
egyházi énekköltészetben és a kéziratos 
szerelmi költésben — igen gyakori a jambusra 
emlékeztető lejtés. E verselési mód indítékai 
különbözőek; a kéziratos szerelmi költés jam-
bus-szerű sorai Szabolcsi szerint a törökös 
,,ha bánéra "-jambus hatásának tulajdonítha
tók (e hatás már a XVI. században, Balassi 
költészetében kimutatható), az egyházi ének
költészet pedig nyugati, latin versek és dalla
mok ösztönző hatására élt vele. Ebből a 
szempontból Nyéki Vörös Mátyás (akinek 
neve Szabolcsinál csak egy jegyzetben olvas
ható), különös jelentőséggel bír. Verseinek a 
közeljövőben megjelenő kritikai kiadása szá
mos új adalékkal fog Szabolcsi fejtegetései
hez járulni. Nyéki Vörös vermei között van 
például a Mit használ kérlek a világ . . . kez
detű, ennek az a nevezetessége, hogy az egész 
versen (nemcsak egyes sorain vagy verssza
kain) következetesen, tudatosan alkalmazott 
jambikus lejtés vonul végig. 

Az újabb magyar irodalomról szóló, ter
jedelemben kisebb, vázlatosabb tanulmányok 
szervesen kapcsolódnak a kötetnek első
sorban a régi irodalom, területén kifej
tett fővonalához. Az „Ádám hol vagy?" 
című cikk is magyar jambusoktól, Ady jám-
busairól szól, mégpedig ismét dallamhoz való 
viszonyában. Csakhogy ezúttal nem a szöve
get inspiráló, hanem a szöveg hatására kelet
kezett dallamról, Kodály megzenésítéséről 
van szó, amely egyúttal „a vers elemi fogan

tatásának zenei törvényszerűségeit" is fel
tárja. 

A magyar irodalom egészének szemmel^ 
tartásával készült a József Attila „dallamai"-
ról írt dolgozat is. Egyetlen ritmusformának, 
a gagliardának szerepét vizsgálja József 
Attila költészetében, s kimutatja, hogy itteni 
használata mélyen a magyar hagyományok
ban gyökerezik: e versforma a halotti Beszéd
től fogva otthonos a magyar irodalomban s 
József Attila is ezt az örökséget veszi át. 

Szabolcsi Bence tudósi erényeit már sok
szor méltatták. Kiemelték roppant tájékom 
zottságát, azt a komplex szemléletet, amely 
nem elégszik meg egyetlen szempont alkal
mazásával, hanem a jelenségeket több tudo
mányág módszereinek egyidejű alkalmazásá
val igyekszik megmagyarázni. E komplex 
szemlélethez az is hozzátartozik, hogy a 
magyar irodalmat sohasem elszigetelten nézi, 
hanem mindig az egyetemes európai irodalom 
folyamába köti. Talán csak egy dolgot sajnál
hatunk, írásai egy részéről, mégpedig éppen 
az újabb időben készültekről elmondható azy 
amit egyikükről ő maga írt: „Pusztán ötlet
szerű rögzítései olyan megfigyeléseknek, ame
lyek a József Attila költeményei közt lapozó 
muzsikusban felmerülnek és — túlnyomó
részt — bővebb magyarázatra várnak." Űgy 
érezzük, hogy e ,,bővebb magyarázat" meg
adására is Szabolcsi Bence lenne a legilletéke
sebb. 

• Stoll Béla 

BORZSÁK ISTVÁN: AZ ANTIKVITÁS XVI. SZÁZADI KÉPE 

(Bornemisza-tanulmányok) Bp. 1960. Akadémiai K. 558 1. 

Borzsák István terjedelmes monográfiája 
címe szerint azzal az igénnyel készült, hogy 
bemutassa azt a képet, amely a XVI. század 
tudatában élt a klasszikus ókorról. E célját 
a szerző úgy próbálta megközelíteni, hogy 
beható vizsgálat tárgyává tette XVI. századi 
irodalmunk egyik legkiemelkedőbb alakjának, 
Bornemisza Péternek életművét, gondosan 
számba véve az antikvitás kulturális öröksé
gének ott fellelhető elemeit, az Elektra-át
dolgozást ugyanúgy, mint a postillakötetek-
ben található elszórt citátumokat, utalásokat, 
s a prédikációkat fűszerező anekdotikus-novel-
lisztikus jellegű példázat-anyagból is mind
azt, ami antik eredetűnek tekinthető, vagy 
legalábbis kapcsolatba hozható valamiképp 
a klasszikus ókor emlékeivel. 

A munka mindenekelőtt méreteivel lep 
meg: egyetlen író antik ismereteinek ilyen 
terjedelemű bemutatása a hazai és — ameny-
nyire ismerjük — a külföldi szakirodalomban 

is szinte példa nélkül áll; a szokatlan terjede
lem nyilván a szerzőnek azt az igényét tük
rözi, hogy minőségileg is mást, magasabb-
rendűt nyújtson, mint amit a hasonló tárgyú 
— valljuk meg, meglehetősen steril — mun
káknál megszoktunk. 

A tudományos kutatás módszereit nyil
vánvalóan a vizsgált anyag természete szabja 
meg. így az antik kultúra hatásainak elemzésé 
valamely író életművében adhat a tudomány 
számára lényeges, az adott író, illetve az 
általa képviselt kuturális irányzat megérté
séhez elengedhetetlenül szükséges eredménye
ket, vagy maradhat öncélú filologizálgatás, 
,„Wissenschaft des nicht Wissenswerten" 
attól függően, hogy milyen szerepet játszik 
az antikvitás hagyatéka az író, illetve a kor 
kultúrájában. Bornemisza, akár reformátor
nak, akár humanistának tekintjük, a rene
szánsz kor irodalmának — magyar vonatko
zásban mindenesetre — igen jelentős képvi-
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selője. Az európai fejlődés e szakaszában az 
antikvitás, és tegyük hozzá, a Biblia, vala
mint az ókereszténységre vonatkozó hagyo
mányok példái szolgáltatták azokat a formá
kat, amelyekben a társadalmi tudat új tar
talma utat tört magának, így e hagyományok 
^továbbélésének, illetve felelevenedésének 
vizsgálata, ha megfelelő szempontok és mód
szerek alapján történik, e korszak megisme
réséhez szinte nélkülözhetetlen. 

Borzsák célkitűzése tehát — egy rene
szánsz szerző antik ismereteinek lehető teljes 
feltárása, beleértve azoknak az utaknak, 
közvetítőknek számbavételét is, amelyeken 
keresztül ezek az ismeretek, hatások a szer
zőhöz eljuthattak — alapjában véve jogosult, 
s az általa összegyűjtött gazdag filológiai 
anyagot még akkor is igen értékesnek tartjuk, 
ha a továbbiakban kutatási módszereinek 
bizonyos hiányosságaira, s az adott anyagot 
a kor összefüggéseibe állítani szándékozó 
koncepciójának hibás voltára is rámutatunk. 

Bornemisza életművének sajátságaiból 
következik, hogy Borzsák István munkája 
'két nagy egységre tagolódik, amelyek közül 
az első Az Elektra-fordító, a második A prédi
kátor címet viseli. A hálásabb^könnyebben 
összefoglalható, ha úgy tetszik, „irodalmibb" 
téma természetesen az Elektra-fordításé, s 
nyilván ez a magyarázata annak is, hogy a 
két rész közül ezt érezzük a sikerültebbnek, 
bár a szerző koncepciójában fontos helyet 
.elfoglaló egyes megoldásokat e részben is 
elfogadhatatlannak kell tartanunk. 

Vegyük számba először azokat a vitatha
tatlan értékeket, amelyeket e könyv e része 
felmutat. Az első és legfontosabb eredmény 
feltétlenül a görög és magyar szöveg egymás
hoz való viszonyának pontos tisztázása, 
amelyhez szorosan hozzátartozik az esetleges 
közvetítő fordítások; illetve átdolgozások 
kérdése. A Bornemiszával foglalkozó iro
dalomban Móricz Zsigmond 1930-ban meg
jelent tanulmányától kezdve egészen Nemes-
kürty István frisskelctű monográfiájáig ^örök
lődött a feltevés, helyesebben gyanú, hogy 
Bornemisza Elektra-átdolgozása nem közvet
lenül a görög eredeti, hanem valamely latin, 
esetleg német vagy olasz nyelvű fordítás, 
illetve átköltés alapján készült. Nem szüksé
ges külön hangsúlyoznunk a kérdés fontossá
gát az Elektra-átdolgozás megértése szem
pontjából: Bornemisza eltérései a görög 
szövegtől egészen más megítélés alá esnek, 
ha azokat egyéni leleményeinek tekintjük, 
mint ha feltételezzük, hogy a közvetítő 
szöveg szerzőjétől származnak. 

A kérdést Borzsák — úgy érezzük — tel
jesen megnyugtató módon, véglegesen meg
oldotta. A latin utószóban található szabad, 
tehát a szerző világnézeti szempontjai s az 
adott latin mondatszerkezetbe való szerves 
beilleszkedés követelményei szerint gyökere

sen átformált, ám ugyanakkor nyelvileg nem 
kifogásolható görög idézetek egyértelműen 
bizonyítják, hogy Bornemisza tudott görögül, 
s így semmi okunk kétségbe vonni kiadványa 
ajánlásában és utószavában egyaránt meg
ismételt kijelentéseit, amelyek szerint a 
magyar tragédia a görög eredeti közvetlen 
tanulmányozása alapján készült. Bormenisza 
görög nyelvtudásának e közvetlen bizonyí
tékain kívül Borzsák a dráma szövegének 
elemzése során több olyan helyre is rámutat, 
amelyek részben görög kifejezések félreérté
sérőltanúskodnak, részben pedig éppen ellen
kezőleg, a görög szöveg igen finom, más 
nyelvű fordításban könnyen elsikkadó árnya
latainak pontos visszaadását mutatják, 
lérejöttük tehát csakis Sophokles eredeti szö
vegének felhasználásával magyarázható. Ter
mészetesen nem kétséges, hogy a görög mű 
nehezebb helyeinek megértéséhez a XVI. 
századi magyar fordító is használt segéd
eszközöket, minden bizonnyal főként Tanner 
latin interpretációit, amelyekre az utószóban 
bőségesen hivatkozik is. Borzsák ugyanakkor, 
amikor Bornemiszának közvetlen görög 
szövegismeretét bizonyítja, igen helyesen el
ismeri e „segédeszközök" felhasználásának 
lehetőségét. 

Az Elektra-fordítás latin utószavának 
elemzése más szempontból is igen gyümöl
csöző vállalkozásnak bizonyult. A korábbi 
kutatás Bornemisza e nagy jelentőségű val-
Iomásáqól csupán egyes kiragadott részleteket, 
így a magyar nyelv fejlesztésére és a zsarnok
kal szembeni ellenállás problémájára vonat
kozó passzusokat, méltatott komolyabb'figye-
lemre. Az utószó szövegének, mint szerves 
egységnek, most először elvégzett elemzését 
— mely különös nyomatékkal állítja előtérbe 
a Sophoklést fordító, az irodalomtörténeti 
konszenzusban a későbbi vallásos reformátor
ral elég gyakran szembeállított „humanista" 
Bornemisza világnézetének reformátort' jellegű 
vallásos-morális elemeit — nagy nyereségnek 
érezzük. 

Örömmel üdvözölhetjük azt a külün kis 
fejezetet is, amelyet a szerző a magyar 
Elektra illusztrációnak szentel. A rövidség 
kedvéért itt kell megjegyeznünk, hogy az 
ikonográfiái anyagot Borzsák könyve máso
dik felében is igen bőven felhasználja, egyes 
esetekben éppen ebben az anyagban találva 
meg az antikvitástól Bornemiszáig vezető 
hagyomány egy-egy, más forrásokból hiányzó 
láncszemét. Az Elektra illusztrációi termé
szetesen nem a hagyomány közvetítődésének 
útját jelzik, hanem Bornemisza Sophoklés-
értelmezésének sajátságaira derítenek fényt. 
Ezek az illusztrációk, amelyek Dávid királyt 
és Bethsabét, Káint és Ábelt ábrázolják, 
azoknak a bűnöknek legismertebb bibliai 
példáira utalnak, amelyeknek súlyos volta 
és elkerülhetetlen bűnhődése Bornemisza 
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zerint a tragédia legfontosabb erkölcsi tanul
sága. 

Mint Eckhardt Sándornak az Ördögi kísér
tetekre vonatkozó kutatása^ ugyanúgy most 
Borzsák munkája az Elektra-átdolgozással 
kapcsolatban is azt bizonyítják, hogy Borne
misza műveltségének és világnézetének tar
talmi és formai elemeihez egyaránt a legtöbb 
ösztönzést és tanulságot a wittenbergi protes
táns humanizmus köreiről, főként Melanchton 
személyétől nyeri, bécsi tartózkodása idején 
bizonnyal elsősorban Tanner közvetítésével. E 
megállapításból természetesen önként adód
nék a következtetés, hogy a Sophoklést for
dító humanista deák Bécsben, ha talán más 
eszközökkel is, de lényegében ugyanazoknak 
az eszméknek, céloknak szolgálatában áll, 
mint néhány évvel korábban az angyal képé
ben térítgető kamasz legényke Kassán, vagy 
évtizedekkel később a megalkuvást nem isme
rő reformátor prédikátor Semptén vagy Det-
rekőn. Meglepő — s a munka következetlensé
gére mutat —, hogy a tragédia-fordító huma
nista és prédikátor Bornemisza, a szakiro
dalomban Schulek Tibor óta közhely-szerű, 
véleményünk szerint azonban alapjában véve 
hibásan felfogott szembeállítását Borzsák 
mégsem tudja egyértelműen elutasítani. 
Bizonytalankodása e téren valószínűleg a 
XVI. • századi magyarországi viszonyokra 
vonatkozó ismereteinek hiányos voltából 
származik. Néha úgy érezzük, a vizsgált 
szerzőre vonatkozó ismeretek meglepően gaz
dag volta ellenére nem mer a szakirodalomban 
konszenzusnak látszó nézetekkel szemben 
állást foglalni, bár a feltárt anyag azt szinte 
megköveteli. 

Közhelynek számít a Bornemiszával fog
lalkozó szakirodalomban, hogy Sophokles 
művét a XVI. századi magyar szerző nagy 
mértékben aktualizálta. A konszenzus szerint 
az aktualizálás főként abban nyilvánul meg, 
hogy Aigisthos és Klytaimnéstra alakja Bor
nemisza kezén a XVI. századi garázda magyar 
főurak és erkölcstelen nemesasszonyok típu
sává alakult, s így a magyar Elektra igen 
határozott s egyértelmű antifeudális tenden
cia hordozójává vált. Nem tagadható, hogy 
e felfogás tartalmaz bizonyos helyes megfigye
léseket, az igazságnak bizonyos elemeit, egé
szében véve azonban meglehetősen durva 
módon vulgarizálja a tragédia eszmei mon
danivalóját, amikor annak közvetlen társa
dalmi-politikai tendenciát tulajdonít, figyel
men kívül hagyva azt, hogy e társadalmi 
tendenciák csupán közvetve, a szerző vallásos
morális kategóriáin keresztül, s így erősén 
módosított formában jutnak érvényre. 

Eleinte úgy tűnik, mintha Borzsák egyet
értene ezzel az imént jellemzett irodalom
történeti konszenzussal, s az Elektra elemzése 
során tett számos megjegyzése szinte csak 
ennek illusztrálására szolgál; még Juhász 

Gézának azt az egészen végletesen vulgarizáló 
megállapítását is elfogadja, hogy-a Parasitus 
szerepeltetése — mivel e komikus figura nemi 
népi alak, hanem udvari talpnyaló — Borne
misza, illetve a reformáció demokratizmusai 

• bizonyítja (22. 1.). 
A közvetlen politikai, s nem csak egy 

elvontabb vallásos, etikai síkon történő aktu
alizálást feltételező nézet leggyengébb pontja, 
a latin utószó ismert bekezdése alapján 
Bornemiszának tulajdonított, s az Elektra' 
központi mondanivalójának tekintett „for
radalmi" zsarnokölés-elmélet. Ennek az el
képzelésnek gyengéit Borzsák is észreveszi, 
s megkísérli kiküszöbölésüket, ám amit 
helyettük kínál, az könyvének, nézetünk 
szerint, legmegalapozatlanabb hipotézise.' 
Gondolatmenete e kérdéssel kapcsolatban á 
következő: A kor irodalmában a legminden-
napibb közhelyek közé tartozik a török 
uralom jellemzésére alkalmazott Turcica 
tyrannis kifejezés. Ebből borzsák levonja 
azt a teljesen indokolatlan következtetést, 
hogy a „zsarnokon" Bornemisza a törököt 
érti, Elektra példájával tehát a török uralom 
lerázására biztat. Mivel pedig a drámában 
Elektra végső elkeseredésében arra az elha-
tározásta jut, hogy ha mindenki cserben 
hagyja, egyedül is megpróbál leszámolni 
Aigisthosszal, ebből Borzsák arra következtet, 
hogy Bornemisza a lefordított söphoklésl 
tragédia legfőbb korszerű tanulságának azt 
tartja, hogy a magyarságnak is idegen segít
ség nélkül, csupán saját erejére támaszkodva 
kell a török zsarnokságot hazája földjéről 
kiűznie. 

Az okoskodás elejétől végig hibás volta,, 
úgy gondoljuk, egészen nyilvánvaló. A könyv-' 
ben a címlaptól a kolofonig — ennek az egy 
félremagyarázott helynek a kivételével —, 
sehol nem sikerült felfedeznie senkinek,' 
Borzsáknak sem, egyetlen olyan célzást sem* 
amely a törökre utalna. Honnan kell tehát 
az olvasónak — hogy a nézőről ne is beszél
jünk, aki elé latin utószó sohasem kerülhetett 
— kitalálnia, hogy a szerző az itt először 
előforduló tyrannus szóval a Turcica tyran-, 
nisra utal? Ha ez Bornemisza szerint a dráma1 

legfontosabb tanulsága, miért az 5. és 6. paran
csolatot illusztráló metszetekkel díszíttetí 
könyvét, amikor bőven találhatott volna 
olyan képeket is, amelyek a Makkabeusok 
harcait vagy valami hasonló szabadság
harcos témát ábrázolnak, még a bibliai 
tárgyúak között is. Ha Bornemisza való
ban a .török kérdésre gondolt' á tragétii-
a írása közbea, mi oka volt ' arra, hogy; 
csak ilyen burkolt célzás és távoli ana
lógia segítségével fejezze ki magát? Borzsák-
nak az az érve, hogy irtózott a Turcica-iro-
dalom ekkor már valóban eléggé elcsépelt 
frázisaitól, megint esak elfogadhatatlan..1 

Zrínyi, akivel ebben az összefüggésben Bor-
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nemiszát összehasonlítja, még több okkal 
irtózhatott volna a Turcica-irodalom elcsé
pelt frázisaitól, hiszen iskolás tollforgatók a 
közben eltelt majdnem egy évszázad alatt 
is tovább termelték a még laposabbá és 
elcsépeltebbé kopott frázisokat e kérdésről, 
mégsem gondolt egy pillanatig sem arra, 
hogy eposzának mondanivalóját, mondjuk, 
a görög-perzsa háborúk korába transzponálja, 
hogy ne kelljen az „elcsépelt" török szót 
leírnia 1 

Egy másik megjegyzésünk, helyesebben 
megjegyzés-csoportunk a Sophokléstől Borne
miszáig c. fejezettel kapcsolatos. Borzsák e 
fejezetben ismerteti a görög tragédia-irodalom 
utóéletét, elfelejtődésének és újra felfedezte
tésének főbb állomásait. Helyet kap ebben az 
ismertetésben még Sophoklésnek egy spanyol 
fordítója is, hogy az olaszokról, franciákról, 
angolokról ne is beszéljünk. Meglepő azonban, 
hogy a magyar Gyalui Torda Zsigmond igé
nyes latin verses Euripidés-fordításáról emlí
tést sem tesz. 

Borzsák, amikor Bornemisza görög tudá
sával és fejlett drámai érzékével kapcsolatban 
egyedül Tanner, s rajta keresztül Melanchthon 
hatását hangsúlyozza, úgy érezzük, átsiklik 
egy számunkra talán még lényegesebb kér
dés felett: hol és ki készítette fel Bornemiszát 
e hatás befogadására? Ha Borzsák csak egy 
kis figyelmet fordít a XVI. század közepén 
Magyarországon működő protestáns iskolák 
viszonyaira, véleményünk szerint lényegesen 
többet mondhatott volna az Elektra-fordító 
Bornemisza antikvitás-ismereteiről is, és való
színűleg eljutott volna arra az eredményre, 
hogy a Sophoklés-átdolgozás előzményei, 
feltételei már nemcsak a bécsi egyetemen, 
hanem a hazai művelődésben is megvoltak. 

Borzsák Elektra-vizsgálatainak számos 
további pontjához, így a Chorus magyaráza
tához, vagy az Elektra jambusairól szóló 
fejezethez vannak még észrevételeim; több 
esetben pedig fejtegetéseinek kiegészítését, 
mélyebb következtetések levonását érzem 
szükségesnek. Ezeknek a kérdéseknek a tag
lalása azonban már túllépné egy recenzió 
kereteit, s ezért külön tanulmányban szán
dékozom visszatérni rájuk. 

* 

Könyvének A prédikátor c. második, ter
jedelmesebb felében a szerző a lehető teljes
séggel törekszik számba venni mindazt az 
antik eredetű anyagot, amit Bornemisza 
szinte áttekinthetetlen terjedelmű prédiká-
ciós kötetei tartalmaznak. Munkája éppen 
ezért a további kutatásoknak — akár az 
Övéhez hasonló, akár más szempontokból 
fognak közeledni az általa megvizsgált anyag
hoz — nélkülözhetetlen segédeszköze lesz, még 
akkor ís, ha módszereiben vagy elvi megálla-
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pításaiban ugyanakkor sok kifogásolni valót 
is találunk. 

A gazdag új anyag feltárása mellett öröm
mel üdvözölhetjük azokat a helyeket is, ahol 
a szerző a korábbi kutatók egy-egy tárgyi 
tévedését; illetve ilyenekből kiinduló hibás 
következtetését korrigálja. 

Bíráló megjegyzéseink az eddig elmondot
tak értelmében mindenekelőtt elvi és mód
szertani jellegűek lesznek. Borzsák nyilván
valóan Bornemisza antikvitás-ismereteinek 
szintetikus elemzésére törekszik, ám ugyan
akkor egyes fejezetek, fejezet-részek szinte 
nem tartalmaznak egyebet, mint egy speciá
lis szempontú szöveg-kommentár. Vitatha
tatlan, hogy az anyag természetétől függően 
mindkét módszer a maga helyén teljesen 
jogosult. Ám a kétféle módszer Borzsáknál 
érzésünk szerint sokszor szinte indokolatlanul 
elegyedik, illetve váltakozik, ami az amúgy 
is sokfelé ágazó anyagot még áttekinthetet
lenebbé teszi. Példaként említhetjük, hogy 
az egyik legfontosabb problémára, Borne
misza történelemszemléletére és antik törté
nelmi ismereteire vonatkozó anyagot Az ókori 
történet c. fejezeten kívül még legalább három 
helyről, az egyházdoktorokra vonatkozó feje
zetből, s a Josephus Flaviusszal foglalkozó 
két kaputból kell az olvasónak összegyűjtenie, 
s az eredmény — különböző példákkal meg
világítva — mind a négy helyen ugyanaz: 
Bornemisza történelemszemlélete a Biblián, 
illetve a, már keresztény, egyházi szempontú 
kései antik történetírókon, s természetesen 
az ezek szellemét aktualizáló XVI. századi 
protestáns feldolgozásokon alapul. E vizsgá
lati módszer gyakran okoz önismétléseket: 
a szerző az egymástól elszigetelt, ám azonos 
jellegű példák mellett kénytelen kisebb vari
ációkkal többször is megismételni a legfontos-
sabbnak érzett elvi tanulságokat, másfelől 
pedig egy-egy ilyen elvi jellegű megállapítás 
mellett többször is hivatkozni ugyanazokra 
a példákra. 

Az áttekinthetőség rovására megy néhol 
a szerző túlzásba vitt teljesség-igénye is. Nem 
a Bornemiszával valóban szoros kapcsolatban 
levő anyag teljes bemutatására való törek
vést kifogásoljuk, hanem azt a jelenséget, 
hogy Borzsák olykor valami félig-meddig 
szabad asszociációtól vezetve olyan motívu
mokra is kiterjeszkedik, amelyeknél e kap
csolat nagyon is esetleges, s Bornemisza mű
veiben a motívumra a leghalványabb utalás 
sem található. A 279. és következő lapokon 
például a szerző részletesen ismerteti a „Ver
gilius a kosárban" anekdota történetét, iko
nográfiáját, bőséges bibliográfiáit is adva a 
kérdésről, mindössze azon az ürügyön, hogy 
a hasonló pszeudo-antik „lóvátett Aristote
les" anekdota Bornemiszánál is előfordul, s 
megkísérli megmagyarázni azt is, hogy 
az Aristotelés-anekdotával szemben a Ver-



gilius-anekdotát Bornemisza miért nem 
említi. Úgy gondoljuk, a szerző talán min
denkinél jobban tudja, hogy a középkor 
és a reneszánsz irodalmában és képzőművé
szetében nem csupán e két pszeudo-antik 
anekdota, hanem számos hasonló létezett, 
és az, hogy ezek közül többről Bornemiszának 
is tudomása lehetett, ugyanolyan természetes, 
mint az, hogy valamennyit nem használhatta 
fel műveiben. 

Míg az említett módszertani hibák önma
gukban véve még csak felületi jelenségnek 
tekinthetők, a továbbiakban említendő kifo
gásaink a könyv mélyebben fekvő koncepció-
beli hiányosságaira, a szerző nézeteinek, talán 
ismereteinek — legalábbis a Bornemisza 
korára vonatkozóknak — egyoldalúságából 
származó elvi, ideológiai tisztázatlanságára 
utalnak. Meglepő, hogy a marxizmus klasszi
kusainak a reneszánsz korra, valamint az 
antik hagyományok továbbélésére vonatkozó, 
s a fejlődés legfőbb tendenciáinak dialektikus 
összefüggéseit megvilágító megállapításai 
közül Borzsák mindössze Engels egyetlen 
közismert mondatára hivatkozik (135. 1.), s 
az adott összefüggésben e hivatkozás is 
— mint majd látni fogjuk — teljesen elhibá
zott. Félreértés ne essék, nem a citátumokat 
hiányoljuk Borzsáknál — el tudunk képzelni 
kifogástalan marxista munkát egyetlen Marx-
vágy Engels-idézet nélkül is —, hanem 
a fejlődés dialektikájának tökéletes meg
értését. 

Borzsák az adott helyen Engelsnek arra 
a mondatára hivatkozik, amely szerint a 
reneszánszban a felfedezett antikvitás „suga
ras alakjai elől eltűntek a középkor kísérte
tei" — s nem veszi észre, hogy e hely 
az ördögi kísértetekről író Bornemiszára 
egyáltalán nem alkalmazható. Bornemisza 
— éppen a Borzsák által feltárt anyag demon
strálja a legvilágosabban — nemcsak hogy. 
maga is retteg a középkor kísérteteitől, hanem 
már az Elektra-fordításban, s még inkább 
prédikátori műveiben a legkíméletlenebbül 
támadja a reneszánsz ideológia világias, 
szabadgondolkodó áramlatait. 

A Borzsák által idézett Engels-hely nyil
ván ezekre a Bornemiszától idegen világias 
irányzatokra utal. De a középkornak az ide
ológia minden területén uralkodó, s a társa
dalom minden rétegében mélyen gyökerező 
vallásos világszemléletét még az antikvitás 
felmérhetetlen gazdag profán hagyományaira 
támaszkodva sem lehetett egyik napról a 
másikra semmivé foszlatni. Az emberi élet 
e világi értékeinek és céljainak újrafelfedezése 
mellett szükséges volt az egyház szervezeté
nek és ideológiájának belülről történő szét-
robbanása és felbomlasztása is, és e feladatot 
a reformátorok a vallás hagyományos eszkö
zeinek felhasználásával, s az élet világi érté
keinek átmenetileg talán még a középkorinál 

is radikálisabb tagadásával hajthatták csak 
végre. 

A marxizmus klasszikusai e folyamatot 
a maga dialektikus egységében fogják fel: a 
reneszánsz nagy alakjai között Luthert és. 
Kálvint éppen úgy számon tartják, mint, 
mondjuk, Leonardo da Vincit és Machiavellit. 

Nem kétséges azonban, hogy a reneszánsz 
és a reformáció dialektikus egysége ugyan
akkor a legélesebb ellentéteket foglalja magá
ban; az antikvitás hagyományelemeinek funk
ciója Bornemisza írásaiban egészen más, mint, 
mondjuk, , a közvetlen tanítvány Balassi 
Bálint műveiben. 

Borzsák metódusa — többé-kevésbé 
könyve minden fejezetében — éppen ezeket 
a dialektikus összefüggéseket téveszti szem 
elől. Arra még rámutat, hogy Bornemisza az 
antikvitás pogány hagyományainak lényegét, 
világias tartalmát elutasítja magától, s külö
nösen könyve második felében gyakran jut 
arra a megállapításra, hogy e hagyományok 
felhasználási módja Bornemiszánál miben 
sem különbözik a középkoritól, ám ugyan
akkor elfelejtkezik arról, hogy a középkorinak 
látszó szemlélet éppen a középkor tagadásá
nak egyik megjelenési formája. Bornemisza 
nemcsak abban különbözik, mondjuk, Temes
vári Pelbárttól, hogy mennyiségileg valamivel 
több, vagy frissebb, nem húszad-harmin
cad-, hanem csak másod-harmadkézből 
vett antik anyagot épít be műveibe, hanem 
még inkább abban, hogy nála ugyaríannak az 
anyagnak — legyen az bár a Biblia, az egy
házatyák vagy középkori anekdoták és pél
dázatok — funkciója, amennyiben a régi 
egyház, a régi vallásosság elleni polémia 
számára szolgál bizonyító eszközként, gyöke
resen más lesz. 

A pogány ókor hagyományai — ezt Bor
zsák számos beszédes példával bizonyítja — 
a reformátor Bornemisza számára tartalmú
kat tekintve elvetendők. Ám ne felejtsük el, 
hogy a reformáció a reneszánsz kultúra vallá
sos áramlata, s e vallásos irányzat nemcsak 
tagadja, hanem ugyanakkor dialektikusan 
feltételezi is ugyanazon kor világias áramla
tait. 

Bornemisza maga is — az Elektra-átdol
gozás felfedezése óta ehhez nem férhet kétség 
— igen alaposan, többnyire első forrásból 
ismerte az antik irodalom viszonylag nem 
régen felfedezett legfontosabb értékeit. Nyil
vánvaló, hogy mindezeknek az ismereteknek 
csupán egy töredéke az, ami prédikátori 
műveiből is kielemezhető. Természetes, hogy 
akkor, amikor megdöbbentően sokfelé ágazó 
egyéb tevékenysége mellett lázas iramban 
prédikációs kötetek sorát állítja össze, egy-
egy példa, illusztráció, alkalmi idézet kedvé
ért nem fog vaskos terjedelmű munkákat 
újra áttanulmányozni, hogy azt a néhány 
sort, amire szüksége van belőlük, az eredeti 
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forrás alapján citálhassa. így nincs mit csodál
koznunk azon, hogy a prédikátor Bornemisza 
antik utalásai — egy, két, a reformáció val
lásos szempontja szerint is elsőrendű fontos
ságú standard munka kivételével — kész 
idézet-gyűjteményekből, promptuariumokböl 
származnak. E gyűjtemények azonban, ha 
tovább örökítenek középkori anyagot is 
— éppen Borzsák kutatásai bizonyítják —, 
többnyire viszonylag frisskeletű, humanista 
jellegű munkák, s nagy részük, szerkesztője 
bevallott célja szerint is, eleve retorikai segéd
eszköznek készült. A protestáns humanizmus
nak arra a fajtájára, amellyel Bornemisza 
kora kulturális áramlatai közül a legszorosabb 
kapcsolatban volt, éppen az a jellemző, hogy 
a reneszánsz műveltség többnyire antik 
gyökerű formai eredményeit felhasználta a 
reformáció vallásos tartalmú mondanivalóinak 
népszerűsítésére. Borzsák munkájának egyik 
gyengeségét az okozza, hogy ezt az általa is 
nem egyszer regisztrált tényt kutatási mód
szereinek kialakításakor szinte teljesen figyel
men kívül hagyta. így történhetett az, hogy 
könyvében számba veszi a retorikai segédesz
közökből származó citátumok, tárgyi utalá
sok, példázatok egész tömegét, sőt esetenként 
egy-egy helyet idézve megállapítja annak 
— nern tudni, ösztönös vagy tudatos — reto
rikai megformáltságát is, anélkül, hogy egy
szer is megvizsgálná módszeresen azt a kér
dést, hogy a — kétségtelenül antik eredetű — 
humanista retorika szabályai érvényesülnek-e 
s ha igen, milyen formában, milyen mértékben 
érvényesülnek Bornemisza magyar prózastí
lusában. 

Borzsák tehát az antikvitás kulturális 
örökségének csupán tárgyi elemeit regiszt
rálja, anélkül, hogy felvetné e kulturális 
örökség formai hagyatékának kérdését, holott 
e formai örökség Bornemiszánál, aki az antik 
kultúra ,,pogány" tartalmától tudatosan el
határolja " magát, lehet, hogy lényegesen 
nagyobb jelentőségű, mint a részletesen fel
sorolt tartalmi motívumok. 

Külön kell néhány szót szólnunk a könyv 
zárófejezetéről. Itt fejti ki Borzsák azt a 
szerintünk teljesen elhibázott véleményét, 
amely a könyv címében is kifejezésre jut, 
hogy t. i. Bornemisza antikvitás-képe az 
egész XVI. századi magyar irodalomra, sőt 
azon túl — szerencsére itt már némi meg
szorítást maga a szerző is megenged — bizo
nyos mértékig az egész XVI. századi Európára 
jellemző. E koncepció létrejöttét nem értjük, 
hiszen Borzsák figyelmét — bármennyire is 
elsősorban a klasszika-filológia szakembere—, 
ha egyszer annyi ideig és oly intenzíven 
foglalkozott egy XVI. századi szerző életmű
vével, mint amennyi időt és elmélyedést e 

könyv feltételez, nem kerülhették el a kor 
egészen közismert jelenségei. Nem kétséges, 
hogy a XVI. század irodalma — utaltunk is 
már erre — egyáltalán nem homogén. A kor
társ külföldről most nem is beszélve, magyar 
vonatkozásban is számos réteg és irányzat 
különböztethető meg benne. Igaz, hogy Bor
zsák, könyve más helyén utal arra, hogy 
vizsgálódásai köréből a csak latin nyelvű 
humanista tudós-irodalmat kirekeszti, de 
még ha e kirekesztést, amely magában véve 
is problematikus, el is fogadjuk, s csak a 
nemzeti nyelven is író szerzőket vesszük 
figyelembe, az árnyalatoknak akkor is milyen 
gazdagságával állunk szemben ! 

Bornemisza kétségtelenül tipikus szerzője 
e gazdag irodalom egyik, a lutheri reformáció 
ideológiáját a humanista kultúra formai ered
ményeivel ötvöző irányzatának. Ám tőle 
jobbra és balra, alatta és felette hány szerző 
foglal még helyet csak a magyar nyelvű iro
dalomban is ! Összehasonlította-e Borzsák 
például azt, hogy mi a funkciója az antik 
kultúra elemeinek Bornemisza és tanítványa, 
Balassi Bálint műveiben? Sylvester alapos 
nyelvtudományi ismeretei, vagy Baranyai 
Decsi törekvése az antik történeti próza hűsé
ges magyar tolmácsolására kizárólag azokból 
a forrásokból táplálkoztak-e, és csak azt a 
funkciót kívánják betölteni a magyarság kul
túrájának fejlesztésében, mint Bornemisza 
munkái? 

Bornemisza fanatikus lutheranizmusa és 
a vezető erdélyi unitáriusok toleráns és racio-
nalisztikus gondolkodása az antikvitás hagyo
mányaival szemben teljesen egyformán visel
kedik? 

Nem akarjuk tovább folytatni e szónoki 
kérdéseket, Borzsák állításának tarthatatlan 
volta minden tekintetben nyilvánvaló. 

Míg a zárófejezet értékeiről, sajnos, nem
igen beszélhettünk, addig a munka többi 
részéről szóló ismertetésünket minden esetben 
az abban található pozitív elemek összefog
lalásával kezdhettük. Meggyőződésünk, hogy 
a szerző által feltárt nagytömegű új adat, s 
az azokhoz kapcsolódó helyes megfigyelések 
és következtetések tudományos erényei a 
könyv egészében jóval meghaladják az összes 
kimutatható hibát. Ha bíráló megjegyzéseink 
a summás méltatásoknál mégis terjedelme
sebbeknek sikerültek, az csupán annak követ
kezménye, hogy a kifogásokat, ellenvélemé
nyeket bizonyítani is kell, hogy alaptalan 
vádaskodásnak ne tűnjenek, ezzel szemben 
a- találó részletekre elegendő néhány szóval 
rámutatni, hiszen azok az elfogulatlan olvasó 
előtt maguk bizonyítják erényeiket, minden 
méltatójuknál ékesszólóbban. 

Pirnát Antal 
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