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Egy korábbi alkalommal, Marianna D. Birn
baum Miklós Radnóti című könyvét recenzeálva 
alkalmam volt utalni arra a tízegynéhány éves 
recepciós folyamatra, amelynek révén a nyolcva
nas évek elejére Radnóti költészete biztatóan is
mertté, só't, elismertté vált az angol nyelvű világ 
szűkebb irodalmárköreiben; ott említettem Eme-
ry George nevét is, aki ennek a folyamatnak a te
vékeny részeseként Radnóti angol fordítói közül 
mindmáig a legambiciózusabb teljesítményt nyúj
totta, amikor - egy korábbi műfordítás-válogatá
sát kibővítve - 1980-ban a teljes költó'i életművet 
hozzáférhetővé tette az angol nyelven olvasók 
számára. 

Ezt az igényes és ritka mértékű odaadást köve
telő munkát kíséri a magyar származású amerikai 
szerző újabb műve Radnóti tárgyában. Voltaképp 
heroikus vállalkozás: a ThePoetry of Miklós Rad
nóti az angol-amerikai irodalomtudományban év
tizedek óta jószerivel marginális helyzetű, de mos
tanában minálunk is egyre esélytelenebbnek érzett 
műfajú könyv, kritikai nagy monográfia Radnóti 
munkásságáról, tudományos értekezés, amely az 
életmű minden részletének gondos megvilágítását, 
arányos értékelését és, lehetséges mértékben, egy
ségesítő értelmezését célozza. „Formai" szem
pontból is megfelel az ilyen könyvek műfaji 
követelményeinek, mégpedig többszörösen is: 
névmutatója megadja a nevek viselőinek születési, 
halálozási évszámát, s a kevésbé ismert (magyar) 
nevekhez tömör személyleírást is mellékel; bib
liográfiája a teljes Radnóti-köny vészetet áttekinti; 
a függelék rekonstruálja Radnóti verseinek és mű
fordításainak egymáshoz viszonyított keletkezés
rendjét, míg egy másik, a jegyzeteket követő 
függelék a Radnóti-mű annotált publikációtörté

nete. A gondos apparátuson belül külön figyel
met érdemel a főszöveget kísérő hatalmas jegyzet
anyag (555-698.), ahol a szokásos könyvészeti 
hivatkozások mellett a szerző a magyarországi és 
külföldi Radnóti-kutatás majd minden kérdését 
érinti, s közülük igen soknak a tárgyában akad 
megszívlelendő kiegészítése vagy gondosan meg
okolt vitatkozni valója. Óriási, már külsődleges 
értelemben is imponáló munkamennyiség fekszik 
mindebben, mint ahogy a monográfia 534, nagy 
laptükrű és sűrű szedésű oldalt kitevő főszövegé
ben is; nem hiszem, hogy magyar költő része
sült-e valaha is idegen nyelven ekkora figyelem
ben. 

Ennek a főszövegnek a rendező elve egy fon
tos felismerés: George Radnóti költészetének leg
fontosabb és egyben legsajátosabb vonását abban 
látja, hogy - amint ezt többször kifejti, legsze
rencsésebb megfogalmazásban talán a 234. la
pon - a költő „két különálló, bár egymással köl
csönösen összefüggő költői korpusz szerzője"; 
Radnótin belül két, csupán viszonylagos értelem
ben elkülönülő költővel kell számolnunk a (ha
gyományosan „eredetinek" tekintett) ) versek 
és a (hagyományosan „másodlagosnak, imitatív-
nak" tekintett) fordítások költőjével. Ennek a 
két korpusznak a darabjai a legváltozatosabb 
módokon kapcsolódnak egymáshoz, és eredetiség, 
illetve másodlagosság szempontjából ezért volta
képp nem is a „versek" és a „fordítások" közötti 
konvencionális-külsődleges határvonal választja el 
őket egymástól.. 

Ebből George számára fontos módszertani 
tanulság is adódik. Ha Radnóti költészetének 
„egyik korpusza" eleve más költői hangok át-
hangszerelése, s ha ez a „másodlagosság" jelent-
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kezik eredeti verseiben is, akkor hasznosnak lát
szik Radnóti költészetét az így felismert sajátos 
receptivitás jegyében megvilágítani, azaz Radnóti 
költészetét elsó'sorban e költészetet éró', benne 
tükrözó'dó' és általa feldolgozott hatások mentén 
vizsgálni. 

S voltaképpen ez zajlik a könyv főszövegében: 
George — bár monográfiája alcímében („a com-
parative study") „összehasonlító tanulmányt" 
ígér - az elsó' tizenöt fejezetben (3-412.) a szó 
leghagyományosabb és legszűkebb értelmében 
vett hatáskutatást végez, s ennek keretében Rad
nóti költészetét a legtágabban felfogott világ
irodalmi környezet tükreként és visszhangjaként 
elemzi, hogy csupán az utolsó négy fejezetben 
adja fel ezt a módszert, s tegyen kísérletet Rad
nóti költészetének részben más szempontú jel
lemzésére. Ennek a hatáskutatásnak a során 
- mint maga jelzi az 513. oldalon - ,megköze
lítőleg nyolcvan, a nyugati kultúrkörhöz tartozó 
író" Radnótira tett hatását mutatja ki, és vizsgálja 
meg ,,a klasszikus antikvitástól Montherlant-ig". 
(Ebbe nyilván nem számolta bele a más kultúr
körökből származó, elsősorban folklorisztikus jel
legű alkotások hatását, amelyet szintén vizsgál 
Radnótinál, például az afrikai mesékét és éneke
két olyan „eredeti" versben, mint az Ének a né
gerről, aki a városba ment vagy olyan „fordítás
ban", mint a Pygmeusok dala.) 

Ennek a Bakkhülidésztől Brechtig, Tibullus-
tól Traklig, Vergiliustól Verlaine-ig vezető, rend
kívül kanyargós kutatóútnak a során a szerző egy 
sor érdekes tanulságra jut. Feltárja például a hatás 
befogadásának sajátos stratégiáit: Radnótinál 
gyakran „eredeti" versben szólal meg először az 
idegen költő, hogy azután Radnóti „fordításban" 
ismerje be adósságát, de legalább ilyen gyakori, 
hogy ennek a fordítottja történik; többször elő
fordul az is, hogy ugyanannak a költőnek egyik 
versét Radnóti lefordítja, míg másik versét az 
„eredeti" korpuszban engedi hatni magára; sok 
példa van nála az „anticipált affinitásra", amikor 
a költő már azelőtt is hasonlít egy másik költőre, 
mielőtt olvasni és fordítani kezdte volna; s végül 
fontos eset „a felszín alá merült recepció", ami
kor is a hatás tenyéré nincs külső bizonyíték, 
s amikor a hatást fordítás sem ismeri el, csupán 
a versek bizonyos jellegzetességei árulkodnak róla 
(George szerint Catullus, Dante, Baudelaire, 
Verlaine, Heine, Hofmannsthal és Lorca hatása 
tartozik ebbe a kategóriába). Maguknak a hatá
soknak a kimutatása egyébként a szokásos mód

szerekkel történik: ahol vannak ilyenek, ott külső 
bizonyítékok (a költő megnyilatkozásai, vissza
emlékezésekben, egyebekben rögzített tények) 
valószínűsítik a hatást, ahol nincsenek, ott kikö
vetkeztetett „tények" szolgálnak erre, s gyakran 
egyedül - végső és egyetlen /ártóként — a szöveg
hasonlóság felismerésének intuitív bizonyossága. 

Ezen utóbbi bizonyítás persze köztudottan a 
legbizonytalanabb eljárás. Egyebek között éppen 
annak a nyomós logikai érveket felsorakoztató 
bírálatnak a kiindulópontja volt, amely ezt a ha
táskutatás-módszert korunkra a reménytelenül 
megbízhatatlan irodalomtudományi eljárások kö
rébe utalta. Sajnálatos tény, de kénytelenek va
gyunk leszögezni: George nagymonográfiájának 
idevágó tanulságai a módszer teherbírása mellett 
legalább annyira mutatják a módszer korlátait, az 
eljárás megbízhatatlanságát is. A hatás bizonyíté
kaiként itt felsorakoztatott tematikus, verbális és 
strukturális hasonlóságok jelentős része ugyanis 
felfogható - pace Occam - merőben véletlen 
egybeesésnek, amelyből semmi értelmes tanulság 
nem csiholható elő. George azonban időnként 
még az ilyen nyüvánvaló esetekben is a hatást 
igyekszik valószínűsíteni. 

Néha abszurdan komikus végeredménnyel: 
például két oldalnyi szöveget szentel annak a le
hetőségnek, hogy Csehov Cseresznyéskertjének 
egyik színiutasítása - „(Uborkát vesz elő a zsebé
ből, és enni kezdi)" - és Radnóti Eső esik, föl
szárad... című versének egyik sora — „Uborkát 
esznek. Harsan. S csattog az olló." — között va
lamiféle sokatmondó és jelentőségteli kapcsolat 
lenne (341-343.), s ezt azzal a verssel teszi, 
amelyet Ötven oldallal később Apollinaire-rel hoz 
összefüggésbe, és a Le Musicien de Saint-Merry 
visszhangját fedezi fel benne (391-392.). 

Ugyanígy, a hatás tényének bizonyítékául fel
hozott szöveghasonlóság gyakran annyira izolált 
és mikroszkopikus szövegelemek párhuzamba állí
tásán alapul, hogy ez semmiképpen sem képez
heti elegendő alapját a hatás valószínűsítésének: 
nem igazolja például Rilke hatását az a tény, 
hogy a Die Weise von Liebe und Tod des Cornets 
Christoph Rilke-ben és a Férfinapló. 1932. január 
7 7-ben egyaránt előfordul az „egy öregasszony" 
kifejezés, még ha mindkét öregasszonyhoz a 
gyász képzete kapcsolódik is az idézett helyek 
közvetlen szövegkörnyezetében (240.). Radnóti 
természetesen olvashatta Rilke művét, bár hogy 
olvasta-e, erre nézve nincs függeüen bizonyíté
kunk. Ettől még a hatás ténye nem zárható ki 
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abszolút bizonyossággal, de a fenti módon nem 
is bizonyítható. 

George egyébként maga is érzi módszerének 
korlátait és megbízhatatlanságát: a fentebb idé
zett két hatáselemzést és még számtalan, hozzá
juk hasonló megfigyelését igen óvatosan adja köz
re, s gondosan körbefogja őket a „szívesen ven
ném, h a , . . " , „talán szabad megkockáztatnunk 
a feltevést, hogy . . . " , „alighanem véletlen, ám 
sokatmondó hasonlóság, ha . . . " önmentő formu
lákkal. Ez történik a Rilke-hatás után rögtön 
megpendített Trakl-hatás lehetőségével is, ahol 
egyébként az előző csapda logikai fordítottját 
kerülgeti az érvelés: ezúttal a párhuzamba állított 
szövegek hasonlóságának éppen a túlságosan is 
általános volta az elégtelen alap a hatás valószínű
sítésére, s ezúttal még a kapcsolat tényétől 
- Radnóti két Trakl-verset lefordított - is füg
getlenül. Az elemzés itt is a módszer végső termé
ketlenségét demonstráló eredményre jut: az 
II faut laisser.. .-t, amelyet George előbb a Ron-
sard-hatás jegyében értelmezett, most kénytelen 
a Trakl-hatás jegyében (óvatosan) újraolvasni, s 
közben nyugtázni azt a helyzetet még tovább bo
nyolító tényt is, hogy Rába György viszont 
„igen meggyőzően érvelt amellett, hogy a versben 
az Apollinaire-hatás az elsődleges" (240-241.). 

Igazságtalanok lennénk persze, ha nem jelez
nénk, hogy a hatáskutatás George kezén értékes, 
tartalmas és meggyőző eredményeket is produkál, 
sőt, fontos felfedezésekre vezet. így némul el egy 
időre minden, a módszerrel kapcsolatos logikai 
kétely, amikor George a. Nem tudhatom ... egyik 
jeles sorát William Blake London című versének 
egy részletével veti egybe (243-244.): 

. . . egy nyári alkonyon 
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. 

(Radnóti) 

. . . omlik paloták falán 
zsoldos hangja, mint a vér. 

(Blake; Radnóti fordítása) 

Radnóti a Blake-verset lefordította, tehát bizo
nyosnak vehetjük, hogy foglalkoztatta az angol 
szöveg; a fordításbeli kép szokatlanságával, a pa
loták falán omló [esővíz -* vér -*] hang - átvitel
szerkezettel teljesen párhuzamos az eredeti vers
ben megjelenő kép szerkezete, a házfalakról 
csorgó [esővíz -* vér -*>] fájdalom; mindkét eset
ben a falakon belül található a „fájdalom", illetve 
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a „vér" oka, a szinekdoché alapja: s az összefüg
gést ezúttal egy izolált jelentéstani-hangtani egy-
becsengés is valószínűsíti („omlik" ^ „csorog"). 
S a magunk részéről még azt az érdekes tényt is 
hozzátehetjük mindehhez, hogy a Nem tudha
tom... -béli változat metaforikus-metonimikus 
tömörsége közelebb áll Blake eredeti képéhez, 
- nyersfordításban: „ . . . É s a szerencsétlen Ka
tona sóhaja / Vérben omlik alá a Palota falain" - , 
mint ahhoz a változathoz, amelyet Blake nyomán 
az angol vers fordításába illesztett Radnóti. 

Itt tehát a felfedezést valóban alátámasztja az 
intuitív bizonyosság, s egyben - bár ezúttal 
George nem tér ki erre - a „két korpusz" köl
csönhatására is jó példa, hiszen Radnóti a Nem 
tudhatom.. .-ban, azaz az eredeti versben mint
egy javítja a maga Londoniét, azaz a fordítását. 

Hasonló, de súlyosabb, mert egy nagy Rad
nóti-vers, sőt, az egész Radnóti-módszer lényegét 
érintő felfedezést tesz George, még mindig a ha
táskutatás módszertana segítségével, amikor 
- Radnóti és Vörösmarty kapcsolatáról érte
kezvén (435-436.) - egymás társaságába idézi 
a két, itt következő szövegrészt: 

Régi dicsőségünk, hol késel az éji 
homályban? 

Századok ültének el, s te alattok mélyen 
enyésző 

Fénnyel jársz egyedül. Rajtad sürü fellegek, 
és a 

Bús feledékenység koszorútlan alakja 
lebegnek. 

Hol vagyon, aki merész ajakát hadi dalnak 
eresztvén, 

A riadó vak mélységet fölverje szavával, 
? 

Zalán futása 

Régi szelíd esték, ti is emlékké nemesedtek! 
Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott 
tündöklő asztal, hova csúszol a múltak 

iszapján? 
hol van az éj, amikor még vígan szürkebarátot 
ittak a fürge barátok a szépszemű karcsú 

pohárból? 
A la recherche 

Hogy Radnóti esetében fontos a Vörösmarty-
hatással, sőt, Vörösmarty tudatos és gondos át-
hasonításával számolnunk, ezt korábban is tud
tuk, mint ahogy azt is, hogy Radnóti kései, klasz-
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szikus mértékű verseiben éppen a Vörösmarty-
hexameter kap fontos szerepet. De alighanem 
George az első, aki meggyőzően érvel amellett, 
hogy az A la recherche egy tudatos és gondosan 
kivitelezett irodalmi allúzió révén összefüggésbe 
állítja magát a Zalán futásával: Radnóti versének 
felütése sorkezdő helyzetben - tehát olvasás-
lélektanilag kiemelt helyeken — ismétli, variálja 
a VörÖsmarty-eposz invokációját, már kezdősza-
vában („Régi dicsőségünk" 'V „Régi szelíd es
ték"), de később is („Hol vagyon, a k i . . . " *V» „hol 
van az éj, amikor . . . " ) , s emellett szinonimikus 
variációkat ad a hősköltemény kezdősorainak 
szó- és kifejezéskészletére („hol késel az éji ho
mályban?" % „hol van az éj . . . ? " ; „fénnyel" 'V/ 
„tündöklő"; ,,koszorútlan" *\» ,.koszorúzott"; 
s körmönfontabb esetként akár a „vak /mélysé
get/" *\» „szépszemű /karcsú pohárból/" is ide
vonható). 

Az A la recherche... így az allúzió révén a 
manapság gyakran emlegetett intertextualitás je
gyében értelmezhető újjá. A versben két vers lép 
egymással kölcsönhatásba, s ennek során a „ké
sőbbi" vers a maga különbségeivel mintegy revi
deálja a „korábbit". Mindkét vers a háborúról 
szól, az egyik heroikusan, a másik elégikusan; 
mindkét vers a visszahozhatatlan múltat igyek
szik felidézni a költészet erejével, az egyik a 
nyilvános (nemzeti) szférában, a másik a szemé
lyesben (és a nemzetből kilököttek körében); 
s közvetett módon mindkét vers a nemzetről is 
beszél, az egyik a nemzeti dicsőségéről, a másik 
ugyanennek a nemzetnek a gyalázatáról. Vörös
marty „hatása" itt Radnóti költői módszerének és 
közlendőjének elevenjét érinti; Emery George-é 
az érdem, hogy ezt észrevettük. 

De hát valóban hatásról kell-e itt beszélnünk? 
Ha a hatáskutatás módszerét valamelyest is követ
kezetesen és kellően nagy anyagon alkalmazzuk 
— mint ahogy George kétségkívül ezt teszi —, 
hamarosan észlelhetővé válik a módszer egy má
sik - a vele kapcsolatos logikai problémákhoz 
hasonlóan súlyos - hibaforrása: a módszert 
kísértő redukcionizmus, amely a műben bizo
nyítható hatások kimutatásával és összegződé
sük módjának leírásával nagyjából elvégzettnek 
véli a mű értelmezését, s alesetként többnyire 
nem is képes minőségi s egyben a tárgyalt mű lé
nyegét érintő megkülönböztetéseket tenni a kü
lönböző eredményű hatások között. Hogy 
George példáit használjuk fel szemléltetésként: 
a Rilke-példa, ha elfogadjuk hatásnak egyáltalán, 

mindennapi olvasmányemlék, felbukkanása a 
Radnóti-versben egyszerű pszichológiai automa
tizmus, s így szorosan véve irodalmon kívüli ada
lék, amely legfeljebb a költők - ebből a szem
pontból a nem költőkével többé-kevésbé azo
nos - tudatműködésével foglalkozó pszicholó
gust (művészetpszichológust) érdekelheti (őt vi
szont joggal); a Blake-példa már közelebbről 
érinti egy Radnóti-vers genezisét, és - általáno
sabban is - a sajátosan költői működésnek azt 
az előterét Radnótinál, amelyben a mű végül is 
létrejön, tehát tanulságai ennyiben irodalmiak, 
de ezeknek a tanulságoknak a létrejövő műre 
nézve már nincs megvilágító erejük, mivel a Nem 
tudhatom... értelmezési lehetőségein semmi 
érdemlegeset nem bővít, hogy a vers egyik sora 
egy Blake-képpel való fordítói küzdelem jegyében 
született; a Vörösmarty-példa viszont annak ese
te, amikor a ,Jiatás" műelemmé válik, a vers 
nyelvi és jelentésmechanizmusának fontos alkat
részévé (azaz olyasvalamivé, amelyet egy hagyo
mányos alapokon álló elemzés bízvást értelmez
hetne a tudatos szerzői szándék megvalósulása
ként, és a hatás fogalomkörébó'l mindenképp át
utalna a tág értelemben vett imitációs eszközök 
rubrikájába). 

George - bár a Vörösmarty-példát már, he
lyesen, a Radnóti originalitásával foglalkozó 
16. fejezetben tárgyalja - ezeketa fontos meg
különböztetéseket nem, vagy csupán alkalmilag 
és következetlenül végzi el. Pedig némi kritiká
val, a hatáskutatás-módszer logikai és elvi hiba
forrásainak a számbavételével bizony jó néhá
nyat kizárhatott volna „megközelítőleg nyolc
van" szerzője közül az összehasonlításból. így 
azonban - a fontos hatáskutatói felfedezések 
oázisai között - a könyv olvasója gyakran kény
szerül hosszú és verejtékes utakra a legkülön
félébb „reminiszcenciák", „visszhangok", „pár
huzamok" és „egybecsengések" meggyőző bizo
nyításban nem részesülő, s minden heurisztikus 
erőt nélkülöző konstatálásának sívó homokjában. 

Szerencsére, a következetlenségnek egy jóté
konyabb formája is jellemzi George tárgyalás
módját: még az első tizenöt fejezetben sem tartja 
magát mindenáron a hatáskutatás módszeréhez, 
s egy-egy hatás kimutatása gyakran ürügy számá
ra, hogy az éppen tárgyalt versről vagy verscso
portról más szempontok alapján is értékes meg
állapításokat tegyen. így - igaz, szervetlenül -
több tucat, önmagában is kerek fejtegetés (ame
lyek műfaja és mértéke a kisebb közleménytől a 
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nagyobb résztanulmányig modulál) illeszkedik a 
hatáskutatói gondolatmenetbe, s köztük jó né
hány szolgál újdonságokkal, eddig rejtve maradt 
összefüggések feltárásával. Igen érdekes az, amit 
például Radnóti „Amerika-verseiről" mond 
George (102. és a következő oldalak), vagy amit 
az „antologista" Radnótiról megállapít (124.); 
tanulságos, ahogyan kidomborítja „a barokk ér
zékenység", egyáltalán a (német) barokk dráma 
és költészet iránti érdeklődést Radnótinál a har
mincas évek második felétől (182-183.), bár itt 
elmarad a kínálkozó összehasonlítás avval az „ak
tualizált" barokk-képpel, amelyre Walter Benja
min adott példát az Ursprung des deutschen 
Trauerspielsben (1928); s jók, igen jók az olyas
féle motívumkatalógusok és -értelmezések, mint 
amilyet például Radnóti „angyalairól" készít 
George (271-272.). 

S voltaképpen ez a hatások leltározásához 
képest külsődleges, bár annál - véleményem 
szerint — jóval fontosabb és értékesebb szem
pontú tárgyalásmód erősödik fel a monográ
fia utolsó négy fejezetében (413-534.), amely 
egyébként két, hatáskutatási szempontból is a 
legharmonikusabban megoldott fejezet, a „Ver
gilius", illetve az „Apollinaire" címet viselő 
tizennegyedik és tizenötödik után következik. 
Itt, a zárórészben igyekszik választ adni George 
arra a kérdésre, amely monográfiája-alaptételéből 
és módszeréből következik: miben is áll ezek után 
a mindvégig ,,költő-fordítóként" vagy „fordító
költőként" (translator-poet) jellemzett és a ha-
tás-áthasonítás jegyében elemzett Radnóti origi-
nalitása. S ugyanitt várjuk a könyv alcímében 
ígért „összehasonlító tanulmány" általános követ
keztetéseit is: választ arra a kérdésre, hogy kikkel 
állítható párhuzamba Radnóti a huszadik századi 
világköltészetből, s egyben választ arra is, hogy 
ezen a körön belül mi Radnóti végső különbsége, 
mi teszi Radnóti egyediségét, amely legtágabb ér
telemben vett érdekességének, s fontos részben 
értékének és jelentőségének is a forrása. 

Radnóti originalitását George a 16. fejezet 
elején a költőt szerinte jellemző stíluskeverés 
vagy stüuselegyítés (blend ofstyles) módszerében 
látja (413-415.); Radnóti olyan költő, akinek 
műveiben más költők adnak egymásnak találko
zót, valahogy úgy, ahogyan ezt — idézi jóváha
gyólag az angol költő-teoretikust George - T. S. 
Eliot elképzelte Hagyomány és egyéni tehetség 

2Lásd evvel kapcsolatban cikkemet: Ismerőt 

című esszéjében. A fejezet további részében az 
Eklogák tüzetes és több ponton revelatív erejű 
elemzésével illusztrálja a stíluskeverés-módszer 
működését Radnótinál (itt adja közre a Vörös-
marty-felfedezést is). Hasonlóan a stíluskeverés
gondolat jegyében íródott a 17. fejezet is, bár itt 
az egységes téma helyett inkább meglehetősen 
művileg egymáshoz csatolt - külön-külön viszont 
önmagukban is érdekes - résztanulmányok sora 
fogadja az olvasót (Radnóti természeti képeiről, 
állatmotívumairól, „bújtatott" szonettszerkezetű 
verseiről és költeményeinek rejtett ciklusairól), 
amelyek csupán némi jóakarattal tekinthetők a 
stíluskeverés további példáinak vagy bizonyíté
kainak. 

Ami a dolog érdemi részét illeti: a stíluskeve
rés - azaz mások stílusának a keverése — kétség
kívül fontos eleme Radnóti költői módszerének. 
Általában is: Radnóti azok közé a költők közé 
tartozik, akik versükben az idegenből másolt 
elemeket, ahelyett, hogy eltüntetni igyekezné
nek, inkább célzatosan kidomborítják, s akiknél 
szembetűnően nagy szerepet kapnak a legkülön
félébb (történetileg a klasszicizmussal összekap
csolódó) imitációs eljárások, az utalás, a rájátszás, 
az idézet, a pastiche, a (nem feltétlenül humoros 
szándékú) paródia és társai. Mindezzel azonban, 
ha ennyiben hagyjuk, csupán annyit értünk el, 
hogy Radnóti líráját - originalitása kijelölése he
lyett - besoroltuk a huszadik századi költészet 
egyik típusába: az Eliottal és Pounddal példáz
ható klasszicizáló" modernizmusba. S közvetve 
ennek magyar változatába is: a módszer George 
adta jellemzése legalább annyira ráillik a korai 
(sőt, az érett ) Babitsra, mint - esetleg szükséges 
megszorításokkal - akár Weöres Sándor mai köl
tészetére. 

Ugyanezért nem alkalmas ez a jellegzetesség 
valamiféle tartalmas korszakbesorolás alapjának 
sem. George ugyanis erre is kísérletet tesz: köny
vében többször is jelzi - rögtön a „Bevezetés" 
első lapján, majd például a 252., 296. és 513. la
pon - , hogy szemében Radnóti posztmodern 
költő, s amennyire idevágó megnyilatkozásaiból 
kivehető (ugyanis érthetetlen módon erre a fon
tos kérdésre éppen az utolsó összegző fejezetek
ben nem tér ki bővebben), ezen azt érti, hogy 
Radnóti, amikor az európai és világköltészet ha
gyományrendjéhez fordult a maga stíluskeverő 
módszerével, evvel túllépett a modernizmuson. 

nk: T. S. Eliot. Könyvvilág, 1985. december; 12. 
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Ez utóbbi George felfogásában csupán a radikáli
san újra törő, a kult úr hagy ománnyal elvszerűen 
szakító izmusokat, az avantgardizmust jelenti. 

Ebbó'l persze az a képtelenség következik, 
hogy ha Radnóti posztmodern, akkor Eliot is, 
Pound is (és Babits is) az; holott a maguk „klasz-
szicizáló" módszerével ó'k éppenséggel a moder
nizmus megteremtői, pontosabban a moderniz
musnak azt a változatát teremtik meg, amelybe 
Radnóti is - természetesen mutatis mutandis -
beletartozik. (Hogy a „posztmodernizmus" ter
minussal az utóbbi két évtizedben többnyire a 
modernt meghaladó, de a modernhez képest 
,,még modernebb", tehát semmiképpen sem a 
modern előttit folytató jelenségek - s különben 
is: mai, kortársi fejlemények - körét szokás je
lölni, még inkább óvatosságra inthette volna a 
szerzőt a fogalom használatában.) 

Visszatérve Radnóti originalitására: én ezt 
abban az eddig (tudtommal) nem kellően vizsgált 
látszólagos paradoxonban keresném, hogy mi
képp lehet ez a tudatosan és jellegzetesen irodai-
mias költészet (George könyve bizonyítja, és 
George maga is leszögezi, hogy Radnóti ,,a való
ság költői feldolgozásához alapvetően irodalmias 
módon közelít" - 498.) egyben oly feltűnően és 
szokatlanul személyes költészet; miképp szólal 
meg a személytelen áttételességnek ez a lírája a 
mindennapi emberi értelemben vett őszinteség és 
közvetlenség hangján; hogyan éri el Radnóti, 
hogy a versben irodalmias eszközökkel megalko
tott művi persona, akárhogy is nézzük, azonos
nak mutatkozzék a költő költészeten kívüli, 
,,emberi" valójával. Azaz miképp lehetséges, 
hogy ez az érett formájában szigorúan „klasz-
szicista" és irodalmias tárgyi költészet egyben 
igazi „romantikus" és életes énköltészet is? 
Erről az egyelőre feloldásra váró paradoxonról, 
amely véleményem szerint Radnóti módszerbeli 
eredetiségének a magyarázatát kínálja, George-
nak, sajnos, alig akad mondanivalója. 

A további kérdésekre - Radnóti párhuzamai
ra és egyediségére - a monográfia két utolsó feje
zetében keressük a választ: George itt a bori ver
seket elemzi és mutatja be - érték és egyediség 
tekintetében - Radnóti költészetének summája
ként (18. fejezet), majd az élethelyzet, módszer, 
személyes sors és költői magatartás összefüggései
ben mutatkozó hasonlóságok alapján elhelyezi a 
költőt - mint fejezetcímében írja - ,,a modern 
költészet főáramában", Celan, Desnos, Kovacic, 
Auden, Mandelstam, Sachs és mások társaságá
ban (Konklúzió-fejezet). Fontos és az elsősorban 

a nemzetközi irodalmi közvéleményhez szóló 
monográfia jellegéből adódó feladatot lát el itt 
George, hiszen - szemben a magyar szakközön
séggel - a könyv valószínű olvasói számára Rad
nóti értéke és jellege nyilván jellemzésre és bizo
nyításra vagy legalábbis határozott kidomborítás-
ra szorul. 

Radnóti végső értékét és egyben Radnóti 
egyediségét, amely Celantól és a többiektől el is 
választja a költőt, érzékeltetni mindenesetre 
sikerült itt George-nak, bár fogalmilag megragad
nia már kevésbé. Radnóti élete és költészete 
ugyanis végső fokon nem más, mint alighanem 
példa nélküli válasz arra az alapkérdésre, amely az 
újkori európai költészetet a romantika óta mind
máig foglalkoztatja: lét és írás, élet és költészet 
tragikus hasadása, illetve e hasadásnak a költészet 
révén lehetséges felszámolása, a költészet - höl-
derlini értelmű - „valóra váltása". Radnóti 
egész életében enrtek a lehetőségét kereste 
költőként: 

Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom. 
És holnap az egészet újra kezdem, 
mert annyit érek én, amennyit ér a szó 
versemben s mert ez addig izgat engem, 
míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó. 

De ezt a lehetőséget végül a halálban találta, 
pontosabban alkotta meg, amikor a kívülről rá
mért, botrányosan értelmetlen pusztulást meg
választotta, belülről töltötte fel értelemmel, 
s avatta így a szó pontos és eredeti jelentésében 
mártírsággá, azaz valamiféle értelem mellett 
tanúskodó, s e tanúságban értelmessé váló, egy
ben a létet értelmessé tevő halállá. Ennek az ér
telemnek a forrása pedig a költészet, a végsőkig 
fenntartott költői működés volt; Radnóti meg
élte az áldozatot, amelyet éppen avval alakított 
áldozattá, hogy a megírás értelmével ruházta fel. 
Az utolsó Razglednyica, saját halálának a (mini
mális) metonimiája, már nem „élet", hiszen 
a megírás révén olyan értelme van, amellyel 
az élet nem rendelkezik; de már nem is kö l t é 
szet", mert olyasmi történik benne, amely költé
szetben nem történhet: ebben a halálban költé
szet és élet egyesül értelemmé. 

Ennek az irodalomtudományi fogalmakkal 
jószerivel elemezhetetlen, s alighanem metafizi
kai-teológiai értelmezési segítségre szoruló mozza
natnak a megragadásához George már nem jut el; 
pedig alighanem ez a mozzanat jelzi Radnóti 
abszolút kivételességét, s adja végső éítékét és 
jelentőségét is. De munkája így is értékes és fon-
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tos hozzájárulás a Radnóti-kutatáshoz. Kifogásol
hatjuk módszerének, a hatáskutatásnak a minden
áron való erőltetését, amely egyebek között 
olyan terjedelemre vezet, hogy az már a könyv 
használhatóságának a rovására megy; sajnálhat
juk, hogy egyébként rendkívül értékes és fontos 
fejtegetései csupán szervetlen rajzú mozaikot al
kotnak a könyvben, s nem rendezó'dnek egységes 
képpé. Viszont csupán dicsérhetjük a könyvben 
megtestesülő eredeti kutatómunkát, a rendkívül 
alapos és pontos'megszövegezést, egyáltalán azt 

a hatalmas forrásanyagot és adatmennyiséget, 
amelyet George munkája feltárva, rendezve és 
értelmezve ad át olvasóinak, s amely a The Poetry 
of Miklós RadnótH nem csupán feltétlenül tanul
mányozandó szakmonográfiává, hanem afféle 
hasznos és nélkülözhetetlen „Radnóti-kézikönyv
vé" vagy „Radnóti-lexikonná" is teszi a Radnóti 
életművével foglalkozók számára. 

Takács Ferenc 

GABRIEL, ASTRIK L.: THE UNIVERSITY OF PARIS AND ITS HUNGÁRIÁN STUDENTS AND 
MASTERS DURING THE REIGN OF LOUIS XII AND FRANCOIS I e r 

Notre Dame, Indiana (USA) - Frankfurt am Main, 1986. Verlag Josef Knecht. 238 1. Text and Studies 
in the History of Mediáéval Education. No. XVII. 

A szerző közel negyven esztendeje az Egyesült 
Államokban, az Indiana-beli Notre Dame egye
tem professzora. Tudós pályáját 1934-ben a pre
montrei rend alapítója, Szent Norbert halálának 
800. évfordulóján kiadott emlékkönyvben a Bre
viárium-típusú kódexek című tanulmányával 
kezdte. E könyvének előszavában - nyolcvanadik 
születésnapja közeledtével - egy francia közmon
dással (,,On revient toujours ä ses premiers 
amours") emlékeztet az életművén vörös fonal
ként végighúzódó motívumra, a magyar diákok 
késő középkori párizsi egyetemjárásának kutatá
sára. A jeles évfordulót fogja össze e műve végén 
(189-203. 1.) az 1934-1985 között megjelent, 
több mint fél évszázados munkásságának 150 té
telt tartalmazó időrendi bibliográfiája. 

Könyve alcímében két francia király, XII. La
jos (1498-1515) és I. Ferenc (1515-1547) ural
kodásának fél évszázadát, az európai humanizmus 
e java korszakát periódusként jelöli, amelyet más 
oldalról a források, a párizsi egyetem egykori 
jegyzőkönyvei határoznak meg. Európa legősibb 
egyetemének szervezetében a magyarországi diá
kok, tanulók a XV-XVI. században a Natio 
Anglicana et Alemanniae (Germanorum) testüle
tébe tartoztak. A náció évenként választott veze
tője, a procurator jegyzőkönyvben, a Liber pro-

curatorumban Örökítette meg az emlékezetre 
méltó eseményeket. Az anyagi ügyeket, a bevéte
leket és kiadásokat pedig a diákok közül válasz
tott másik tisztségviselő, a receptor vezette a Li
ber receptorumban. E két forrástípus egy része 
Auctarium Chartularii Universitatis Parisiensis cí
men sorozatos kiadásból ismeretes. így a Liber 
receptorum 1425-1461 közötti második (Liber 
secundus, Sccond book; Paris, Archives Natio
nales H. 2587) és az 1461-1494 közötti harma
dik (Liber tertius, Third book; Paris, Arch. Nat. 
H. 2588) könyvét, ezt a két, magyar vonatkozás
ban is igen gazdag forrást 1964-ben G. C. Boyce 
és Gábriel Asztrik adta ki. Kiadásra vár még 
a címben jelzett korszak két legfontosabb és a 
Sorbonne levéltárában őrzött forrása, a Liber 
receptorum 1494-1531 közötti negyedik (Liber 
quaitus, Fourth book; Paris, Sorbonne Archives 
Reg. 91(85)) és a Liber procuratorutn 1521 — 
1552 közötti (Sorbonne Arch., Reg. 15(16)) 
kötete. 

A továbbiakban követjük Gábriel Asztrik 
könyvének beosztását, tartalmi felépítését, és 
megjelenésük időrendjében név szerint is idézzük 
a viszonylag kevés számú hallgatót. A kis szám
nak az a magyarázata, hogy az említett források 
csak az egyetemi fokozatot (magister, bacca-

A nyomdailag is mintaszerű szövegben egyeüen bizarr elíráson akadt meg a szemem: a név
mutatóban Madát/iként szereplő szerző neve egyebütt (a főszövegben kétszer, a jegyzetekben egy
szer) következetesen Madácy alakban fordul elő. 
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laureus, licentiatus címet) szerzett hallgatók 
adatait tartalmazzák. Ez eltér más európai egye
tem matrikuláitól, ahová a diákokat érkezésük
korbeírták. 

A XII. Lajos uralkodásával jelölt korszak a mű 
első fele (II-VII. fejezet), nagyjából egybeesik 
a Mátyás királyt követő II. Ulászló (1490-
1516) uralkodásának idejével. Ez azért is fontos, 
mert a magyar uralkodó élénk diplomáciai kap
csolatot tartott fenn Franciaországgal, és csatla
kozott a francia király, VI. Sándor pápa és a ve
lencei köztársaság törökellenes szövetségéhez. 
1502-ben francia hercegnőt, Anne de Foix-t 
(Candalei Annát) vette feleségül, aki XII. Lajos
nak rokona volt. A Natio Anglicana jegyzőköny
veinek adatai mögött tehát az országos diplomá
cia szálai húzódnak. A Mátyás király halála előtti 
néhány évben Martinus de Bereck, Urbánus 
Hertsy, majd két erdélyi, Barnabás de Bak és 
Johannes Canas, az esztergomi egyházmegyéből 
Michael Scholer és három domonkos szerzetes, 
Urbánus de Beszterce, Ambrosius Malonta és 
egy Michael nevű, végül egy név szerint nem is
mert ferences látogatta Magyarországról a párizsi 
egyetemet. Sorukat zárja az Erdélyből való Jo
hannes Polner, aki 1489-ben iratkozott be; 
ő egyben már a következő korszakot nyitja. 
Ö volt ugyanis II. Ulászló feleségének első tolmá
csa és titkára. Tisztségét halála után, 1504-ben 
Gosztonyi János, a később győri, majd erdélyi 
püspök vette át, és viselte egészen 1506-ig, a ki
rályné haláláig. A XVI. század első negyedében 
Párizsban beiratkozott magyar diákok származá
sa azt sejteti, hogy a francia születésű királynénak 
és a két, franciául beszélő titkár-tolmácsnak a pá
rizsi egyetemjárás megélénkülésében nem kis sze
repe lehetett. Feltűnő, hogy a századfordulón 
a Párizsban feltűnt magyar diákok jórészt az erdé
lyi (1496: Martinus Pauli; 1500: Georgius Arcu-
patoris de Hungária, Johannes de Kaczendorff; 
1503: Marcellus Textoris, 1505: Anthonius Mer-
catoris; 1510: Symon de Hungária) és az eszter
gomi (1496: Georgius Anthonii; 1505: Johannes 
Corner de Brassovia; 1507: Martinus Corner) 
egyházmegyéből érkeztek; csupán egyetlen pécsi 
(1505: Martinus Tholninus Bornemissza) volt kö
zöttük. Megjegyzendő, hogy mindkét Corner is 
erdélyi származású lehetett, mivel a szászok felett 
közvetlenül az esztergomi érsek gyakorolt jog
hatóságot. 

Anne de Foix rövid budai jelenlétével minden 
bizonnyal kapcsolatba hozható az 1507-i domon
kos rendi egyetemes káptalan határozata is, 

amely a budai főiskolához nyolc olyan francia és 
olasz származású magisztert küldött, akik előző
leg már a párizsi egyetemen tanítottak. Gábriel 
Asztrik idézi a káptalan határozatának szövegét, 
amely szerint Budára jövetelük az ottani domon
kos iskolának a bolognai „stúdium" mintájára 
való átszervezését célozta (ad instar studii Bono-
niensis). További kutatásnak kell majd eldöntenie, 
hogy a mintául kijelölt „stúdium" nem annyira 
a XVI. században már inkább a jogi karáról híres 
bolognai egyetemet, mint inkább a domonkosok 
stúdium generale-ját, nem kevésbé tekintélyes 
teológiai főiskoláját jelentette. Az olasz és francia 
nevű nyolc magiszterről Mályusz Elemér írta meg 
(Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. 
Bp. 1971, 280. 1.), hogy azok „korántsem valami 
európai hírű tudósok" lehettek; „...Guillelmus 
Galli 1505-ben in magnis scholis, Herveus Claudi 
a következő évben in parvis scholis prelegált a 
sententiák könyvéből, Iohannes de Rosa és 
Iohannes Iolici pedig 15 02-ben hallgatói voltak az 
egyetemnek." Háromról (Valentinus Leoniniről, 
Jacobus Ubertiről, Angelus Scaymoilról) semmit 
nem tudunk. Az olasz származású Alphonsus Ri-
zius viszont XII. Lajos gyóntatója, nápolyi útján 
a törökellenes szövetség megkötésekor a pápánál 
tolmácsa volt; „vitatkozott a valdensekkel a pur-
gatoriumról s dogmatikus munka, skolasztikus 
tractatus, meg himnuszok szerzője" is volt. 

A magyar—francia-kapcsolatok a XVI. század 
első évtizedeiben Párizsban nem korlátozódtak 
csupán az egyetemen tanuló és fokozatot szerző 
diákok szűk körére. Erre példa Johannes Pelletier 
1513-ban Peri archon, id est, de principiis scien-
tiarum címmel megjelent logikai kompendiuma. 
Ez megvan Apponyi Sándor Hungarica-gyűjtemé-
nyében is, de hazai kutatók érdemlegesen még 
nem foglalkoztak vele. Pedig ajánlása révén ez a 
kiadvány is Gosztonyi János köréhez kapcsolha
tó. Szerzője Jean Pelletier, Jacobus Lefévre és Jo-
docus Clichtoveus (Gosztonyi barátja) tanítványa 
volt; 1500-1502-ben velük együtt dolgozott az 
egyetemen, és 1504-ben rektorrá is választották. 
Kis könyvét Johannes Sághi Pannoniusnak, „a ki
váló magyar ifjúnak" (ingenuo adulescenti) ajánlot
ta. A humanista dedikáció 1513. szeptember 2 3-án 
kelt, és a műből ezeket a lapokat Gábriel Asztrik 
hasonmásban is közli. Ebből derül ki, hogy Pel-
letiernek magyar barátai voltak. Köztük a leg
tekintélyesebb Bornemissza János budai várnagy, 
aki 1506-tól az árván maradt királyfi, a későbbi 
II. Lajos gyámja és nevelője volt; aki a menekülő 
özvegy Mária királynét 1526. augusztus 30-án 
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Pozsonyba is elkísérte. Bornemissza Sághinak 
nagybátyja volt. Rajta kívül Pelletier mint barát
ját idézi Martinus Tholninust, aki azonos az 
1505—1506. tanévben szereplő, a pécsi egyház
megyéből származó Martinus Tholninus Bor
nemisszával, aNatio tisztségviselő procuratorával. 
Bornemissza Jánosnak rokona, Sághinak pedig 
unokatestvére lehetett. Öt Pelletier homályos uta
lással alighanem tévesen mint ,,pastorem Coloua-
rensem" említi. Szerepel az ajánlásbankét „földi" 
is, Georgius Meszlényi győri kanonok és Emericus 
Dalachus; kettejük egyetemi szereplésének a jegy
zőkönyvekben is nyoma van. Meszlényi Pintér 
György már nyilvánvalóan Gosztonyi János győri 
püspök környezetéből került Párizsba. 

Gosztonyi párizsi kapcsolatai, baráti köre né
hány könyvének neki szóló ajánlásából derült ki. 
Köztük a flamand származású párizsi humanista, 
Jodocus Clichtoveus a legjelentősebb. A Sor
bonne-on Jacque Lefévre d'Étaples (Faber Stapu-
lensis), XII. Lajos kora egyik legnevezetesebb ta
nára volt a mestere. Monográfusa, Jean-Pierre 
Massaut (Josse Clichtove, l'humanisme et la re
forme du clergé. Tom I— II. Paris, 1968.) kora 
egyik legtermékenyebb írójának tartja, és ötven
négy, még életében megjelent, számtalan újabb 
kiadásban is közkézen forgó művét sorolja fel. 
Lefévre és Clichtoveus neve összekapcsolódik a 
párizsi humanizmussal és a XVI. század első év
tizedeiben kioontakozó prereformációs törekvé
sekkel. Clichtoveus munkái közül hármat ajánlott 
Gosztonyinak, akit barátjának, mecénásának ne
vezett, és aki 1513 őszén járt Párizsban. A ma
gyar főpap kérte tőle az Elucidatorium ecclesias-
ticum (1516) megírását. Ebben többek között a 
hazai középkori egyházi latin költészetünk első 
irodalmi kritikája található. (Erről a Széchényi 
Könyvtárban az 1985-i kódexkiállítás konferen
ciáján, tanulmánykötetben is megjelent előadás
ban számoltam be részletesebben.) Clichtoveus 
1519-ben a De regis officio című könyvét ugyan
csak Gosztonyi kezdeményezésére II. Lajos ki
rálynak ajánlotta. További kérdés lehet, hogy a 
Clichtoveus-tanítvány Pelletiernek és a Sághi Já
nos ajánlásából kibontakozott rokoni, baráti kör
nek, élén Bornemissza Jánossal, tudomása lehe
tett-e e királytükörről. Ügy tűnik, hogy az ifjú ki
rály nevelését célzó gondoskodás szálai, szellemi 
gyökerei többszörösen is Párizsba vezettek. Ezek
nek a kapcsolatoknak, a Gosztonyihoz címzett 
ajánlásoknak minden vonatkozására itt nem tér
hetünk ki. Csupán Bonifacius de Ceva párizsi fe
rences provinciális, Gosztonyi barátja és szállás

adója szerepére utalhatunk. A Viaticae excurcio-
nes (1515) című aszketikus művében és a Sertno-
nes quadragesimalesban (1517) ugyanis Goszto
nyinak címzett, illetve őt idéző ajánlást írt az egri 
egyházmegyéből származó, de győri javadalmat 
élvező Várdai Balázs locsmándi főesperes. 

Várdai alighanem Gábriel Asztrik könyvének 
legfontosabb szereplője, akinek két fejezetet 
(VI-VII.) is szentelt. Ö tartózkodott a leghosz-
szabb ideig a párizsi egyetemen, ahová Gosztonyi 
küldte. 1515-ben már megszerezte a baccalaureá-
tust, de csak 1522 után tért haza. A Natio Ang-
licana keretében is a magyarok közül ő vitte a 
legtöbbre: az 1521/22-es tanévben ő volt a recep
tor. Az egy esztendőn át általa vezetett Über 
receptorum átírt szövegét, írásának, kézjegyének 
(signum manuale) hasonmását külön fejezetben 
ismerhetjük meg. 

Várdai szereplése már átnyúlt I. Ferenc ural
kodásának idejébe, amely Gábriel Asztrik jellem
zése szerint a magyar hallgatók új áramlását 
(,,new wave") hozta a párizsi egyetemre (VIII-
IX. fejezet). Ez már 1517-1519 között megin
dult két pécsi (Vincentius Bermethe, Johannes 
Petri de Fara) és egy-egy kalocsai (Franciscus 
Adam) és győri (Johannes de Nárda) hallgatóval. 
Nárdai ugyancsak tovább maradt Párizsban, és 
Várdai Balázzsal egy időben a Natio másik tiszt
ségviselője, procuratora volt. Bejegyzéseit a Liber 
procuratorumhóX, a magyarországi szentek ünne
peit pedig ugyancsak az ő írásával a Liber Natio-
nis pergamineus liturgikus naptárában olvashat
juk. Sorsuk további alakulása bizonyára érdekelni 
fogja a hazai kutatókat. Az összeférhetetlen, 
nyugtalan természetű és az anyagiakat felette 
kedvelő Várdai Balázsról Bedy Vince írt A győri 
székeskáptalan történetében (Győr, 1938, 348-
350.1.). 

1519-1523 között további három magyar
országi hallgató, egy Zágrábból (Nicolaus Bene
dicts, egy-egy pedig a veszprémi (Georgius 
Chentricius Salaiensis) és a pécsi (Marcus Mark de 
Kémes) egyházmegyéből érkezett Párizsba. Az 
utóbbi rövid ideig - a bejegyzések, köztük egy 
magyar nyelvű P^inius-idézet tanúsága szerint -
Nárdai prokurátorságát folytatta. 

I. Ferenc, akit a kortársak ,,a tudományok 
atyja és megújítója" (pere et restaurateur des 
lettres) jelzővel illettek, uralkodása idején a pá
rizsi egyetem magyar látogatói megismerkedhet
tek az ott gyülekező humanisták irányzataival, 
filozófiai, teológiai, filológiai, poétikai vagy re
torikai tanításaival. Ezeknek egy jelentős cso-
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portja eddig sem volt ismeretlen az irodalom
történet hazai kutatói eló'tt. Tudománytörténeti 
hűség szempontjából fontosnak tartjuk, hogy 
Gosztonyi, Várdai és Nárdai nevére valójában a 
neves bibliofil könyvgyűjtő, Apponyi Sándor 
hívta fel a figyelmet, ő a hungarika-gyűjteménye 
számára vásárolta meg, és nyomtatott katalógusá
ban részletesen le is írta hat, 1515-1519 között 
Párizsban megjelent kiadványukat. Ezek nyomán 
és Sörös Pongrácz hat folytatásban Gosztonyiról 
írt dolgozatából (Religio, 1909) először 1929-ben 
Eckhardt Sándor Magyar humanisták Párizsban 
című tanulmányában mutatta be a magyarokkal 
közvetlen kapcsolatban álló párizsi humanisták, 
Gichtoveus, Lefévre, Hieronymus Hangesto és az 
obszerváns ferences, Bonifacius de Ceva műveit 
Eckhardt e dolgozatát később francia nyelven is 
megjelentette a De Sicambrie ä Sans-Souci című 
gyűjteményes kötetében (Bp. 1943), ahol maga is 
utalt korábbi magyar tanulmányára 0ásd a 158. 
lap jegyzetét!). Gábriel Asztrik a „Strictissimus"-
ként aposztrofált (17. 1.) mestere nyomában 
1936-ban kezdte el a párizsi magyar egyetem
járókra vonatkozó újabb jelentős eredmények 
közlését. 

A Mohács utáni évtizedek hallgatói (XII. feje
zet) már nem a Liber procuratorum negyedik kö
tetéből ismertek. Adataik nyomán azonban újabb 
kérdések vetődnek fel. Mi lehet az oka például, 
hogy nevük az egyetemi forrásokban nem talál
ható? A sort egy világi pap nyitja a pécsi egyház
megyéből (1528 előtt: Georgius Angeli), akinek 
párizsi tanulmányaira a bécsi egyetem anyaköny
vében van utalás. Utána két ferences, a marianus 
provinciából való Johannes de Ura (1534 eló'tt) 
és a szalvatoriánus Valentinus de Nádasd (1551 
előtt) következik. Ezeknek Párizsba való küldé
séről is csak a rendi elöljárók levelezéséből értesü
lünk. Adataik mindenesetre elgondolkoztatok, és 
kiemelik a néhány évtizeddel korábban Párizsban 
járt Gosztonyi és Várdai ottani ferences kapcsola
tait. Talán az sem tekinthető véletlennek, hogy 
Temesvári Pelbárt prédikációs köteteit Párizsban 
éppen ezekben az évtizedekben, 1507-1521 kö
zött adták ki. A hazai ferencesek XVI. század 
eleji francia kapcsolatairól vajmi keveset tudunk. 

A monográfia utolsó szereplőjéről, Emericus 
Pannonius Colosvariensis (Kolozsvári Imre) pári
zsi tanulmányairól is csak az egyetemen tartott 
beszéde tanúskodik. Gábriel Asztrik szerint meg
szerezte a magister artium fokozatot. Beszédének 
címe jellemző: Oratio, de vera, et populari, 
constanti, atque usitate ratione, et via tradenda-

rum, tractandarumque disciplinarum, atque ar
tium, habita; 1552-ben Párizsban jelent meg. 
Az ajánlás Jean Du Bellay bíborosnak, Rabelais 
pártfogójának szól. Mint I. Ferenc tekintélyes 
államférfia és politikusa, a legmagasabb párizsi 
humanista köröket képviselte. Nagybátyja volt a 
költészettörténetből ismert Joachim Du Bellay-
nek, a Pléiade legmarkánsabb egyéniségének, a 
francia nyelv védelmezőjének. A bíborosnak aján
lott beszédben Emericus Pannonius Colosvarien
sis „végzős" hallgatóként a facultas artium ifjabb 
tanulóival a logika, a dialektika és a retorika 
klasszikus szabályainak alkalmazásával, ismerteté
sével a tanultak hasznáról és értelméről érteke
zett. Ez a beszéd Gábriel Asztrik könyvének is 
találó befejezése. A megjelenési éve a java francia 
humanizmust idézi. Más magyar vonatkozások 
közül csupán emlékeztetőül idézzük Zsámboky 
János kétnyelvű, latin-görög Dioszkoridész-ki-
adását, amelyet Párizsban 1549 óta forgattak. 
(Csupán zárójelben jegyezzük meg, hogy a XII. 
fejezet címében nem világos a korszakot záró 
1555-ös évszám; ez a kötet más időhatáraival 
sem egyezik. A címlapon, a II. és VIII. fejezet 
élén a két francia uralkodó ideje 1547-ig tart. 
A Mohács utáni korszakban az alig pontosítható 
évszámokkal szereplő utolsó egyetemjárók ada
tait az idézett 1552-i Oratio zárja. A Liber procu
ratorum vizsgált kötete is 1552-vel végződik.) 

A könyv két záró fejezetében (XIH-XIV.) 
és két függelékében (Appendix I—II.) a magyar 
vonatkozású adatok összegezése és vázlatos értel
mezése található. Áttekintést kapunk a recepto
rok hivatali rendje szerint a magyar és a velük 
együtt egyetemen járt nevesebb francia, német, 
angol vagy németalföldi hallgatókról. A „társa
dalmi és intézményes rétegződés" címén az egy
házmegyék szerinti származásról, a Natio részéről 
magyar földre küldött, az anyagi vagy más meg
bízatásokat lebonyolító követekről, és végül a 
prokurátori tisztséget viselt magyar hallgatókról. 
A mohácsi katasztrófára utaló rövid epilógus 
(XV. fejezet) után az első függelék a Liber recep-
torum kiadatlan negyedik kötetéből a Natio 
receptoraiba származási hely és a hivatali idő fel
tüntetésével, táblázat mutatja be. Ugyancsak sta
tisztikai táblázatban az 1494-1526 között foko
zatot szerzett hallgatókról, köztük a magyar diá
kokról olvashatunk adatokat. A példás pontosság
gal szerkesztett monográfia végén találjuk a levél
tári forrásokat és az egykori, ritka nyomtatvá
nyok lelőhelyének és jelzetének mutatóját. Végül 
részletes hely- és névmutató zárja a kötetet. 
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Gábriel Asztrik művének gazdag és pontos 
jegyzetapparátusa méltán hívta fel figyelmünket 
alig ismert vagy ismeretlen nevekre, személyi kap
csolatokra, ritka külföldi kiadványokra, eddig 
észre sem vett korabeli összefüggésekre. Könyvé
nek ismételt forgatása továbbgondolásra, a fel 
nem tárt és kiadatlan - a szerző által távoli 
„terra aliena"-nak nevezett (21.1.) - hazai levél
tári forrásokban való kutatásra ösztönöz. Legfő
képpen azonban azért tartozunk köszönettel 
neki, mert munkájával a hazai művelődéstörténet 
fontos összefüggéseire nemzetközi szinten is fel-

A magyar antitrinitarizmus-kutatás már jelen
tős sikerekkel büszkélkedhetett, amikor 1979-
ben nemzelközi tudományos konferencián ismer
tethette újabb eredményeit a vüág sok részéről 
Siklósra érkezett tudósokkal, s így méltóképpen 
ünnepelhette meg Dávid Ferenc tragikus halálá
nak akkor négyszázadik évfordulóját. Ezen az 
ülésszakon született meg az elhatározás a Foun
dation Bibliotheca Unitariorum életre hívására 
Jan van Goudoever elnökletével, amelyet az Aka
démiai Kiadó ad ki a holland De Graaf Publishers 
céggel közösen. A jelen kötet e kiadványsorozat 
első darabja. 

A Defensio Francisci Davidis alkalomhoz 
illően képviseli az alapítvány szellemét, és emlé
keztet a sorozatterv keletkezésének körülményei
re is, a siklósi konferenciára. A Bibliotheca Uni
tari orumban olyan könyvek jelennek majd meg 
a jövőben is, amelyek külföldi tudósok számára 
nehezen hozzáférhetőek, s egyben számot tarta
nak a nemzetközi antitrinitarizmus-kutatás érdek
lődésére. A Defensio különösen eleget tesz ennek 
a követelménynek, mert - miként az Balázs 
Mihály angol nyelvű bevezető tanulmányából ki
derül - nyugaton eddig csak az oxfordi Manches
ter College Library egyetlen példánya állt a kuta
tók rendelkezésére. A jelen fakszimile kiadást 
örömmel fogadta a külföldi szakkritika is (Ar
chiv für Reformationsgeschichte), várva a további 
érdekes erdélyi könyveket. E hasonmás kiadvány 
az eredeti harmadik kiadás alapján készült, amely 
a nyomda, a kiadás helye és éve megjelölése nél-

hívta a figyelmet. Várjuk a folytatást, a megígért 
második ,,companion volume" (The English-
Germán Nation at the University of Paris, 1495-
1531) megjelenését, benne a történeti háttér, az 
iskolai és tanulmányi viszonyok részletes bemu
tatását. (Lásd erről a bevezetésben, 18.1.) Kíván
juk az erőt, türelmet az Auctarium Chartularii 
Universitatis Parisiensis sorozatában a Liber 
receptorum kiadatlan „fourth book"-jának sajtó 
alá rendezéséhez. 

Holl Béla 

kül jelent még valójában Krakkóban, a Rodecki-
nyomdában, feltehetőleg 1582-ben. A mű több 
szerzőtől közöl különböző ideológiai tartalmú 
szövegeket, egészében azonban az erdélyi radiká
lis eretnekmozgalomban oly fontos szerepet ját
szó görög vallási gondolkodó, Jacobus Palaeolo
gus szerkesztményének tekinthető. A könyv tör
téneti és gondolati szempontból egyaránt rend
kívül jelentős, hiszen nemcsak alapvető informá
ciókat tartalmaz az 1578-79-es erdélyi polé
miákról, s hitelesen dokumentálja Dávid Ferenc 
szellemi fejlődésének utolsó, végzetes periódusát, 
de különösen részletes betekintést nyújt a radiká
lis és „ortodox" antitrinitarizmus eme — a kora
beli Erdélyben szokatlan kimenetelű - összecsa
pásának nemzetközi vonatkozásaiba; magyarán 
az egész kötet a Dávid-ügyben Palaeologus szerint 
becstelen szerepet játszó lengyelországi egyház 
elleni vádirat. Dávid Ferenc tanításai a Krisztus 
segítségül nem hívásáról voltaképpen nem voltak 
újítások az erdélyi egyházban, hiszen például 
Johannes Sommer már 1572-ben olyan krisztoló-
giai elveket vallott, amelyek tartalmazták a nona-
dorantizmus lényegét, vagyis, hogy Jézus nem 
isteni természetű, s imádása ellenkezik a tízparan
csolattal. Nem is Dávid Ferenc nézeteinek radika-
lizálódása késztette Blandratát arra, hogy fellép
jen ellene, hanem az, hogy szélsőséges elveit mint 
unitárius szuperintendens hirdette, esetleg szektás 
irányban befolyásolva híveit. A könyv első negye
dét Faustus Socinus és Dávid Ferenc vitája teszi 
ki, amelyről a bevezető tanulmány szerzője külön 

DEFENSIO FRANCISCI DAVIDIS AND DE DUALITATE TRACTATUS FRANCISCI DAVIDIS 
(Cracoviae), 1582. Introduced by Mihály Balázs, Bp. 19§S. Akadémiai Kiadó, XXXVIII., 492. (2) I. 
(Bibliotheca Unitariorum, 1.) 
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értekezést publikált (Dávid Ferenc válaszol Faus-
to Sozzininak, in ItK, 1983, 97-107. !.)• Ebben 
Balázs Mihály bebizonyítja, hogy co/i/w/aí/ójában 
Dávid egyaránt merít Palaeologus Catechesiséből, 
valamint Mathias Vehe-Glirius Mattan/ahjából. 
Balázs persze hangsúlyozza Dávid különállását, 
egyszersmind úgy véli, hogy az unitárius vezető 
nem zárkózott el egyértelműen a szektás tenden
ciáktól, s talán éppen ezek voltak azok a követ
kezmények, amelyeket Blandrata olyan nagyon 
nem akart. E vitaanyagot követi a lengyel egyház 
Iudiciuma, amelyet Alexander Witrelin írt alá a 
Belzycében összegyűlt zsinat összes küldötte 
nevében. Ez az irat határozottan kiáll Sozzini 
mellett, Pilátus katonáinál rosszabbnak mondva 
azokat, akik úgy gondolják, hogy az a Krisztus, 
aki a földön járva mindentudó volt, és csodákat 
tett, a mennyben teljesen tétlenül pihen. Julianus 
aposztatához hasonlítják Dávid Ferencet, hisz, 
úgymond, semmi jó sem származott azoktól, 
akik Krisztussal szembeszálltak. Ezután Bland
rata idézetgyűjteménye következik a Szentírás
ból, amely Krisztus segítségül hívását a szent 
szövegekbó'l igyekszik bizonyítani. S csak itt 
kezdődik Palaeologus voltaképpeni könyve, a 
Confutatio vera et solida ludicii Ecclesiarum 
Polonicarum. Ebben, miként az közismert, két 
változatban ismerteti az erdélyi eseményeket: 
a Blandrata - szerinte valótlan - elbeszélése 
szerint és a „valóságnak" megfelelően; tehát 
Blandrata hamis téziseket terjesztett Dávid neve 
alatt, és az életére tört. Kihasználta betegségét és 
kiszolgáltatottságát, valamint azt a körülményt, 
hogy Dávid bízott a lengyel testvérekben, s haj
landó volt alávetni magát véleményüknek. Ezért 
folyamodott volna Blandrata a hamisítás eszközé
hez. Dávid Ferenc pere mindenképp jó példája 
azon hivatali elöljáró esetének, aki maga kíván 
a mozgolódó újítók, „novatorok" élére állni. 
A stabilitás közérdekére hivatkozva ádáz ellensé
gei előbb-utóbb szövetségre lépnek megalkuvó 
természetű elvbarátaival, és megbuktatják. Dávid
nak nemigen volt választása. Vagy megtorpanásra 
késztetik, s így előbb-utóbb kiszorul a hatalom
ból, vagy, ha makacsul továbbhalad, erőszakkal 
távolítják el. Palaeologus a továbbiakban nagy 
lendülettel cáfolja Witrelin és a lengyelek állás
pontját, saját egyéb trakta tusaira támaszkodva, 
a De Christi cognomine címűre és egyebekre -
állapítja meg Balázs Mihály. 

Az biztosnak látszik, hogy Dávid Ferenc 
személyiségéből nem hiányzott egy bizonyos 

anabaptisztikus rajongás, erre utalnak már a Rö
vid magyarázat számítgatásai, amelyek szerint 
a reformáció negyvenéves pusztai vándorlása után 
1570-ben kell eljönnie a kereszténység helyreállí
tásának és a „Babilon országa" pusztulásának. 
Ez nincs ellentmondásban azzal, hogy Dávid kö
vetkezetes vallási gondolkodó volt, miként ezt 
a kötetet lezáró műve, a De dualitate tractatus is 
mutatja. Mindazonáltal itt is szembeötlő az apo-
katasztászisz erőteljes hangsúlyozása; nem olyan 
ez a világ, mint aminek Krisztus a jelenben is 
valóságos ura és gondviselője lenne. „Krisztusról 
pedig azt kell állítanunk, hogy őt a mindenek 
visszaállításának idejéig az egek befogadják", mond
ja, vagyis Jézus Krisztus a jelenben „pihen". Jól lát
ható, hogy a nonadorantizmus egyenesen követ
kezik a radikális krisztológiából. Az 1 Kor 15 
„helyes" magyarázata már az ókeresztény kor 
ariánus vitáinak is központi tárgya volt, elég 
Nüsszai Gergely értekezését említeni Arról, 
hogy ,Akkor a Fiú is aláveti magát". Dávid 
Ferenc persze tudta, hogy amikor ellenfelei arra 
hivatkoznak, hogy „őt (Krisztust) az Atya meg
dicsőítette, úrrá tette, jobbjára helyezte, hogy 
uralkodjék minden hatalmak fölött, és az egy
ház testének feje legyen, főpap és király", akkor 
a Biblia szavára támaszkodhatnak. Csakhogy Dá
vid szerint, ha ellentmondás található a Szentírás
ban, nem a szavakat és a betűket kell kutatni, 
hanem az értelmet és az értelemátvitelt. Például 
meg kell változtatni az időalakokat. Ami az írá
sokban jelen időben van, azt jövő időnek kell 
olvasni. Gondolom, csak így értelmezhetők szá
mára ellentmondásmentesen Szent Pál szavai: 
,,ö (Krisztus) előbb van mindennél, és minden 
benne áll fenn. Ö a testnek, az Egyháznak a feje. 
Ö a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy 
övé legyen az elsőség mindenben." (Kol 1, 
17-18) 

Végső soron szubjektív megítélés alá esik, 
hogy a De dualitate tractatus utolsó mondatai
ban — amelyekkel a Defensio kötet is végét ve
szi - bizonyos értelmű racionalizmust vagy 
„a komoly bibliakutatók" rajongó hevületét lás
suk: „Mindent összevéve azt mondhatjuk, hogy 
mindazok, amik az evangéliumokban és az apos
tolok írásaiban foglaltatnak s az üdvösség alapját 
illetőleg a prófétai írásokkal megegyeznek, továb
bá Isten tiszteletének és segítségül hívásának igaz 
módját tartalmazzák, az idők végezetéig fognak 
tartani. Mindazok pedig, amik időlegesek, Isten
től előre megszabott időpontig fognak tartani." 
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Balázs Mihály kísérő tanulmánya részletekbe 
menően ismerteti a mű valamennyi tiaktátusát 
és vitairatát. A DefensióX tárgyaló önálló kutatá
sait — mint láttuk — máshol közli a tanulmány
író. Az igényes kiállítású, szép könyv olvasóját 

a bibliai helyek gondosan elkészített mutatója 
és névmutató segíti a kötet használatában. 

Ács Pál 

BETHLEN MIKLÓS LEVELEI 
összegyűjtötte, sajtó alá rendezte, bevezette, tárgyi jegyzetekkel ellátta: Jankovics József. Latin fordí
tás , idegen szavak jegyzéke: Kulcsár Péter. Magyar nyelvi jegyzetek, szójegyzék: Nényei Gáborné. 
1-2. köt. Bp. 1987, Akadémiai Kiadó. 792, 797-1492 I. Képmelléklet. (Régi magyar prózai emlékek 
6/1-2.) 

A korszak irodalomtörténészei, történészei ál
tal régóta hiányolt, gazdag tartalmú, terjedelmes 
kiadványt bocsátott közre a RMPE-sorozat: csak
nem 1500 oldalon megjelentette Bethlen Miklós 
leveleinek gyűjteményét. A kötet 80 lapos be
vezetést, 701 levelet, két Bethlen-művet (magyar 
fordításban) és mintegy 450 lap terjedelmű jegy
zetapparátust tartalmaz (tárgyi jegyzeteket, szó
jegyzékeket, személynévmutat ót rövid életrajzok
kal, helynévmutatót). 

Bethlen Miklós leveleinek összegyűjtésétől és 
kiadásától a szakemberek két eredményt vártak. 
Egyrészt a korszak történetére vonatkozó fontos 
ismeretlen tényanyagot (amely különösképpen le
hetővé teszi majd, hogy az Önéletírás hitelessége 
elbírálható legyen), másrészt' Bethlen írói kvalitá
sait új oldalakról bemutató írói alkotást. A levél
gyűjtemény mindkét elvárásra válaszol, de más
képpen, mint azt a levelek ismerete nélkül gon
dolhattuk volna. 

Mindenekelőtt tudomásul kell vennünk, hogy 
a két kötet a Bethlen által írt leveleknek bizonyo
san csak egy hányadát tartalmazza. A hiányzó 
levelek egy része elpusztulhatott, más része nem 
hozzáférhető. A fennmaradás esetlegességét jól 
mutatja, hogy a 701 levélnek csaknem egynegye
de - a Teleki életében írt 286 levél közül 170 -
Teleki Mihályhoz íródott, ami a reláció fontossá
gán kívül természetesen a Teleki-levéltár gazdag
ságának, fennmaradásának is köszönhető. 146 le
vél szól rokonokhoz, családtagokhoz, 144 levél 
címzettje valamely erdélyi kormányzati szerv, 
hivatal, vármegye vagy Apafi fejedelem; 45 írás 
címzettje a császár, a császári család egy tagja 
vagy valamely bécsi tisztségviselő. A fennmaradó 
196 levél szól - elvben - Bethlen nem családi, 
de személyes környezetéhez: főrangú és közép

nemesekhez, egyháziakhoz, néhány külföldi sze
mélyiséghez, alkalmazottaihoz. (Minthogy a sze
mélyhez címzett levelek jelentős része is hivatalos 
ügyeket tárgyal, a valóban magánjellegű levelek 
száma ennél is kisebb.) 

Tartalmuk szerint a levelek természetesen 
nem csoportosíthatók ilyen egyszerűen, hiszen 
egyazon levél, a műfaj természetének megfele
lően, rendszerint több célt szolgál, több tárgykör
be sorolható. E tárgykörök: az erdélyi közélet 
(beleértve Bethlen személyes sorsának alakulását 
is), a református egyház ügyei, Bethlen gazdasági 
tevékenysége, birtokügyei; végül magánélete. 
Mindezekben a vonatkozásokban a levelek szá
mos részletadattal gazdagítják a kor forrásbázisát, 
árnyaltabbá teszik a korszakról alkotható képün
ket; kifejezik a korszak hangulatát, légkörét; 
végül lehetővé teszik az önéletírás bizonyos ada
tainak kontrollját. Ez a kontroll - amit néhány 
vonatkozásban Jankovics József a bevezetésben 
elvégez (22-28 . 1.) - , úgy tűnik, megoldja a régi 
problémát, már amennyire ez egyáltalán megold
ható: a levelek és az önéletírás szembesíthető 
adatai megfelelnek egymásnak, pontos egyezésük 
Bethlen „mikrorealizmusának hitelességét, rend
kívüli memóriájának részleteket is alaposan rög
zítő precizitását, s nem utolsósorban elfogultság
tól gyakran mentes őszinteségét fémjelzi szá
munkra" (22. l.).S bár a felsorakoztatott adatok 
ezt az állítást igazolják, Jankovics később mégis 
korlátozza fontos megállapítását, feltételezve 
- bár ezt nem illusztrálva - , hogy Bethlen 
„egyes eseményeket, szituációkat nem, vagy 
nem mindig az objektív valóságnak megfelelően 
ad elő" (27.1.). Kétségtelen, hogy - mint Janko
vics írja - az önéletírás és a levelezés mellett a 
korszak valamennyi vonatkozó forrásának egybe 
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