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A későreneszánsz problémái iránti meg
növekedett érdeklődés közepette különös 
figyelemre számíthat Otwinowska mono
gráfiája, amelyet a toruúi gimnázium egyik 
magyarországi diákja, Valentinus Fabricius 
1619-ben közzétett Disquisitio de formis 
styli variis című disszertációjának szentelt. 

A Disquisitio létezéséről nemcsak Est-
reicher bibliográfiája tudott, hanem J. 
Seivert (Nachrichten von Siebenbürgichen 
Gelehrten und ichren Schfirten. Pressburg 
1785. 82) monográfiáján, illetőleg Trausch 
lexikonán (Schrifsteller-Lexicon oder bio
grafisch-literarische Dank-Blatter der Sie
benbürgen Deutschen. T. 1. Kronstadt 
1868. 290) keresztül Szabó Károly (RMK 
III. 1263) és Szinnyei (T. 3. 57) is. A mű, 
amely Otwinowska szerint Lengyelország 
területén a legjelentősebb hozzászólás a 
századforduló prózastílus-vitájához, ma már 
csak egyetlen példányban van meg, amelyet 
Gdaóskban őriznek. Mindez különösen érde
kessé teszi Fabricius alakját, akiről azonban 
sajnos csak néhány elszórt adattal rendel
kezünk. A gimnázium anyakönyve szerint 
Valentinus Fabricius és Martinus Basner 
SchesbUrgenses Transsylvani 1616 őszén 
érkezett meg Toruúba, de egyéb adatokat 
monográfusa sem talált itteni tevékeny
ségéről. A Disquisitio ajánlásának ma már 
ismeretlen — a gdaüski példányból hiányzó 
— első két lapján művét nagyszebeni mecé
násainak ajánlotta. Ezt Seiverttől tudjuk, 
s tőle származik az az információ is, hogy 
1623-tól Segesvárott volt diakónus, majd 
1645-ben bekövetkezett haláláig lelkész. 

A magyarországi diák a humán tudo
mányok műveléséhez különösen kedvező 
légkörben írhatta meg nagy tájékozottságot 
igénylő munkáját. Otwinowska hangsúlyoz
za, hogy az északi művelődési centrumok 
(Gdaósk, Toruú, Elbtag) nyilván Sturm 
hatásától sem függetlenül nagy érdeklődést 
tanúsítottak a retorika és a prózastílus 
kérdései iránt. Jóllehet, a torufii gimnázium 
nem dicsekedhetett ebben az időszakban 
olyan jelentős személyiséggel, mint a mérsé
kelten ciceroniánus gdaáski Bartholomeus 
Keckermann, a prózastílus iránti érdeklődés 
kétségtelenül jelen van Toruában is. Az 
iskola rektora, az ifjabb Konrad Gräser és 
prorektora, Bazyli Czöllner is megjelen
tetett az iskolai retorika kérdéseivel foglal
kozó munkákat. S bár Fabricius nem utal 
arra a sturmiánus iskolákban elterjedt „sub 

praesidio" formulával, hogy kinek az inven
ciója alapján írta meg művét, Otwinowska 
szerint elsősorban Czöllnerre kell gondol
nunk. Az is bizonyos ugyanakkor, hogy 
Toruúban, ahol a ciceroianizmusnak erős 
tradíciói voltak, korábban senki sem állí
totta ennyire a középpontba a lipsiusi 
stíluseszményt. Csak későbbről, 1624-ből 
van adat arról, hogy Andrzej Leszczyáski 
székfoglaló beszédében Lipsiust dicsőítette. 

A 12 beszédből álló Disquisitio szónokai 
egymással vitázva fejtik ki felfogásukat 
a retorikáról és a prózastílusról. Miután 
az első szónok jellemezte a század végére 
kialakult kétféle stílus sajátosságait — 
utalva egyben túlzásaikra is —, segítséget 
kér annak eldöntésében, hogy melyik stílus
eszményt kell követni. A gondolatmenet 
mégsem ilyen irányban folytatódik, mert a 
Poliziano és Erasmus argumentumaival érve
lő második és negyedik, valamint a Cortesira 
emlékeztető harmadik és ötödik felszólaló 
általában az imitációról vitázik. Míg az 
előbbiek az eredetiségért, a személyes stílus 
kiépítéséért kardoskodnak, az utóbbiak erő
teljesen támadják a „sine cortice natare" 
elvét és egyetlen minta szükségessége mel
lett érvelnek. Az ötödik szónok erőteljesen 
bírálja az archaizmusok kedvelőit, s a 
következő őt folytatva már nyíltan meg
mondja, hogy elsősorban Justus Lisiusról 
s az általa művelt enigmatikus stílusról van 
van szó, amellyel szembeállítja az érthető
séget, tisztaságot és egyszerűséget. A lipsiusi 
iskola híve a latin nyelvet az új helyzethez 
alkalmazni akaró s Zeuksis példájára hivat
kozó nyolcadik felszólaló, míg a következő 
a Bembo képviselte dogmatikus ciceronia-
nizmus követője. A kilencedik szónok teljes 
mértékben Erasmus ciceronianusának érve
ivel támadja ezt a felfogást. A munka be
fejező részében Lipsius kerül a középpontba. 
A disputa tizedik szereplője az Institutionis 
epistolicae-ban kifejtett lipsiusi didaktikai 
programot ismerteti, amely a tanulás első 
fázisában fontosnak tartja Cicero olvasását, 
s fokozatosan egészíti ki más szerzőkkel. 
A tizenegyedik szónok ellentmondást lát a 
lipsiusi didaktika és művészi gyakorlat 
között, s hangsúlyozván, hogy Lipsius 
mindig óvakodott Cicero imitációjától, in
kább az utóbbit veszi figyelembe. Ki
jelenti, hogy a lipsiusi stíluseszmény a 
második szónok által megfogalmazott elvek 
(spontaneitás, individualizmus) valóra váltá
sát jelenti. E kérdéskörön belül maradva az 
utolsó felszólaló inkább a lipsisui didaktika 
elfogadására hajlik, s bár olvasását hasznos
nak tartja, nem javasolja Lipsius utánzását, 
mivel csak a hozzá hasonló nagy egyéniségek 
emelkedhetnek a szabályokon felül. 

A sturmiánus iskolákban elterjedt gyakor
lat szerint készült disszertáció feltűnően nagy 
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tájékozottsággal foglalja össze az előző 
évszázad vitáit, az egyes felszólalók 
többé-kevésbé azonosíthatók is legfontosabb 
figuráival. Részben ebből s talán a lipsiusi 
stílus követéséből is adódik a mű mozaik
szerűsége. A problémát nyitottnak hagyva 
nem ad ugyanakkor egyértelmű választ az 
első beszédben megfogalmazott dilemmára. 
Otwinowska szerint a szerzőnek nem is 
volt más célja, mint az ismert disputa meg
jelenítése. 

A XVII. század eleji literátor nyomában 
járva Otwinowska felrajzolja a Disquisitio 
európai és Lengyelországi hátterét, s Croll 
klasszikussá vált tanulmányai alapján elemzi 
a manierista prózastílus legfontosabb sajá
tosságait is. Más kérdés, hogy a manierizmus
ról kialakított felfogása — korstílus a XVI. 
század második s XVII. század első felében, 
s stílusáramlat a XVI. század elején s a 
következő évszázad végén — több szempont
ból is bírálható. Különösen nehéz lenne ezt 
a felfogást érvényesítenie a lengyel irodalom 
esetében, ahol elsősorban a leuweni (!) 
Lipsius hatott, s ahol az anticiceroi próza-
modell az anyanyelvű irodalomban csak 
igen csekély nyomokat hagyott. A lipsiusi 
prózamodell a lengyel irodalomban „hatá
rozottabban rajzolódik ki az elmélet oldalá
ról" (J. élaski), s ebben jelentős szerep 
jutott a toruAi gimnázium magyarországi 
alumnusának, VaTentinus Fabriciusnak is. 

Balázs Mihály 
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Váradi-Sternberg János: Utak, találkozások, 
emberek. Bp. 1974. Kárpáti Könyvkiadó — 
Gondolat K. 318 1. 

Irodalmunk és a közép-kelet-európai iro
dalmak rendszeres kutatása mindössze né
hány évtizedre tekinthet vissza. Ennek 
ellenére jelentős eredmények születtek, s 
az elmúlt esztendőkben különösképp meg
elevenedett ez a tudományág. Ujabban 
például egy eléggé elhanyagolt területet 
pásztázott végig anyagfeltáró cikkek sorával 
egy tanulmánykötet: Váradi-Sternberg Já
nosnak, az ungvári Állami Egyetem törté
nészprofesszorának műve, mely a magyar-
orosz és a magyar—ukrán irodalmi, kultu
rális, nem utolsósorban pedig politikai kap
csolatokat elemzi. írásainak egy része könyv 
alakban már napvilágot látott az ungvári 
Kárpáti Könyvkiadó gondozásában, 1971-
ben kiadott Utak és találkozások című 
kötetben. Ez azonban, kis példányszáma 
miatt, alig jutott el a magyarországi olvasók
hoz. Ezért jelent meg a könyv újabb, bővített 
kiadásban, szovjet és magyar kiadók együtt
működésének eredményeként. 

Az orosz és a magyar, illetve az ukrán 
és a magyar irodalom összefüggéseinek 
tényeit, adalékait sokéves munkával ku
tatta fel, s tárja elénk ez a vállalkozás — 
támaszkodva természetesen a hazai kutatók, 
így Radó György, Tardy Lajos, Zöldhelyi 
Zsuzsa és mások megelőző tevékenységére. 
Széles körű anyagot búvárolt elő a múlt 
századok orosz és ukrán folyóirat-anyagából, 
illetve levéltári dokumentumaiból. Témája 
szempontjából áttanulmányozta — többek 
között — a Bibliotyeka dija cstyenyija, 
a Gyelo, a Moszkovszkije Vjedomosztyi, az 
Obrazovanyije, a Poljarnaja Zvezda, a Russz-
kij Vesztnyik, a Russzkoje Bogatszvo, a 
Szbornyik Russzkovo Imperatorszkovo Ob-
sesztva, a Szoyremennyik stb. teljes anyagát, 
s ennek nyomán nemegyszer meglepően 
érdekes eredményekkel gazdagítja ismerete
inket. 

Váradi-Sternberg János könyve négy 
főbb tárgykörben végzett kutatásait összegzi. 
Az első a régi orosz és ukrán utazók magyar
országi megfigyeléseit, tapasztalatait ismer
teti; a második az írók összeköttetéseiről 
műveik fogadtatásáról szól; a harmadik 
a tudósok együttműködésének megnyilvá
nulásait gyűjti egybe; a befejező negyedik 
részt pedig a forradalmi kapcsolatok meg
világításának szenteli a szerző. 

Egész sor igen figyelemre méltó adattal 
és összefüggéssel tágítja tudásunkat ez a 
könyv nemzeti múltunk külföldi vissz
hangjára vonatkozólag, újabb hasznos tám
pontokat szolgáltatva a nemzeti önismeret
nek. Kevesen gondolnák például, hogy a 
Rákóczi-szabadságharc eseményeiről tudó
sítások, hírek jelentek meg az egykorú 
orosz hírlapnak, a Moszkvában közreadott 
Vjedomosztyinak hasábjain. Ez az első 
nyomtatott orosz hírlap 1703-tól kezdve 
gyakran és részletesen közölt híreket a 
magyarországi eseményekről is, tükrözve a 
cári kormányzatnak Rákóczi harcával kap
csolatos változó állásfoglalását, tájékoztatva 
az olvasókat a kurucok sikereiről, majd a 
szabadságharc bukásáról. 

Váradi-Sternberg János kutatásai nyo
mán megbizonyosodhatunk arról, hogy a 
magyar irodalom Petőfi révén meggyökerese
dett az orosz irodalmi köztudatban — a 
cári cenzúra tiltó rendelkezései ellenére is. 
Petőfi költészete, annak a cári rendszerre 
való „veszélyessége" ugyanis szinte vissza
térő témája volt a múlt század második 
felében a moszkvai és pétervári cenzori 
jelentéseknek. S meggondolkodtató, hogy 
— miként e könyv adalékaiból kiderül — 
ennek ellenére a hetvenes-nyolcvanas évek
ben mintegy száz Petőfi-vers fordítása 
jelent meg csupán egyetlen orosz folyóiratban, 
a Gyelóban. Nem kevésbé az, hogy mi nem 
felelt meg a cári cenzoroknak? Politikai 


