1568. Sámboky Camerarius űj 

alakú munkája után (Basel 1552.) Plantinus és má-

sok kérésére még alaposabb szöveg kiadására vállal-

kozott. De ebben sem ¡nyújthatott olyant, mint amilyent 

szeretett volna, mert a kiadó mindig sürgette, s ezen 

munkája közben érte atyja halálának a híre.2), De a 

kiadó még így is nagyon meg volt elégedve. »Poéta tam-

quam ex Orco revocatus esse iure censetur« — írja 

Plantinus az előszóban. 

A kiadás Plautus következő husz vígjátékát tar-

talmazza: Amphitruo, Asinaria, Aulularia, Captivi, Cur-

culio, Casina, Cistellaria, Epidicus, Bacchides, Mostella-

ria, Mienaechmi, Miles gloriosus, Mercator, Pseudolus, 

Poenulus, Persa, Rudens, Stichus, Trinummus, Trucü-

leritus. Kiadásának értékét ő maga is a pótlásokban 

látja, melyeket régi, meg nem nevezett kódexekből tett 

a szövegen. »Mitto- t ibi . . . observationes quasdam et va-

rias in Plautum de chirographis vetustissimis... collec-

tas scripturas, adeoque etiam ultra omnes aliorum editio-

nes ad trecentos pene versus desideratos, quos meo et 

publico meliore fato reperi« — írja az előszóban. Föl-

használta másoknak a jegyzeteit is, így C. Langiusét, A. 

9 Epistolarum Conscribendarum Methodus . . . Basileae 1552. praer. 
2) L a kiadás eiőszavát. 



Turnebusét és Hadr. Juniusét, akiknek észvételeit rész-

ben; a könyv szélén tüntette fel, részben függelékképen a 

könyvhöz csatolta. Saját olvasásait a szélen S betűvel, 

ha pedig Langiuséval egyeznek, S L betűvel jelzi. 

A második kiadás csak külföldi könyvtárakban ta-

lálható. A címet közli Szabó—Hellebrant Régi Magyar 

Könyvtár III. M. Accii Piauti Comici Omnium Lepidis-

simi, Gravissimi atque elegantissimi Comediae Viginti: 

post Joannis Sambuci diligentiam... editae sunt. Basi-

leae, Ex Officina Heruagina, per Eusebium Episcopium, 

Anno 1568... Közli Plautus életét is. Hozzájárul kü-

lön címlappal: Eruditorum Aliquot Virorum De Comoe-

dia et Comicis versibus commentationes: itemque in 

Plautum annotationes et aiia, quibus totus fere Plautus 

explicatur A jegyzet szerint a szöveget Sámboky 

kiadása alapján Coelius Secundus Curio adta ki, egybe-

vetvén más kódexekkel. Téves tehát Nandel állítása 

(Plauti Comoediae Vol. III. Paris 1822. 623. 1.), hogy 

^ jegyzeteket Camerarius írta, mert ezek a függelékben 

vannak.1) 

Philologiai irányú kiadásait jellemzi, hogy néme-

lyek több kiadásban is megjelentek. így: Luciani Sa-

mosatensis Dialogi Coelestes, Marini et Inferni (görög 

és latin) . . . Argentorati 1550, 1554, 1572, Basileae 1576. 

Epistolarum Conscribendarum Methodus . . . Basileae 

1552, 1558. De Imitatione Ciceroniana Dialogi í res . . . 

Parisiis 1561, Antverpiae 1563, 1568. Luciani Samosaten-
s is Opera, Quae quidem extant omnia, Graece et La-

hne. . . Basileae 1563, 1602, 1609. Sententiae Et Regulae 
vítae Ex Gregorii Nazanzeni Scriptis Collectae, Eius-
dem Jambi aliquot, nunc primum editi... Antverpiae 
l5h8. Cracoviae 1578. Az elsőséget, amely bizonyos 

szempontból egy-két kiadásától nem vitatható el, sze-

nt i föltüntetni. 

9 L. Szabó-Hellebrant R. M. K. III. 1. k 
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Ranzanus Epitome Rerum Ungaricarum . . . Nunc 

primum edita... Viennae 1558, Bonfini Rerum Ungari-

carum Decades... Basileae 1568, Francofurti 1581, *) 

az ehhez csatolt Brodarics, Symposion Trimeron: Sive 

Antonii Bonfinii De Pudicitia conjugali et virginitate 

Dialogi III. Nunc primum... prolati... Basileae 1572, 

Bonfinii. . Decades... Francofurti 1581-höz járuló De-

cretorum seu articulorum . . . liber.. kiadások udvari tör-

ténetírói működéséhez tartoznak. Ugyancsak ezt egészíti 

ki megjelent beszédei közül kettő. Az egyiket Ferdinánd 

halálára írta,2) a másik Rudolfról szól.3) A többi meg-

jelent négy beszéde közül kettő emlékbeszéd; az egyik 

Stubenberg Jakab báró halálára, aki 1559. febr. 27-én 

halt meg tizenhét éves korában Paduában.4) A másik 

a már ismeretes beszéd Bona Györgyről.6) Elsőnek 

megjelent beszéde címe: Oratio, quod oratores ante 

poetas a pueris cognoscendi sínt.0) In Christi natalem 

címűt Augsburgban mondta el az 1553-ik év kezdetén. 

E kis életrajznak és rövid ismertetésnek az a fcélia, 

hogy megemlékezzék Sámbokyról, akit korában és ké-

sőbb is oly magasztalban emlegettek s így a magyar 

humanizmus történetének adataihoz valamicskével hozzá-

járuljon. Sámbokyt ugyan, a sors korán elszakította hazá-

jától s huszonkét évi külföldi vándorlása alatt a külföld 

élénkebb, pezsgőbb szellemi,élete hatott humanista mun-

kásságára, a sors ugyan egészen nem adta vissza soha, 

de Sámboky azért csak magyar humanista. Magyarnak 

9 Újabb kiadások Hanoviae 1606, Coloniae 1690. 
2) Oratio Cum Epigrammatis Aliquot Epitaphiis In Obitum Fer-

dinandi P r im i . . . Viennae 1565. 
3) De Corona Serenissimi Rudolphi Regis Ungar iae . . . 25. Sept. 

1572. ad status Regni et a l i os . . . Viennae 1572. 

4) Megjelent 1559-ben Páduában. 
5) Megjelent u. o. 1560-ban. 
6) Megjelent Baselben 1552-ben. 



Postilla Scultetica ajánlólevelében. Közli De'zsi; Sz. Molnár A. 
naPlója. levelezése és irományai. Bpes 1, 1898. 437. 

érezte, vallotta magát s magyarnak tartották mások is. 

Helye ott van a többi magyar humanista között és mun-

kássága a magyar humanizmus irodalmát gyarapítja. 

Sz. Molnár Albert már idézett szavai szerint1) »A mi 

magyar nemzetünkben soha senki sem találtatott, ki több 

drága szép könyveket bocsátott volna ki az Kegyelme-

tek városából való Sámboky Jánosnál. Mellynek könyvei 

Nagyszombatnak, deákul Tirnavia nevét sok nemzetsé-

geknél esmerctessé, híressé tették.« 
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I R O D H L O Í T L 

A Sámbokyra vonatkozó irodalom, különösen a régibb, életé-

nek és működésének rövid s nagyobbrészben ugyanazon mozza-

natok fölemlítésére szorítkozik. Élete körülményei miatt a rávo-

natkozó adatok szétszóródtak és gyérek. Használható adatokat 

nyújtanak többször munkáinak praefatioi és kódexeire tett meg-

jegyzései. 

Alig. deutsche Biographie XXX. Leipzig, 1889. 

Allgem. Lexicon IV. 

Anzeigen. Wien 1776. Lebensgeschichte des Joh. Sambucus. 174—176, 

183—184, 191—192. 

Apponyi S.: Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok a XV—XVI . 

században. Bpest, 1900. I. 

Ballart: Acad. Scientiarum II, 185. 

Bél: Notitia Hung. II. 92. 

Bocatius: Hungaridos libr. II. (Két költemény.) 

Bod: Magyar Athenas. 235—6. 

Boissardus: Icones illustr. virorum. Francofurti 1597. III. 76. (Sámboky 

arcképe epigrammával.) 

Csontosi: A bécsi udvari könyvtár hazai vonatkozású kéziratai. Magyar 

Könyvszemle IX. 1884. 157—308. — A berni városi könyvtár 

hazai vonatkozású kéziratai. U. o. XII. 1887. 242—248. 

Camerarii Joach. Papeberg: Libellus Novus Epistolas et alia quaedam 

documenta doctorum complectens. Lipsiae 1568. 

Conspectus Hist. Universitatis Viennensis. . . ab a. 1565. ad a. 1701. 

deductae. 1722. 

Czwittinger: Specimen. 323. 

Dézsi: Sz. Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. Bpest, 1898. 

Franki: Berger Illés m. kir. historiographus. Századok 1873. 

Franki: Hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. Bpest, 1873. 274. 

Gemeinnützige Blätter 1826. 69. sz. (Bildnisse berühmter Ungarn is-

mertetése.) 

Haner: Scriptores rerum Hungaricarum. Viennae, 1777. 
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Horányi: Mem. Hungarorum. III. 196-203. 

Illésy: Sámboky J. történetíróról. Századok 1899. 524. (Különösen atyjá-

tól rámaradt pöreit és fizetése körül támadt nehézségeket is-

merteti.) 

Katona: Hist. pragm. Hung. Budae 1794. II. 628. 

Kollár: Analecta Monum. Vindob. 1761. 

Kollár-Lambecii Comment. Bibi. Caes. Vindob. (Több kötetében leírja 

Sámbokynak a bécsi udv. könyvtárba került kéziratait. I. 87. lapon 

Sámboky arcképe látható. L. elül.) 
Kossá.- Adatok Sámboky János életéhez. Irodalomtört. Közi. XVIII. 

366. (Közli Sámboky Nagyszombatba küldött leveleit.) 

Kovachich: Scriptores rerum Hungaricarum minores. Budae 1798. 

Lipsi Justi: Opera omnia. Vesaliae 1675. I. 436. 513. 

Lotichii sec. Elegiae. Carolus Traugott Kretzschmar 1773. (Költői leve-

velek Sámbokyhoz.) 

Magyar Kurir 1789. 972. Sámboky János mint érmész. 

Manutii Pauli Epistolarum Libri XII. Venetiis 1582. 203. 205. 220. 

Mangold közleménye a Pallas Lexicon 18. II. Pótk.-ben. 832. 

Moechsenius: Catalog. Icon. clar. Medicorum. Berol. 1771. 117. (Arckép.) 

Monum. Hung. Hist. IX. 222. X. 311. 349. XI. 244. 306. 

Nandaeus Gábriel: Traiecté desplus belles Bibliotheques publiques et 

particuliers . . . Paris 1664. 

Nessel: Catalog. Bibi. Caes. Manuscr. Cod. Theolog. 1690. (A könyv 

elején sikerült arcképe látható. Sámboky több kódexét ismerteti.) 

Oldenburgerus Thesaur. Rerum publ. P. IV. 432. 

Petrik: Könyvészete I. 514. III. 354—55. III. 403. (Kiadások.) 

Pogiani Juli i : Epist. et orationes. Voi. IV. Romae 1758. 34-35. 

Reusner Nic. Icones Viror. Iliustr. Argent. 1590. 394. (Sámboky arc-

képe epigrammával.) 

Remellay Gusztáv. Sámboky János. Magyar Néplap 1857. 83. (Arckép.) 

Rotarides Lineament. Hist. litter. Hung. 42. I. 

Szabó—Hellebrant: Régi Magyar Könyvtár. III. 1—2. 

Syntagm. Institut. Iuris. Imperial. etc. Claudopoii 1593 

Szilády: Régi Magyar Költők Tára. IV. 75-77. 

Szinnyei: Magyar irók élete és müvei. 101 f. 

Tudományos gyűjtemény 1831. III. 34. Sámboky életrajzához járuló 

töredék. 
Brigarisches Magazin. 1781. I. 414. 1788. IV. 498. Beitrag zur Lebens-

geschichte des Jch. Sambucus. 
v á n Rezső: A klassz, philologia encycl. Bpest 1906. 441. I. A class. 

philologia módszeresitése hazánkban. Phil. Közlöny XIX. 187. 
Veress Andreas: Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae 

studentium. Voi. primum. Bpest, 1915. (A jelen életrajz és ismer-
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tetés kézirata Veress idézett munkája megjelenésekor már készen 

volt. Ennek dacára pótlólag néhány helyen hivatkozunk rá.) 

Victor Petrus: Var. Lect. Lib. 37. c. 18. 

Weszprémi: Succincta Medicorum Hung, et Trans. Biographiae 1781. 

III. 322. s köv. IL IV. 247. s köv. II. 

A bécsi udvari könyvtár kéziratai közül a következőket 

használtuk: 

Hier. Arconatus epitaphiuma Sámboky halálára. (1736. sz.) 

Embléma Sámbokyról, Georg. Leoninustól, ki Pozsonyból küldte Bécsbe 

Engelhartnak. (9737.) 

In Maximiliani II. e comitiis Augustanis reditum ODvyaptottxov in vi-

gília Trinitatis 1566. (7284.) 

Hieronymo Volfio. Lutetia, pridie Idus Dec. (Levél) (9736.) 

Divum Maxlmilianum Laudatiuncula Sambucl. (7600.) 

A könyvtárt a háború tartama alatt bizonytalan időre bezár-

ták s igy a még ott levő kéziratokhoz nem lehetett hozzá jutni. 

Horváth István: Adversaria de Joanne Sambuco et operibus ejus. Pes" 

tini 1870. Codex Mus. Nat. Ouart. Lat. 1370. 

E helyen is köszönetet mondok Német Károly piarista rend-

főnöki titkár úrnak, aki Sámbokyra vonatkozó értékes repertóriu-

mot adott át. Úgyszintén Friedreich Endre dr. és Balanyi György 

dr. piarista tanár uraknak, akik a budapesti, illetve a szegedi 

kegyesrendi házi könyvtárból több forrást bocsátottak rendel-

kezésemre. 

Kéziratok. 








