
dum auctorem" (52,8), ahol is az auctor 
minden bizonnyal maga a Teremtő, 
aki szinte semmivé teszi a nehézsége
ket. Most már, hogy a mű végre-vala
hára hozzáférhetővé vált, a hiátusok 
egynémelyike minden bizonnyá] ki-

Klaniczay Tibor egyik utolsó nagy 
munkája volt ez, amely a reneszánsz 
kori akadémiai mozgalom európai és 
magyarországi eseményeit, csoporto
sulásait kívánta feldolgozni. A készülő 
könyv vázlatát megismerhettük 1983. 
április 18-án elmondott akadémiai 
székfoglaló beszédéből, melyet két esz
tendő múlva Pallas magyar ivadékai 
című tanulmánykötetében is megjelen
tetett. Amikor csak tehette, dolgozott a 
témán - sajnos csak ritkán tehette, így 
aztán alkotóereje teljében bekövetke
zett halála megakadályozta a befeje
zést. A hagyatékban talált kéziratot 
Jankóvics József rendezte végül sajtó 
alá Nyerges Judit és Pajorin Klára segít
ségével. 

A mű első nagy fejezete az európai 
akadémiai mozgalom áttekintését adja 
a 15. századi kezdetektől a 17. száza
dig. Legelőször Itáliában kezdték a be
szélgető, vitatkozó baráti társaságok 
akadémiáknak nevezni magukat, a ko
rai próbálkozások általában rövid 
életűek és szervezetlenek voltak. A 16. 
században az akadémiák alapítása 
mozgalommá vált, a szintén rövid 
életű, de egymással már bizonyos kon-
timuitást mutató szerveződések pró
báltak szabályos formákat ölteni, statú
tumokat alkotni. A kezdődő abszolu
tizmus és az egyre erősödő konfesszio-
nalizmus világában a szabadon gon
dolkodó és toleráns társaságok egyre 
gyanúsabbá váltak, ezért végül meg
születtek az állami akadémiák. A moz-

tölthető lesz, és megvan a lehetősége 
annak, hogy előbb-utóbb a fő kérdések 
megválaszolásához is közelebb kerül
jünk, vagy még fogósabbakat tegyünk 
fel. 

Kulcsár Péter 

galom célja kezdetben az ókori klasszi
kusok tanulmányozása és kiadása volt, 
de nagyon gyorsan kiegészült a tema
tika, s magában foglalta a tudományok 
és a művészetek egészét. A 16. század
ra előtérbe került az anyanyelv és az 
anyanyelvi irodalom, míg a barokk ko
ri akadémiák szakosodtak: többségük 
nyelvműveléssel és a természettudo
mányokkal foglalkozott. Számításba 
veendő a kutatásban az is, hogy az 
akadémia szó Európa nagy részén je
lentésváltozáson ment keresztül, s a 16. 
században már nem tudós társaságot, 
hanem egyetemet, iskolát értettek rajta. 

A következő fejezetek a három leg
korábbi magyarországi akadémiai pró
bálkozás körülményeit veszik vizsgálat 
alá. Elsőként Vitéz János contuberniu-
máról van szó, amely az 1440-es évek 
első felében alakult Grzegorz z Sanoka, 
Pier Paolo Vergerio, Filippo Podocataro 
és mások részvételével, s folyamato
san működött - többek között Janus 
Pannonius, Galeotto Marzio és Regio-
montanus közreműködésével - egé
szen 1470-ig, amikor vezetőjének siker
telen összeesküvése pontot tett a törté
netére. A második próbálkozás egy 
megalakulóban lévő budai platonista 
akadémia volt Mátyás uralkodásának 
utolsó tíz évében, a legfőbb szervezői: 
Francesco Bandini és Báthory Miklós. 
A harmadik és egyben leghosszabb fe
jezet Konrád Celtisről és az általa ala
pított ,/sodalitas"-okról szól, köztük a 
„Sodalitas litteraria Danubiana"-ról, s 
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annak budai fiókintézményéről. Mi
közben minden tisztázódik, amit e kér
désben mai tudásunk szerint egyálta
lán tisztázni lehet, a kis könyv váratla
nul véget ér, noha utolsó mondatai 
szemmel láthatóan már a nem létező 
következő fejezethez vezetnének át. 

Klaniczay Tibor kutatásai úttörő je
lentőségűek, új koordináták közé he
lyezik a 15-16. századi Magyarország 
szellemi és irodalmi jelenségeit. Ő eb
ben is, mint annyi minden másban, 
előttünk járt: példát mutatott arra, ho
gyan lehet a legfrissebb nemzetközi 
szakirodalom kritikus felhasználásával 
(sokat köszönhetett ő is egy több hóna
pos wolfenbütteli ösztöndíjnak!) kiegé
szíteni a hazai töredékes adatok által 
kirajzolódó képet. Egyike volt azon ke
vés kiváló tudósoknak, akik a mikrofilo-
lógia és az elmélet világában egyaránt 
otthon voltak, nagy veszteség, hogy ezt 
a művét nem fejezhette már be. 

A most megjelent kötet szerkesztője 
érdekes módon csak a német nyelvű 
„Zusammenfassung"-ban mondja el a 
keletkezés körülményeit, azt állítva, 
hogy feltehetően csak egy összefoglaló 
rész és egy epilógus hiányozhat a vé
géről. Lehet, hogy Klaniczay Tibor a 
halálos betegség szorításában megpró
bálta valóban csak az elkészült részeket 
végleges formába önteni, de ha lett 
volna rá ideje, nyilván kibővítette vol
na a könyvet. Kevés szó esik benne 
például a 15-16. századi akadémiák 
zenei és képzőművészeti vonatkozá
sairól, valamint az Itálián és Franciaor
szágon kívüli akadémiai mozgalomról 
(például Anglia, Németország, Len
gyelország, Csehország). Ha elővesz-
szük a már említett akadémiai székfog
laló beszédet, az is nyilvánvalóvá lesz, 

hogy a feldolgozás nem állt volna meg 
a 16. század elején, hanem elment vol
na a század végéig. Feltétlenül szó esett 
volna még Radéczy István „kerf'-jéről, 
a wittenbergi magyar coetusról For-
gách Mihály ottléte alatt, illetve Rimay 
Jánosról és „Pallas magyar ivadékai"-
ról. Nem lehetett volna elhárítani az 
erdélyi csoportosulások elemzését sem, 
sőt az újabb kutatások nyomán több 
helyen módosítani is kellett volna az ő 
korábbi koncepcióját: példának okáért 
be kellett volna venni az akadémiai 
jellegű próbálkozások közé Sebastian 
Ambrosius Lahm szepességi tudós kö
rét az 1590-es években. Úgy érzem te
hát, hogy a munka sokkal inkább befe
jezetlen, mint ahogyan azt Jankovics 
József utószava sugallja. 

Végezetül nem kerülhetem meg, 
hogy ne szóljak arról: Klaniczay Tibor 
mint tudományszervező 1970 tájától 
maga is egy tudós társaságot, nem hi
vatalos „akadémiát" gyűjtött maga kö
ré a régi magyar irodalom, s szűkebben 
véve a reneszánsz kor kutatóiból. En
nek az akadémiának ő volt a vezetője, 
összejövetelei meghatározott időben és 
formák között zajlottak, s voltak írat
lan, de mindenki által megtartott sza
bályai. Princeps-ünk, vezetőnk most el
ment, az „Academia Klaniczayana" 
története lezárult, rajtunk, egykori ta
gokon a sor, hogy - megőrizve a ha
gyományokat - új társaságo(ka)t ala
pítsunk, folytassuk azt a munkát, amit 
ő kezdett el, s nem utolsósorban be
fejezzük e torzóban maradt könyvét. 
Ehhez persze sokat kell még tanulnunk 
és tökéletesednünk, hogy megközelít
hessük az általa meghatározott magas 
színvonalat. 

Szabó András 

130 


