
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

A ritmikus próza Vitéz János leveleiben 

Humanizmus-kori latin nyelvű irodalmunk egészét — és itt elsősorban a prózai termésre 
gondolunk — még nem vizsgálták meg a művészi stílus követelményeinek, illetőleg megvaló
sításának szempontjából, sőt bátran mondhatjuk: az egyes írók, egyes művek értékelése sem 
jutott túl általános benyomásokon alapuló, vagy ötletszerűen kiragadott példákra hivatkozó 
ítéleteken. Noha a stíluskutatás öncél nem lehet, mégis vitathatatlanul fontos segédeszköz
ként szolgálhat az összehasonlító irodalomtörténetnek; ezért indokoltnak érezzük, ha röviden, 
a címben jelzett szempont szerint,1 egy szerző egyetlen művét: Vitéz János epistolariumát 
fogjuk most vallatóra. 

1. A Leveleskönyv nyelvéről és művészi értékéről mindenki tett egy-két találó megjegy
zést, aki a humanista episztolográfia e páratlan értékű termékét irodalmi vagy történeti 
szempontból boncoló kése alá vette. Eddigi legkimerítőbb méltatását Kardos Tibornak kö
szönjük.2 Másfelől Gerézdi Rábán hívta föl a figyelmet a Leveleskönyv szövegét jegyzeteivel 
kísérő Ivanich Pál megjegyzésére — „quae quidem duae epistolae (ti. a könyv bevezetőjéül 
szánt két levél) in magna parte contextae sunt ex verbis et clausulis veterum oratorum, 
scriptorum et poetarum" — s vonta le belőle következtetését e levelekben található ritmikus 
mondatvégződésekre.3 

2. A prózaritmus — vagy pontosabban szólva: a mondatok és mondattömbök (periódu
sok) végszavainak olyatén elrendezése, hogy a szavak hangsúlyos és hangsúlytalan szótagjai 
jól csengő ritmikus formákat (cursus) képezzenek — a XI. századtól kezdve egyike a művészi 
próza legfontosabb ékítményeinek, s az írásmesterség tanítói, kivált Itáliában, részletesen 
foglalkoztak a ritmikus mondatvégek (clausulae) szerkesztésének szabályaival.4 

A prózaritmusnak Vitéz Leveleskönyvében való jelentkezését vizsgálva mi erre a rit-
mizálási módra gondolunk: a középkori diktátorok tanította formára, míg Gerézdi hajlandó 
volt Ivanich szavait arra magyarázni, hogy e levelekben a cicerói klauzula-formák keltek új 
életre.5 E föltevés azonban vakvágányra vezet: az antik latin prózaritmus ugyanis a szótagok 
időmértékére épült, míg a XV. század derekának írói — még a legjobbak is — nem kezelték 
a latin prozódiát százszázalékos biztonsággal.8 Hogy pedig Vitéz prozódiai érzékét és gyakor
latát megítélhessük, elég ha megnézzük: mennyire volt „klasszikus" a diftongusok alkalmazá
sában. Leveleskönyvének egykorú, Prágában őrzött másolata, vagy önkezével írott könyv
bejegyzései világosan tanúskodnak arról, hogy helyesírása még a középkoré volt,7 s így — 

1 Az elemzés nem reked meg itt; e kísérlet csak része egy nagyobb lélegzetű munkának, mely Vitéz 
műveinek kimerítő elemzésén kívül részletes és átfogó képet ad majd humanista prózairodalmunk Moháccsal 
záruló, első szakaszáról. 2 KARDOS TIBOR: A magyarországi humanizmus kora. Bp. 1955. 115 — 117. 3 GERÉZDI RÁBÁN: Egy magyar humanista: Váradi Péter. Magyarságtudomány 1942. 557. Legújabban 
Janus Pannoniustól Balassi Bálintig című tanulmánykötetében (Bp. 1968): A levélíró Váradi Péter, 134 — 
135. — Ivanich megjegyzése: I. G. SCHWANDTNER: Scriptores Rerum Hungaricarum II. Bécs, 1746. 9/1. 4 A három alapforma: a cursus velox (xxx, xxxx pl. júgiter senciámus), a cursua planus (xx, xxx pl. 
carde currámus) és a cursus tardus (xx, xxxx pl. mente cognóvimus) volt; a gyakorlatban negyedikként társult 
hozzájuk a cursus trispondaicus (xx, xxxx pl. pígra videátur). — A kérdés története és részletesebb elemzése 
megtalálható HORVÁTH JÁNOS könyvében: Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái. Bp. 1954. 
34—47. és 54 — 65., továbbá GUDRUN LINDHOLM: Studien zum mittellateinischen Prosarhythmus. Seine Ent
wicklung und sein Abklingen in der Briefliteratur Italiens. Stockholm, 1963. 7—54. 6 I. h. 

* GEORG VOIGT: Die Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das erste Jahrhundert des Huma
nismus. Berlin, I8933. II. 374-376. 7 A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában található fényképmásolatát láttam, jelzete: A 916/1. 
— FRAKNÓI VILMOS: Váradon írt Vitéz-codex. MKsz 1880. 245. idéz egy 1455-ben sajátkezűleg emendált 

Tertullianus-kódex beírásaiból; számunkra az ilyenek érdekesek: Due species cecitatis, De operacione Demo-
num, Varie opiniones philosophorum. 
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ha tudomással bírt volna is a cicerói klauzulák mibenlétéről — tökéletes antik lejtésű ritmust 
akkor sem adhatott volna a mondatainak. (Mellékesen utalunk még egy szempontra: Ciceró-
ritmikus prózája a beszédeiben bontakozott ki a maga teljességében, míg levelet „kötetlenebb" 
stílusban íródtak — a középkor viszont elsősorban épp a /ei>é/-műfajban tartotta kötelezőnek 
a prózaritmus alkalmazását.) 

3. Vitéz Leveleskönyve — ha leszámítjuk Ivanich „praefatio"-ját meg „epilógus"-át — 
78 levelet tartalmaz; valamennyit ő fogalmazta, noha jórészüket nem a maga nevében. Az 
első két darab kivételével valamennyi irat nagyfontosságú politikai dokumentum: a pápához» 
bíborosi kollégiumhoz, egyes főpapokhoz, Magyarország szentszéki követéhez stb. intézett 

( diplomáciai levelek, s csak az első két darab nevezhető irodalmi fogantatású és igényű alko
tásnak, írásainak stílusára azonban mindvégig nagy gondot kellett fordítania; humanista 
igényességén túlmenően erre kötelezte őt mind a címzettek rangja, mind a levelek tartalmának 
fontossága. Ezért a ritmikus mondatzárások vizsgálatába a könyv minden darabját bevontuk, 
tekintet nélkül címzettjükre vagy terjedelmükre. (Tapasztalatunk szerint semmiféle különb
ség nem állapítható meg az egyes levélcsoportok között.) 

A 78 levélben összesen 978 mondatvégződést vizsgáltunk meg. Ennek a számnak a 
zömét az ún. „abszolút" mondatvégek teszik ki, vagyis azok, amelyeket a kiadó is ponttal 
jelzett. Tekintetbe vettük azonban az olyan — kettősponttal vagy pontosvesszővel jelölt 
— „megállásokat" is, amelyek Vitéz sajátosan darabos mondatszerkezeteiben bizonyos nyugvó
pontot jelentenek. E mondatvégeknek cursusok szerinti megoszlásáról8 az alábbi táblázat 
tájékoztat. 

Cursus Száma % 

203 
171 
194 
154 
256 

20,5 
17,3 

4. trispondaicus 

203 
171 
194 
154 
256 

19,6 
15,5 

5. egyéb („szabálytalan") . . . 

203 
171 
194 
154 
256 27,1 

összesen 978 100,0 

A fenti összeállításból egyelőre két fontos tanulság adódik: 1. a középkori stílustanítók
tól szabályosnak elismert és megkövetelt három cursus-forma (velox, planus és tardus = 1 + 
2 + 3) a vizsgált anyagnak alig több mint felében jelentkezik (568 esetben == 57,4%); 2. a 
szabálytalannak minősülő, tehát „kerülendő" záróformák viszont több mint a negyedrészé
ben (256 = 27,1%). — E statisztika akkor árul el nekünk többet, ha összehasonlítjuk olyan 
írók rokon alkotásaival, akik még szilárdan tartották magukat ehhez a középkori stílusesz
ményhez. Célszerűnek mutatkozik a Lindholmnál közölt táblázatok közül választani: 
Cola di Rienzo (1313—54) Dante Alighieri (1265—1321) 
leveleiben:9 leveleiben:10 

Cursus Száma % Száma % 

3.tardus  
4. trispondaicus 

1160 
147 
22 
26 

84,2 
10,7 

1,6 
1,9 
1,6 

97 
68 
45 
2 
2 

45,3 
31,8 
21,1 
0,9 
0,9 

Összesen 1377 100,0 214 100,0 

Ebből 1 + 2 + 3 - 96,5 - 98,2 - 96,5 -

" Az egyes cursus-fajták típusok szerinti vizsgálatát ezúttal mellőzzük. Az egyes cursus-formákon belül 
ui. a bennük részt vevő szavak száma, illetőleg a szóközök (caesura) elhelyezkedése típusok elkülönítését teszi 
lehetővé. Bár az újabb cursus-kutatás (így Lindholm műve is) erre is nagy gondot fordít, nem foglalkozunk 
vele, mivel a belőle levonható tanulság nem befolyásolná eredményeinket. 

» LINDHOLM: i. m. 74. (Adatait planus-tardus-velox-trispondalcus sorrendben közli.) 
" 1. m. 87. 
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Ha a korai reneszánsz е két neves alakjának cursus-használatával vetjük egybe Vitézét, 
rögtöa kiviláglik a különbség: míg azoknál a szabályos formák megközelítik a 100%-ot, 
addig ez utóbbinál alig haladják meg az 50-et; míg azoknál különösen a cursus velox és tardus 
előfordulási arányában lényeges eltérés mutatkozik (84,2:1,6 és 45,3:21,1 ) , addig Vitéznél 
e kettő szinte fej fej mellett halad; ugyanilyen tanulsággal jár a trispondaicus arányának egybe
vetése is. Ha tehát ezek ismeretében vetjük föl a kérdést — miként alkalmazta Vitéz a metrikus 
klauzulákat a leveleiben? — válaszunk csak ez lenét: nem törekedett e formák következetes alkal
mazására, noha arra sem, hogy teljesen száműzze írásából ezt az ékítményt; közömbös volt 
vele szemben, őt már más stíluseszmények vezették. 

Ugyanez a közömbösség jelentkezik azonban kortársainál is a ritmikus próza követ
kezetes érvényesítésével szemben. Ha kiemeljük Vitéz kortársait abból a nagy statisztikai 
áttekintésből, melyet Lindholm közöl vizsgálatainak eredményeképp, monográfiájának a vé
gén/1 akkor a következő — redukált — táblázatot írhatjuk föl: 

Levélírók Időhatárok 1+2+3 
% 

Trispondai-
cus% 

Egyéb 
% 

L világiak 
Bruni  
Poggio 
Eneas Sylvius . . . 

1405-14 
1416-24 
1451 - 5 4 

58,0 
56,9 
52,5 

21,9 
21,8 
17,0 

20,1 
21,3 
30,5 

Ezeknél „jobb", tehát a középkorihoz valamivel tudatosabb alkalmazkodást mutató a rit
mikus klauzulák százalékos előfordulása a pápai levelekben: 

/ / . pápaiak 
V. Márton 
V. Miklós 
II. Pius . 

1417-31 
1450-54 
1458-64 

88,8 
74,3 
69,5 

9,7 
17,1 
14,0 

1,5 
8,6 

16,5 

Vitéz János ezek szerint jó középarányt képvisel irodalmi környezetében a ritmikus 
klauzulák alkalmazását tekintve, másképp megfogalmazva: stílusa e tekintetben meglehetősen 
korszerű. 

4. Ezek után még azt a kérdést szeretnők tisztázni, hogy mire célzott Ivanich, amikor 
a régi szónokok, írók és költők klauzuláit említette. A megoldás kulcsát Vitéznek az a prológus
ként írott első levele adja kezünkbe, amelyre Ivanich eme általános megjegyzése vonatkozik; 
ez a levél csakugyan tele van tűzdelve egy-két szavas, többnyire azonban mondatnyi terjedelmű 
idézetekkel. Hogy Ivanich a clausula szót épp e hosszabb átvételekre, utalásokra értette, arra 
bizonyíték a 9. lap 8. számmal ellátott jegyzete. Vitéz szövege ehelyt a következőképpen 
hangzik: „ne... ut iuxta primi sancti doctoris nostri sententiam, prius me vox condemnet 
mea, quam absolvat aliéna" — s a jegyzet hozzá: Habetur fiaec clausula in primo libro officiorum 
eiusdem B. Ambrosii. Valóban, Ambrosius De officiis ministrorum című művében szó szerint 
olvashatjuk a Vitéz szövegében kurzivált szavakat ( 1, 2).n Mindjárt a következő mondat 
végén egy Lucanus-sor részletét találjuk: „impatiens loci fortuna secundi" (= Pharsalia 
1,124), de őt idézi már címzettje türelmetlenségének jellemzésekor is: „urgentes quippe addis 
stimulus affectui" ( = uo. 1,261), a „refugis precipus" kifejezésnél pedig Ivanich utal a „poe-
tá"-ra (= uo. 1,411 : refugis se fluctibus aufert). 

Mivel Ivanich jegyzetei meglehetősen kevés eligazítással szolgálnak a Vitéz-levelekben 
elrejtett idézeteket illetően, talán nem lesz fölösleges a Vitéz-filológia szempontjából, ha az 
általunk földerített helyekre a következőben rámutatunk. 

A 10. lapon ezt olvassuk a levélben: „nonne palám contueri potes nunc tempóra illa, 
quae olim fatali carmine non descripta mihi, sed magis depicta videntur; in quibus videlicet..." 
— Ivanich a carmen szóhoz adott 6. számú jegyzetében ezt írja: Denotat versus Lucani ас etiam 

1 1 1 . m. 198-199. 
12MIGNE: Patrologia Latina XVI. 
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Senecae in iragoediis, ex quibus hie infra plures clausulas inserit. Csakugyan, ha az imént félbe
szakított Vitéz-mondat folytatását gondosan megnézzük, egy csokorra való Lucanus- és 
Seneca-helyre bukkanunk: 

ferale per regnum Justitium; 
cunctasque pudoris rumpunt fata moras; 
resoluta legum fraenis(!) ira ruit; 
sors incerta vagatur fertque refertque vices; 
ferri potestas confudit omne ius manu; 

legesque et foedera rerum pestifero vertit 
natura tumultu; 

tum libertás data odiis; 
praedaque et hostiles luxum suasere rapinae; 
rectius affines quam hostiles rapinas dixerim, 

nempe in quibus arnica manus in sua ferox 
viscera convertitur cognataeque decertant 
acies; 

aequata passim vulnera membris vidimus; 

mensura quoque iuris vis erat; 
lethalis denique ambitus; 
quassa est fides, quies aegra, dubius sanguis 

. . . certi nihil, nisi fráter hostis; 

prosperum ac felix scelus virtus vocetur; 

fructus est sceleri(!) nullum putare scelus. 

Valamivel lejjebb egy Livius-idézet bukkan föl: 

1,56,7: contemptuque tutus esse, ubi. 

A levél vége felé, a 12. lapon találjuk a következőket: 

contemtu . . . fieri tutos, ubi in iure parum 
praesidii esset. 

aspernor . . . novus autor haberi, qui scelera 
committi vetem et abstineri a sanguine 
саго manus doceam viderique perperam 
magister iuris et amoris pii; 

pacem reduci velle victoribus quidem expe-
diet, victis verő necesse érit; 

redeat licet fortuna felix, afflictos tarnen 
gaudere piget. 

Seneca: Phoenissae 328—331: Ego ille sum 
qui scelera committi vetem et abstineri 
sanguine a caro manus doceam? Magister 
iuris et amoris pii ego sum? 

Seneca: Here. fur. 368—369: pacem reduci 
velle victori expedit, victo necesse est; 

Seneca: Thyesies 940—941: redeat felix for
tuna licet, tarnen afflictos gaudere piget. 

Ezekre a prózai, de főleg verses idézetekre utalt tehát Ivanich a klauzulákat emlegetvén, 
nem pedig Vitéz János művészi, ritmizált mondatzáradékaira. 

Boronkai Iván 
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Phars. 2,17—18: ferale per urbem iustitium; 
uo. 1,263—264, szó szerint; 
uo. 2,145—146: szó szerint; 
uo. 2,12—13: fors incerta vagatur . . . 
uo. 1,666—667: ferrique potestas confundet 

ius omne manu; 
uo. 2,2—3: praescia monstrifero ver t i t . . . 

uo. 2,145: tunc data libertás odiis; 
uo. 1,162: szó szerint; 
uo. 1,3—5: in sua victrici conversum viscera 

dextra, cognatasque acies, et rupto foedere 
regni certatum; 

uo. 2,177—178: aequataque volnera mem
bris. . . 

uo. 1,175—176: mensuraque iuris . . . 
uo. 1,179: letalisque ambitus; 
Seneca: Thyestes 239—241: imperi quassa 

est fides, domus aegra, dubius sanguis 
est: certi nihil . . . 

Seneca: Hercules furens 251—252: prospe
rum ac felix scelus virtus vocatur; 

Seneca: Medea 563—563: fructus est scele-
rum tibi nullum scelus putare. 


