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Előbb-utóbb már eljutunk odáig, hogy huma
nista irodalmunk a sajátunkká válik. Nem mond
ható rendkívülinek, hogy szellemi örökségünk 
egyik-másik tételét messzeségből kell hazahoz
nunk, csak a távolság mér más és más dimenziót. 
Anyagi kultúránk javait földrajzi távolságokból 
szerezzük vissza, a korvinákat Konstantinápoly
ból, a Szent Koronát Amerikából, az Esterházy-
kincseket Ausztriából, a Mária-siralmat Belgium
ból, mást máshonnan. Klaniczay Tibor 1400 lap
ra terjedő kötete azt mutatja, hogy egy másik, 
nehezebben mérhető, fáradságosabban járható sí
kon is jócskán előrehaladtunk, az idő távolába ve
sző latin nyelv terrénumáról is visszaszármazik 
mindnyájunk tulajdonába az, ami valaha mind
nyájunkénak készült. A könyv a Szépirodalmi 
Könyvkiadó nagy szabású kezdeményezésének 
része. Megjelent már évekkel ezelőtt, ugyancsak a 
Magyar Remekírók sorozatában a Humanista tör
ténetírók bő válogatása. Készülőben van egy má
sik, amely a peregrináció irodalmát öleli fel, ben
ne az elméleti munkákat, utazási leveleket, napló
kat. Közben a Gondolat Kiadó is letette az asztal
ra „a táguló világ magyarországi hírmondóit", 
Waczulik Margit gondozásában, egy szöveggyűj
teményt a magyarországi matematika és termé
szettudományok korai történetéből. Az anyag így 
szépecskén gyarapodik. 

A Remekírók új kötetének legnagyobb értéke 
a reprezentatív teljesség, ötödfélszáz írást foglal 
magában, némelyiket teljes terjedelemben, né
melyiket részleteiben, van közte 2 soros epig
ramma meg 2000 sort meghaladó eposz. A 
munka nagyságát és ebből eredő nehézségét jelzi, 
hogy a megidézett 51 latin nyelvű szerző magya
rul való megszólaltatása 52 fordító közreműködé
sét igényelte. Ekkora terjedelmű corpus még nem 
jelent meg a magyarországi latin nyelvű huma
nista irodalom köréből, nemhogy magyarul, de 
latinul sem. Jelentős név nem maradt ki a sorból, 
legalábbis, ami a szorosabban vett, a szépiroda

lom felé húzó irodalmat illeti. Sőt, van néhány, 
melynek hiánya fel sem tűnt volna (Joannes 
Antonius Cassoviensis, Filiczki János, Thuri 
György). A legnagyobb terjedelmet (200 lap) 
Janus Pannonius kapta, akinek költői élet
műve szinte teljes egészében belekerült, néhány 
olyan verse is, mely alig tíz éve bukkant elő. 
Nem is tudom, nem sok-e ez. Elvégre majd
nem teljes Janus-kiadás nemrégiben került a 
kezünkbe V. Kovács Sándor jóvoltából, teljes 
viszont továbbra sincs. Janust követik a töb
biek, a „magyarországi humanisták" Vitéz 
Jánostól Rimay Jánosig, műfajok szerinti tago
lásban: versek, komédiák, episztolák, orációk, 
traktátusok. 

A traktátusok csoportja gyarapodhatott volna 
egy-két, a humanista tudományosság színskáláját 
tarkító darabbal. A zenét képviselhetné a kör
möci Monetarii István szakkönyve (Epithoma 
utriusque musices) vagy Bakfark Bálint ajánlása 
a Harmóniáé musicae előtt. A jogi irodalom lénye
gesen nagyobb szerepet játszott akkortájt, mint 
ahogy itt bemutatkozik. Ideillenék a Telegdi-
Mossóczi-féle Decreta ajánlása, mutatvány Mátyás 
„Nagy törvénykönyvé"-ből, de még akár az or
szággyűlési anyagból is. Ezeket a szövegeket hu
manisták fogalmazták, talán éppen a szereplők 
egyike-másika. Deidrich György mint filozófus lép
hetett volna fel. Elég messze esik az irodalomtól, 
annál közelebb azonban az élethez az álnevű Udis 
Apológiája, mely az Ulászló és Beatrix közötti 
„házasság" körül felhalmozódott szennyest te
regeti ki, mégha annak csak egyik oldalát muto
gatja is. Szigorúan bánt a válogató a filológusok
kal, grammatikusokkal, hiszen Mattheus Fortu
natus, Honterus, Molnár Gergely helyet érdemelt 
volna, csakúgy mint Jeszenszky János valamelyik 
anatómiai tárgyú munkája. Voltaképpen nem a 
jelen kötetből hiányolom ezeket (bár a tematikát 
élénkítenék), s jól tudom, hogy a legvastagabb 
kötetnek is szabott terjedelme van, csak azon szo-
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morkodom, hogy az effélék most már végleg ki
estek a vállalkozásból. 

A műfaj szerinti elrendezésnek előnye is, hát
ránya is van. Következményeképpen egy-egy szer
ző több helyütt is .előkerül, attól függően, hogy 
hány műfajban dolgozott (Oláh Miklós mint 
vers-, levél- és traktátusíró 3 helyen). Számomra 
nem világos, miért éppen a műfaj adta csoportosí
tás „felel meg leginkább a humanista irodalom 
karakterének" (1272. lap), annál kevésbé, mert 
az Utószó többször is leszögezi a műfajok szerinti 
bontás célszerűtlenségét: ,,A humanista műfa
jok . . . folyton kereszteződnek . . . Értekezést 
írnak levélformában, levelet versben, de ugyanígy 
az oráció is lehet vers,... és arra is van sok példa, 
hogy oráció címen tulajdonképp biográfiát írnak" 
(1375, de vö. még 1371. stb.). Ezt maga a könyv 
is bőven példázza. A használat szempontjából az 
írók szerinti csoportosítás praktikusabb lett vol
na. Még inkább, ha az élőfej a szóban forgó szer
ző nevét mutatná, és nem a „Magyarországi hu-
manisták"-at ismételné ezer lapon át. 

Azonban ez a szerkezet a teljességgel együtt 
páratlan előnnyel is szolgál. Lehetőséget ad az 
egyes műfajok súlyának, egymáshoz való viszo
nyának mérlegelésére. A kötetnek majdnem a 
felét versek töltik meg. Ez volt a legbuzgóbban 
művelt ágazat, és ez adta az egyetlen világraszóló 
zsenit, Janus Pannoniust. A ,,magyarországi hu
manisták" versei azonban - tisztesség ne essék 
szólván - nem érik el a költészet mezsgyéjét. Tar
talmuk lehet érdekes vagy érdektelen, megformá
lásuk ügyes vagy ügyetlen, olyan vers azonban, 
amely megrendítené vagy elandalítaná az olva
sót, amit az ember ilyen-olyan hangulatában elő
vehet, amiben szakmai érdek nélkül is gyönyör
ködhet, egyetlenegy sincs az irományok között, 
és őszintén szólva ez alól maga Janus sem mindig 
kivétel. Hogy drámaírónk még névleg sincs, mon
dani sem kell. A komédiák fejezete 26 lapon há
rom igen-igen sovány, legfeljebb kuriózumnak 
mondható művecskét tartalmaz. És ezek után 
következik hökkentő kontrasztként az episzto
lák fejezete. Ezek a levelek nem stílusgyakorla
tok, nem iskolai dolgozatok. Ihletőjük nem a di
vat, hanem a lélek mélyéről fűtött indulat. Tartal
muk nem közhely, hanem az élet és a történelem. 
A humanista forma és stílus nem manír, hanem 
modern technika, mely a jelen mélyéből a költé
szet motorjával akarja a jövő csúcsáig röptetni 
az olvasót. Céljuk nem szerzőjük híresítése, ha
nem a pusztuló nemzet megmentése. Ahány 
levél, annyi fohász, annyi jajkiáltás vagy károm
kodás. Korszakunk latin irodalmának kimagasló 
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vonulata a levél. Különösen, ha figyelembe vesz-
szük, hogy a traktátusok jó néhány darabja (és 
egynéhány történeti tárgyú írás) is levélformá
ban készült. És különösen, ha azt látjuk, hogy 
nem egy-két véletlenül épp most felszikrázó 
zseniről van szó, hanem világirodalmi mércével 
mérhető alkotók sűrű, szakadatlan soráról. Vitéz 
János, Mátyás, Váradi Péter, Brodarics István, 
Oláh Miklós, Verancsics Antal, Istvánffy Miklós 
(és, hogy folytassam, Pázmány Péter, aki ide már 
nem fért be) éles kontúrral határolt fekete sávot 
vág az európai humanista levélirodalom szóvirág
gal telehintett rétjén. 

A teljesség - bár a kiadvány kifejezetten a 
nagyközönség számára készült - a filológus szá
mára önmagában is új lehetőségeket kínál. Azok a 
szövegek, amelyeket egymástól függetlenül szok
tunk olvasgatni, most egy marokba fogható kö
zelségben vannak, és egymásra mutatva kölcsö
nösen magyarázzák egymást. Példaként egy ap
róság: ,,visum luminibus salubriorem / offensa 
sine narium ministrat" - mondja Janus a váradi 
forrásról. Magyar fordítása (Áprily Lajostól) kö
tetünk 84. lapján: „mely gyógyítja szemed, ha 
fáj, s ha gyenge, / és nem sérti az orrodat szagá
val". Hasonló értelemben fordítja e helyet min
denki és nem kevesen, hiszen épp a Búcsú Várad
tól volt a tárgya annak a műfordítói certámen-
nek, amit a Kortárs hirdetett 1972-ben. Holott 
szó sincs itt fájdalomról, gyógyításról. A váradi 
fonás „vize oly tiszta és átlátszó, hogy a beledo
bott tárgyaknak a képét maguknál a tárgyaknál 
nagyobbnak tükrözi", gyógyhatása azonban nincs 
- tudósít Georg Wernher ugyanezen kötet 1120. 
lapján. Itt tehát a „visus salubrior" - ha szokat
lan is - jobb látást jelent s nem egészségesebbet. 

Ami az egyes műveket illeti, az eddig rendel
kezésre álló anyag valóban tekintélyes mértékben 
gyarapodott. Több tucat az eredeti, a kötet szá
mára készült fordítás, és nem egy olyan írónk 
van, aki most szólal meg először magyarul. A for
dítások minőségének ellenőrzése a lektor dolga 
lett volna, ha volt ilyen. (A Humanista történet
írók esetében nem volt.) Ekkora feladatra a re
cenzens nem vállalkozhat. Próbaként néztem bele 
Taurinus Stauromachiájába, amelyet Muraközy 
Gyula újra lefordított, mert - mint a jegyzetek
ben olvassuk (1271.) - ,,a korábbi fordítás filoló
giai okokból súlyosan kifogásolható volt". Ez 
már igaz, ámbár a méltányosság kedvéért azt is 
hozzátehetnénk, hogy igencsak kemény fába vág
ja a fejszéjét, aki ezzel a szöveggel birkózni kezd. 
Pontosítani való - a korábbinál összehasonlít
hatatlanul kevesebb — még most is akad benne. 



Nem tartom szerencsésnek (ami alighanem a 
műfaj szerinti tagolás számlájára írandó), hogy a 
műnek csak az egyik része került új fordításra, 
illetve közlésre. Elmaradt a dedikáció és a betű
rendes index (Index abcdaiius), holott a három 
rész szerkezeti egységet alkot, utal egymásra. 
Ha egyszer egészében kiadásra kerül, ezért kell 
majd átdolgozni egyes részleteit. Például az index 
beszél Áronról, akinek a neve a versben (mármint 
a magyar versben) eló' sem fordul. Másutt: ,3el-
garum Scalden, Ubiorum sanguine Moenin", ma
gyarul: „belgák Scheldéjét, meg germán tájon a 
Majnát", amely fordítás önmagában korrekt, 
csak épp az index külön címszó alatt tárgyalja az 
ubius népet, amely a versbó'l ilyenképpen ki
maradt. 

A továbbiakban csak az 1. könyvre vonatkozó 
tárgyi észrevételeimet teszem meg. * 

A Bakócz-címerről (1.81-82): ,,Quem ramosa 
ornant vivacis cornua cervi / Semirotam super 
impacti" = „kinek éke az élő, / ágbogas aggancsú 
szarvas meg alatta a félkör". A címerben (és a 
latinban) ,,félkerék" van, utalással Bakócz szár
mazására, a szarvas pedig inkább „eleven" vagy 
„mozgékony", mert tulajdonosa gyors karrierjére 
mutat. „Impactus": „beleütve", azaz beleütve 
a félkerék tetejébe, vagyis hogy - a korábbi tár
sadalmi helyzetet szimbolizáló kerékből ki
emelkedőfélben lévén - csak a felső teste látszik. 
Heraldikai nyelven szólva egy „félkerékből ki
növő szarvas"-ról van szó. Nem hiszem, hogy 
mindez akadékoskodás lenne, mert Taurinus 
dagályos és homályos kifejezései ha művének 
költői becsét rontják is, a tárgynak mindenütt 
meglepően precíz ismertetését takarják. Az Index 
abcdarius szolgál arra, hogy - legalább néhol -
kulcsot adjon a szerző szerint is nehezen apperci
piálható összefüggések feltárásához. 

X. Leó (1.124-128): ,,nec solo haec stirps 
proavorum / Clara fűit studio, sed rerum prorsus 
amica / Fortuna felix, inopes quaiuverat et qua / 
Románam Stygio linguam revocavit ab Orco, / 
Qua Graecas pátriám Musas traduxit in urbem." 
= „családja hírét nem az ősök / tette növelte 
csupán, de az őt segítő, vele mindig / jóakaró 
sors is. S így lett ő gyámja szegénynek, / s hozta 
a Styx vize mellől vissza a római nyelvet, / s 
hívta görög földnek Múzsáit a római tájra." Itt 
nem magáról Leóról van szó, hanem a Mediciek-
ről, és nem szerencséjükről, hanem vagyonukról 
(fortuna). 

1.159. „Carniolis . . . montibus" = „Karni-
hegyek". A Karni-Alpok az olasz-osztrák hatá

ron nyúlik el, az utazok viszont az Adrian hajóz
nak, és Zenggben fognak kikötni. Ez tehát Car-
neola, a Júliai-Alpok vidéke. 

1.183-184. „Körbe levésett hegy": a „körbe" 
nincs a szövegben, mint ahogy a budai Várhegy 
csakugyan nincs körben levésve. (Én azt sem tud
tam eddig, hogy bármelyik oldalát is mestersége
sen vésték volna le.) 

1.186. Budáról: „Externis rebus opulentam" 
= „gazdag külsejű és pompás város". Inkább a 
külföldi áruk bőségére céloz. 

1.195. A budai királyi palota: ,,Ornant caela-
tos aes fulvum et fusile postes" = ,jöntött, sárga 
arany vésett ajtóinak éke". Domborműves bronz
ajtókról van szó, a többesszámot azonban nem 
értem, hacsak nem „aes fulvum et aes fusile". 

1.211-212. „primas portás" nem „a közel 
lévő kapukat", hanem a külsőket. 

1.218-219. „Ensifer et pictus . . . praece-
dunt" = „Tarkaruhás kengyelfutó fut s fegyver-
nök . . . előtte". Hol a kengyelfutó? 

1.227-229. „Selingus / Gentili mixtusMoravo 
mixtusque proceris / Boiemis" = „Selingus / s 
véle Moravus, földije is . . . / cseh főrendek köze
pette." Moravus itt aligha személynév. Helyesen: 
Selingus morva földijei és cseh főrendek között. 

1.250. Néhány felvonuló főpap egyenkénti 
megnevezése után jönnek a többiek, „Quorum 
plus nimio nomenclatura vágata est" = „bárha 
az ő nevük is rendkívül sokfele ismert". Helye
sen: akiknek névsorát hosszú volna felsorolni. 
(Itt abba is hagyja a kíséret tagjainak bemuta
tását.) 

1.489-490. „Illyriae banus - sic illum Panno 
salutat, / Cuius ab imperio provincia tradita pen-
det" = „illyr bán (ily névvel tiszteli azt a ma
gyar, ki / kormányzó ura egy rábízott, nagy terü
letnek)". Mintha bármely területnek lehetne 
bánja. A személy sem általánosságban szerepel, 
hanem konkrétan Beriszlo Péterről esik szó, tehát 
nem „azt", hanem „őt". 

Egy apró kiegészítés az 1311. laphoz: Az a bi
zonyos Stephanus, aki Sylvester szerint pompás 
munkát írt a városokról, Stephanus Byzantinus. 
Ethnika c. műve „Stephanus de Urbibus" címen 
jelent meg először Aldusnál 1502-ben, aztán Fi
renzében 1521-ben, később még sokszor. 

Klaniczay Tibor kötete nélkülözhetetlen szö
veggyűjtemény lesz mindazok számára, akik a 
magyar humanizmus értékeivel akarnak megis
merkedni. 

Kulcsár Péter 

711 


