
Mészáros István 

APÁCAI ÜRÜGYÉN EGY 1641 ELŐTTI ISKOLAI GEORGIA-FORDÍTÁSRÓL 

„Mikor ez a nagy tudós ember lejött az akadémiákból, az akkori erdélyi szokás szerént Fejérvárott 
adják kezébe a poetica classist..." - írta Apáczairól késó'bbi tanítványa, Bethlen Miklós - „Bezzeg ó' 
tudott ex necessitate virtutem et glóriám csinálni: fogja a Virgilius Georgicáját, azt kezdi fordítani 
magyarra a poétákkal, de nem hogy azok tudták volna, de az egész kollégium mesterestől együtt sem 
tudta volna, (amicsodások akkor voltak) végbevinni, ő azért maga foga vélek együtt hozzá, és annak 
alkalmatosságával physicát, astronomiát, geographiát kezd tanítani, úgy, hogy egyszer azt az ő 
Georgicáját írni s tanulni kezdek a theológiára s filozófiára járók is."1 

Bethlen Miklós még évtizedek múltán is a diadal érzésével emlékezik vissza a másoktól hallott 
történetre: az ifjú tanár nagy érdeklődést keltő, újszerű Georgica-magyarázataira. Apácai igen nagyra 
becsülte ezt a Vergilius-művet: oktatása nemcsak arra adott alkalmat számára, hogy annak irodalmi
költői értékeit és szépségeit megéreztesse tanítványaival, de lehetőséget nyújtott modern természet
tudományos nézeteinek kifejtésére is. Erre célzott 1653 novemberében tartott gyulafehérvári 
székfoglaló előadásában: véleménye szerint a latin klasszikus művek közül két művet mindenképpen 
tárgyalni kell az iskolában, az egyik Cicero „De officiis"-e, a másik Vergilius Georgicája. Ez utóbbit 
azért, mert a műben „az író egyrészt kiváló költőnek, másrészt kiváló filozófusnak, ti. fizikusnak és 
asztronómusnak bizonyul".2 

A Magyar Encyclopaedia X. fejezetében leírt iskola-modell tananyagába e két művet ugyancsak 
felvette Apácai: a tanár a tanulóknak „adja a Cicero könyvét, De officiis, kezében és azt éppen 
exponáltassa által, az exponáltattat ismét újólag deákra fordítsa. Ennekutána hasonlóképpen a 
Virgilius Georgicáit."3 

A feldolgozás módszerét is ismerteti Apácai. Cicero és Vergilius említett műveit először írja le 
magának latinul a diák. „Ha az egészet leírta - kívánja Apácai - , akkor a [jegyzetjkönyvben az 
ellenkező oldalra, amely mindig tisztán hagyandó, a magyar nyelvre lefordított szöveget kell 
párhuzamosan beírnia, de csak a fordítás kijavítása és letisztázása után."4 

Minden bizonnyal így oktatta tanítványainak Apácai ezt a két művet Gyulafehérváron 1654 késő 
őszétől 1655 nyaráig, majd Kolozsváron 1656 végétől haláláig, 1659 decemberéig, s az általa kijavított 
diákfordítások később nagy becsbe kerülhettek. Talán üyen fordításokat említ a marosvásárhelyi 
református kollégium bejegyzőkönyvének 1689-i adata, amely szerint az iskola költségén beszerzett 
könyvek között ezek is szerepelnek: „Vergilius Georgiconja, fordítás Apáczai Jánostól, kéziratban; 
Ramus Péter arithmetikája és grammatikája; Cicero kötelességekről írt művének magyarázatja 
magyarul Apáczaitól, Ramussal egybekötve."5 Talán nem véletlen, hogy az egész könyvjegyzékben 
éppen ez a két mű szerepel Apácai állítólagos magyar fordításában. 

„Jól tudjuk, hogy Apácai különös szeretettel és sikerrel magyarázta tanítványainak Vergilius 
Georgicáját" - hangsúlyozza Bán Imre monográfiájában,6 aki ugyanott szellemes párhuzamokkal 
meggyőzően bizonyítja, hogy a Magyar Encyclopaedia bizonyos szövegrészeit Vergilius e tan
költeménye alapján készítette szerzője. 

Apácai tehát nagy becsben tartotta ezt a vergiliusi művet, amely fontos pedagógiai funkciót töltött 
be már a XVI. század végétől kezdve mintegy három évszázadon át a hazai katolikus és protestáns 
kollégiumok tananyagában.7 Szerb Antal találóan írja erről a földművelésről és állattenyésztésről szóló 

1 Bethlen Miklós önéletírása. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta V. WINDISCH Éva. Bp. 1955. 
1.161. 

2 Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei, összeállította, a bevezetést és a jegyzeteket 
írta, a latin szövegrészeket fordította OROSZ Lajos. Bp. 1956. 138. 

3 Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia. Sajtó alá rendezte BÁN Imre. Bp. 1959. 367. 
4 Apáczai pedagógiai műveinek id. kiadása, 138. 
s KONCZ József: A marosvásárhelyi helv. hitv. főtanodai könyvtár ismertetése. Magyar 

Könyvszemle, 1879. 217. - BÁN Imre a korabeli feljegyzést idézi a Georgica-kézirat 1689. július 19-i 
megvásárlásáról: „Versio 4 Librorum Georgjcorum Virgilij, par Johannem Apacium. Liber 
manuscriptus." BÁN Imre: Apáczai Csere János. Bp. 1958. 289. - Itt említjük meg: a szak
irodalomban e vergiliusi mű címe váltakozva hol Georgicon, hol Georgica. Ujabban az utóbbit használ
ják. 

6 BÁN i. m. 289. 
7 BALASSA Brúnó: A latintanítás története. Bp. 1930. 282. 
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tankölteményről: „Tárgya nagyon gyakorlatias, mégsem költőietlen, itt is segíti a költőt igazi, 
gyermekkori emlékeken táplált természetközelsége, mint a Bucolicában, és ért hozzá, hogyan kell 
nemzeti, vallásos, fantasztikus és személyes mozzanatokkal átlelkesíteni a hideg műfajt."8 Alighanem 
azonban mégsem költőisége miatt tartották fontosnak e századok hazai tananyagszervezői a Georgicát. 
A kollégiumi ifjúság jelentős része számára - mind a nemeseknek, mind a nem-nemeseknek — fontos, 
„életre előkészítő tananyag" volt a feudális földbirtokon való gazdálkodás „tudománya", korabeli 
kifejezéssel az „oeconomia". S a Georgica tulajdonképpen ezt tartalmazza, tanulmányozása tehát 
mintegy előkészíti az „oeconomia" oktatását. A tanköltemény tehát pontosan beleillett e kor 
kollégiumainak az antik klasszikus szerzők művein alapuló latinos-humanisztikus oktatási terveibe. 

A régebbi és az újabb szakirodalom egyaránt e XVII-XVIII. századi kollégiumok latinságát 
hangsúlyozza: latin művek alkotják a tananyagot, latinul folyik a magyarázat, latin a diákok 
feleleteinek, sőt iskolai magánbeszélgetéseiknek is az előírt nyelve. Az anyanyelv, még inkább az 
anyanyelv tudatos művelése mintha teljesen kívül rekedt volna e kollégiumok falain. 

Nem egészen így áll a dolog. Az anyanyelvre még a kollégiumok középső szintjén is szükség volt: a 
feldolgozandó latin klasszikus szerzők műveit tanári segítséggel magyarra kellett fordítaniuk a 
diákoknak (ahogyan Apácai is tette a Georgicával), enélkül az alapvető pedagógiai célt - azt a 
bizonyos latinos-humanisztikus műveltség elsajátíttatását - aligha érhették volna el a kor 
pedagógusai.9 A latin szerzők műveinek intenzív iskolai tanulmányozása, s ennek során azok szabatos 
magyarra fordítása azonban nyilván a tanulók magyar nyelvére is hatott. Egyrészt finomította, 
színesítette, használatát tudatosította, nyelvszemléletüket formálta, másrészt azt „deákossá" 
torzította. Ugyanakkor a latin prózai és költői művek e kétnyelvű iskolai elemzése fontos közönség
nevelő funkciót is betöltött: befolyásolta az irodalmi-nyelvi ízlést, bővítette az irodalmi alkotásokat 
érteni-élvezni tudók körét, mind a latin, mind a magyar nyelvű művek tekintetében. S nyilván hatott 
akár pozitív, akár negatív irányban a kollégiumokból kikerülő leendő írókra, költőkre. 

Akárhonnan is nézzük: ezek a XVI-XVIII. századi katolikus és protestáns kollégiumok valóban az 
irodalmi élet kereteinek egyik fontos bázisát alkották. 

A kézirat 

A kollégiumi oktatásban a latin szerzők műveivel való anyanyelvi foglalkozásnak egyik érdekes 
dokumentuma a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában több mint száz év óta őrzött, de azóta 
még érintetlen prózai Georgica-fordítás. A „Magyar Codexek" elnevezésű gyűjtemény katalógusában K 
73. szám alatt Csapodi Csaba a következőképpen írja le a kéziratot: 

„Vergilius: Georgicon (latin eredeti és magyar fordítás). 1641 előtt. Magyar és latin nyelven. Papír. 
135; 95 mm. 66 fol. 

írás: folyóírás (a latin szöveg kis részben könyvírás). Az ismeretlen fordító autográf javításaival." 
„Készült: Magyarország, Debrecen (? ). Tulajdonos: Lugossy József ajándékozta az MTA-nak 

1854-ben. * Találtatott Kismarjai Veszelin Pál Oktató és vigasztaló Tanításainak Debr. 1841. 8° 
bőrfedelékében. << 

Megjegyzések: Igen rossz állapotban van. Lugossy datálja 1641 előttre azon az alapon, hogy a 
könyv, amelynek táblájában találta, 1641-ben jelent meg. Kiadás: nincs. Mikrofilm: Mf. 3767/V."1 ° 

A katalógus nem említ eddig megjelent publikációt a kéziratról. 
A kéziratban nincs semmiféle adat, megjegyzés a leírás idejére vonatkozólag. írásmódja a XVI. 

században éppúgy használatos volt, mint a XVII. és XVIII. században. Lugossy Józsefnek, a debreceni 
kollégiumi könyvtár tudós vezetőjének datálása elfogadható, ellene konkrét érv nem deríthető fel a 
kéziratból. Iskolai tananyagszövegek esetében egyébként is a leírás ideje gyakran nem azonos a szöveg 
létrejöttének idejével: generációk másoltak ebben az időben iskolás jegyzetkönyveket, alig-alig 
változtatva valamit a szövegen. Végeredményben ez a Georgica-fordítás az 1641 előtti fél évszázad 
bármelyik esztendejében keletkezhetett, ezt semmiféle pedagógiatörténeti adat nem cáfolja. 

Vergilius e híres műve a XVI. század második felétől kezdve a XIX. század első harmadának végéig 
a kollégium típusú iskolák gimnáziumi tagozatán került tanulmányozásra, a 3-4—5 esztendős latin 
grammatikai tanulmányok után, a „studia humaniora" keretében kézbevett latin költői művek között. 
Magában a kéziratban a leírás helyére sincs semmiféle utalás, feltehetőleg vagy a debreceni kollégium 
„studia humaniora" osztályában folyó irodalmi tanulmányok keretében készült, vagy a debreceni 

8 SZERB Antal: A világirodalom története. Bp 1958. 83. 
9 Vö. MÉSZÁROS István: Magyar-latin iskolás jegyzetkönyv a XVI-XVII. század fordulójáról. 

Nyelvtudományi Értekezések, 89. sz. Bp. 1976. 
1 ° CSAPODI Csaba: A „Magyar Codexek" elnevezésű gyűjtemény. Bp. 1973. 
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kollégiummal kapcsolatban álló valamelyik partikuláris iskolában. Számos esztendei használat után 
elnyűve 1641-ben került azután tömítőnek Veszelin Pál könyvének bekötő táblájába a debreceni 
nyomda könyvkötőinek munkája nyomán. 

Diákunk jegyzetkönyvében eredetileg megvolt a teljes Georgica latin és magyar szövege. Ebből 
azonban a ma kezünk között levő kézirategyüttes nem tartalmazza azokat az oldalakat, amelyekre 
egykor a latin szöveg I. 130-162. és III. 59-289. sorait, valamint a magyar szöveg I. 108-135. és III. 
35-265. sorait írták le. A kézirat első latin nyelvű oldala is hiányzik (magyar párja megvan); a IV. 
könyv 566 sorából ma kéziratunkban 365 latin sor, illetőleg 338 sor magyar fordítása olvasható, a 
többi elkallódott. A kézirategyüttes oldalainak mintegy ötödrésze ázás, ragasztás, szakadás miatt 
jelenleg olvashatatlan. 

A kézirat egykori leírói az eredeti vergiliusi mű mind a négy könyve elé rövid összefoglalókat 
illesztettek, „summa" vagy „argumentum" címmel. Ezek magyar fordítása is elkészült mind a négy 
esetben. A III. és IV. könyv élére verses összefoglalás is került „Aliud (argumentum) Modestini 
jurisconsulti" címmel, ezek szerzője Herennius Modestinus római jogtudós, a II. század végén. E verses 
argumentumok helyét a másoló diák a magyar részben is kihagyta, oda azonban fordítás nem került. 
Modestinus verses összefoglalói néhány korabeli nyomtatott Vergilius-kötetben is megtalálhatók,1 • 
prózai összefoglalásokat azonban az egyes Georgica-kiadások sajtó alá rendezői nem közöltek. 

Debreceni diákjegyzetünkben tehát az első magyar prózai Vergilius-fordítást vehetjük a kezünkbe, 
sőt az egész antik klasszikus latin irodalomból alighanem ez a diákjegyzet szólaltat meg először egy 
remekművet magyar nyelven. Ez a tény ad irodalomtörténeti jelentőséget a kéziratnak. 

De a Georgica első költői műfordításának létrejöttében is bizonyára szerepe lehetett a debreceni 
kollégiumnak, az ott folyó „irodalomoktatásnak": rímes „nemzeti versidomban" Csokonai Vitéz 
Mihály is lefordította ezt a vergiliusi tankölteményt. Kazinczy szerint azonban a III-IV. könyvből 
készített fordítását maga a költő dobta tűzbe. Az első két könyv magyar átültetését viszont ismerjük, 
bár Csokonai ezt sem engedte nyomtatásban megjelentetni.12 

De egy korábbi, ugyancsak iskolai használatra szánt Georgica-fordításról is van tudósításunk. Az 
esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár őrzi a XVIII. században létrejött Batthyány-gyűjteményt. 
Ennek ugyancsak a XVIII. században készült katalógusában a „Poesis Hungarica" rovatban két tétellel 
kapcsolatban is olvasható Gyárfás István jezsuita tanár neve: „Versio Virgilii Maronis in Hungária per 
St. Gyárfás" - „Virgilii Maronis Aeneis omnesXH. libri in Hungaricum versi stylo soluto anno 1717. 
auctore St. Gyárfás." Az első helyen említett kéziratos kötet talán a Georgicát, vagy annak 
részleteit is tartalmazta. 

Az első nyomtatott magyar Georgica Rájnis József fordításában Pesten jelent meg 1814-ben „P. 
Virgilius Maró Georgikónja az-az gazdaságra tanító versei" címmel. Később Bodon Ábrahám sáros
pataki tanár adta ki saját átültetését 1867-ben, 1929-ben Marót Károly fordításában a második könyv 
lát napvilágot, majd 1936-ban új teljes magyar Georgica született Vietórisz József tollából. A sort 
Lakatos István zárja, aki 1967-ben „Vergilius összes művei" című kötetében közölte a Georgica új 
magyar változatát. 

Az első magyar Georgica-próza - amely tehát 1641 előtt készült - értékes tanulmányozási 
lehetőséget kínál az irodalomtudomány, a magyar nyelvészet, az agrártörténet és a néprajz kutatóinak 
egyaránt. Mi a továbbiakban csupán a korabeli kollégiumokban folyó „irodalom-oktatái' folyamatát 
szeretnénk bemutatni e dokumentum tükrében. Ez a folyamat a kezünkben levő diákjegyzet alapján 
jól rekonstruálható, s nyilván ugyanúgy folytak a klasszikus szerzők műveit közösen feldolgozó iskolai 
foglalkozások ebben az időben más kollégiumok poétikai tagozatain is, akárcsak ott, ahol diák
jegyzetünket papírra vetették, s ahol e latin és magyar szövegeket elemezték. 

1 ' A XV. századi és a XVI. század elejei Georgica-kiadásbkban általában megtalálhatók ezek az 
egyes könyvek előtt álló négy soros argumentumok, de Ovidius nevéhez kapcsolva (pl. 1492-i, 1500-i, 
1508-i kiadások, MTAK Inc. 56., Inc. 37., OSzK Ant. 2112.). Melanchton iskolai használatra készített 
Vergilius-kötetében nem közli ezeket (pl. 1556-i kiadás, OSzKAnt. 6381.). A Nicolaus Erithraeus 
gondozásában kiadott kötetekben újra megjelennek az argumentumok, de a szerző neve már helyes
bítve: „Herennii Modestini J. G argumentum, quod prius Nasoni ascribebatur." (Pl. frankfurti 1596-i, 
hannoveri 1603-i kiadás, OSzK Ant. 7384.). - A nagyszombati jezsuiták kiadásában 1677-ben meg
jelent iskolai Vergilius-kötetben nincsenek argumentumok. - Prózai argumentumok a nyomtatott 
kiadásokban sehol sem találhatók. 

12 Vö. CSENGERY János: Vergilius a magyar költészetben. Bp. 1931. 20. - A Csokonai-fordítás 
új közlése: Csokonai Vitéz Mihály minden munkája, összegyűjtötte, a szöveget gondozta és a jegyze
teket írta VARGHA Balázs. Bp. 1973. 990-1024. Az első könyv kezdetének fordítása két változatban 
is. 



A leírók 

A Georgica-kézirat egyes írásrétegei aránylag jól elkülöníthetők egymástól, s a leírók - keze
vonásuk nyomán - világosan előttünk állnak. 

Az A-kéz írta le a Georgica teljes latin szövegét, határozott, biztos vonalvezetésű írással a kinyitott 
füzet bal felőli oldalaira, aránylag széles sorközökkel. A füzet jobb oldali lapjait ez a leíró üresen 
hagyta.13 A Georgicát tanulmányozni kezdő diák ezt az így elkészített szöveget alighanem készen 
megkaphatta az ilyenek készítésére magukat specializáló diákoktól. 

A B-kéz a Georgicát tanulmányozó diáké: a füzet jobb felöli oldalaira - párhuzamosan a latinnal -
írta le a magyar prózai fordítást. (Ezt a továbbiakban alapszövegnek nevezzük.) Ez az alapszöveg 
minden valószínűség szerint nem saját aktív, egyéni fordító-munkájának az eredménye, hanem ezt egy 
olyan példányról másolta le, amelyet a tanár már korrigált. A javítás egyik módja ugyanis az volt, hogy 
egyes javítandó szavak fölé a tanár jelet tett, s a margón jelezte az odaillőbb szót. Diákunk azonban -
tehát a B-kéz - az alapszövegbe többször a kijavítandó szót is éppen úgy bemásolta, mint a javasolt új 
kifejezést. 

Óh, tü világnak fényes világossági/ - hangzott az 5. sor eredeti fordítása; a tanár a fényes szó fölé 
keresztet tett, s a margóra ugyancsak kereszt alatt a tündölő {= tündöklő] szót írta, jelezve, hogy ez itt 
inkább helyénvaló lenne. Diákunk alapszövegében viszont így olvasható a mondat: Óh, tü világnak 
fényes világossági! (tündölő).'4 

Az alapszöveg mintájául szolgáló Georgica-fordítás tehát minden valószínűség szerint nem a leírással 
egyidőben készült, hanem korábban, s mint kézről kézre járó mintaszöveg tett hasznos szolgálatokat a 
diákságnak. 

A másolás tenyéré számos más apró jel is utal: szavak elmaradása, félmondatok kihagyása, elírások, 
tévesztések stb. 

Miután a diák elkészítette magának a fordítás alapszövegét és a latin szöveggel párhuzamosan beírta 
füzetébe, akkor kerülhetett sor annak iskolai megbeszélésére, az eredeti latin szöveggel való össze
vetésére. Ennek során pótolta diákunk - tehát a B-kéz - a kihagyott szavakat, mondatodat, majd -
nyilván tanári útmutatás segítségével - igyekezett pontosabbá, szebbé tenni a fordítást. így kezdődik 
például a latin költemény és a párhuzamos prózai alapszöveg: 

I. 1-5. Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram I vertere, Maecenas, ulmisque adiungere vites | 
conveniat, quae cura boum, qui cultus habendo I sit pecori, apibus quanta experientia parcis, I hinc 
canere incipiam. 

Micsoda teszi termékennyé a kövér .a., micsoda üdőben kellyen, óh Maecenas, a fődet megszántani, 
micsoda gondviselés kévántatik az ökrökre, micsoda dajkálkodás .b. az apró nyájnak .c. és minemű 
tulajdonságok legyen az .d. méheknek: ezekről kezdem el éneklésemet. 

Az a., b., c. és d. helyén az alapszövegben áthúzott, olvashatatlan szavak találhatók, ezeket az 
„óra" alatti elemzések során törölték, s az első helyébe vetemé[nyeket J, a második helyébe kévántatik, 
a harmadik helyébe tartásokra is, a negyedik helyébe pedig a takarékos szó került. 

Az első sorban diákunk a teszi szó fölé ezt írta: mi tegye; átalakította a termékennyé szót 
termékenyekké; a kövér szót aláhúzta (talán azért, mert a latin szövegben nincs megfelelője.). 

Majd tovább menve, aláhúzta a kellyen szót is, s föléje ez került: legjobb. A megszántani mellé 
keresztet tett, s a margóra, illetőleg a két sor közé beírta a kifelejtett félmondatot: a szőlőveszszőket is 
a karókhoz kötözni. Az ökrökre kifejezés nem tűnt pontosnak, áthúzta s föléje írta: öreg barmokra. 
Végül az éneklésemet szóval támadhatott valamiféle bonyodalom: bár nem húzta át, de föléje írta: 
versírásomat. 

Végül is tehát ez a fordítás alakult ki: 
Mi tegye termékenyekké a kövér vetemé[nyéket], micsoda üdőben legjobb, óh Maecenas, a fődet 

megszántani, és az szőlőveszszőköt is a karókhoz kötözni, micsoda gondviselés kévántatik az öreg 

13 Apáczai erre vonatkozó javaslata tehát korábbi iskolai gyakorlaton nyugodott. 
14 Diákjegyzetünk magyar nyelvű szövegeit betűhíven idézzük, de - mivel nem nyelvészeti célú 

közlésről van szó - a mai helyesírás elveit alkalmazzuk a központozásban, az ékezetek, valamint a kis-
és nagybetűk alkalmazásában, a mássalhangzók megkettőzésében (az eredeti kettőzéseket meghagyva), 
a szavak egybe- és különírásában, a c, cs, s, sz, g, gy, i és / betűjelek használatában. Ahol az eredeti 
szövegben zárójel van, mi gömbölyű zárójelet alkalmazunk, a szögletes zárójel saját kiegészítéseinket 
fogja be. A gondolatjelek közé tett szavak későbbi, „óra" alatti, a sorok közé írt bejegyzések. A 
diákjegyzetből vett magyar nyelvű idézeteink mindig kurzív szedésűek; a latin szövegekben a rövidíté
seket feloldottuk. 
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barmokra, micsoda dajkálkodás kévántatik az apró nyájnak tartására is, és minemű tulajdonságok 
legyen az takarékos méneknek: ezekről kezdem el éneklésemet, versírásomat. 

Az iskolai feldolgozó munka másik látható jele: egy-egy mondat vagy félmondat másféle 
fordításának megkísérlése, nyilván a jelentés pontosabb magyar visszaadása érdekében. Ugyancsak az 
első oldalon találhatók a következők az alapszövegben: 

I. 7-9. Liber et alma Ceres, vestro si munere tellus | Chaoniam pingui glandem mutavit arista I 
poculaque inventis Acheloia miscuit uvis. 

Te.is Liber isten és tápláló Ceres, hogy ha a tü jóakaratotokból a föld a Chaoniában termő makkot 
kövér búzával elváltoztatta, és az Achelous vizét megelegyítette talált borokkal... 

A felszólítás utáni első tagmondat fölé ez a jobbnak tűnő fordításváltozat került: mivel a tü 
ajándé[ko]tokból változtatta el a föld'az chaóniai makkot kövér búzává. A második tagmondat 
indítása pedig ezt az új folytatást kapta: és az Achelous vizével tele pohárokot, szőlőt találván, 
elegyítette. 

E javításokkal diákunk írásbeli feladata be is fejeződött, s hosszú, eléggé fáradságos munkájának 
eredményeképpen birtokába került egy olyan testes kéziratos kötetnek, amely Vergilius Georgicáját 
kétnyelvű változatban tartalmazta. Ez az iskolás jegyzetkönyv azután áthagyományozódott egy másik, 
nyilván fiatalabb diákra, aki természetesen felhasználta saját leckefordításának, saját Georgica-
jegyzetkönyvének elkészítéséhez. De az új tulajdonos ebben a kéziratban is megörökítette magát 
írásával: ez a C-kéz a latin szöveg sorai közé írta be saját fordításkísérleteit. 

Az alábbi példák is az első oldalon találhatók: 
I. 5-6. Vos, o clarissima mundi | lumina, labentem caelo quae ducitis annum. 
B-kéz: óh, tü világnak fényes világossági! Méllyéknek az égen való járásokkal igazgattyátok a hamar 

elmúló forgandó esztendőt. 
C-kéz:Méllyek az égből igazgattyátok az elfolyó esztendőt. 
I. 10-11. Et vos, agrestum praesentia numina, Fauni, | férte simul Faunique pedem Dryadesque 

puellae: | munera vestra cano. 
B-kéz: Tü is mozdittsátok elő kegyelmes isteni végzésű Faunusok a szegény parasztokot, és tü is 

mind Faunusok s mind Dryades Nymphák egyenlő szívvel legyetek segétséggel: a tü jótéteménytökről 
éneklek. 

C-kéz: Tü is, Faunusok, az mezei munkásoknak kegyelmes gondviselői, sőt mind Faunusok s mind 
Dryades Nymphák jertek szszr[? J s mind a tü jótétemény tökről éneklek. 

De még egy negyedik kéz, a D-kéz is nyomot hagyott kéziratunkban. Ez iskolásabb írással, a 
többitől eltérő barna színű tintával szómagyarázatokat írt egyes kifejezések fölé mind a latin, mind a 
magyar részben. Nyüván ő volt kéziratunk legutolsó tulajdonosa. Ugyancsak az első oldalról említünk 
tőle néhány példát: 

Faunus = erdei mohos ember; Dryades Nymphák = erdei tündérek; Neptunus = tengeri király. 

A fordítás jellege 

Több diák és több tanár munkáját tükrözi tehát e korai magyar nyelvű Georgica-szöveg. Nem 
tükörképre, szolgai áttételre, szót szóval visszaadó megoldásra törekedtek, hanem aránylag szabad, 
ugyanakkor értelniüeg minden tekintetben hű fordítást készítettek. Szép magyar nyelven szól 
szövegük, gondosan elkerültek mindenféle latinizmust. Az ismert elv valósul meg szövegünkben: úgy 
fordítottak, mintha az eredeti művet magyar ember írta volna magyar olvasóknak. Ezért valamivel 
bővebb, terjedelmesebb a magyar szövegük, mint a latin eredeti, hogy minden tekintetben világos, 
érthető legyen átültetésük. Jellemző vonásuk, hogy ennek érdekében a kevésbé ismert mitológiai 
tulajdonneveket is inkább körülírták, mintsem hogy csak egyszerűen, változtatás nélkül hozzák. 

De természetesen számos esetben találhatunk hibás fordítást, téves értelmezést, kibicsaklott 
szórendet - nem sajtó alá rendezett kész mű van előttünk, hanem diákmunka, iskolai dolgozat. 

Előbb néhány rövidebb példával illusztráljuk e fordítási sajátosságokat. 
III. 1—4. Te quoque, magna Pales, et te, memorande, canemus, | pastor ab Amphryso, vos, silvae 

amnesque Lycaei. | Cetera, quae vacuas tenuissent carmine mentes, I omnia iam vulgata . . . 
Immár terólad is éneklek, nagy Pales, és teróllad is, Amphrysus vize mellyéki pásztor, tiróllatok is, 

Lycaeus hegynek erdői és gyönyörűséges folyóvizei! És egyéb versek, mellyekben a henyélő elmék 
gyönyörködttetnek, immár mind világra bocsáttattnak... 

A C-kéz a Pales szó fölé magyarázólag odajegyezte :erdei istenasszony. 
II. 319-322. Optima vinetis satio est, cum vére rubenti | Candida venit avis longis invisa colubris,| 

príma vei autumni sub frigora, cum rapidus Sol I nondum hiemem contigit equis, iam praeterit aestas. 
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Akkor vagyon az szőlőnek alkalmatos ültetése, mikor az virágos tündöklő tavaszkor megjő az 
gólya, a hosszú kígyóknak ellenségek; avagy az ősznek első hidegségekor, midőn még az sebes ragyogó 
nap a telet el nem érte száguldó lovaival: immár ekkor elmúlik a nyár. 

III. 359. . . . nee cum I praecipitem Oceani rubro lavit aequore currum. 
. . . sem mikor az ő sebes szekerét az Oceanum tengernek vizében megmosta. 
A C-kéz másképpen fordította ugyanezt: az ő rohanó szekerét az öreg tenger veresellő vizébe 

mosta. 
De érdemes e fordítási sajátosságokat egy hosszabb szövegrészen is tanulmányozni. A „Georgica 

egyik híres részében a költő nagy öntudattal festi meg saját dicsőségének színes képét. Az eredeti 
szöveg pátoszából is megéreztetnek valamit a fordítók. 

III. rO-15. Primus ego in pattiam mecum, modo vita supersit, I Aonio rediens deducam vertica 
Musas, | primus Idumaeas referam tibi, Mantua, palmas, | et viridi in campo templum de marmore 
ponam | propter aquam, tardis ingens ubi flexibus errat I Mincius et tenera praetexit arundine ripas. 

Én leszek (ha élek) aki a Beotiai hegyről magammal versekben elhozom hazámba a tudományokot. 
Én leszek első, aki (csak hogy életem maradgyon meg) teneked, Mantua, Idumaeból koronát hozok, s 
az zöld mezőben a viz mellett márvány kőből csinált templomban helyheztetem, ahol a nagy Mincius 
vize foly lassú tekeréssel és gyenge náddal a portyáit fedi. 

Diákfordítónk az „aoniai hegy" (azaz a Helikon, a múzsák lakhelye) helyett Beotiai hegy-et fordít; 
kétszer variálta a ha élek gondolatot, nála a „pálma" magyarul korona lett. Érdekes a latin szövegben 
említett „Múzsák" értelemszerű magyarítása: a tudományok versben. 

A D-kéz néhány szó fölé magyarázó szinonimát jegyzett: Musas = az éneklés iste(nei); 
Idumaeas =jó féle, flexibus = kanyarolat. S a magyar szövegbeli korona fölé ezt: pálma. 

III. 16-18. In medio mihi Caesar érit templumque tenebit, | illi victor ego et Tyrio cönspectus in 
ostro | centum quadrijugos agitabo ad flumina currus. 

Mellynek közepiben Augustus császár líszen, aki oltalmazza és bírja a templomot, ki előtt én mint 
(egy győzedelmes) célomat elérvén, s papi ruhába öltözvén száz négylovú szekereket széllyel 
nyargaltatok a folyóvíz mellett. 

A mitológiai neveket - akárcsak másutt - lehetőleg kiegészíti, magyarossá teszi fordítónk: Caesar 
itt Augustus császár; a „Tyrio cönspectus in ostro" pedig papi ruhába öltözvén formában szerepel; a 
„victor ego" kétféle változatban (mint egy győzelmes; célomot elérvén) kerül egymás mellé. ízes az 
„agitabo" magyarja: széllyel nyargaltatok, Balassit idézve emlékezetünkbe. 

A D-kéz a Tyrio szó fölé is - nem tudni, mi okból - ezt írta:;o féle, akárcsak öt sorral feljebb, az 
Idumaeas fölé; in ostro = bíborban. 

III. 19-20. Cuncta mihi Alpheum linquens lucosque Molorchi | cursibus et crudo decernet Graecia 
caestu. | Ipse caput tonsáe foliis ornatus ólivae | dona feram. 

Az egész Görögország az Alpheus vizét és Molorchus berkeit elhagyván, tisztességet tevén nekem 
futva és kemény botokkal eljönnek, magamnak pedig fejemet felékesittem olajfáról lemetzett ágakkal, 
akkor osztán ajándékot viszek a kápolnák mellé. 

Az alapszövegben ez állt: Alpheus és Molorchus vizeit és berkeit elhagyván; ezt így alakították át az 
„óra" alatti foglalkozás során: Alpheus vizét elhagyván (ezt a szót kihúzták) és Molorchus berkeit 
elhagyván. - A következő részt fordítónk félreértette, de kijavítás nélkül maradt szövege. Vergiliusnál 
ugyanis arról van szó, hogy a költő tiszteletére versenyt rendeznek futásban és birkózásban (cursibus et 
crudo caestu). A „caestus" mai szótári jelentése: ólomgombokkal ellátott vívószíj. A D-kéz ezt 
szemléletes jelzős kifejezéssel magyarítja: vas ököl. 

:': 
Példák a négy könyvből 

A Georgicában a „költészet és valóság" ölelkezik: a köznapi témákat is átlengi a líra, a poézis. 
Néhol ebből is sikerül valamit diákfordítóinknak szövegükben visszaadni. 

Az I. könyv témája a szántás-vetés, a gabonatermesztés, a különféle vetemények gondozása
művelése, íme, egy szó szerint „földhöz tapadt" téma, sajátos vergiliusi feldolgozásban, s XVII. századi 
iskolai magyarításban: 

I. 215-218. Vére fabis satio; tum te quoque, medica putres | accipiunt sulci, et miliő venit annua 
cura, I candidus auratis aperit cum corbinus annum | Taurus et adverso cedens Canis occidit astro. 

A hüvelyes veteményt tavaszszal kell vetni, azkor vettessék tetölled is a jól megkevert rothatt 
földbe a Medica-fü. A kölesvetésnek - esztendőnként való - ideje is akkor érkezik el, midőn a fényes 
Bika, Taurusi - csillag - megnittya az esztendőt arannyas szarvaival, és az Canis csillag elenyészik, 
helyt adván az utánna levő csillagnak. 

234 



Az iskolai feldolgozás során a két csillagkép népi nevét is beírták: a Bika-Taurus nem más, mint 
darvak hugya, a Canis pedig eb nevű, hármas halmú. 

A C-kéz kiegészítései a latin sorok között:- accípiunt sulci = vegyék be magokba a megújult 
borozdák; a második sor fölé: Bika csillag ellenben, az eb nevű csillag neki engedvén, elmegyen. 

A D-kéz így magyarította a Medica-fű nevét: az spanyol here. 
I. 219-220. At si triticeam in messem robustaque farra I exercebis humum solisque instabis aristis. 
De ha a földet mind búza aratásig szántod, és a vastag fejes gabona aratásig, csak az aratáson légy. 
így értelmetlen a fordítás, az -ig helyett „végett" névutó kellene. A C-kéz diákja ezt látta jobbnak: 

De ha csak azért szántod a földet, hogy búzát és efféle nagy gabonát arass, és csak szintén 
gabonavetésre igyekezz. 

I. 221-224. Ante tibi Eoae Atlantides abscondantur | Gnosiaque ardentis decedat Stella coronae, | 
debita quam sulcis committas semina quamque | invitae properes anni spem eredére terrae. 

Minekelőtte estve elenyésznének te előtted az Eoae Atlantides csillagok és a koronájával égő 
ragyogó Gnosia csillag feljőne (engedne a napnak), annak előtte elvessed a szántásokba az elvetendő 
magot, és. minél hamarabb siess a követközendő esztendőre való életet a mindent akarattya ellen hozó 
földbe bevetni. 

Diákunk ismét figyelmetlen volt: a mintapéldányban már rossz volt a „decedat" szó fordítása 
(feljőne), már ott kijavították: engedne a napnak, ö azonban a rossz és a jó megoldást egyaránt 
bemásolta jegyzetébe. Viszont az „óra" alatti elemzés során a népi ízű életet szó fölé odakerült az 
iskolásán pedáns magot is, az Eoae Atlantides névhez viszont a D-kéz ezt írta: keleti fias csillag, a 
Gnosia-hoz pedig Ariadné. 

A C-kéz az elsó' sorhoz itt is új fordítást készített: Az előtte a fias tyúk reggel lemegyen és a 
ragyogó Koronának Gnosia csillaga ellenben neki enged [e két szó áthúzva] elenyészik, minek előtte 
elvessed a földbe a vetni való magot. A „Corona" csillagkép neve fölé ezt a népi nevet írta a C-kéz 
diákja: Óriás verme. 

I. 224-230. Multi ante occasum Maiae coepere, sed illos | exspectata seges vanis elusit avenis. | Si 
verő viciamque seres vüemque fasellum, I nec Pelusiacae curam aspernabere lentis, | haud obseura 
cadens mittet tibi Signa Bootes: | ineipe et ad medias sementem extende pruinas. 

Sokan a Maja csillag elenyészése után [kitörölve] - elmenetele előtt - kezdettek vetni, de a 
reménlett gabona megcsalta őköt hitván vadzabbal. Ha pedig vad lencsét akarsz vetni - vetsz - és 
bővölködő - dicső - török babot is, s nem utálod peleusiai lencsével bajlódni, el ne hadgyad, a fényes 
Bootes csillag elenyészvén erre jelt ad teneked: kezdd el immár és mind egész télig vess. 

A C-kéz magyarázata a nevekhez: Maiae =fias dísze; Bootes = az egykezű. De ugyanennek a 
csillagképnek más neve is van: Pásztor, ezt alkalmazva olvasható a C-kéz írásával az utolsó előtti sor új 
fordításában: Az elmenő Pásztor teneked világos jeleket mutat. 

AII. könyv tárgya: erdők, gyümölcsfák, szőlők. Hangulatos tájképet idéznek fel a fordítók, amikor 
Vergilius nyomán a különféle fákat osztályozzák: 

II. 12-15. . . . et flumina laté | curva tenent, ut molle siler lenteque genistae, | populus etgaluca 
canentia fronde salicta, I pars autem posito surgunt de semine, ut altae | castaneae nemorumque Jovi 
quae maxima frondet I aesculus atque habitae Grais oracula quercus. 

. . . folyó vizeket szerte széllyel birják, mint a lágy rekettyefa, és a lomha - szíjas - iglicek 
(tövissek), a nyárfa és a kék színű zöld ágakkal fejérlő füzes. Némely részsze pedig magvárói kel ki, 
mint a magos gesztenyefák, és a berkekben levő nagyobb tölgyfák, amellyek Jupiternek zöldellnek; és 
a cserefa, akiből oraculum szállott a görögöknek. 

II. 16-19. Pullulat ab radice aliis densissima silva, | ut cerasis ulmisque et Parnasia laurus | parva 
sub ingenti matris se subicit umbra. 

Némellyeknek gyükerekről sűrűséges új nevesek csíráznak ki, mint a cseresnye és szilfáknak, a 
kicsiny parnasiumi borostyánfa is, ki veti magát az istenaszszonyoknak nagy árnyékoknak alól - élő 
annya fájának nagy árnyékiban felveti magát - . 

II. 20-22. Hos natura módos primum dedit, his genus omne | silvarum fruticumque viret 
nemorumque sacrorum. I Sunt alii, quos ipse via sibirepperit usus. 

Legelőszször szerzé a természet ezeknek a rendtartásokat: ezekből zöldellnek mindenféle erdős, 
csömötés és szenteltetett berkeknek helyei - nemei -. Vadnak másféle rendek is - módok is -, 
mellyeket maga a vele való bánás okossággal talált magának. 

A szőlőtermesztésről szóló részben esik szó arról is, hogy a kecskék néha megrágják a szőlő
vesszőket. A kecskéknek ez a „vétke" ad alkalmat Vergiliusnak arra, hogy az antik Bacchus-ünnepet 
leírja. 



II. 380-384. Non aliam ob culpam Baccho caper omnibus aris | caeditur et veteres ineunt 
proscaenia ludi | praemiaque ingentes pagos et compita circum | Theseide posuere atque inter pocula 
laeti I mollibus in pratis unctos saliere per utres. 

És nem egyéb vétkekért vitettettek - áldoztattak - fel az kecskék a Bacchusnak minden altárain. 
És a régi játéknéző helyekre felmentenek jádzani az Athenásbeliek - Theseus népek - az sokfelé 
ágazott utakon és gyűlésekben - a nagy falukon és a négyfelé hasadó utakon - és jutalmak töttenek 
fel és vigak levének, ital közben a sima réteken ugrándoztak a megkenetett tömlőkön. 

II. 385—390. Nec non Ausonii, Troia gens missa, coloni I versibus incomptis ludunt risuque soluto I 
oraque corticibus sumunt horrenda cavatis I et te, Bacche, vocant per carmina laeta tibique | oscilla ex 
alta suspendunt mollia pinu. I Hinc omnis largo pubescit vinea faetu. 

És az deákoknak seregek is, kik Trójából jöttének ki, paraszt versekkel és szökött kacagásokkal 
játzódnak, és fahajakból csinált rettentő álbrcákot vesznek fel, és tégedet, Bacche, dicsérnek az 
örvendetes versek által, és a te tisztességedre a magos fenyőfára felfüggesztenek gyenge képecskéket. 
És ezeknek utánna minden szőlőkert megújjul bőv terméssel. 

Érdekes az „Ausonii coloni" magyarítása: deákoknak seregek (Ausonia — Itália, ausonii = itáliaiak, 
latinok). Az „óra" alatti elemzés során azután beszúrták: római (ti. deákoknak seregek). Csak 
megjegyezzük ehhez a sajátos szóhasználathoz: a tokaji borvidék egyik jelentős mezővárosában, 
Sárospatakon Trója volt a kollégium egyik épületének a neve. 

A C-kéz a 387. latin sor fölé saját fordítás-verzióját írta: álorcákot kivájt kéregből. A „pubescit" 
jelentése nála: pelyhesül. 

Ugyancsak a II. könyvben rajzolja meg Vergilius a természettel szoros kapcsolatban élő falusi 
ember alakját. Boldog, megelégedett a szántóvető, a paraszt, ilyen volt valaha a híres saturnusi 
aranykorban minden ember élete, amikor nem fújt még riadót a harci kürt, s még nem kovácsoltak 
kardot a vasból: még nem zavarta semmi az ember és a természet idillinek látott harmóniáját. 

II. 527-531. Ipse dies agitat festos fususque per herbam, | ignis ubi in medio et socii cratera 
coronant, | te libans, Lenaee, vocat pecorisque magistris | velocis iaculi certamina ponit in ulmo, | 
corporaque agresti nudant praedura palestrae. 

Ő maga a szántó ember ünnepnapokat szerez és letelepedvén az füveken, ahol legközépben tűz 
vagyon, és az ő társai töltenek pohárokot, tégedet, Lenaeus isten áldozván hinak segétségül. És a 
barompásztoroknak tészen az szilfákra célt, amelyre az ő sebes hajittó dárdájokkal hajitcsanak. És -
levetkeznek - megmezítteleníttik a parasztok izmos testeket a küzködő helyen. 

II. 530-535. Hanc ohm veteres vitám coluere Sabini, I hanc Remus et fráter, sic fortis Hetruria 
crevit I scilicet et rerum facta est pulcherrima Roma, I septemque una sibi muro circumdedit arces. 

Régen észt az szokást követték a régi Sabinusok, észt az Remus és az ő báttya, a Romulus, Hlyen 
formán épült az erős Hetruria is, s Róma is így lett mindennél szebb várossá, melly egyedül hét várakot 
környül vett magának kerittésül. 

II. 536-540. Ante etiam sceptrum Dictaei regis et ante | impia quam caesis gens est epulata 
iuvencis, | aureus hanc vitám interris Saturnus agebat, I necdum etiam audierant inflari classica, 
necdum I impositos duris crepitare incudibus enses. 

Sőt még minekelőtte uralkodnék az Jupiter, és minekelőtte a gonosz emberek a megöletett 
barmoknak húsával vendégeskednének, annakelőtte az aranyas Saturnus ászt az életet éli vala ez 
földön, mikor még nem is hallották, hogy trombitával készülőt futtának volna; sem mikor még nem 
hallották, hogy a kemény üllőkre tétettett vasat zergették volna. 

Amennyire ízes az „inflari classica" magyarítása, annyira sajnálatos, hogy az utolsó tagmondat 
kulcsszava, az „enses" csupán vasat szóval került lefordításra. 

. . • . , 

A III. könyv az állattenyésztésről szól. Szemléletesen írja le benne Vergüius a pásztor egy napját. 
Hazai tájainkon is alighanem így folyt a pásztorok élete. 

III. 322-326. At verő Zephyris cum laeta vocantibus aestas, | in saltus utrumque gregem atque in 
pascua mittes. | Luciferi primo cum sidere frigida rura I caxpamus, dum mane nóvum, dum gramina 
canent, I et ros in tenera pecori gratissimus herba est. 

S midőn pedig a nyár örvendetessé tétetik a napnyugati szelektál, mind a kétféle nyájat bocsásd be 
a ligetekbe és a legeltető helyekbe. Legelöszször akkor hajcsuk ki a híves mezőkre, mikor a 
hajnalcsillag reggel feljön: midőn még jó reggel vagyon és midőn a füvek harmatosok, mert a gyenge 
fiivön levő harmat igen kedves a marháknak. 

Az alapszövegben a „Zephyr" magyar neve napnyugati szél lett, a „Lucifer" pedig hajnalcsillag; 
„gramina canent" — ezt egyszerűen és értelemszerűen fordították a füvek harmatosak-nak a pontosabb 
„dértől szürkék" helyett. 

A D-kéz bejegyzései: Zephyrus = nyári szellő' Lucifer = ökörszerető; ros =harmat. 
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III. 327-330. Inde ubi quarta sitim caeli collegerit hora | et cantu querulae rumpent arbusta 
cicadae | ad puteos aut alta greges ad stagna iubeto I currentem ilignis potare canalibus undam. 

Osztón midőn négy óra tájban elszárittya a hévség az égnek harmattyát, és mikor az éneklő 
ptrücskök az ő éneklésekkel a bokros helyeket hasogattyák, a nyájat hajcsuk a kutakra és a mély 
tokra. És itassad tölyfából csinált csatornákon sebessen futó vízben. 

Figyelemre méltó az első mondat nem szóbeli megfeleléseken alapuló fordítási konkrétsága; a 
továbbiakból kimaradt a „quaerulae" fordítása (a D-kéz a latin szó fölé viszont odajegyezte: panaszos). 
Szép a „currentem undam" magyarja: sebesen futó vízben. 

III. 331-334. Aestibus at mediis umbrosam exquirere vallem, I sicubi magna Iovis ántiquo robore 
quercus | ingentis tendat ramos, aut sicubi nigrum I ilicibus crebnis sacra nemus accubet umbra. 

És álló délben kerestess árnyékos völgyes helyet nekiek, aholott a Jupiternek nagy bükkfája régi 
erővel nagy ágakat terjesztett ki, avagy aholott a sok tölyfából álló fekete berek megszenteltetett 
árnyékkal fekszik. 

ízes az álló délben kifejezés a „mediis aestibus" helyén; „quercus" itt bükkfa, míg az „ilex" a 
tölgy, illetőleg diákunk szerint: töly. A D-kéz viszont így jegyezte le a 332. sort: Valaholott Jupiternek 
agg törzsökü nagy cserfája. 

III. 335-338. Tum tenues dare rursus aquas et pascere rursus I solis ad occasum, cum frigidus aära 
vesper | temperát et saltus reficit iam roscida luna I litoraque alcyonen resonant et acathida dumi. 

Akkor kell ismét adni tiszta vizet és ismét legeltetni mind napenyészetig, midőn a híves estve 
meghivesitti az éltető eget. És immár a harmatos hold megujittya a ligeteket és a partok zengedeznek a 
halcyon madaraktól és a bokrok a tengelicektől. 

A latin szövegben az „acalanthida" helyett „et acathida" olvasható, magyar megfelelője tengelic 
lett. A „halcyon" nevét viszont nem tudta diákunk lefordítani, de Apáczainál is ezen a néven 
szerepel.15 A szótárakban ma szereplő ,jégmadár"-azonosítás nyilván újabb keletű. 

Végül kis ízelítő a IV. könyvből, amely a méhekkel foglalkozik. Lendületes az indítás a magyarban 
is, a latinhoz hasonlóan: 

IV. 1—7. Protinus aerii mellis caelestia dona I exequar, hanc etiam, Maesenas, aspice partém. I 
Admiranda tibi levium spectacula rerum I magnanimosque duces totiusque ordine gentis I mores et 
studia et populos et proelia dicam.. | In tenui labor, at tenuis non glória, si quem I numina laeva sinunt 
auditque vocatus Apollo. 

Mingyárást fogok a levegőégből való méznek mennyei ajándékához. Észt a részszet is, tiszteletes 
patrónusom. vedd jó néven. Beszéllek te előtted alacson dolgokról - való dolgokot - álmélkodásra 
méltó csudakot, u.m. merész - erős - előtt járó vezéreket és renddel az egész seregnek erkölcsököt, s 
mind igyekezeteket s nemzetségeket és viaskodásokot. A munka kicsiny dologról vagyon ugyan, de 
nem kicsiny a dicséret, az kit reábocsátanak az ellenköző isteni végezések, és akit meghallgat a 
segétségül hivatott Apolló. 

Az itt szereplő u.m. rövidítés - az „úgy mint" helyén - másutt is előfordul szövegünkben, például 
az 1.139. vagy a II. 160. sorok magyar fordításában. 

IV. 8-12. Principio sedes apibus statioque petenda, I quo neque sit ventis aditus, nam pabula venti 
I fene domum prohibent, neque öves haedique petulci | floribus insultent aut errans bucula campo I 
decutiat rorem et surgentis atterat herbas. 

Legelöszször a méneknek helyet és állást ott kell keresni, ahova se a szelek ne fúhassanak (mert a 
szelek megakadályoz tattyák, hogy ne vihessenek gyűjtemént haza), se a juhok és a csintalan gödölyék 
a virágoknak ne árcsanak, avagy a mezőben járó tehén ki ne verje a harmatot és a nevedékeny füveket 
el ne tapodgya. 

Érdekes a „pabula" fordítása.gyűjtemén. A D-kéz viszont így adta vissza magyarul ugyanezt a szót: 
eleség. Ugyanő az utolsó sort másképpen tette át magyarra: le ne verje a harmatot és a kikelő füeket él 
ne te[possa]. 

IV. 13-15. Absint et picti squalentia terga lacerti I pinguibus a stabulis meropesque aliaeque 
volucres I et manibus pectus signata cruentis. 

Távoly legyenek ezeknek tele kosaraktól az iratos hátú gyekek is, s mind a parti fecskék (küllők) s 
mind egyéb ártalmas madarak, s mind a véres kézzel megfestett mellyü fecskék. 

A gyík itt leírt szóalakja: gyek; a „squalentia" viszont lefordítatlan maradt. A „merops"-ból parti 
fecske lett, népies nevén: küllő. (Ezt a nevet ma is használja a madártan, a méhekkel táplálkozó 
„merops" neve azonban ma: gyurgyalag.) 

1 s Magyar Encyclopaedia id. kiadás, 244. 
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Szokásához híven diákunk a „Procne" nevet nem említi fordításában, hanem körülírja a mitológiai 
történet alapján: a véres kézzel megfestett mellyű fecskék. (Pandion athéni király leánya volt ugyanis 
Procne, aki fecskévé változott, gyilkosságtól véres kezének nyoma a fecskék mellén ma látható vörös 
folt.) 

A D-kéz diákja nem lehetett megelégedve e fordítással, s ezért újat készített: Távol legyenek a 
tarka rőt gyíkok mocskos hátukkal a rakott szelencéktül és a küllők és más madarak és a fecske, ki 
saját véres kezével mellyét megjedz. 

IV. 16-20. Omnia nam laté vastant ipsasque volantis | ore ferunt dulcem nidis immitibus escam. I 
At liquidi fontes et stagna virentia musco I adsint et tenuis fugiens per gramina rivus, | palmaque 
vestibulum aut ingens oleaster inumbret. 

Mert mindeneket széllyel pusztítnak, és a szegény repülőköt elragadgyák szájokkal, és kegyetlen 
fészkekbe viszik az édes gyűjtemént. Hanem legyenek ott a kifolyó kútfejek, és mohval virágzó tök és 
a pásinton folyó gyenge folyamatok, és a tornác előtt beárnyékolják a pálmaágak avagy a nagy vad 
olajfák. 

Tájnyelvi jellegzetességek 

Diákfordítóink nyelvében nem tűnnek fel kirívóbb nyelvjárási sajátosságok. A tárgyrag eló'tti a 
kötőhangzó helyett következetesen o-t használnak (célomot, tudományokot, orcákot stb.); e helyett 
pedig ö-t (erdőköt, mezőköt stb.); néhol enyhe ő-zés; „azután" helyett mindig „osztán" szerepel -
ezek azonban a leírás idején aligha voltak tájnyelvi jellegzetességek. 

Az lehetett viszont a „ti" személynévmásnak tü formában való következetes használata a kézirat 
elejétől végéig, leíróink ebből képezték a ragozott alakokat is. Ennek egyik példája: 

III. 339-343. Quid tibi pastores Lybiae, quid pascua versu | prosequar et raris habitata mapalia 
tectis? | saepe diem noctemque . . . pascitur . . . 

Hogy dicsérjelek meg tütököt verseimmel Lybiának pásztori? Mint énekellyem a legeltető helyeket 
és a ritka boritékkú lakó kalybákot? Aholott a nyáj mindenkor legeltetik éjjel-nappal. . . 

A C-kézzel író diák nem volt megelégedve az első sor fordításával, ezért azt kihúzta s a latin sor fölé 
saját magyarítását illesztette: Miért hozzam elő teneked a Lybiának pásztorit? Miért dicsérjem 
verseimmel annak legeltető helyeit? 

Tallózva a magyar fordítás szövegében, néhány érdekes tájnyelvi kifejezésre' bukkanunk (bár az is 
lehetséges, hogy ezek a szavak akkor szélesebb körben éltek a köznyelvben, nem korlátozódtak 
egy-egy szűkebb tájegység nyelvére). 

Említettük már a küllő madár nevét, s szót ejtettünk a gyík sajátszerű gyek névváltozatáról is. De 
többször előfordul a rög, göröngy jelentésű galy is. 

I. 42—43. Vére novo gelidus canis cum montibus umor | liquitur et Zephyro putris se gleba 
resolvit... 

Midőn a megfagyott nedvesség megolvad az új tavaszkor a fejér hegyeken, és a rothatt (megolvad
ható) galy megolvad a Zephyrus széltől... 

II. 355—356. Seminibus positis superest deducere terram | saepius ad capita et duros iactare 
bidentes. 

Még ez hátra vagyon, hogy a töveket elültetvén, gyakorta hánnyon a tövére földet, és. a kemény 
kétágú kapákot verje az golyókhoz. 

I. 6 5 - 6 6 . . . . glebasque jacentis . . .és a heverő galyokat. 
Különösen bőven érnek diákfordítóink a népi csillagnevekkel, idézett szövegeinkben is számos 

található közülük (ökörszerető, egykezű, fias csillag, a fias dísze, az óriás szemöldöke, az óriás verme, 
pásztor stb.). Egy név azonban külön is figyelmet érdemel: a Bika csillagképének neveként kétszer is 
szerepel ez a kifejezés: darvak hugya (I. 139., I. 217.). A névhasználat érdekessége, hogy a „csillag" 
jelentésű „hugy" szó a középkori szinte kizárólagos használat után már a 16. századbankikopott a 
köznyelvből.16 

Fontos szőlőművelési eszköz a kacor, neve többször is előfordul szövegünkben. 
II. 406. . . . et curvo Saturni dente relictam I persequitur vitem attendens . . . 
. . . és a Saturnusnak fogakhoz hasonló késivel a megszedett szőlőt metédegélvén ... 
A D-kéz e sor megfelelő latin szava fölé ezt írta: fogas kacor; ugyanő a II. 421. sorban a „falcem" 

szót így magyarította: kacrokat. 
Számos népi növénynév is megörökítésre került Georgica-fordításunkban. A II. 411. sorának részét 

- densis sentibus herbae - a B-kéz így írta le magyarul: burjánok sűrű tövisekkel. A D-kéz azonban 
inkább jobbnak tartotta ezeket: sentibus = iglice, herbae = dudva. 

1 * A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. II. Bp. 1970. 
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Több szempontból is érdekes a következő rész fordítása: 
III. 449-451. Et spumas miscent argenti et sulphura vira I Idaeasque pices et pinguis unguine ceras 

I scillamque helleborosque gravis nigrumque bitumen. 
És egybe elegyíttik az kenőcsöt (az ezüstnek tajtékit), az eleven kénkövet és az idai szurkot, s 

keverve a kövér viaszszat és scyllát és az erős borostyánt és a fekete szurkot. 
A D-kéz azonban így helyesbítette az utolsó sor fordítását: kígyóhagymát és lóhunyort meg büdös 

fekete csipát. 
Csak a XVI. századból ismeró's a híg szónak hajlékony jelentése. Az új magyar nyelvtörténeti

etimológiai szótár 1510-ből hoz adatot: hyg vezzevuel.17 Ugyanez a jelzős kifejezés kerül elő 
fordításunk szövegében is: az acanthus fűnek higolyó veszszejét [IV. 124.]. 

Hangulatos szóval fordították a III. 45. sort (et vox assensu nemorum ingeminata remugit) az 
„ingeminata" kifejezést: ekhózva. 

Kissé stílustörően, mégis ízesen illeszkedik az elhullott juhok gyapjával, annak érintésével 
kapcsolatos rész szövegébe egy széles körben élő népi kifejezés: 

III. 566. . . . nec longe deinde moranti I tempore contactos artus sacer ignis edebat. 
És osztón nem sok üdő múlva a megilletett tagokot a sz. Antal tüze szaggattya vala. 
A „Szent Antal tüze" nem más, mint az orbánc népies neve. 

Vergilius, „a kiváló filozófus" 

Már idéztük Apácai véleményét a Georgicáról: kiváló, mint költői remekmű, másrészt azért is 
kiemelkedő alkotás, mert vele szerzője mint „filozófus" is remekel, a szó XVII. századi jelentésében: 
„kiváló filozófusnak, ti. fizikusnak és asztronómusnak bizonyul". Alkalmas tehát ez a tanköltemény 
arra, hogy e két tudományon keresztül megismertesse a földi világot, a csillagos eget. Ilyen kérdésekre 
akar választ kapni például Apácai is, Vergilius is: 

II. 475-482. Me verő primum dulces ante omnia Musae | . . . caelique vias et sidera monstrent, I 
defectus soüs varios lunaeque labores, | unde tremor terris, qua vi maria alta tumescant | obicibus 
ruptis rursusque in se ipsa residant, I quid tantum Oceano properent se tingere soles | hiberni, vei quae 
tardis mora noctibus obstet. 

[A Múzsák] . . . mutassák énnekem mind az égnek s mind az csillagoknak járásit, a napnak és az 
holdnak különb-különbféle fogyatkozásit; s honnan következik a földnek megingása; mutassák meg 
ászt is, micsoda erőtől folynak ki a mély tengerek határokot által hagyvák és ismétlen ugyanazok 
magokban miképpen folynak viszsza; és ászt is, miért hogy csak télben sieti a nap önnön magát az 
Oceanum tengerbe meríteni; vagy micsoda késedelem tartóztattya meg nyárban a napot. 

Ilyen és hasonló kérdésekre válaszoljanak tehát a Múzsák (diákunk magyarításában: a gyönyörű
séges tudományok), de mást is kínál az ember számára a világ, nemcsak a tudást, a tudományokat: 

II. 483-489. Sin, has ne possim naturae accedere partis, | frigidus obstiterit circum praecordia 
sanguis: I rura mihi et rigui placeant in vallibus amnes, I flumina amem silvasque ingloriosus. O mihi 
campi I Sperchiusque et virginibus bacchata Lacaenis | Taygeta, o qui me gelidis in vallibus Aemi I 
sistat et ingenti ramorum protegat umbra! 

Ha pediglen az hideg vér fogná el körös környül szívemet, hogy az természetnek az Hlyen részszeire 
el nem érhetnék, a mezők és az völgyekben levő csergedező híves patakok fognának nekem inkább 
tetzenU szeretném az folyóvizeket és minden tisztesség nélkül is az erdőköt. Óh, hol vadnak a mezők 
és az Sperchius folyó vize! És az Lacaeniai szüzeknek gyönggyel fűzött Taygeta hegye! Óh, vajha 
kicsoda helyheztetne engemet a ... iai királynak híves völgyében és kicsoda fedne be az nagy ágaknak 
árnyékával? 

Diákunk a mai Balkán hegység nevét jelölő Aemus szót valamiféle király nevével azonosította, a 
papírhiba miatt azonban ez nem olvasható ki. A D-kéz az „Aemi" szó fölé ezt írta: havas; az 
„ingloriosus" jelentése szerinte: dicsőség nélkül való. 

Rang, hírnév, vagyon és dicsőség nélkül élni, természetes emberi módon, szoros kapcsolatban a 
természettel - ez a vergiliusi ideál magyar nyelven alighanem itt jelenik meg először, diákunk 
kezevonásával, elővételezve a rousseau-i gondolatot, több mint egy évszázaddal Csokonai „erémi 
szállás"-ának versbefoglalása előtt. 

Diákunk Georgica-fordításának szövege sok helyütt teljesen „tiszta": semmiféle javítás, helyesbítés 
nincs benne, nyüván ezek a részek az iskolai feldolgozás során jónak találtattak. De az oldalak jelentős 
hányada agyon van javítva: sok-sok áthúzás, szóbetoldás, -helyettesítés, teljes sorok újrafordítása stb. 
Egy ilyen részt idézünk, a magyar nyelvvel való XVII. századi iskolai birkózás tiszteletreméltó 
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példájaként. Ez a rész tartalmában akár illusztrációként is szolgálhatna Bethlen Miklós - tanul
mányunk elején idézett - anekdotájához: Apáczait a vergiliusi tanköltemény efféle részletei bizonyára 
messzire elragadták a természet tudományos magyarázata felé, diákjainak nagy gyönyörűségére: 
kézbevéve a Georgicat, „annak alkalmatosságával physicát, astronomiát, geographiát kezd tanítani..." 

I. 242-243. Hic vertex nobis semper sublimis, at illum | sub pedibus Styx atra videt Manesque 
profundi. 

És az égnek részsze nekünk mindenkor fenn megláttzik - mindenkor felettünk vagyon -, amazt 
pedig a horizontott megláttyák [ezek áthúzva] a mi lábunk alatt ellenben a fekete népek és a 
mélységben levő pokolbeli lelkek láttyák. 

Az északi és a déli égi sarkról van szó: az itáliaiak (és fordító diákjaink) az északi égboltozatot 
látják maguk felett, rájuk vonatkozik a továbbiakban az „itt"; a líbiaiak s a forró égövbeli „fekete 
népek", valamint az alvilág lakói a déli égboltozat alatt élnek („ott"). 

A D-kéz a mitológiai kifejezéseket pontosabbá tette: Styx = pokolbeli fekete víz; Manes = kísértő 
lelkek. 

I. 244-246. Maximus hic flexu sinuoso elabitur Anguis | circum perque duas in morém fluminis 
Arctos, | Arctos Oceani metuentes aequore tingi. 

A nagy Anguis csillag itt kitekeredik kebeles hajlatával és a két csillagok között mintegy folyóvíz 
módjára kihajol; az Arctos nevű csillagok nem mernek az Oceanum tengerébe bemerülni - soha le nem 
megy-. 

A D-kéz által írt szófejtések: Anguis = az óriás szemöldöke; az Arctos nevű csillagok = az Göncöl 
szekere az öccsivel; Oceanum = öreg. 

A C-kéz új fordítást írt a latin sorok közé: Itt - felettünk - egy nagy kígyó szabású csillagzat 
kebeles tekergésével a két medve körül, és rajtuk folyóvíz módjára kisikamlik a medvék közül, 
mondom, kik nem mernek az Oceanum tengerébe mártódni. 

I. 247—251. Illic, ut perhibent, aut intempesta silet nox | semper et obtenta densentur nocte 
tenebrae, | aut redit a nobis Aurora diemque reducit, | nosque ubi primus equis Oriens afflavit anhelis, 
I illic sera rubens accendit lumina vesper. 

Ott (amint mondgyák) - avagy - mindenkor alkalmatlan - szomorú - északa vagyon, és a 
setétségek megsűrűdnek a besetétedett északán - és .. . val befedvén az éccaka ugyan megsűrűdik -. 
Avagy legg . . .[áthúzott szó] feljön az hajnal - mi töllünk a hajnal hozzájuk vissza megyén -, és a 
napot elő hozza [ezek a szavak áthúzva] - nappali világosságot vissza viszi —. És minket mikor a 
napnak feljövetele meglöhel - előszször megfuváll - az lehelő lovakkal - az ő pihelő lovaival -, ott a 
veresellő estvéli setétséget szerez - Venus neggyújtja a késő üdőkor világoskodó csillagokot -. 

A D-kéz értelmezései: intempesta = örökös, Aurora = hajnal, anhelis = piheggel. 
I. 252—256. Hinc tempestates dubio praediscere caelo I possumus, hinc messisque diem tempusque 

serendi, | et quando infidum remis impellere marmor | conveniat, quando armatas deducere classes | 
aut tempestivam silvis evertere pinum. 

Ezekből (a csillagoknak megtartásából) minden kétség nélkül [e három szó kihúzva] megtalál-
hattyúk - a kétséges égből származott - üdőknek változásit, mind az aratásra s mind a vetésre való 
üdőköt - aratásnak napjait s mind a vetésnek idejét - innen tanólhattyuk meg. És osztán mikor 
inkább [kihúzva] illyék evező lapocskákkal [egy olvashatatlan szó kihúzva] - vonni - zavarni a 
hitetlen tengert, mikor bátorságos - és ászt is, mikor kell belevinni - a fegyveres hajókot [három 
kihúzott olvashatatlan szó], avagy - mikor kell - a hajónak való alkalmas [kihúzva] fenyőfát -
idejekorán - az erdőben levágni. 

Az első sort a D-kéz új fordításában is olvashatjuk: Innen az üdő járásit kiszámolhattyuk az ég kétes 
ábrázaiXiból). 

I. 257-258. Nec frustra signorum obitus speculamur et ortus | temporibusque parem diversis 
quatuor annum. 

Nem is hejjában nézzük az égi jegyeknek elenyészéseket és felkeléseket - feljövéseket -, ésa négy 
különböző üdőkre osztatott esztendőt. 

Végezetül azt a néhány sort idézzük, amely nemcsak Apácai Georgica-oktatásának, de egész 
pedagógiai működésének is mottója lehetne: 

II. 490-492. Felix, qui potuit rerum cognoscere causas latque metus omnes et inexorabile fátum I 
subiecit pedibus strepitumque Acherontis avari. 

Boldog az, az ki a dolgoknak okait megismerhette, és minden félelmeket meggyőzött, és az 
megváltozhatatlan isteni végezéseket lába alá vetett, és az minden hozzája váró pokolnak félelmét. 

Figyelemre méltó a D-kéz itt feljegyzett egyik szinonimája: a „rerum" fölött a természeti dolgok 
magyarázó megjegyzés olvasható. Mintha Apácai magyarázná a Georgicat: a természeti jelenségek 
okainak megismerése egyik fontos feltétele a félelem nélküli, bodog életnek. 
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Gyulaiervári székfoglaló előadásának záró szakaszát így indította Apácai: „Hic jam orationis meae 
vela contraherem, auditores, rotasque ipsius sufflaminari confestim sinerum, nisiquorundam . . ."(Most 
már, hallgatóim, bevonnám beszédem vitorláit és rögtön megkötném kerekeit, ha . . . ) ' 8 . Talán a 
Georgicának is része van e hajó-jelenet megfogalmazásában, Vergilius ugyanis így kezdi művének 
befejező szakaszát: 

IV. 116-124. Atque equidem, extremo ni iam sub fine laborum | vela traham et terris festinem 
advertere proram, I forsitan et pingues hortos quae cura colendi | ornaret, canerem, biferique rosaria 
Paesti, I quoque modo potis gauderent intyba rivis | et virides apio ripae, tortusque per herbam I 
cresceret in ventrem cucumis, nec sera comantem I narcissum aut flexi tacuissem vimen acanthi | 
pallentesque hederas et amantis littora myrtos. 

És bizonyára ha már munkámnak szintén végén a vitorlyákot lej'ebb nem vonnám, és nem sietném a 
föld felé fordíttani a hajó orrát, talám elénekleném ászt is, micsoda dolgoknak művelése - munka -
ékesittené meg a sivár kerteket; és a Paestum városának esztendőnként kétszer termő rósás helyeit; és 
ászt is: mi módon gyönyörködgynek a katángkórók - a felszívandó - folyamatok beivásában és a 
méhfüvel zöldellő partok; és mimódon nőne a földön a hasa bevont tekerés ugorka; és nem is 
hallgattam volna el a későre zöldellő narcissus füvet, sem az acanthus fűnek higolyó veszszejét, sem a 
sárgálló folyó borostyányokot, sem az partokot szerető myrtusokot.. . 

Egy jeles klasszikus szerző tankölteményének 1641 előtt készült magyar prózai fordítása van tehát 
birtokunkban. Nem műfordítás ez, távolról sem az: bemutatott példáinkból is kitetszik, hogy iskolás 
diákmunkával van dolgunk. Azt azonban mégis jól dokumentálja ez a viharvert kézirat, hogy ahol ezt 
leírták, ott nemcsak a latin nyelv műhelye volt az iskola, de a magyaré is, annak ellenére, hogy a 
feldolgozandó, megtárgyalandó műalkotás latin szerző latin nyelvű műve volt. Hogyan lehet ezt 
szabatosan, pontosan, szépen magyarra fordítani? E küzdelem és birtokbavétel értékes emléke e korai 
iskolás prózai Georgica-fordításunk. 

S közben ezek — a magyar nyelvet kalapáló, csiszoló, finomító - kollégiumi diákok talán e 
vergiliusi remekmű irodalmi értékeire, esztétikai szépségeire is ráéreztek: arra a remekműre, amelyről 
olyan magasra értékelő szavakat írt le a szigorú Babits: a Georgica szerinte csodálatos költemény, 
melyben Aratos száraz műfaját theokritosi édesség hatja át, és lucretiusi filozófia. A költő ismét 
leereszkedik a „szelíd cserjékhez és alacsony bokrokhoz", melyek közt méhek zengenek, bárányok 
legelnek és szőlő kapaszkodik. Verseiben minden fűszál megelevenül és muzsikál. A „földművelés 
tudománya" nem rideg tan az ő szájában. Egész élete az, mindennapi valósága, lírája, honficélja és 
emberi vallása. A leggyöngédebb muzsikájú versek költője elérkezett a földhöz, a realitáshoz.1' 

E költemény első magyar prózai fordítását hagyták ránk e kéziratban ismeretlen XVII. századi 
kollégiumi diákjaink. 

Szauder Mária 

VERSEGHY FERENC ISMERETLEN KÉZIRATAI 

„ . . . majdnem kilencz esztendei fogságot, Kuffsteinban, Grézben és Brunában, szenvedni kén-
telenítetett... a Páriz Pápai Szótárát és egyéb könyveit külömbféle jegyzetekkel beírta . . . " - közli 
Sághy Sándor a Verseghy Ferencről szóló könyvében (Verseghy Ferenc Maradványai és élete. Buda, 
1825). 

A Verseghy-kutatás azóta több olyan nyomtatott kötetet fedezett fel, melybe - a margóra, a sorok 
közé - műveit írta Verseghy Ferenc a fogsága alatt. Az Uránia I. évf. III. kötetének lapjai s a M « 
poézis? (névtelenül kiadott saját műve 1793-ban) című könyvek nyomtatott oldalainak egy része 
kézzel, apró betűkkel sűrűn teleírtak. Joó Tibor az Urániá-iól (Magyar Könyvszemle, 1938. 72-73.) és 
Gálos Rezső a Mi a poézis? -ről (ItK 1938.) szolgáltatták a megfejtést, beszámolva az Országos 
Széchényi Könyvtár Folyóirat- és Kézirattárában rejtőző két, Verseghy kézírásával teli nyomtatott 
kötetről (Uránia jelzete: Oct. Hung. 603., Mi a poézis? jelzete: Oct. Hung. 994.); a Magyar 
Tudományos Akadémia is őriz Verseghy-autográfokat, köztük a szintén fogságában írt, úgynevezett 
„brünni napló"-t is. 

1 * Apáczai pedagógiai műveinek idézett kiadása, 140. 
19 BABITS Mihály: Az európai irodalom története. Bp. é.n. 92. 
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