
gyalt növényfajokat a Herbáriumban közölt 
sorrend szerint mutatja beLonicerus nomen
klatúrájával' egybevetve. Részletesen kitér 
Melius wittenbergi botanikai olvasmányaira 
is, de itt inkább csak feltevésekre tud támasz
kodni. Végül Incze Gábor, ki egyúttal a kiadás 
szövegének gondozója is volt, szakszerű útmu
tatást nyújt a mű olvasásához. 

Irodalomtörténeti szempontból Bán Imre 
Melius-ábrázolása bír különös jelentőséggel. 
Meliusnak a kor társadalmi viszonyai közül 
itt kibontakozó képe nem szűkölködik hű és 
markáns vonásokban. Még sem oldódik fel 
benne a skolasztikus-dogmatikus hitvitázó és 
a füveskönyvet író tudós közti ellentét, 
aminek okát főként a felhasznált Melius-
publikációk eredményeinek hézagos voltában 
kell keresni. A Herbarium keletkezése gyökér
problémájának megközelítése céljából Melius 
ideológiájába s annak is egy eddig figyelemre 
nem méltatott részletébe kell behatolnunk. 
Melius szerint a világban érvényesülő termé
szeti törvényből az ember értelmi képességei 
által felismert természetjog épp úgy kifejezi 
Istennek a világ és emberi együttélés rendjére 
vonatkozó akaratát, mint az evangélium. 
Debrecen reformátora egyrészről azt taní
totta, hogy a betegségek Isten büntetése 
gyanánt jönnek az emberré s ekkor hiábavaló 
a védekezés ellenük, másrészről azonban 
a betegségek független megjelenését is fel
tételezve felbátorította az embert a termé
szeti törvény megismerése és felhasználása 
által a veszély elleni védekezésre. E maga
tartását azon optimista meggyőződésre ala
pozza, hogy az evangélium és a természeti 
törvény nincsenek ellentétben egymással. 
Melius ismeretelmélete tehát kétrétű. Benne 
szupranaturális dogmatikus szemlélet mellett 
párhuzamosan humanista racionális beállí
tottság érvényesül. A Herbarium ez utóbbi 
gyökérből sarjadt s az a haladó gondolat jut 
benne kifejezésre, hogy a betegségek nem 
determinative szükségszerű folyamatok, ha
nem megszűntethető, tehát gyógyítható jelen
ségek. A növények a természeti törvény egy-
egy részletét rejtik magukban s megismert 
tulajdonságaik révén kóros elváltozások gyó
gyítására alkalmasak. Ez adalékunk nem 
gyengíti, hanem még inkább alátámasztja 
Bán Imrének azt a helyes megállapítását, 
hogy Melius Herbáriuma s egyéb művei 
ugyanazon szellem termékei, melyhez csak 
annyit teszünk hozzá, hogy ugyanazon szel
lem két komponensének hajtásai. 

A skolasztikus Meliusszal szemben az 
erdélyi szentháromságtagadók racionális dog
makritikájukkal kétségkívül a felvilágosodás 
előfutárai voltak. Még sem volt Melius min
denestől fogva haladásellenes. Mikor gondol
kodásának másik tényezője, a természetjog 
nyomán haladt, mindig racionálisan ítélkezett. 
E réven távol tudta magától tartani azokat 

a középkorból eredő s Wittenbergben még élő 
apokalyptikus váradalmakat, amelyekbe Ká
rolyi Gáspár és az 1567—1570 körüli Dávid 
Ferenc oly alaposan belebonyolódtak. Ide 
vágó nézetét Melanchton humanista tanítás
elemeiből kölcsönözte s predesztinációs szem
léletébe mélyen beépítette. Vele a XVII. szá
zadi holland egyházi gondolkodás egyik jelen
tős irányzatát anticipálta. A kartéziánus-
coccejánus eszmevilágban találkozunk ismét 
a természeti törvénnyel mint az evangélium 
mellett egyenrangú ismeretforrással. E ket
tősség hazánkban a kartéziánus Apáczai 
Csere János szemléletében jelentkezett igen 
tanulságosan. A kezdődő racionalizmus a ter
mészetjog vonalán hatolt be az egyházi gon
dolkodásba s vitte be oda a bibliai szövegtől 
eltérő kopernikánus és más fizikai törvénye
ket. A későbbi fejlődés ezen iránya mutatja 
legjobban, hogy Melius ideológiája a termé
szetjog vonalán alkalmas volt haladó ismere
tek adoptálására is. 

Már maga az a tény, hogy füveskönyvét 
magyarul írta, mutatja, hogy Melius e haladó ' 
művet a magyar nép szélesebb rétegeinek, 
főként a humanista műveltségű nemességnek 
és városi polgárságnak, valamint a mezőváro
sok hasonló szellemmel megérintett feltörekvő 
jobbágyságának szánta. Űjra megjelenésekor 
szellemi háttere vizsgálata arra eszméltet 
bennünket, hogy Melius ideológiájának elem
zése és feltárása még koránt sincsen befejezve. 
Egy modern igényű és sokoldalú szempontú 
vizsgálódásé téren XVI. századi gondolkodás
történetünkhöz még számos újabb adalékkal 
szolgálhat. Az antitrinitarizmus eszmevilága 
kutatásának is érdeke az ellenlábas szemlélet 
hitelesebb felderítése. 

Kathona Géza 

Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből. 
A szöveget válogatta, a bevezetést és 
a jegyzeteket írta: Székely György. Fordí
totta: Juhász László. Bp. 1962. Magyar 
Helikon. 528 1. (Monumenta Hungarica; VI.) 

A magyar irodalomtörténetírás a rene
szánszkori tudós humanistát tiszteli Istvánffy 
Miklós történetíróban. Örülnünk kell tehát, 
hogy a jelenlegi bő válogatás végre megtörte 
az idestova egy évszázada tartó pauzát. 

A kötet élén Székely György foglalta össze 
a legszükségesebbeket: a korrajzot előtérben 
a történelmi eseményekkel (a História nyo
mán), a szerző életpályáját »'s munkásságát 
(főleg Holub József eredményei alapján) és 
végül Istvánffy történetszemléletét dióhéjban 
(7—34. 1.). Székely György történeti tanul
mánya mint bevezető, feladata magaslatán 
áll: szintézise a legújabb kutatásokra épült, 
egyaránt értékesítve a szakirodalom és a for
rások adatait. 
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De nagyon is történeti szemszögből nyúl 
témájához: pedig a XVI. század irodalmában 
még nem eléggé élesek a műfajok közötti 
határvonalak. A humanista történetírók tuda
tosan törekedtek a művészi kompozícióra 
-és stílusra, műveiket írói alkotásnak tekin
tették, , csakúgy, mint antik példaképeik. 
Épp ezért az irodalomtörténeti problémák 
mellőzése miatt Székely György értékes tanul
mányát nem tekinthetjük teljes Istvánffy-
portrénak. 

A válogatás — minden más igény kielégí
tése mellett — igen jó szolgálatot tehet majd 
az oktatásban is. Tanárok és tanárjelöltek 
a Szigeti Veszedelem genezisének tanulmányo
zása közben nem lesznek kénytelenek (nyelvi 
nehézségek miatt) megelégedni a szakirodalom 
utalásaival, mert Istvánffy költői lendülettel 
megírt, részletes leírása Szigetvár ostromáról 
végre magyar nyelven is hozzáférhetővé vált 
(338-356. 1.). 

Sajnos, a bevezetőből kiütköző történe
lem-centrikus nézőpont a szemelvények meg
választásában is tükröződik. Balassi Bálint 
például teljesen kimaradt a kötetből, holott 
irodalomtörténeti közhely, hogy Istvánffy vele 
kapcsolatos megjegyzései forrásértékűek. Szé
kely György csak a bevezetőben tesz emlí
tést az 1572-ben eljárt híres juhásztáncról 
<31. 1.), az esztergomi ostromot pedig, a köl
tőre nézve oly tragikus 1594 helyett, csupán 
1595-től közli. Balassi Bálintról lévén szó, 
rugalmasabbnak kellett volna lenni a válo
gatásban. 

A História szemelvényeinek fordítását 
Juhász László végezte. Fordítási elveit így 
fogalmazta meg: „A fordítónak mindig is az 
a kötelessége, hogy az író stílusbeli szándé
kait, célzatait is . . . hűen tolmácsolja . . . Ha 
Cicero klasszikus periódusait fordítjuk, ez az 
elv kötelező. Istvánffy stílusa ebből a szem
pontból túlságosan komplikált, körmönfont, 
nehézkes, sablonos." (36. 1.) Következésképp 
Juhász szerint itt másfajta kötelezettségei 
vannak a fordítónak: az eredeti szöveg pá-
tosztalanabbá, egyszerűbbé, világosabbá té
tele. 

Ha nehezen is érthetünk egyet ezzel az 
enyhén pejoratív „quod licet Iovi. . ."-fel
fogással, hibáztatni sincs okunk Juhász állás
pontját, hisz fordítói szempontból, ha nem is 
Istvánffy író-egyéniségének, de a História 
megismerésének végeredményben ez is egyik 
járható útja. Juhász azonban nem következe
tes saját elveihez, amikor pl. a ,,sed impera-
toriis negotiis et castrensibus curis usque 
adeo occupari, ut otium minimé supersit." 
(Lib. XXXIII.) mondatot ekképp adja visz-
sza: a nagyvezirt „gondjai annyira elfoglal
ják, hogy még az arca sem látszik ki." (322.1.). 

Ebből ugyanis az a látszat adódhat, 
mintha a fordító Istvánffynál mindenáron 
korrekciókat kívánna végrehajtani. Ahol 

bonyolultnak érzi, ott egyszerűsít [mert hát 
nem Ciceróról van s z ó . . . ] , ahol viszont 
egyszerűnek találja, mint az idézett rész
ben is, ott pedig nemcsak hogy elnagyolja, 
hanem komplikálja, körmönfonttá, nehéz
kessé és — magyartalanná is teszi. Pedig 
általában nem ez a helyzet, mert Juhász 
László lényegében jó munkát végzett. Nem
csak filológiailag törekedett megbízható lenni, 
de stílusáról is elmondhatjuk, hogy olvas
mányos, kerülve benne az ízléstelen archai-
zálást. 

Szóvá kell tennünk a kötet megszerkesz-
tetlenségét is. Székely György bevezető tanul
mánya elé felesleges volt kiadói előszót írni, 
amely néhány sorban tájékoztat a fordítás 
alapjául szolgáló kiadásról, valamint (fül
szövegre emlékeztető általánosságokat mond
va) a válogatás szempontjairól (5. 1.). Ha
sonlóképp vélekedhetünk a bevezetőt követő, 
bőven számítva két lapnyi értekezésről is 
(Juhász László: Istvánffy latin stílusa és a for
dítás szempontjai. 35—36. 1.). A kiadó elő
szavával együtt ez is inkább a jegyzetek 
élére kívánkoznék. Persze kihagyva belőle 
két részt: 1. amelyben a fordító túllépi tisz
tét és „irodalomtörténeti értékelését" adja 
Istvánffynak („A magyar poszthumanizmus 
történetírója... Az epigon-latinság epigonja" 
35. 1.); 2. a História magyar fordításainak 
felsorolását (36. 1.), melyet három lappal 
korábban már Székely György elvégzett. 

Ki kell térnünk a kötet illusztrálására is. 
Meglepő, hogy az Istvánffy Miklósnak szen
telt kiadvány sehol sem hozza a szerző arc
képét, míg politikai ellenfelének számító 
Bocskai Istvánét kétízben: az első bekötési 
tábla külső felén és a 457. lapon. 

V. Kovács Sándor 

Nyilas Márta: Pest-Buda a 18. század költé
szetében. Bp. 1961. Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár. 100 1. (Tanulmányok. Űj soro
zat, 7. XXX. sz.) 

A tanulmány XVIII. századi költészetün
ket veszi alapos vizsgálat alá és keresi azokat 
a szálakat, melyek azt a XVIII. századi 
Pest-Budához fűzik. A kuruc költészet szór
ványos Pest-Buda említéseivel kezdi és 
Kazinczy pesti baráti körével fejezi be vizs
gálódását. Közben bemutatja a hazai tájat 
újra felfedező szerzetes költők Ovidius nyo
mán készült metamorphosisait, amelyek elő
ször fedezik fel, a testvérvárosok természeti 
szépségeit. S hogy a nemesi nacionalizmus 
mint találja meg a múlt dicsőségének szimbó
lumát a budai várban és mint kapcsolja ahhoz 
a nemzeti megújulás egyes eszményeit. így 
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