KISEBB KÖZLEMÉNYEK

A. Cortesius panegyricusa Mátyás és a pápaság diplomáciai érintkezésének tükrében
Alexander Cortesius De laudibus bellicis Matthiae Corvini Hungáriáé regis c. panegyricusa
azóta, hogy Ábel Jenő mások Mátyás királyt dicsőítő hasonló írásaival együttl890-ben kiadta,
nem sokat foglalkoztatta irodalomtörténészeinket.
Fógel József ugyan 1934-ben újból megje
lentette, méghozzá kritikai apparátussal együtt, 1 de ez is csak Florio 2Banfit ösztönözte arra,
hogy külön cikkben foglalkozzék a kevéssé ismert olasz humanistával. Ha magának a műnek
abszolút irodalmi értékét vesszük figyelembe, irodalomtörténészeinknek ez a tartózkodása
némileg érthető is, mert Cortesius panegyricusa első pillantásra a meglehetősen üres huma
nista dicsőítő írások népes tömegéhez tartozik. Mégis a mű megvizsgálása néhány olyan
lényeges mozzanatra vet fényt, pontosabban a panegyricus egy olyan jelentős történelmi
esemény kevés számú dokumentumai közé tartozik, hogy sem az irodalomtörténész, sem a
történész nem hagyhatja figyelmen kívül Cortesius alkotását.
1. Az eddigi kutatások hiányosságával, gyér számával magyarázható, hogy Cortesius
művéről még azt sem tudjuk pontosan, mikor is keletkezett. Fraknói
ugyan 1486-ra próbálta
datálni, állítását azonban nem támasztotta alá megfelelő érvekkel,3 úgyhogy Fógel 1934-ben
csak annyit mert megállapítani, hogy a mű 1485 és 1490 közt íródhatott, mivel említi Bécs4
elfoglalását (1485. június 1.), másrészt viszont még Mátyás életében készült (1490. április 6).
Ez az időbeli elhelyezés azonban olyan tág, hogy a további mélyrehatóbb vizsgálatok számára
kiindulási alap aligha lehet, s így először is — már amennyire erre módunk nyílik — meg kell
kísérelnünk a panegyricus pontosabb datálását.
Nézzük meg ehhez azt a helyet, ahol Bécs elfoglalásáról szól Cortesius:
. . .Quid aut castella relicta
aut desolatas versu nunc prosequar urbes?
Quid memorem eversas acies pugnataque bella
Germanosque bono superatos milite montes,
nec non Danubii victricia signa ferentis
mille alt um ingentem contectum navibus alveum?
aut quid marmoreae dicam expugnata Viennae
moenia et oppressas tantis conatibus arces
et longa insignem partum obsidione triumpfium?
(996—1004)
A szerző a hadieseményeknek hosszabb felsorolása végén említi meg Bécs elestét, de úgy,
hogy nyilvánvalóan nem is áll szándékában róla többet szólni, hisz nemcsak a városfalak és
a vár bevételéről emlékezik meg, hanem mindennek záróaktusáról: a győzelmes triumphusrol
is. Ezek után tehát amikor a már előbb megkezdett felsorolást Cortesius a következőképp
folytatja:
Atque novam nuper tam magni nominis urbem
ardua disiectis curvantem bracchia muris (sc. quid)
adiieiam? ...
(1005—1007)
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kétségkívül nem Bécsnek, hanem valamely más városnak az elestéről tesz említést. Állítá
sunkat alátámasztja az is, hogy ezután a kijelentése után Cortesius a béke színpompás leírását
adja, amivel a szerző aligha élt volna abban az esetben,
ha Bécs elfoglalásáról szól utoljára,,
hisz ezután a háború még két hosszú évig tartott. 5 Kérdés tehát, milyen városról emlékezik
meg a szóban forgó helyen Bécs elfoglalását követően Cortesius. A szerző nova . . . urbs-ot
említ. Tekintve, hogy a nova felsorolás végén szerepel fordítható lenne éppen átvitt jelentéssel —
attribútum praedicativumos használatban— „utoljára" határozóval is, de legalább ilyen jogosult
a szó szerinti fordítás, azaz Cortesius a felsorolás lezárásaként egy ,,új város"-ról tesz említést.
És ez akarva-akaratlan azt a meggondolást adja, hogy a szerző valószínűleg Bécsújhelyre
céloz, amelynek eredeti neve (Wiener) Neustadt ,,új város". Állításunkat alátámasztja még
néhány más körülmény is. A szóban forgó nova urbsról Cortesius megjegyzi, hogy magni nominise
„híres" jelentős' város, és ez joggal megilleti Bécsújhelyet, amely III. Frigyes székvárosa volt.
Másrészt a város megemlítésével párhuzamosan Cortesius évekig tartó ostromról beszél (1034—
1036), ami szintén csak Bécsújhelyre vonatkozhatik, hisz Zápolya Imre csapatai mintegy két
évig tartották megszállás alatt a város környékét, s csak Mátyásnak sikerült 7 újabb féléves
ostrom után 1487.' augusztus 17-én győztesen bevonulnia Wiener Neustadtba. Állításunkat
alátámasztja az a körülmény is, hogy Cortesius a város eleste után a béke eljöveteléről beszél,,
ami Mátyás III. Frigyes elleni hadjáratában valóban Bécsújhely elfoglalását, pontosabban 1487
novemberét követően állt csak be.8 Mellettünk szól még az is, hogy Cortesiusnak ezen soraiból:
„

. . .quadriiugo procedis (sc. tu, Matthia) ovans plaususque
frementes
exeipis, ingenti cum te clamore satutat
miles et armisonis complentur vocibus aurae. —
(1022—1024)

arra lehet következtetni, hogy Mátyás katonai díszszemlét tartott, mint ahogy az Bécsújhely
elfoglalása alkalmával valóban meg is történt. Mindezek alapján joggal állíthatjuk, hogy
Alexander Cortesius Mátyásról írt panegyricusában nemcsak Bécs elfoglalásáról, hanem egy
annál két évvel később bekövetkezett eseményről is szól: Wiener Neustadt elestéről. Minthogy
pedig ez 1487. augusstus 17-én történt, ez az időpont az a terminus post quem, amely után a
szóban forgó költeménynek meg kellett születnie. Ámde mivel a költő Bécsújhely elfoglalá
sáról, mint nuper, azaz „a közelmúltban megtörtént" eseményről számol be, nyilvánvaló, hogy
nem sokkal ezután kellett írnia panegyricusát. Hozzávetőlegesen tehát — egyelőre a terminus
ante quem pontos meghatározása nélkül — abban állapodhatunk meg, hogy Cortesius művét
nem sokkal Wiener Neustadt elfoglalása után, azaz vagy 1487 második vagy 1488 első feléber
írhatta. Később ezt a nézetünket még mással is megpróbáljuk alátámasztani, és a terminus,
ante quemet is megadjuk, egyelőre azonban vessünk föl egynéhány olyan problémát, amelyek
tisztázása feltétlenül szükséges.
2. Nézzük meg először is Cortesius kilétét, s azt, hogyan és miben határozza meg a szerző
műve célját és rendeltetését; mivel magyarázható egyáltalán a panegyricus létrejötte. Alexan
der Cortesiusról — lexikonszerű tömörséggel — a következőket mondhatjuk. Római apostoli
titkár, a pápa bizalmasa volt. Gyors karrierét mi sem mutatja jobban,
mint az, hogy már
tizenkilenc éves korában a vatikáni bazilika szószékére léphetett. 9 önként adódik tehát az a
meggondolás, hogy Cortesius Mátyás-panegyricusát is Róma érdekeinek szolgálatában intéztea magyar királyhoz. Ahhoz azonban, hogy ezt bizonyítani is tudjuk, meg kell előbb vizsgálnunk
Mátyás és a pápaság viszonyának alakulását az 1486—88-as években, azaz a mű megszületésé
nek idején.
Alig került hatalomra VIII. Ince pápa, máris számon kérő levelet küldött Mátyáshoz:
Váradi Péter kalocsai érsek érdekében,10 beavatkozva ezáltal az ország szuverén belső ügyeibe
Ámde sokkal lényegbevágóbb volt ennél a pápának 1485-ben végrehajtott intézkedése.
Novem
ber 1-én VIII. Ince hadat üzent Mátyás szövetségesének, a nápolyi királynak.11 A magyar
uralkodó a pápának ezt az eljárását nemcsak szövetségese ellen irányuló akciónak, hanem saját
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személye és országa ellen intézett támadásnak is minősítette, és 1486. január- 29-én azzal
fenyegetőzött, hogy a nápolyi király megtámadása miatt felmondja a pápának az engedelmessé
get, és Velencének, amennyiben az is föllép szövetségese ellen, szintén hadat üzen.12 Komoly
nézeteltérésekre adott alkalmat az 1486-os év egy másik eseménye is. Az időközben elhunyt
Aragóniái János helyébe Mátyás Beatrix akkor hétéves unokaöccsét, Hippolitot szándékozott
kinevezni esztergomi érseknek, ám a pápa egyelőre nem volt hajlandó ezt szentesíteni.13
VIII. Ince és Mátyás viszonya azonban leginkább a nyolcvanas évek végén éleződött ki.
Mátyás — lezárván egyelőre a Habsburgok elleni támadását — teljes erejével a török ellen
szándékozott fordulni. Ezért kívánta megszerezni a török trónkövetelőt, Dzsem szultánfit,
ámde a pápa, aki nem szívesen látta volna egy törökellenes
koalíció élén Mátyást, ravasz dip
lomáciai fogásokkal hiúsította meg a király terveit;14 nagy elképzeléseket döntve ezáltal a
porba. Mindezek a tények teljesen egyértelmű képet adnak, nyilvánvalóvá teszik, hogy a pápa
ság semmiféle eszköztől sem riadt vissza,csakhogy a szentszék hatalmát veszélyeztető, központo
sító hatalmat megvalósítani kész Mátyás számításait keresztülhúzza, s a király uralkodásának
utolsó évtizede a pápaság elleni állandó harc időszakát jelentette.
Ámde mivel magyarázható így, hogy éppen a Mátyással éles ellentétben álló Vatikán
€gyik bizalmi embere intézett nagyon is magasztaló hangú dicsőítő költeményt a magyar
királyhoz a nyolcvanas évek derekán? Hogy a problémát megoldhassuk, induljunk ki abból,
amit a korábbiakban már sikerült megállapítanunk, abból tudniillik, hogy Cortesius müvét
vagy 1487 második vagy 1488 első felében írta. Milyen események határozták meg ebben az
időszakban Mátyás és a pápa viszonyát, s esetleg milyen irányban módosították azt?
1486 tavaszán az Ancona közelében levő Osimo condottieréje, Boccolino de Ouzzino
fellázadt a pápa ellen.15 A mozgalom rövid idő alatt magával ragadta a pápaság fennhatósága
alatt álló Anconát is, s minthogy jelenfős tengeri kikötőhely, kereskedelmi központ volt,
elszakadása kényelmetlenül érintette a Vatikánt. Növelte a pápaság aggodalmát,
hogy csak
hamar a török is föllépett annak érdekében, hogy kezébe kaparintsa Anconát. 16 Ám a város
jelentőségével Mátyás is tisztában
volt. Tudta, hogy innen kitűnően sakkban tarthatja egyik
legádázabb ellenfelét: Velencét.17 Ezért a város18megszerzése érdekében Cynthius de Dyonisiis
révén tárgyalásokba kezdett az anconaiakkal; hogy pedig a pápát megtévessze, 1486 folya
mán felajánlotta neki, hogy semlegesíteni fogja Boccolino de Guzzinót, és a várost vissza
juttatja a Vatikán kezére.19 Minthogy a pápai állam ebben az időben egyéb szövetségeseinek
támogatására — mint azt a nápolyi király elleni akciójánál is tapasztalta — nem számít
hatott, 20 kénytelen volt a Mátyás által ravaszul felkínált segítőkezet elfogadni, sőt a pápa
mindent elkövetett, hogy a magyar király rokonszenvét kiérdemelje. Ez olyan körülmény,
amelyre történetírásunk mind a mai napig nem figyelt fel. Pedig tényekkel igazolható. így
1487. május 27-én VIII. Ince kiállította azt a bullát, amelyben — Mátyás kívánságára és a
megelőző hosszú huzavona után meglehetősen gyanús sietséggel — Hippolitot, az esztergomi
érsekség adminisztrátorává tette, s engedélyezte, hogy azonnal javainak élvezője legyen,
miközben az érsekség kormányzója, egészen addig, míg Hippolit el nem éri huszonötödik évét,
valamely főpap lesz.21 Nem sokkal később a pápa biztatására Borgia bíbornok is lemondott
az egri püspökségről, és így 1487. április 27-én a pápa ide is kinevezhette Mátyás jelöltjét:
Dóczi Orbánt. Majd pedig, amikor a király VIII. Incéhez fordult, hogy Vitéz János szerémi
püspököt azolmützi püspökség adminisztrátorává
tegye, ezt a kívánságát is csakhamar teljesí
tette az 1487. július 4-i consistorium.22 A legjelentősebb közeledést azonban a pápa részéről
talán éppen az jelentette, hogy hozzájárulását adta Corvin János és Bianca Sforza 1487.
november 25-i házassági szerződéséhez.23 Mindebből nyilvánvaló, hogy a pápa 1487-ben mindent
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megtett annak érdekében, hogy elnyerje Mátyás megígért segítségét Ancona városának meg
kaparintása érdekében. S minthogy Alexander panegyricusa ugyanennek az időnek a terméke,
magától adódik az a következtetés, hogy e Mátyást dicsőítő humanista írás, amely a pápa
egyik bizalmas emberének tollából származik, a Vatikánnak ezzel, a magyar király felé közeledő
időszakos politikájával magyarázható. Ezt különben magának a műnek a dedicatiója is való
színűsíti. Amikor ugyanis Cortesius a következőket írja: „ . . .urbs nostra, dea, ut ita dicam,
terrarum ac gentium, Roma, unde tu originem ducis, tuisgestit virtutibus, tibi gratias ági ipsaque,
cui natus es, republica Christiana quo frequentius glorietur in quove magis conquiescat, habet
neminem:' (D. 6) — elég világosan kifejezésre juttatja, hogy egyrészt alkotását a Vatikán nevé
ben írja, másrészt,, hogy Mátyástól városa érdekében némi tetteket is vár. Ezt támogatja a
panegyricus befejező része is, amikor műve fennmaradását a költő a következő megszólítással
kéri Krisztustól: „Christe páter tuque, aetheriae qui idnitor aulae es, Qui Vaíicanum et Latialem
respicis urbem ..." (1175—1176) — így csak a pápaság hű embere fohászkodik istenéhez,
az, aki maximálisan támogatja a Vatikán érdekvédő politikáját. Joggal állapíthatjuk meg tehát,,
hogy Cortesius Mátyás-panegyricusa a pápaság azon politikai közeledésének jegyében fogant,.
melynek célja a magyar király megnyerése volt azért, hogy Anconát újból a pápa fennhatósága
alá kényszerítse. Mivel pedig hasonló jellegű más irodalmi alkotást egyelőre nemigen tudunk
felmutatni, mint dokumentum, a költemény komoly jelentőségű.
A pápa azonban tévedett, mert 1488 áprilisában, amikor Ancona kitűzte a magyar
zászlót, s ezáltal elismerte Mátyás fennhatósága alá való tartozását,
kiderült, hogy a király
korábbi ígéretét pusztán megtévesztésül tette a Vatikánnak.24 Rómában nagy volt a felhábo
rodás. A pápa — értesülve az anconai eseményekről — maga
elé hívatta az itáliai államok
követeit, kik előtt felháborodását fejezte ki az eljárás miatt. 25 Majd az ősz folyamán Angelo
Pecchinolli ortei püspököt
küldte Mátyáshoz, hogy a királyt az Anconával fennálló szövetség
felbontására szólítsa fel.26 Mátyás azonban látta, milyen súlyos gazdasági, politikai csapást
jelent Rómának Ancona elszakadása, s igyekezett ezt felhasználni tervei elérésére. Azt ígérte
a pápának, hajlandó a város kiszolgáltatására,
amennyiben megkapja Dzsem szultánfit, és
egy törökellenes koalíció élére állhat.27 Ez azonban már a pápa érdekeit veszélyeztette* s ettől
az időtől fogva a Vatikán és Mátyás viszonya újból és még a megelőző évekénél is sokkal
erősebben megromlott. Mindezek az események szintén összefüggésben állnak valamiképp
Cortesius művével. Először is magától értetődik, hogy a panegyricusnak azelőtt kellett kelet
keznie, hogy Ancona Mátyás fennhatósága alá adta magát — azaz 1488 áprilisa előtt —r
mert ezután már teljesen értelmetlen lett volna megírása, sőt egyenesen ellentétbe került
volna a pápának ettől kezdve Mátyással folytatott politikájával. 1488 áprilisa tehát a panegy
ricus keletkezésének terminus ante quem-\t. Másrészt a panegyricus dedicatiójának egy kijelen
tése is érthetővé válik az események ismeretében. Az ajánlásban Cortesius megígéri, hogy
Mátyáshoz egy újabb panegyricust is ír, mely félig-meddig már készen is van (D. 1—3).
Ezt
a költeményt Mátyás azonban sohasem kapta meg, s elkészüléséről sincs tudomásunk. 28 Való
színűleg nem is fejezte be Cortesius sohasem, mert —miután közbejött az 1488 áprilisi anconai
fordulat — teljesen időszerűtlenné lett a mű.
3. Végül vizsgáljuk meg mennyiben tükröződnek a panegyricusban azok a politikai
meggondolások, amelyeket a pápa — az anconai ügyön túlmenőleg — rá akart kényszeríteni
Mátyásra. Ismert tény, hogy a pápa állandóan unszolta a királyt, hogy általa „méltányosak
nak tartott" feltételek
mellett lépjen egyezségre III. Frigyessel, és adja vissza az Ausztriától
elfoglalt területeket.29 Emellett hangoztatta a török elleni támadás szükségességét, és elvileg
jóformán sohasem zárkózott el Dzsem kiszolgáltatása elől sem
— sőt még ígéreteket is tett
erre vonatkozólag —, csak éppen sohasem váltotta valóra.30 Ezzel különben tán éppen az
lehetett a szándéka, hogy Mátyás figyelmét eltérítse nyugat felé irányuló orientációjától.
Alexander Cortesius panegyricusának koncepciója — s ebből is kiderül, mennyire a vatikáni
politika hirdetője volt — nagyjából és egészében ugyanez. Bár a mű éppen a III. Frigyes elleni
győzelmes harc, pontosabban Bécsújhely elfoglalásának alkalmából keletkezett, s dicsőíti
is Mátyás hadi sikereit, a hangsúlyt azonban mégsem a királynak III. Frigyestől elszenvedett
sérelmeire, majd későbbi győzelmeire, hanem arra a megbékélést szimbolizáló nagy ünnepségre
helyezi (1007 sk. sorok), amellyel Cortesius a hadiesemények felsorolását lezárja, s amely
egyértelműen a Habsburgokkal való megbékélést volt hivatott sugallani Mátyás számára.
Az sem véletlen, hogy a panegyricus az ausztriai események előadása után, amellyel logikusan
M
25
aa

FKAKNÓI V.: M á t y á s . . . 312., GÁLLÁ F.: Mátyás király és a szentszék. Mátyás Ekv. I. köt. 150.
FKAKNÓI V.: Mátyás . . . 312.
FKAKNÓI V.: Mátyás . . . 359.

• ' GALLA F. i. m. I.

152.

28
A. CORTESIUS: De laudibus bellicis . .
20
FRAKNŐI V.: összeköttetések . . . II.
30

. Intr. III.
köt. 203.
FRAKNÓI V.: Mátyás . . . 359., valamint i. m. 380. kk., GALLA F. i. m. 152.
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záródnia kellene a műnek, újból a felnagyított, monstruózus török veszélyt vetíti a király elé
{1081. sk. sorok), s a záró részben finoman — de nem elkötelező gesztussal — a török elleni
küzdelemnek Mátyás által történő vezetését is megcsillogtatja (1189. sk. sorok). A pápa és
Cortesius koncepciója tehát egy és ugyanaz.
Összefoglalva az elmondottakat, a következőket szögezhetjük le: Alexander Cortesius
Mátyás-panegyricusa 1487. augusztus 17. és 1488 áprilisa között keletkezett, és a pápai udvar
nak Mátyás megnyerésére irányuló azon politikájához kapcsolódott szervesen, amely őt
Anconának a pápa fennhatósága alá való kiszolgáltatására akarta rávenni. Ámde ezen túl
menően híven visszatükrözi a Vatikánnak azt az egész politikai irányvonalát is, amelyet
szándékában állt Mátyásra ráerőszakolni, s minthogy minderre nem sok irodalmi dokumentum
. akad, Cortesius panegyricusa számot tarthat mind irodalomtörténészeink, mind történészeink
érdeklődésére.
Havas Lászlá

Debreceni deákság
(Széljegyzetek Csokonai kollégiumi pőrének magyar fordításához)
Amilyen tréfamesternek ismerjük Csokonait, s amilyen sokat kellett küszködnie a*
professzoraival, elhihetjük, hogy ritkán lehetett nagyobb gyönyörűsége, mint ha nevethetett
egyet a tanárok rovására. S úgy látszik, tréfáinak nemcsak a híre élte túl. Mintha maga kelne
föl olykor a koporsójából, hogy egyszer-egyszer ismét megtréfálja a professzorokat.
A Vargha Balázs szerkesztette Csokonai emlékkönyv „Csokonai iskolai pályája" címmel.
bilingvis formában közli azokat a dokumentumokat, melyeket ez időre vonatkozóan a Debre
ceni Kollégium könyvtára őriz. Kovalovszky Miklós recenziója (ItK- XLVI. 111.) szűkszavúan
csak annyit állapit meg erről a fejezetről, hogy olvasásakor „erősen érezzük a hiányát a XVIII.
századi régi iskolarendszer, a debreceni diákélet és a kollégiumi viszonyok összefoglaló keret
ként való ismertetésének". A párhuzamosan közölt latin és magyar szöveg gondos áttanul
mányozása arról győz meg, hogy nemcsak az olvasó nélkülözi ezeket az ismereteket; maga
a fordító sem ismeri-eléggé szövegének sajátos nyelvi és „régiségtani" különlegességeit.
A következőkben az Emlékkönyv lapszámai szerint egy kis hibaigazítót fűznék a feje
zethez. Részben egy esetleges második kiadás érdekében, nagyobb részben azonban épp a
feledésbe hulló régiség megelevenítése végett.
Szövegközlési hibák:
53. lap: két sornyi szöveg kimaradt a latin szövegből (a 11. és 12. sor közül).
56.: egy latin mondat fordítása hiányzik.
uo.:a sine satyra kapcsolat fordítása hiányzik.
69.: a „Pestini aliisque locis" fordulat magyarja hiányzik.
Érzelmi színezetet módosító, néhol értelemzavaró nyelvi hibák:
33.:„duobus saltem gaudet professoribus": „annak örvendezhet, h o g y . . . " helyesen: „van:
két professzora".
36.: „pro ratione factorum in literis ac moribus profectuum": „magatartása, tudománya és
erkölcse alapján" helyesen: „a tanulásban és a magatartásban felmutatott előmenetele
alapján".
uo.: „quantum ad felicitatem collegii civium habeat momenti": „mekkora örömet szerez . . .
az ifjúságnak" — „mennyire javára válik".
42. „non esse ipsius Judicium de eo examinare": „ennek a megvizsgálása nem az ő ítéletére
van bízva" — „nem az ő dolga, hogy a róla hozott ítéletet bírálat tárgyává tegye".
44. „ut qui semper illó praesente exierim": „hogy mindig csak az ő jelenlétében távozzam" —
— „hiszen mindig csak az ő jelenlétében távoztam".
47. „nunc v e r ő . . .supplico, ut praefata resignatione non obstante meam mihi Causam . . .
. . . .ulterius continuare liceat" „most valóban könyörgök, hogy fentebbi lemondásomat
elfogadva — ügyem tovább folyjék" — „Most pedig könyörgök, hogy fentebbi lemondá
som ellenére . . . "
49. „quo tarnen non obstante": „és ezzel nem ellentétben" — „és ennek ellenére".
54. „copiam eis semet inebriandi, saltandi et fumandi praebendo": „és alkalmat ad nekik,
hogy vele együtt táncoljanak, igyanak és dohányozzanak" — „ . . .hogy lerészegedjenekr
táncoljanak és dohányozzanak".
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55. „id non exsequiarum Bachi tempore contigit": „ez a temetési adomány nem Bachus idejé
ben érkezett" — ,,ez nem Bachus temetésének alkalmával történt".
uo.: „in casu necessitatis": „szükségszerű véletlenből" — „szükségből"
57. „meque imposterum etiam amare perge": |„próbálj meg szeretni engem, az imposztort"
— „továbbra is szeress engem".
69. „ex quibus feliciores ipsi aliquando fructus sperandi erant" „melyek közül a szerencséseb
bek egykor gyümölcsöt ígértek" — „melyektől egykor számára kedvezőbb gyümölcsö
ket remélhettünk".
Súlyosabb tárgyi tévedések:
33. „criticam" — itt nem bibliakritikáról lehet szó, a biblikus tárgyakat nem Szilágyi Gábor,
hanem Kotsi István tanította. A szó itt ismeretelméletet jelent; vagyis — a kor szelle
mében — filozófiai alapvetést a teológia számára.
-35. „maximi huius athenei ornamenti": „a mi Athénünk legnagyobb díszének" — „főisko
lánk . . . "
37. „superato rigoroso tentamine": „rendkívül szigorú vizsgáztatás alapján" — „miután
letették a szigorlatot".
38. és 58. A naptár latinjában hibázik: „diebus Dominicis": „ünnepnapokon" — „vasárnapo
kon"; „die Solis": „napon" — „vasárnap"; „ibidem illud diebus etiam Lunae et Már
tis haesisse observari" (nem: observavi?) „éppen az nap figyeltem meg a s? Hold a
Mars összefüggését" — „Megfigyeltem, hogy az hétfőn és kedden ugyanott maradt".
52. „nunc scilicet usque ad tempus coenae mox ultra coenam": „most természetesen az ebéd
idején, később ebéd után" — „ti. hol a vacsora idejéig, hol vacsora után is".
>69. A „beneficium"-ról nem tudja, hogy az egyszerűen a legátusi „javadalmat" jelenti: „professo beneficio accipiendo": „egy jótétemény átvételére" — „a vállalt (legátusi) meg
bízatás .betöltésére"; „mendacia ad emendicandum noyum beneficium conficta": „egy
újabb adomány megszerzésével kapcsolatos hazugságának" — „egy új (legátusi) meg
bízatás kikönyörgésére koholt hazugságokat"; „aliam scilicet Ecclesiam, |ex qua benefi
cium sumerét sibi absens tamquam legato impetravit": „legátusként más gyülekezetet
nyert el, mint amelynek pártfogását távollétében élvezte" — „tudniillik távollétében más
gyülekezetet kért magának, mint legátusnak, hogy ott jusson (legátusi) megbízatáshoz."
Kiegészítésül egy apróságot! Egy tanár kollégám néhány éves egyetemi jegyzetére
hivatkozva magyarázta a Dorottya két homályos sorát: „Látta, milyen sokak itt a subjectumok. De sem copulájok, sem praedicatumok". (HG. 1.565.) A praedicatumot nemesi előnévnek értelmezte, s a szövegben burkolt társadalmi célzást keresett. Pedig a félreértett szó
állítmányt jelent az S és P klasszikus logikai formulája szerint: pl. „Helena est marita", vagyis:
„Ilona férjhez ment." Nincs itt semmi elrejtett értelem, Karnevál herceg egyszerűen azt álla
pítja meg, hogy sok hajadon maradt pártában — s ezt a megállapítást Csokonainak minden
kortársa igen jól megértette.
Talán nem fölösleges leleplezni néha egy régholt rossz diák huncutságait. A nagy költő
nek tartozunk vele, hogy hozzá méltó professzorok legyünk.
Jeleníts István
Óbabilóni levél Ady Endre egyik cikkében
Ady Endre a Budapesti
Napló 1905. március 31-i, 90. számába egy cikket írt, „Négy
ezeréves biliét doux"
címmel.1 A cikk, Ady párizsi írásai között, a negyvenes évek elején kötet
2
ben is megjelent. Ady prózai írásainak most folyó kritikai
kiadása alkalmat szolgáltathat ah
hoz, hogy a megkapó hangú cikk forrását kutassuk. 3
íme, Ady cikke:
„Mi Urunknak, a 'Názáretinek, megszületése előtt kétezerkétszáz esztendővel égetett
agyag-lapra égő szavakat rovott Gimil Marduk, egy szerelmes babilóniai legény. Mi Urunknak,
a Názáretinek megszületése után ezerkilencszáznégy esztendővel most megtalálták Gimil
Marduk agyag-levelét. írta e levelet a babilóniai Marduk Sipparában lakó Rasbuya leány
asszonynak és mi most elmondjuk nektek mai Kasbuyák és Gimil Mardukok, elmondjuk
nektek majdnem híven és hogy el ne bízzátok magatokat, elmondjuk, hogy mit üzent Sipparaba
ama Gimil Marduk:
Kasbuyának, Sippara gyönyörűségének, sóhajtását és szerelmét küldi Gimil Marduk.
Bárcsak az ő Napja halhatatlanságot sugározna Sippara gyönyörűségére, Gimil Marduk édes
"A cikk jelzése: A. E. (5. old.)
»Ady Endre: A tegnapi Paris. Sajtó alá rendezte KOVÁCH ALADÁR. Bolyai Akadémia, [Bp.] é. n.
109-111.
3
A cikk az előkészületben levő VI. kötetben jelenik meg, Ady írására e kötet sajtó alá rendezője,
VARGA JÓZSEF hívta fel figyelmemet; baráti szívességéért ezúton is szeretnék köszönetet mondani.
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kis juhoeskájára. Ügy szeretném tudni, hogy virulsz-e drága egészségben. Vártam és várom
követedet, ki hírt adjon nekem rólad. Mert nem tudok aludni a vágytól és nyugtalanságtól.
Várom követedet, hogy megüzend, mikor jösz el az én megörvendeztetésemre.
Óh jöjj hamar
én gyönyörűségem. Várlak és élj nagyon sokáig, hogy én szerethesselek."4
Ady, mint ez köztudomású, 1905 januárjában jött haza első párizsi útjáról. Valószínűt
lennek látszik, hogy ha a cikket még
Párizsban írta volna, az csak március végén jelent volna
meg: a Levelek Parisból című kötet 5 datált cikkeinél a megírás és a megjelenés időpontja között
mintegy 10 nap eltérés van — alig több, mint a posta útja. Föltételezhetjük tehát, hogy már
itthon vetette papírra e cikket. Ami természetesen nem zárja ki, hogy gondolatai nem6 foglal
koztatták már Párizsban is. A nevezetes párizsi noteszkönyv tartalmaz egy aforizmát, mely
ben ugyancsak gúnyos emancipáció-ellenességgel találkozunk; az aforizma egyébként semmi
összefüggést nem mutat a szóban forgó cikk tárgyával.
Már eleve bizonyosnak látszik, hogy az Ady által idézett levél az óbabilóni korból (i. e.
1830—1530)7 származhat, még ha ennek látszólag ellentmond is az Ady-cikk kezdete: ,,Mi
Urunknak, a Názáretinek, megszületése előtt kétezerkétszáz esztendővel.. . " A z itt megjelölt
időpont ugyanis, i. e. 2200 a századunk elején érvényben volt kronológiai rendszer szerint
az óbabilóni
korszaknak felel meg: e periódust akkor még általánosan az i. e. XXIII—XX. sz.-ra
datálták. 8
Az óbabilóni levelek átvizsgálása során sikerült is megtalálnunk azt a levelet, amely
rendeltetését, jellegét s fogalmazását tekintve az Ady-idézte levél forrásának mondható.9
E levelet V. Scheil találta Sippar (ma: Abú Habbah) 10 városban, az 1894 januárjától
április 20-ig tartott ásatásai során, ezernyi egyéb ékirátos dokumentum között, a feltárt magán
házak egyikében." Táblánk száma: SÍ274. Szövegét Scheil még abban az évben közzé is tette. 12
A tudományszak történetéberTe levél arról nevezetes, hogy a legkorábban megismert óbabilóni
levelek közé tartozott. Később Scheil
a részletes ásatási publikációban ismételten közölte
autográfiáját, átírását és14fordítását.13 Helyet kapott A. Ungnad maga korában teljes óbabilóni
levélgyűjteményében is.
Alább közöljük szó szerinti fordítását. A sorok számozását zárójelben adjuk.
(1) Kedvesemnek (a-na bi-bi-ia) (2) mondd, (3) ekképpen (szól) maga Gimil—Marduk:
(4) Samas és Marduk istenek érettem (5) örök napokig éltetnének bár téged ! (6) Hogyléted
(vagy: egészséged) miatt (7) üzentem neked. (8) Hogyléted (egészséged) üzend meg! (9) Babilonba
(10) ide érkeztem és (11) nem láttalak téged; (12) nagyon meglepődtem. (13) Elmeneteled
okát (14) üzend meg nekem, (15) hogy vidám lehessek. (16) Arahsamnu haváig (17) ide kell
jönnöd. (18) Érettem örök (19) napokig legyél bizony élő!
[A borítékon:] Kedvesemnek.15
4
A cikk további részében Ady
5
Ady Endre: Levelek Parisból.
6

a „négyezeregyszáz esztendeje" írt levél aktuális tanulságairól szól.
Sajtó alá rendezte FÖLDESSY GYULA. Amicus, Bp. 1924.
Ady Endre párisi noteszkönyve. Sajtó alá rendezte A D Y LAJOS, Amicus, Bp. 1924. 209. sz.
' H. SCHMÖKEL: Geschichte des alten Vorderasien. Leiden, 1957. (Handbuch der Orientalistik, II. 3.)
106 skk. I.
• Nálunk e korban a datálásról tájékoztatást nyújt MAHLER E D E egyébként ma már szinte használ
hatatlan könyve: Babylonia és Assyria. Bp. 1906. 323.
» Az óbabilóni levelek bibliográfiája: R. F. G. SWEET: Bibtiography of Old Babylonian Letters. Man
chester Cuneiform
Studies 7. 1957. 29—48.
10
A város ókori nevét Sippara formában is megtaláljuk; Ady ezt használja.
11
Minderről ld. S. A. P A L L I S : The Antiquity of Iraq. A Handbook of Assyríology. Copenhagen 1956.
364.
%
f V. SCHEIL: Deux lettres missives. Recueil des Travaux relatifs k la Philologie et ä l'Archéologie
Égyptiennes
et Assyriennes (Paris) 16. 1894. 189 — 190. ( = Sweet, op. cit. 2. sz.)
13
V. SCHEIL: Une saison de fouilles ä Sippar. Le Caire, 1902. (Mémoires publ. p . 1. membr. d. I'Inst.
Franc. d'Arch. Orient, au Caire, I.) 274. sz., 130 — 131. ( = Sweet L m. 17. sz.)
" A. UNGNAD: Babylonische Briefe aus der Zeit der Hammurapi-Dynastie. Leipzig 1914. (Vor
derasiatische Bibliothek, 6.) 160. sz., 134 — 135. — Ungnad a Hammurapi utáni korba datálja a levelet; e fel
tevést a Gimil-Marduk név támogatja, Marduk ugyanis a személynevekben főként Hammurapi után tűnik fel.
Ld. alább is. — A levéllel kapcsolatos egyéb problémákra itt sajnos nem térhetünk ki.
1S
Könnyebb tájékozódás kedvéért itt adjuk V. SCHEIL mindkét fordítását (vö. 12. és 13. jegyzetünk
kel). „A Bibéya sóit dit: (Moi), Gimil-Marduk: Que Samas et Marduk pour l'amour de moi te fassent vivre ä
j a m a i s ! J'envoie prendre des nouvelles de t a santé, informe-moi de t a santé. Me voici fixe ä Babylone, et je
ne t'ai pas vue, j ' e n suis bien inquiet. Envoie-moi la nouvelle de ton arrivée, afin que je me réjouisse! Viens
au mois d'Arahsamna. Puisses-tu vivre á jamais pour l'amour de m o i ! " Az első szóhoz itt a következő jegy
zetet fűzi: „C'est ici un nom de femme, comme cela résulte de la suite du texte." — „A Bibiya dit Gimil
Marduk, que Samas" et Marduk pour l'amour de moi te fassent vivre ä jamais! Au sujet de ta santé j ' a i envoyé (le courrier) donne-moi des nouvelles de ta s a n t é ! A Babylone je suis venu et je ne t'ai point vue,
j'en suis trés inquiet! La nouvelle de ton arrivée mande-moi, afin que je me réjouisse! Pour le mois de
APIN-GAB-A táche de venir! Pour l'amour de moi ä jamais puisses-tu vivre!" — Ady „fordításához" Scheil
második szövege áll közelebb. Szinte bizonyos, és filológiailag is megfogható ugyanakkor, hogy Ady éppen
francia fordítást látott. A levél' végénekf , , . . . hogy én szerethessetek" kifejezése ugyanis az akkád szöveg
ben egészen közönséges: aigumi-ia, azaz csupán „miattam". (Vö. W. v. Soden: Akkadisches Handwörter
buch. Lief. 2. Wiesbaden 1959. 84.) Más nyelveken ezt ugyanilyen egyszerűen lehet visszaadni, a francia
azonban a „pour l'amour de moi" kifejezést használja, ami „én értem", de betű szerint [„irántam érzett
szeretetből". Ady az utóbbi megoldást választotta.
4 Irodalomtörténeti Közlemények
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A SÍ274. sz. óbabilóni levél Ady közvetett forrása csupán. A levélnek a szakirodalom
ismerete és az Ady idézte formája között lényeges különbségek vannak. Ezek közül leginkább
szembetűnik a bi-bi-ia — Kasbuya diszharmónia. Kétségtelen, hogy a levél borítékján s első
sorában álló szó helyes olvasata az előbbi. Scheil maga ezt még — mint a 15. jegyzetben idézett
fordításából kitűnik
— tulajdonnévnek fogta fel, Ungnad inkább egy „Geliebte" jelentésű
szót látott benne. 16 Mi kizártnak tartjuk hogy
tulajdonnév legyen; álláspontunkat a szó elő
fordulási helyeinek átvizsgálása megerősíti.17 Abban az időben azonban, amikor Ady a cikkét
írta,.természetesen Scheil felfogása volt általános. A Kasbuya „név" félreolvasás: a szó első két
szótagja a BI szótag jellel van írva, s ez 18a jel az akkád ékiratos syllabariumban többek között
kas, kas2, gas olvasattal is rendelkezik. A felsorolt olvasatok azonban az óbabilóni korban
még nem kapcsolódtak a BI
jelhez, jogosulatlan volt tehát a szót kas2-bi-ia (vagy valami
hasonló) formában olvasni.19 Az ékiratos névanyagból ki sem mutatható Kasbuya név.
Gimil—Marduk nevét Ady kötőjel nélkül írja — végső fokon Scheil második fordítása
nyomán —, de kettős névnek értelmezi, ami abból látszik, hogy (nyilván nem tudván Marduk,
Babilon főistene, kilétét) kétszer is ekképpen utal rá cikkében: „a lángoló Marduk", „Marduknak fiai".
Mint közismert, az ékiratos leveleket agyagból formált táblácskákra írták, majd kiszá
rították vagy kiégették. Az íróanyagot Ady ismételten az agyag szóval jelöli: „égetett agyag
lap" (s a szójáték: „égő szavak"); „agyag-levél" stb. Ezt azért érdemes kiemelni, mert nálunk
— ámbár teljesen helytelenül — ilyen összefüggésben a „cserép" szót szokták használni.
Ady a pontos és helyes kifejezést választotta.
Az Ady által közölt fordítás viszonyát az eredetihez legtalálóbban maga a költő jelle
mezte: „majdnem hív". Jól felismerhető Ady szándéka, hogy minél kevesebb ismeretlen és
érthetetlen (vagy magyarázatra szoruló) nevet tartson meg: mellőzi Marduk isten nevét,
Samasét a Nap szóval helyettesíti; az Arahsamnu hónapnevet (a babiloni naptár 8. hónapja,
kb. október-november) elhagyja, s helyette ezt írja: „Óh jöjj h a m a r . . . " Néhány kifejezés
értelmező fordítása Ady nyelvi beleélő képességét tanúsítja. Pl. Gimil—Marduk levelének. 6.
és 8. sora a sulmu szót tartalmazza; jelentésárnyalatait egyetlen magyar20szóval aligha adhatjuk
vissza: „hogylét", „egészség", „épség", „üdv" „üdvözlet", „béke" stb. Franciában nemigen
állhat más helyette, mint Scheil „ta santé" szava; Ady parafrázisa azonban tökéletesen fejezi
ki az akkád szó érzelmi telítettségét és árnyalt jelentéseit: „Ügy szeretném tudni, hogy virulsz-e
drága egészségben". Ugyanez a helyzet az akkád sapáru
igével (7, 8, 14 sorok), melynek szótári
jelentései: „küldeni", „üzenni", „(levelet) írni". 21 S a levelet vagy üzenetet „követ" viszi,,
„ki hírt ad". Ady a fordításon át is megérzi a kifejezések lényegét.
Néhány helyen hozzá is told a szöveghez, nyilvánvalóan a költőibb megfogalmazás
szándékával. Ilyen, tőle származó, részben orientális hangulatú kifejezések: „Sippara gyönyö
rűsége", „sóhajtását és szerelmét"„,Gimil Marduk édes juhocskája", „nem tudok aludni a
vágytól". Minthogy ezek a kifejezések a cikk második, reflexív részében is visszatérnek, biztos
nak látszik, hogy Ady mindenekelőtt az inspiráló levél szövegét fogalmazta meg, s már a
maga-költötte szöveg volt cikke gondolatainak ihletője.
Ady az óbabilóni levél előkerüléséről ezt írja: „Mi Urunknak, a Názáretinek megszü
letése után ezerkilencszáznégy esztendővel megtalálták Gimil Marduk agyag-levelét". Vagyis
a költő egy 1904-es forrásban mint friss felfedezést olvasta a levelet. Elképzelhető, hogy
Scheil 1902-es könyvének valamelyik irodalmi recenziója foglalkozott a levéllel. Az assziriológiai szakirodalom nem tud arról, hogy a már említetteken kívül bármiféle publikáció is jelent
volna meg a Si274. sz. levélről. Ady közvetlen forrását a mi véleményünk szerint az 1904.
év végi párizsi irodalmi lapokban kell keresnünk. Ha egy irodalmi lap számára valaki (esetleg
szakember?)22 Scheil könyvét ismerteti, egészen biztos, hogy a nagyközönség számára kevéssé
érdekes régészeti adatok s gazdasági okmányok közül a feltűnő, érzelmes levelet állítja a
középpontba. Lehet azonban, hogy önmagában a levélről írt valaki — egészen biztosan Scheil
nyomán — cikket. Ady ezt vagy még Párizsban olvashatta, vagy — ami valószínűbbnek lát
szik — már itthon.
"1? UNGNAD i. m. 135. a. jegyzet.
W. v. S O D E N Í . m. 125b. — feltehetően J. J . STAMM, Die akkadische Namengebung. Leipzig. 1939.
(MVAeG 44.) 242. alapján — az idézett helyen, továbbá Cuneiform Texts . . . 4. 38/b = UNGNAD i. m. 159i
sz., 134—135. szövegében a bi-bi/-ia/ szót a mi 2 (SAL) nőnemű nevet jelző determinatívummal tünteti fel;
a levelek autográf ékiratos szövegében azonban e determinatívum sehol sem szerepel, így nincs okunk a r r a ,
hogy a szót női névnek tartsuk, még akkor sem, ha az óbabilóni írásban a determinatívum kitétele személy
nevek előtt ritkább. A bibú = „gyermek", „ b a b a " szó becéző értelemben „kedves" jelentéssel szerepelhet.
Az -ia névmási rag.
18
R. LÁBAT: Manuel d'épigraphie akkadienne. Paris 1963.4 122 — 123. 214. sz.
" VÖ. W. v. SODEN: Das akkadische Syllabar. Roma 1948. (Analecta Orientalia, 27.) 53. 140. sz.
80
F. DELITZSCH: Assyrisches Handwörterbuch. Leipzig 1896. 323.
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Mert hiszen a Kas- olvasatot teljesen laikus nem találhatta volna ki !

Ady fordítása a levél esetében prózai Ady-költemény lett, variáció egy témára, amint
Ady-verssé vált Catullus híres 51. verse is,- a Sappho szerelmes énekévé. Sappho versét Ady
éppígy közvetítésből, Catullus révén ismerte meg, mint ahogy egy francia fordítás ihlette
az óbabilóni levél magyarul való megszólaltatására — egy álruhás Ady-levél megírására is.
Komoréczy Géza
Abet Ádám amerikai évei
Szerény tehetségével aligha emelkedik ki kora munkásköltőinek sorából. S ha most
megkíséreljük felvázolni életútját, 1 akkor elsősorban azt a szerepet tartjuk szem előtt, melyet
mint a magyarság múlt század végén Amerikába szakadt, kivándorolt ágának „hivatásos"
munkásköltőjeként betöltött. Érdemeit, verseit méltatva, a következő sorokkal kér helyet
az utókor emlékezetében:
Emlékezz rám! Nem gyönge versemért,
Jut(t)ass nekem drága emlékbabért,
Nem rimes szó, ha zengő is talán,
Emlékeztessen téged én reám.
Hogy engem fény soha el nem vakit,
Hogy ajakam igazságot tanit,
És hogy szivem szabadságért hevül 2
Ezt tud(d) be nékem emlék-érdemül.
Abet Ádám (Spitz Samu) Nagyváradon született, szegény munkáscsalád gyermekeként,
1867. december 26-án. Apját nem láthatta, nem ismerhette meg, eltávozott az élők sorából,
mielőtt a gyermek megszületett volna, anyját is korán felemésztette a munkásasszonyok közös
sorsa, alig hároméves korában teljes árvaságra hagyja. Szegény rokonok veszik magukhoz
a még szegényebb árvát, állandó gondokkal küszködve megtaníttatják írni-olvasni, elvégezte
tik vele az iskola első három osztályát, s mikor eltartani tovább nem tudják, szárnyára bocsát
ják, kiteszik az életbe. így lesz belőle szabóinas, kilencéves korában.
Első írásait a Népszavához küldi, 16—17 éves lehet, mikor eljegyzi magát a költészettel.
Versei Abet Ádám név alatt jelennek meg, s felvett nevét csak később, amerikai tartózkodása
alatt törvényesítteti. Valószínű, hogy a katonaévek alatt érlelődik meg benne az elhatározás,
hogy a keserű jelen helyett az „ígéret földjét" válassza, s beálljon az Új Világba kitántorgó
magyarság hatalmas áradatába. Mint börtönébe zárt rab, alig várja a szabadulás óráját, és
még a katonaságtól való szabadulásának évében, 1890-ben kivándorol.
A következő években már a kibontakozó amerikai magyar szocialista mozgalom harcosai
között találjuk. Szocialista „osztályok" alakulnak NewYorkban, Clevelandben, és szűkebb
új hazájának munkásai hamarosan megismerkednek költészetével. 1895. október 1-én indul
Clevelandben a „munkás közlöny", az Amerikai Népszava, s a címlapon, a „szerkesztő s kezelő
bizottság" tagjai között Abet nevét is olvashatjuk. Az évben még havonta jelenik meg a
Népszava, a következő év első négy hónapjában már havonta kétszer, a szerkesztőség május
1-től kezdve hetenként kívánta olvasói kezébe adni a lapot, de ettől kezdve nem tudjuk tovább
követni történetét. Annyi bizonyos, hogy a szocialista Amerikai Népszava távoli elődje a későbbi
szociáldemokrata, majd szerkesztő és tulajdonos változás révén a jobboldallal nyíltan lepaktáló
Amerikai Magyar Népszavának.
Az Amerikai Népszava megmaradt néhány számat átlapozva, úgy tűnik, Abet a leg
szorgalmasabb a munkatársak között. Továbbra is egyszerű szabó iparosnak tekinti magát
(a szabóságot csak a világháború vége felé adja fel), aki azért mert tollhoz nyúlni, mivel úgy
érezte, van mondanivalója a magyar munkások számára. Verseket ír, melyek Pipacs álnéven
vagy kezdőbetűkkel jegyezve jelennek meg, jó tanácsokkal látja el a munkásokat, ha kell
szerkesztői üzeneteket küld az érdeklődő olvasóknak.
Nem riad vissza azonban a nehezebb feladatoktól sem. A Népszava számára értekezést
ír az Egyesült Államok gazdasági helyzetéről,3 s megfigyeléseit a következő szavakban össze
gezi; ,,A kinek aztán ész és érzelmen kívül becsülete is van, küzdeni fog az átokteljes rendszer
ellen ! . . . Ész, érzelem és becsület ri(t)kán található együtt a magasabb körökben, de található
gyakran az elnyomottaknál, a szenvedőknél s szalma kunyhók lakóinál" — lényegében tehát
ugyanazt a gondolatot fejti ki, amit A parnaszon című versében úgy fogalmaz meg, hogy
1
Abet Ádám költészetéről L. KOMLÓS ALADÁR: A magyar szocialisztikus líra előzményei és kezdetei,
MTA I. OK 1957. — BÓKA LÁSZLÓ: Egy megjegyzés, egy jegyzet és egy javaslat.Abet Ádám körül. FK 1958.,
és GEEÉB
JÓZSEF: Abet Ádám. Bérmunkás Naptár, 1952.
8
Lányokhoz. (Lapkivágat a Párttörténeti Intézet Könyvtárában 1890 (?)-ből.)
'Gazdasági helyzet az Egyesült Államokban. Amerikai Népszava 1895. 3. sz. dec. 1.
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A munkás népnek felszabadítása 4
Csakis a munkás nép műve lehet.
A magyar mozgalom hírei között érdekes tudósítást olvashatunk a Népszava 2. számá
ban5 arról, hogy az új életre ébredt Petőfi Társalgó Kör tagjai október 6-án előadták a Csodatü
kör című színdarabot, „és pedig meglepő ügyességgel". Másik hírében arról számol be, hogy
a Csodatükör „közkívánatra ismét elő lesz adva, és pedig november 17-én . . . Miután a darab
előadása csak egy óra időt vesz igénybe, hangversennyel lesz egybekötve." ACsodatükör, Abet
színdarabja 1895-ben tehát készen volt, bár csak a következő évben jelent meg nyomtatásban,
s nem lepődnénk meg, ha a darabot Clevelandén kívül, esetleg más városokban is előadták volna.
A Petőfi Sándor Szocialista Munkásegyletben megtartott november 17-i előadás műsorában
szerepelt Abet Valósult álom című verse, a műsor6 szerint „írta s szavalja Abet Adam". A vers
a Népszava következő számában meg is jelent. A „valósult álom" a szocializmus, azért har
colni a munkásosztály legnemesebb feladata, amely, Abet elgondolása szerint „ellent, barátot"
egyaránt boldogítani fog.
1896. március 15-én. Petőfi szellemét idéző versében hívja a népek forradalmát:
Seperjen ismét az orkán végig
Minket száműzött és az uj hazán,
Igaz szabadság hadd szálljon égig
Porrá zúzott rabláncok halmazán !
Ki, a történelmi temetőbe
Pár koszorúval többet vigyenek! —
Pár névvel többet hadd véssenek kőbe
Utódaink, de üdvben éljenek ! 7
Külön helyet foglalnak el Abet költészetében a május elsejére írott versei. A munkás
osztályban testet öltő szabadságért vívandó küzdelemre szólítja fel a hősöket, kiknek lépte
alatt reng a föld:
Műhelyek és gyárak rabjai, fel
. Igát lerázni és vén, rut rozsdától
Rágott, átkos bilincseket törni el!
Talpra munkás !8
Harcol a magyar munkásság egységének megteremtéséért. Fájó szívvel látja, hogy
a szervezkedő magyarság alig tekint túl szűkebb hazája határain, elzárkóznak városuk szerve
zeteiben, s igen "sokszor ellenségesen állnak szemben más városok magyar munkásaival.
Egyesüljetek című versében az Amerikába szakadt magyar munkásság széles körű egységének
megalkotásra szólítja fel honfitársait:
Zivatar készül, tornyos fellegek
Képződnek s függnek fejeink felett.
S ö t é t ü l . . . sötétül, fojtóbb a lég,
Nem tudni, nappal jő, vagy éjszaka?
Villámok cikáznak, dörög az ég
Mint forradalom intő szózata . . .
A végitélet perce közeleg, —
Magyar munkások, egyesüljetek !9
Hogy Abet nem maradt Clevelandben, az amerikai magyarság egyik fellegvárában, az
lehetett az oka, hogy az Amerikai Népszava állandó pénzügyi zavarokkal küzdött, az előfize
tők kis száma nem tudta a lapot fenntartani. Annak ellenére, hogy 1896. május 1-től a lapot
hetilapnak szánták, feltételezhető, hogy nem jelenhetett meg tovább az akkori szerkesztőség
gondozásában. Abet ezért először New Yorkba, majd Bridgeportba költözik. Az itt töltött
mintegy másfél évtized során a szocializmus elméleti, filozófiai problémáival foglalkozik, és
itt jelenteti meg az általa alapított nyomda angol nyelvű irodalmi munkásságának eredménye
ként egy vaskos kötetét, a Társadalmi öntudatot, eredeti címén Social Conscience or Homocracy
4

A-t Á-m: A parnaszon. Amerikai Népszava
•Amerikai Népszava 1895, nov. 1.
«Amerikai Népszava 1895. dec. 1.
' A-t Á-m: Március tizenötödikén. Amerikai
8
Május elsején (Lapkivágat a Párttörténeti
Emléklapból.)
• Egyesüljetek. Amerikai Népszava 1896. 5.
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1896. I. sz..jan. 1.
Népszava 1896. 6. sz. márc. 15.
Intézet Könyvtárában, az 1894. május l-re (?) kiadott
sz. márc. 1.

versus Monocracy in Story, Verse and Essay by Adam Abet.10 A kötet Abet sokoldalú irodalmi
érdeklődéséről és tevékenységéről vall. Nyitó írása egy rövid regény, A reménység kérdése,
melyben, mint a szerző mondja, „kevés a kitalálás, de van benne sok igazság, és egy kis filozó
fia". Tárgya az Amerikába vándorolt munkásság szervezkedése, beleépítve, két fiatal szerelmé
nek történetébe, melyet át- meg átszőnek a kor hasonló munkástárgyú regényeinek szentimen
tális vonásai. Hasonló hangulat övezi az Egyesített hadművelet című novelláját is. A fiatal,
gyerekes házaspár lakást keres. Több, sikertelen próbálkozás után arra az elhatározásra jutnak,
eltagadják, hogy gyermekük van. A férj igazságérzete fellázad ugyan a csalás ellen, de amikor
sikerül egy idős házaspárral az új lakásban megegyeznie, elhallgatja az igazságot, mert meg
sem kérdezik tőle, hogy gyermeke van-e. Beköltözésük után megnyerik a tulajdonosok jóin
dulatát és barátságát, s kis idő múltán a fiatalasszony elérkezettnek látja az időt, hogy ha
csak részben is, de felfedje a tényeket. A gyermeket mint örökbefogadott gyermeküket mu
tatja be, és az idős házaspár, sejtve a csalást, belenyugszik az új helyzetbe.
Költői termése, melyet a kötetben közöl, Széles kitekintés címen ötven szonett az élet
ről, szerelemről és igazságról, Kelet és nyugat címmel újabb ötven vers a barátságról, béké
ről és jóakaratról és Napkeltétől napnyugtáig címen húsz dal, melyek, egy része, mint említi,
James Kedves kottájával előzőleg már megjelent.
A kötet elvontabb, elméleti írása a Társadalmi béke, értekezés az egyetemes béke, az
emberi egyenlőség — Abet szavával homocrácy — és a vele párosult háborúktól mentes világ
megteremtése érdekében.
Legjelentősebb irodalmi értekezése a bridgeporti Mosaic Clubban, 1916. február 1-én
tartott előadása, Omaria címmel. Eredeti nyelven nem olvashatta ugyan a Rubáiját-ot, de
szorgalmasan tanulmányozta az angol, német és valószínűleg a francia fordításokat is. Az
emberiség, az élet szeretetét érzi kicsendülni a Rubáiját minden versszakából, s ezért, mint
mondja „szinte kényszerítve éreztem magam, hogy még egy nyelvre átültessem. Miután lefor
dítottam (vagy pontosabban Fitzgerald stílusában átültettem) több mint háromszáz quatrinát (melyeknek ritmusa és üteme még mindig bennem él), úgy éreztem, felét sem mondtam
el annak, amit szerettem volna a világ tudtára adni. Nekiláttam tehát, hogy magam alkossak
quatrinákat — ezúttal angolul — és háromszázat megírtam már, mire abba tudtam hagyni. . . u
Omar Khajjám iránti érdeklődésének tehát kettős eredménye volt, háromszáz versszak lefor
dítása magyar nyelvre, és háromszáz versszak, Fitzgerald stílusában, a Rubáiját hangulatát
felidézendő, angolul. Az előbbiből 1941-ben12egy kis füzetet ad ki, amely százegy quatrinát tar
talmaz, Tudós Omar Bölcs Dalai címmel.
A fordítás, pontosabban átültetés érett fordítói készségéről tesz tanúságot. Azt az elvet
követi, hogy a fordító ne a szavak visszaadására törekedjen, hanem a vers formai jegyeit
megőrizve, igyekezzen visszaadni annak hangulatát, gondolati tartalmát. A Rubáiját fordítás,
a régies, avult nyelvi fordulatoktól eltekintve, melyek kétségkívül nehezítik a versek élvezését,
hűen követi Fitzgerald angol nyelvű szövegét:
i

Egy verskötet a lombos ág alatt,
Kenyér és telt kulacs az ajakad
Dalával csengő vadonat berek
Elég mennyország, elég üdvöt ad.

,

Ugyanez a versszak Fitzgerald megfogalmazásában:
A book of verses underneath the Bough,
A jug of Vine, a loaf of Bread and Thou
Beside me singing in the Wilderness —
Oh, Wilderness were Paradise enow.
A fordítás legszebb részei talán azok a verssorok, melyekben az emberi boldogságot
énekeli meg:
Öleltem viszont szerető kebelt,
Melynél külömbet(!) sohasem szüretelt
Idők szőlőiben az ég, — s az is
Csupán egy csendes nyugvóhelyre lelt.
10
11
12

Social Conscience stb. Bridgeport, Conn., Co-operative Publishing Company, Inc., 1920. 474 lap.
Omaria. Uo. 130.
A kötet sajnos nem található. G E R É B JÓZSEF a Bérmunkás Naptárban (1951. 35—37.) 32 versszakot
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Vigadtak mások, hol mi most mulatunk,
Más elvonult, mi másnak helytadunk,
De a tavasz oly szép, mint valaha,
Mint valaha, oly gyöngyöző borunk.
Abet, mikor a dalokat kiadta, már nem lakott Bridgeportban. 1926-ban vándorútra
kelt. Feleségével, Petes Évával egytrozoga autón indult útnak a napfényes Florida felé, ahova
valószínűleg mindig vágyódott, s ott akart letelepedni. Alkalmas lakást azonban nem talált,
és mintha csak a szomszédos városba menne, a Csendes-óceán partján fekvő Kalifornia felé
vette útját. Utazás közben, az arizonai Phoenixben szerencsés kimenetelű autóbaleset éri őket,
felesége megsérül, az utat nem folytathatják. A kényszerű ott tartózkodás ideje alatt meg
kedveli a várost, végleg ott marad. A szabóságot már évekkel előbb feladta, nem folytatja
tovább. Biztosítási ügyekkel kezd foglalkozni, és csendesen visszavonultan, szabad idejét
a költészetnek szentelve, itt él késő öregségéig. Itt is hal meg 1949. szeptember 17-én, csaknem
mindenkitől elfeledve.
A költészettől e szemlélődő filozófiába s műfordításba való visszavonulása szerencsés
véletlen. Verseinek színvonala, a két háború évei között már elavult szocialista világnézete nem
állhatta volna a versenyt az Amerikában jelentkező új nemzedék, mint Egri Lajos, Bálint
Imre, Varga József és mások pártos humanizmustól fűtött, művészileg mind tökéletesedő
írásaival.
Kovács József
Balassi alliterációiról
Balassi tudatossága régóta s jól ismert a szakirodalomban. Az egységes jellegű líra
életmű megvalósulását egészen apró stilisztikai eszközök tudatosnak tűnő alkalmazásává
is mélyítette, árnyalta Balassi. Ezek között is talán legfeltűnőbb, s csaknem az első versektől
jellemzője költészetének: egy kevéssé zenei betűrím valóságos egyeduralma énekeiben, amely
olykor ritkábban, máskor pedig sűrűbben jelentkezik egy-egy vers hangulatának az egységét
is szolgálva. A Balassi költészetére oly jellemző betűrím következetes alkalmazásában nyilván
valóan befolyásolta a költőt a magyar verselés ősi, a szóbeli énekszerzés világába nyúló hagyo
mánya. Az ősi hagyományt azonban az egységes költői kifejezés tartozékává alakítja.
Ha végigolvassuk Balassi valamennyi énekét, szembetűnő, hogy mily sok versében domi
nál az sz hang gyakori jelentkezése. Nem az a meglepő, hogy egy-egy versben ez a betűrím
mily sűrűn áramlik át a sorokon, hanem, hogy verseinek túlnyomó többségében ez a sziszegő,
zöngétlen betűrím hullámzik, s ha nem is minden énekében, de mégis az egész Balassi lírában
jelen van, átszőve a teljes költői életművet.
A szóbeli versszerzés régi öröksége az alliteráció. A Mária siralom szövege hagyta ránk
ezen ősi gyakorlat első szép példáját, a modernebb rímekkel sajátos együttélésben. A Mária
siralom betűrímei visszhangoznak később is, pl. az Emlékezzél, keresztyén .. . kezdetű énekben:
Mennyei feoronádért tövissel /coronáztaték, / Te /ceserő fcénodért keservesen /cénzaték.1 Ez a
gyakorlat él2 középkori énekeinkben: Dicsekedjél angyeli székedben, / Szerafinnak szent
szeretetiben. A reformáció is használja, egyik szép példája Kecskeméti Vég Mihály híres
zsoltárfordításában: Fordítsad reám szent 3szemeidet, / Nagy szükségemben ne hagyj engemet,
/ Mert megemészti nagy bánat szívemet. Középkori énekeinkben, de Kecskeméti Vég Mihály
zsoltárfordításában is a „szent szeretet" kifejezéskörének: szent, szeretet,
szív, szűz (Mária)
szolgál (Istent), szent szemeid, „szerető szép (mennyei) jegyesem",4 és egy sor hasonló szó,
kifejezés sztereotip használata eredményezi az sz betűrím gyakoriságát.
Balassi is e középkortól örökölt alliterációbeli hagyományt folytatja, de nem a „szent
szeretet" jegyében. Balassi költészetében éppen az a meglepő, hogy a középkori verselés szent
szeretet frazeológiája vált a világi, szerelmi énekköltés sztereotip szókincsévé, de oly nyoma
tékkal, hogy még istenes énekeiben sem a középkori hagyatékot, hanem szerelmi költészete
terminológiájának a jelenlétét érezzük. Egy pontosabban meghatározható sztereotip szókész
let: szeretet, szerelem, szűz (=lány), szolgálat ( = a szerelem érdekében), szerető, szép, szem,
személy, szív, szegény stb. régi vallásos hangulatát hajlította így Balassi a szerelmi énekszerzés
szolgálatába. Olykor, mintha a Mária siralom betűrímei visszhangoznának nála is, midőn a
maga lelki gyötrődését (a kegyes kegyetlensége miatt), a kemény k szinte ritmikus hangeffek
tusaival is éreztetni kívánja:
1
Középkori magyar írások, összeáll.: M E Z É T LÁSZLÓ Bp. 1957. 334.
' I. m. 349.
'4 R M K T IV. köt. 48.
Középkori magyar írások 316.
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Engemet régolta sokféle kénokban tartó én édes szívem,
Hozzád kiált lelkem, sírván keservesen, mert gyötrődik sokképpen;
Könyörülj már rajtam, légy kegyelmes hozzám, ne légy ily kegyetlen !5
Balassi kedves szavai, a maguk sztereotip jelentkezésükkel csaknem minden versében, hol
szerényebben, hol szembetűnőbben, de minduntalan fel-felbukkannak, nyomósítva költésze
tének fő motívumait. E szavak sűrű szerepeltetése alliteráció-láncolatot alkot, olykor még a
sorvégi rímek is sz hanggal végződnek: ilyenkor az egész versszak sziszegő suttogás benyomását
kelti. Álljon itt jellemzőként Az Szentháromságnak harmadik személye kezdetű ének három
strófája:
Az Szentháromságnak harmadik személye,
Szerelemnek Isten szerént gerjesztője,
Az jó házasságnak ki vagy bölcs szerzője,
Szivek szentelője,
Szentlélek úristen, te ki jókot osztasz,
Megkes eredt eket örömmel látogatsz,
Félelmes sziveket bátorsággal áldasz,
Siralmast vigasztalsz;
Régi szentek házasságát te szerzetted,
Az én szivemet is csak te ébresztetted,
Egy árva szép szűzhöz
mostan gerjesztetted,
Érnem ezt engedted;6
Balassinak nemcsak a szerelmi-tematikára van kedves szókészlete, de tavasz-énekeiben, a
vitézi életet idézve is szembetűnnek sztereotip szavai, s ezekben a verseiben a: fák, füvek,
folyók, fegyver, fáradság, meg a végek, vitézség, víg, vizek, völgyek szavak gyakoribb szerepel
tetése ad énekeinek egyúttal a többitől eltérő alliterációs nyomatékot is.
Fábián István Balassi költészetének első korszakát vizsgálva, foglalkozik sztereotip
szóhasználatával, az „ismételgetéssel", de kissé egyoldalúan, hiszen csak az ősi hagyomány
felől próbálja magyarázni. Erősen vitathatónak érezzük Fábián cikkének azt a megállapítását,
amely szerint Balassi „lemondva" az esztétikai szempontból értékesebb „különösen kifejező,
színes, választékos szavak felemelő, ünnepi hangulatot ébresztő 7hatásáról", megelégszik
azzal, hogy csak „a mindennapi élet nyelvét használja énekeiben". A „különösen kifejező,
színes, választékos" szavak kultusza irodalmunk történetében csak Balassi után indult meg,
a későreneszánsz manierista periódusban (1. Rimay stílus-programját). Balassi negatív tulaj
donságaként felróni azt, amit csak irodalmunk történetének egy későbbi szakasza próbál
megvalósítani, történetietlen megállapítás, nem is szólva arról, hogy a „különösen kifejező,,
színes, választékos" szavak jelentkezését önmagában még nem tekinthetjük esztétikai-stilisz
tikai értékmérőnek. Költője válogatja, hogy milyen művészi színvonalon tud élni vele. Rimay
meghirdeti ugyan ezt a programot, de Balassi színvonalán nem tudja megvalósítani. Az „ismé
telgetés" Balassi lírájában nyilvánvalóan a szóbeli verselés öröksége •— mint Fábián István
is hangsúlyozza —, de már több is annál.
Balassi költészetében ugyanis csak keret a sztereotip szóhasználat nyomán kibomló
alliteráció-láncolat, az a foglalat, melynek határai között kialakíthatja a bonyolultabb verselési technikájához is jobban illeszkedő, változatosabb alliteráció-rendszerét. Természetesen
legtöbbször az ősi, primitív költői fogást idéző csoportos betűrím jelentkezik nála is, mint a
korai az Egy lengyel ének c. versében, ahol az m betűrím mind
a négy versszakon áthullámzik,
íinoman erősítve az ének megnyugvásra vágyó hangulatát. 8 A változatosságra való törekvés
azonban már fiatalkori énekeiben is megtalálható, hiszen pl. a Deo vitae mortisque arbitro című
ben néhány betűrím változatos szerepeltetésével él (Mint nagy szál kő úgy megáll ő, /cárán
nem törődő, mindent fcönnyen szenved).9
A reneszánsz verselési vívmányait a magyar hagyományokhoz illesztő Balassi nem
elégszik meg tehát az ősi, egynemű ailiterációval, hanem korszerűbb és egyúttal már mester6

Balassi Bálint összes művei I. köt. Összeáll.: ECKHAEDT SÁNDOR Bp. 1951. 91.
«I. m. 113.
' FÁBIÁN ISTVÁN: Balassi Bálint költői nyelvének népies elemei első korszakában. Nyr. LXXX1V.
1960. 310—324. — Fábián I. statisztikai kimutatása Balassi sztereotip szavairól nem minden esetben pontos,
jnert pl. a szeret, szerelem, szerelmes szavak nemcsak az általa említett versekben nem fordulnak elő, de a
4.-ben, az 5.-ben és a 7.-ben sem, és a 6.-ban is csak egyszer.
" Balassi Bálint Összes művei I. köt. 36.
• I. m. 39.
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keltebb hangakusztikai hatások kiváltására is képes változatait alakítja ki. A vers benső
zeneiségének az igénye, s a szóbeli költészet érezhető hagyományain végérvényesen túllépni
szándékozó törekvése ölt testet a modernebb rím-variációkra (páros, ölelkező, kereszt) emlé
keztető álliteráció-füzérek kialakításában.
Az érett Balassi „korszerű" betűrím szerkezeteinek egyik legszebb példája a Sófi nevére
írott ének első és negyedik strófájának tudatosnak látszó „ölelkező" alliteráció-füzére:
Szerelem istenném Vénusnak ereje most meg megkörnyékezett,
Elmém nagy bánatban, szivem is uj lángban egy szép szűz miatt veszett,
Kit elébb is láttam, de reá nem gyúltam, mert igy mint most nem tetszett.
Igazán görögül.nevet keresztségbül adtak szép személyére,
Méltán Sófi neve azért, mert bölcs esze vagyon neki mindenre,
Tud fedni szerelmet, noha igen szeret, nincsen gonosz hirére.10
Hasonlóan bonyolultabb hangakusztikai szerkesztés figyelhető meg a Nyolc ifiu legény
kezdetű versében is:
Egy szegény szarándok, régi barátotok éneklette ezt nektek,
Kik a magyar versen való versszerzésen egymással vetekedtek,
Kit a nagy hamisság és háládatlanság föld szélére kergettek.11
Olyan kedves-játékos hangakusztikai törekvéssel is találkozunk Balassi lírájában, mely
már egészében „modern" hatású, pl. a Hogy Juliára talála, igy köszöne neki c. versében:
Ez világ sem kell már nekem nálad nélkül szép szerelmem,
Ki álasz most én mellettem, egészséggel, édes lelkem.
Feltámada napom fénye, szemüldek fekete széné, 12
Két szemem világos fénye, élj, élj, életem reménye!
Máskor már a hangutánzással rokon hanghatásokkal is sejtetni tudja a természet
hajnali hangulatát:
Hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek ftarmaton ftogy nap felkél,
Cseng szép madárszózat, Pigan sétál sok vaú reggel ftogy elmúlt efély;13
Csaknem minden szónak van alliteráció-beli szerepe!

Balassi alliteráció-használata csupán egyetlen, s apró nyelvakusztikai jellemzője verselési
technikájának, de ezen apró jel is újabb bizonysága tudatosságának. Változatos alliterációi
arról vallanak, hogy költészete stilisztikai, benső egységének a megvalósítására is törekedett,
s e szándék valóra váltásában szerepet kapott a hangakusztikai lehetőségek felismerése és
alkalmazása. Balassi lírája felhasználva az ősi magyar verselés egyszerű és egynemű betűrím
alkalmazását, asszimilálva az európai reneszánsz költészet bonyolultabb verselési technikáját;
a primitívebb hazai gyakorlatot a reneszánsz verselés színvonalához igazítja, s a magyar
költészetben addig ismeretlen,új,hangakusztikai törekvések szolgálatába állítja, pontosabban,
finomítja.
Komlovszki Tibor
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