
THIMÁR ATTILA 

GYÁRFÁS ISTVÁN AENEIS-FORDÍTÁSA 1717-BŐL 

Dolgozatomban Gyárfás István eddig kiadatlan prózai Aenez's-fordításával 
foglalkozom.1 Gyárfás fordításának értékét az adja, hogy a teljes Aeneist lefordí
totta 1717-ben, s ezért munkája mintegy száz évvel korábbi az irodalmi köztudat 
által számon tartott első teljes fordításnál, melyet Baróti Szabó Dávid készített, s 
adott ki 1810-13-ban. 

I. Vergilius eposza régi irodalmunkban 

Vergilius Aeneisének magyarországi befogadástörténetét - mely történet szinte 
egyidős Magyarország történetével2 - két nagy részre oszthatjuk. Az első periódus 
irodalmunk kezdeteitől a XVIII. század elejéig-közepéig, a második a XVIII. 
század végétől napjainkig tart. 

Az első időszakra alapvetően az jellemző, hogy a szerzők Vergilius eposzát 
históriaként kezelik, forrásmunkaként, mely a római birodalom születését beszéli 
el. A szerzők adatokat, példákat, idézeteket vesznek át belőle, vagy nagyobb 
részeket kompilálnak saját munkáikba. Ekkoriban nem az eposz egésze, szerke
zeti, irodalmi teljessége a fontos, hanem történeti hitele.3 

Forrásként kezelik az eposzt azok, akik Trója-regényeket, Trója-történeteket 
írnak, vagy más, harci cselekményekben bővelkedő művüket illusztrálják példák
kal, történetekkel.4 

Ebben a korszakban az eposz mindig csak egyes részleteiben jelenik meg az 
alkotásokban. Az első szerző, aki a teljes eposzt felhasználja verses históriája 
megírásához, Huszti Péter.5 O Róma alapítását beszéli el, és Vergilius műve 

1 Köszönettel tartozom Tarnai Andornak aki felhívta figyelmemet Gyárfás fordítására. 
2 Aeneas neve legelőször István király Intelmeiben fordul elő. „VI. A vendégek befogadásáról és 

gyámolításáról. A vendégek s jövevények akkora hasznot hozhatnak, hogy méltán állhatnak királyi 
méltóságod hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztosult 
fel, és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk külömb-külömb 
országból. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként 
külömb-külömb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy külömb-külömb nyelvet és 
szokást, külömb-külömb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar 
fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti." (Ford. KURCZ Ágnes) István király emlékezete. 
Szerk. KATONA Tamás, Bp., 1971. 32. 

3 A história-fogalom értelmezésére 1. PIRNÁT Antal, História és fabula. In ItK 1984.137-149., ül. KIRÁLY 
Erzsébet, Poétikai fogalmak Zrínyi Syrena kötelének előszavában. In ItK 1984. 277-289. Pirnát elsősorban a 
história-fogalom XVI. századi tartalmát vizsgálja, Király Erzsébet pedig a fogalom XVII. századi 
értelmezésére világít rá. Király tanulmányában kifejti, hogy a história fogalom Zrínyinél nem egyen
értékű a 'res gestae'-'meg lőtt dolog' valóságértékével. Véleménye szerint ugyanígy vélekedett Zrínyi 
az antik költő, Vergilius művéről is, melynek igazsága csak a trójai háború meglétében s a trójaiak 
menekülésében áll. 

4 Az Aeneis hatása a középkorban elsősorban a Trója-regényeken keresztül érvényesült. A Trója-re
gények és a magyar irodalom kapcsolatára 1. KIRÁLY György, A trójai háború régi irodalmunkban. In ItK 
1917. 1-23., 129-150., illetve KAPITÁNFFY István, Anonymus és az Excidium Troiae. In ItK 1971. 726-729., 
illetve HADROVICS László, Az ó-magyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban. In MTA I. Oszt. 
Közleményei. Bp., 1954. 

5 HuszTiPéter, Aeneis, azaz a trójai Aeneas herceg dolgai. Bártfa, Eperjes, 1582. RMK1.185., 192., RMNy 
499., 509. Újra kiad.: SZABÓ Géza. Bp., 1978. 
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mellett merít más szerzőktől, valamint történetíróktól is.6 Az Aeneist ő sem a maga 
teljességében dolgozza fel, csak vezérfonalként használja az eposz cselekményét 
saját története megszerkesztéséhez, előtérbe állítva, kinagyítva a cselekmény főbb 
csomópontjait. 

A második periódus a XVIII. század végén kezdődik. Az eposz magyarországi 
történetének ebben a szakaszában már mint irodalmi alkotással foglalkoznak 
Vergilius művével. Irodalmi igényességgel fordítják magyarra, a meginduló 
folyóiratokban közölnek részleteket a készülő fordításokból.7 Az egész eposz 
lefordításának gondolata is felmerül, s néhányan elkezdik a hatalmas munkát. 
Elsőként Kováts József nagykőrösi prédikátor kezdi kiadni Aeneis-fordítását. Az 
első részt 1799-ben, a másodikat 1801-ben jelenteti meg. Mielőtt azonban a 
harmadik rész is napvilágot látna (1831), Baróti Szabó Dávid közreadja saját teljes 
Aenezs-fordítását 1810-13-ban.K Baróti Szabó az eredeti, hexameteres versformában 
fordítja le az eposzt, az ő fordítását tekinthetjük az első pontos, formakövető 
magyar szövegnek.9 

Gyárfás István a XVIII. század elején, 1717-ben prózában fordítja le először az 
egész Aeneist, sőt az 1427-ben keletkezett XIII. könyvet is, melyet a XV. századtól 
az eposz részének tekintettek.1" Gyárfás művének az az érdekessége, hogy a két 
periódus határán áll, ezért mindkét korszak jellemzői érvényesek fordítására. 
Egyrészt még históriaként kezeli az eposzt, megpróbálja ily módon beépíteni 
világképébe: modernizálja a műben szereplő fegyvereket, a helyszíneket.11 Más
részt, már mint irodalmi alkotást fogja fel a művet: teljes egészében lefordítja, és 
igyekszik minél érzékletesebb, „szórakoztatóbb" lenni. 

Az eposz elemeinek magyarországi felbukkanásait vizsgálva meg kell említeni 
az iskolák közvetítő hatását, hiszen az eposz nemcsak az irodalmi műveken, de 
az iskolapadokon keresztül is eljutott az olvasó, „iskolázott" emberekhez. 

A bécsi egyetemen a XV. század közepén tartottak először előadást Vergilius 
AeneiséxőV2 Magyarországon a XVI. században válik tananyaggá Vergilius epo
sza. A diákok a poétikai, retorikai osztályokban foglalkoztak a nagy latin aukto
rok műveinek elemzésével. Ekkor tanulmányozták Cicero, Ovidius, Horatius 

6 Huszti forrásaira, kompilálásának módjára 1. SZABÓ tanulmányát a szövegkiadásban. 
7 A Magyar Musában, illetve az Orpheusban közölt részletekre 1. BARTAL Antal, A classica philologi-

ának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak mívelése hazánkban. Bp., 1874. In Értekezések a Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből, 4. köt. Szerk. GYULAI Pál. Bp., 
1873-75. 

K KOVÁTS József, Magyar Emis... Komárom, I. köt. 1799., II. köt. 1804., III. köt. 1831. BARÓTI SZABÓ 
Dávid, Vergilius Éneise. I. köt. Bécs, 1810., H. köt. Pest, 1813. 

9 Az eposz népszerűsítésében szerepet kaptak a kifordított, elferdített változatok: DUGONICS András, 
Trója veszedelme... Pozsony, 1774., illetve Szalkay Blummauer fordítása, SZALKAY Antal, Vergilius Éneássa. 
I. rész. Bécs, 1792. 

111 A tizenharmadik könyvet Maffeo VEGIO szerezte 1427-ben, mintegy lekerekítve a hirtelen 
megszakadó, a befejezést az olvasóra bízó eposzt. A XIII. könyv először 1471-ben Velencében jelent 
meg együtt az Acuasszel, s ettől kezdve az eposz részének tekintették, s együtt adták ki a tizenkét 
könyvvel. Vergilius Aeneisének kiadásaira, illetve Vegio supplementumára 1. Giuliano MAMBELLI, Gli 
annali dclle edizioni Virgiliane. Firenze, 1954. Vegio munkájával kapcsolatban 1. a IV. fejezet vonatkozó 
részét. 

11 L. a IV. fejezetben az elemzést. 
12 MÉSZÁROS István, Az iskolaügy története Magyarországon 996-1770 között. Bp., 1981. 103. 
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művei mellett Vergilius Aeneisét Csak a jezsuita iskolákban tanították már a 
poétikai és retorikai osztályok előtt is Vergilius művét. Általában az eposz V, VII. 
könyvét vizsgálták tüzetesebben a tanulók, a Didó-rész például tiltott volt.13 

A középiskolát elvégző diákok szükségszerűen megismerkedtek Vergilius mű
vével. 

Részben az eposz iskolai feldolgozásához tartoznak a magyarországi Aeneis-ki-
adások. Vergilius művét a jezsuita rend Nagyszombatban kétszer is kiadta a XVII. 
század végén; ezek a kiadások iskolai célokat szolgáltak.14 

Ezeknél a kiadásoknál fontosabb azonban Töltési István debreceni nyomdász 
Aeneis-kiadása. Töltési nem az eredeti, Vergilius által írt eposzt adta ki, hanem 
annak egy keresztényiesített változatát, melyet a skót származású Alexander Ross 
írt.15 Ross művének mondanivalója és célja a török Európából való kiűzésére 
buzdítás. Nem véletlen, hogy 1656-ban és 1684-ben jelent meg Magyarországon, 
az első kiadás Váradon, a második Debrecenben látott napvilágot. 

Töltési kiadása azért is fontos, mert Ross művében is tizenhárom könyv 
található, mint Gyárfás fordításában, valamint azért, mert Töltési 1686-ban Deb
recenből Komáromba költözött, ezért személyesen is ismerhette őt Gyárfás, de 
kiadását szinte biztosan ismerte.16 

Vergilius eposza cselekményénél fogva mindig is alkalmas volt arra, hogy 
népek, országok történetének szimbólumává váljék. így volt ez Magyarország 
esetében is. A történeti párhuzamot a kor emberei először Trója és Magyarország 
pusztulásában látták. A trójai had vereségét, Trója pusztulását hasonlították a 
mohácsi vereséghez, illetve Magyarország török megszállásához. 

Ezt a párhuzamot említi Listius László Magyar Marsában: 

[Mohács mezeje] 
Te rajtad esék-el, s Chiliaga vesze-el, régi hirünk, s nevünknek, 
Czorbulása nem volt, ki miatt sok nép hólt, mi éles fegyverünknek, 
Tündöklőt világa, mint hóidnak uysága, régi Nemzetségünknek, 

Mi lön a Troiával, Görögh Phrygiával, mint hagyaték vesztében, 
Chak egy nap törléd-el, s egy harczon sepréd-el; töl czorbát nemzetünkben 
Sok szép Városinkat, és tartományinkat, adád a' Pogány kézben!17 

13 Vergilius Aeneisének iskolai oktatására 1. MÉSZÁROS, i. m., ill. MÉSZÁROS István, A XVI. sz-i városi 
iskoláink és a „studia humcmitatis". Bp., 1971., illetve A magyar nevelés története. Szerk. HORVÁTH Márton. 
Bp., 1988. 

14 VIRGILII, Opera in Scholis Societas Jesu praelegi solita. Tyrnaviae, 1677., 1700. RMK II. 1411., 2029. 
15 Alexander ROSAEO, Vergilii Evangelizantis Christiados Libclli. London, 1638. Töltési 1660-ban 

született, 1681-ben indult Németalföldre nyomdászatot tanulni. Valószínűleg itt ismerkedett meg Ross 
művével. Hazatérése után 1683-85 között vezette a debreceni nyomdát. 

16 Alexander ROSAEUS, Virgilii Evangelizantis Christiados Libelli. Várad, 1656, RMK II. 873., amely csak 
a 8-11. könyveket tartalmazza, illetve Virgilii Evangelizantis Christiados Libri XIII. Debrecen, 1684. RMK 
II. 1534. Töltési életére vonatkozólag 1. CSŰRÖS Ferenc, A debreceni nyomda története. Debrecen, 1911., ill. 
BARANYAI József, A komáromi nyomdászat története. Komárom, 1914., ill. BENDA Kálmán-lRiNYi Károly, 
Négyszáz éves a debreceni nyomda (1561-1961). Bp., 1961. 

^LISTIUS László, Magyar Mars. RMJCTXVII/12. köt. Szerk. VARGAlmre-Cs. HAVAS Ágnes-STOLi. Béla. 
Bp., 1987. 392. 
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Hasonló értelemben írt Esterházy Pál Mars Hungaricusában: 

„Bizony Kolozsvártól kezdve egészen Csáktornyáig, vagyis fejtől a lábig alig 
volt ebben az országban olyan hely, amely érintetlen maradt s nem vesztette el 
mindenét, és nem jutott nyomorúságos pusztulásra; olyannyira, hogy a bőségben 
élő és virágzó országból nem maradt más, mint sivatag és hatalmas pusztaság. 
S ahol egykor Trója állt, most csak mező, s ahol szépséges városokat, kastélyokat, 
falvakat láthattunk, ott most széltében-hosszában semmi sincs/'18 

A pusztulás hasonlóságán alapuló történeti párhuzam mellett a XVI. századtól 
egy ezzel a gondolattal szögesen ellentétben álló eszmének, az újjászületésnek, a 
sors jobbra fordulásának, a békés révbeérésnek is szimbóluma lett az Aeneis. Ilyen 
értelemben írt Baranyai Decsi János: „Ne had magad, iobban adgya Isten", mely 
mondás eredete az Aeneisre nyúlik vissza.19 XVII. századi szerzőknél is található 
ilyen értelmű hivatkozás az Aeneisre, Madarász Márton az Aeneis sorait írja át saját 
versébe: 

Hazánk felé tartunk, 
Hói csendes nyugalmunk, 
Haláltól mutatik, 
S-Országúnk költetik.2" 

Ismeretlen szerző Rithmi scribentis pleni quaerelis (1649): 

Dabit Devs finem his quoque remellem, 
Kit hogy megh engegien, alazoduan kérem, 
Hala ado uoltomot ezekért igirem, 
Dolgaim vegeit bekeuel ha erem.21 

A XVII. század végére az eposzhoz kapcsolódó két eszme összefonódott, a 
történeti párhuzam átalakult, kibővült. Amint Trója elpusztult, hasonlóképpen 
Magyarország is, de amint Aeneas új hazát talált, s új országa született, úgy fog 
újjáépülni Magyarország. Ez az eszme elsősorban a török kiűzése után, a politikai 
helyzet változásával került előtérbe. 

A történeti párhuzamot kimondó gondolatok prédikációkba, halotti beszédek
be is bekerültek.22 Az újjászületés eszméje az elit irodalom rétegei felől közeledett 
a populáris regiszter felé, és ezért találkozhatott Gyárfás fordítási szándékával. 
Minden bizonnyal a Trója és Magyarország sorsa között vont gondolati párhuzam 
népszerűsége is motiválta Gyárfást műve elkészítésére. 

1S ESTERHÁZY Pál, Mars Hungaricus. Kiad. IVÁNYI Emma. Bp., 1989.193. (Zrínyi könyvtár Hl.) 
19 Baranyai DECSI János, Adagiorum Craeco latino ungaricorum chiliades quinque... Bártfa, 1598. RMK 

I. 298. RMNy 815., a 235. szám alatt. A mondás az Aen. 1.199. sorának újrafogalmazása. 
2" MADARÁSZ Márton, Elmélkedések... Lőcse, 1641. RMK I. 719., RMKT XVE/9. köt. Szerk. VARGAlmre. 

Bp., 1977. 52. Aen. I. 205-206 sor. 
21 RMKT XVII/9. köt. Szerk. VARGAlmre. Bp., 1977. 307. A latin sorgen. 1.199. sor. 
22 Kecskeméti Gábor szóbeli közlése. 
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II. A fordító 

A fordító személyéről nem sokat tudunk, mivel a fordítás előszavában található 
versben a nevén és a fordítás befejezésének dátumán kívül más információt nem 
közöl. Ezek szerint: 

Ezer hét száz után, tizenhét esztendő 
Midőn le folyt volna, az a' kegyes üdö, 
Munkáimnak véget vala bé fejező, 
Tsekély irásimat Nap fényre vezető. 

A versfőkben pedig a nevét árulja el a szerző: GIARFAS ISTVÁNÉ. Hogy ki volt 
Gyárfás István, nehéz megállapítani, mivel a XVIII. sz. elején több Gyárfás család 
és több Gyárfás István élt Magyarországon.23 

Szerencsére vannak olyan források, melyek biztosan az eposzt lefordító Gyárfás 
Istvánról szólnak. Ezek az iratok Kazzay Sámuel patikus, könyv- és éremgyűjtőtől 
származnak. Kazzay Komáromban született, 1746-ban Debrecenbe költözött, de 
többször visszatért még szülővárosába.24 Egy 1763. május 3-án kelt levelében 
ismerősének, Dobai Székely Sámuelnek így ír Gyárfásról: „Noha én nem szerez
tem magyar manuscriptumokat, mégis van egy magyar Vergiliusom, amelyet 
fordított Gyárfás úr (a maga tulajdon keze írása), akiis volt a T. Komárom 
vármegyének táblás ura. Nem tudom ha hallot-e a Tekéntetes úr róla valamit! Az 
atyafiaknál van Veszprém vármegyében."25 

Nemcsak ebből a levélből tudunk Gyárfás Istvánról, hanem Kazzay gondosan 
megírt könyvlajstromából, illetve a könyvlajstromban az egyes könyvekhez fűzött 
megjegyzéseiből. A Gyárfás kéziratához fűzött megjegyzés megemlíti, hogy a 
kézirat szerzője (Gyárfás István), konvertált, majd segédjegyzőként szolgált a 
komáromi Judlium mellett - mikor Kazzay nagyapja alispán volt Komáromban - , 
majd a jogban begyakorolta magát.26 

Kazzay Andrásnak, Kazzay nagyapjának működésére eddig egy adatot talál
tunk 1714-ből, amikor vármegyei esküdtként vett részt egy boszorkányperben.27 

Alispánná választása ez után történt. 
Miután Gyárfás István a fordítást elkészítette, élete további részét valószínűleg 

a hivatalnak, karrierjének szentelte, mert mint irodalmárról több információnk 

2:1 A Gyárfás családokra vonatkozólag 1. NAGY Iván, Magyarország családai. IV. köt., Pest, 1858. 
460-463.; KEMPELEN Béla, Magyar nemes családok. IV. köt. Bp., 1912. 387-388. 

24 Kazzay Sámuel életére és tevékenységére 1. SZELESTEI NAGY László, A Collectio Kazzaiana. In OSZK 
Évkönyve 1976-77. Bp., 1979. 413-443. 

25 OSZK Quart. Lat. 784/2 f. 74. 
26 „...Auctoris quis postea quam Convertita factus fuisset et vice Nótárius Iudlium Comitatus 

Comaromiensis avo meo Andrea Kazzay <pro> Vice Comite existente et ipsi protectione Iurium 
suorum extra dedisse [?] posset et sigillum cum omnibus <...> armis vei ut vulgo dicitur insigne 
proferre." OSZK Fol. Lat. 11. f. 69a. Ezen életrajzi adatok arra utalnak, valószínűleg téves Mészá
ros István azon adata, mely szerint Gyárfás jezsuita volt. MÉSZÁROS István, Apáczai ügyében. In ItK 
1977. 231. 

27 Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. BOROVSZKY Samu, Komárom vármegye és Komárom sz. kir. 
város. Bp., 1907. 271. 
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nincs róla. Sem a későbbi írói bibliográfiák nem vették fel, sem a kortársak nem 
említik mint írót, fordítót.28 

III. A kézirat 

(a) A kéziratok leírása 
Gyárfás István fordítása több kéziratban maradt fenn. Az alábbiakban a 

napjainkban fellelhető két kéziratot írom le. Az első az Esztergomban található 
teljes szövegű példány, a másik kézirat a szövegből négy könyvet tartalmaz, s az 
Országos Széchényi Könyvtárban őrzik. 
I. 

A teljes szöveget tartalmazó kézirat az Esztergomi Főszékesegyházi Könyv
tárban Cat. X. Tit. V/ i jelzet alatt található. A bőrbe kötött 4 r (15x19 cm) kézirat: 

la lapján bejegyzés: „In elencho nominatur aucthor Stephanus Gyárfás", ettől 
eltekintve az 
la—4b lapok üresek. 
5a-8b lapokon találjuk az Elöljáró beszédet: „Virgilius Poétának / Az Trójai 
Aeneasrul / irot Tizenkét Könyvekben foglalt Verseinek, / Deakbúl; História 
szerént, Magyar nyelvre való fordítása / Elöl járó beszéd." A versfőkben a 
fordító nevét, illetve a fordítás idejét közlő vers a 3b-4a lapokon van. 
9a-178a Vergilius művének magyar fordítása (Virgiliusnak Trójai Aeneasrul 
irot, első könyve 9a-; II. könyv 23a-; III. könyv 39b-; IV. könyv 53a-; V. könyv 
63b-; VI. könyv 80a-; VII. könyv 97a-; VIII. könyv 110a-; IX. könyv 124b-; 
X. könyv 134a-; XI. könyv 148b-; XII. könyv 163b-178a). 
178a-187a lapokon a Maffeo Vegio által írt XIII. könyvet olvashatjuk. 
187a-192b lapok a XII [!] könyv summáit tartalmazzák. 
193a-196b lapok üresek. 

Az 5a laptól, vagyis az Elöljáró beszédtől számozta valaki a lapokat fólió szerint 
l - l 88-ig, egy másik kéz az utolsó oldalra rávezette: Pag. 376. 

A ceruzával gondosan megvonalazott papíron az egyazon kéz írása jól olvas
ható. 

A fordítás szövege az első öt bekezdés után folyamatos szöveg, újabb bekezdé
sekre nem tagolódik. A könyvek folytatólagosan, nem új lapon következnek, ez 
valószínűleg az automatikus, nem pontosan szövegkövető másolásból adódik. 

A kézirat papírja, a vízjelek szerint, Ambrosius Pichlmayr 1658-1758 között 
működő wienerneustadti papírmalmából származik.29 

II. 
A fordítás első négy könyvét tartalmazó kéziratváltozatot az Országos Széché

nyi Könyvtárban, a Mihály deák-kódexében találjuk Quart. Hung. 17. jelzet alatt. 

28 Gyárfás István nevét Bodtól Szinnyeiig senki nem említi, noha Jankovich Miklós, aki meg kívánta 
vásárolni Kazzay könyvtárát, igen magas árra becsülte Gyárfás kéziratát. L. alább 583. 

29 A papír vízjelének megállapítására felhasználtam: Monumenta Cfmrta Históriám Illustrantia Vili, 
The Ancient Paper Mills of the Former Austro-Hungarian Empire and their Watermarks. Szerk. Georg 
EINEDER, Hilversum, 1960. 
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A könyvben az Aeneis ff. 8a-95b tart. (I. könyv 8a-31a, II. könyv 32a-49b, III. 
könyv 50a-71b, IV. könyv 74a-95b.) A 31b, 72a-73b lapok üresek. 

Meg kell jegyezni, hogy a kéziratból a 93. és a 94. lap között egy lap és egy 
lapnyi terjedelmű szöveg hiányzik. A kötet itt láthatóan sérült, azonban a lapszá
mozás folyamatos, ezért valószínű, hogy a lap még az egybekötés előtt esett ki. 

A Mihály deák-kódexe-beli szöveg papírjának vízjele megegyezik az esztergomi 
példányéval, s hasonlóan az esztergomihoz, a leíró ceruzával előre megvonalazta 
a lapokat. Meg kell még jegyezni, hogy a Mihály deák-kódexében a szöveg írója két 
színű tintát használt a második könyvben: az alapszöveget feketével, a fontosabb 
szavakat pirossal írta. Az Aeneist tartalmazó lapok kisebbek és más minőségűek, 
mint a kézirat többi lapja, későbbi egybekötés eredményeként kerültek a kötet 
többi, homogén anyagához. 

(b) A kéziratok összefüggései 
Az esztergomi kézirat 

Az Esztergomban található kézirat ismereteink szerint a fordítás egyetlen 
fennmaradt teljes szövege, amely tartalmazza az Elöljáró beszédet, a XII könyv 
fordítását, a XIII. könyv fordítását és a XII könyv summáját.30 Ez a kézirat másolat 
vagy letisztázott változat. Erre utal a kisszámú javítás, illetve a javítások és a 
szövegromlások jellege. A katalóguscédula tanúsága szerint a szerző neve csak az 
Elöljáró beszéd verséből derül ki.31 A Batthyány József által gyűjtött anyag 
rendezését Calovino József pozsonyi kanonok, majd Jordánszky Elek esztergomi 
kanonok végezte el. Jordánszky munkáját feltehetően 1798-ig befejezte.32 A könyv
tárról 1810-ben is készült leírás, de az a Batthyány-gyűjtemény anyagát nem 
tartalmazza.33 

30 A Főszékesegyházi Könyvtár Batthyány-gyűjteményének katalógusára 1. BEKÉ Margit, Az Eszter
gomi Főszékesegyházi Könyvtár Batthyány-gyűjteményének katalógusa. Bp., 1991. 121. (Magyarországi 
egyházi könyvtárak katalógusai 9. 

•' Az elenchusban feljegyzett szöveg: „R Virgilii Maronis Aeneis, omnes XII Libri in Hungaricum 
versi, stylo soluto, Authore Stephano Gyárfás, <uti idem> seduti ipse author in praefatio ne sua indicat, 
Nomen <ipsius> suum adveni si posse in Prologi strophis <Hungaricis compositi> primis Litteris, ubi 
et Annus exponitur; in scriptura. <est satis pulchra, sed> nitida Ortographia pro modo ista aevi 
<neglecto>; Stylus est bonus purus quamquam non alique fidelis Translator. Compactum est in 
semi-corio ligata, charta scissa, et in quarto minori, constans ex 376. Pag., In fine exponit summám vei 
meritum omnium 12 libros. Alius Author cuius nam sit Conditionis Vir, est in certum, nec solus se 
manifestat. Scriptum est Anno 1717 unde procuratum non liquet." - Batthyány József esztergomi érsek 
szenvedélyes könyvgyűjtő volt, s esetleg ő másoltatta le Gyárfás munkáját. Ezzel kapcsolatban 1. 
KELECSÉNYI Gábor, Két Batthyány gróf: Batthyány József1727-1799, Batthyány Ignác 1741-1798. In Múltunk 
neves könyvgyűjtői. Bp., 1988. 157-167., illetve V. KOVÁCS Sándor, Miller Jakab Ferdinánd magyar 
nyomdatörténete. In Eszmetörténet és régi magyar irodalom. Bp., 1987. 516. 

32 L. BEKÉ Margit, i. m. bevezető 9-11. A Főszékesegyházi könyvtár történetének legátfogóbb 
feldolgozása KOVÁCH Zoltán, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a XI. sz-tól 1820-ig. ELTE 
Szakdolgozat. Bp., 1964. 

33 CSONTOSI János, Az esztergomi főszékesegyházi könyvtár kéziratai. MKSz 1882. 306-335. Csontosi 
Palkovics György 1811. évi leltárát tette közzé Kovachich Márton 1810-12 között készült útinaplója 
alapján. Kovachich naplója OSZK Fol. Lat. 139. 
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A debreceni, elveszett kézirat 
Kazzay Sámuel könyvgyűjteményének katalógusában említi Gyárfás kéziratát 

az 1504. tételben: „Vergilius Poétának a Trójai Aeneasrúl írott XII Könyvekben 
foglaltatott verseinek Deákból História szerént Magyarra való fordittása Gyárfás 
István által in 4r 1717 propr[ia] Auctoris M[anu] Skriptum]".34 

Kazzay a már említett levelében is megemlékezik a kéziratról 1763-ban.35 

A könyvgyűj tő-patikus halála után könyvtára a Debreceni Kollégiumé lett. 
Ettől kezdve a kézirat sorsa bizonytalan. Bartal Antal 1874-ben írt tanulmányában 
megemlíti a kéziratot, mely a debreceni könyvtárban található, de sajnos forrását 
nem közli.36 E mulasztás azért fontos, mert a kézirat jelenleg nem található a 
Debreceni Kollégiumi Könyvtárban, mint azt kérdésünkre Gomba Szabolcsné, a 
könyvtár igazgatója közölte: „A Református Kollégiumi Nagykönyvtár Kazzay-
gyűjteményében mai tudásunk szerint Gyárfás István Aeneis fordítása nincsen 
meg, sőt a leltárkönyvek és katalógusok tanúsága szerint már a múlt század végén 
sem volt meg. Fekete Csaba [főkönyvtáros, a kézirattár kezelője] véleménye 
szerint nincsen kizárva, hogy Kazzay, mikor könyvtárát árulta, elküldte a kézira
tot valamelyik érdeklődőnek, és attól már nem kapta vissza, így az autográf 
valahol az országban lappang."37 

Kazzay egyik legjelentősebb vevője Jankovich Miklós lett volna, de végül ő is 
visszalépett a vásárlástól.38 Kazzay könyvlajstroma végén olyan lista található, 
mely vagy a Jankovich által megvásárlandó vagy a Kollégium által lefoglalt 
könyveket tartalmazza. A listából meg lehet állapítani, hogy Gyárfás kéziratáért 
igen nagy összeget, 15 Ft-ot ígértek. Ez magas ár az ajánlatból, sőt ahhoz az árhoz 
képest is magas, melyet az Akadémián őrzött könyvlajstromban találunk. Ez 
utóbbi összeírás talán Schönwisnertől eredhet, aki szintén meg akarta vásárolni 
Kazzay könyvtárát, de az egyetem számára. Ebben a jegyzékben Gyárfás kézirata 
nem kiemelkedő, 2 Ft-os áron szerepel. 

Kézirat a Mihály deák-kódexében 
A mű autográf kézirata - mint említettük - nincs meg, viszont az esztergomi 

másolaton kívül rendelkezünk még egy szöveggel, mely a Mihály deák-kódexe 
elnevezésű kéziratos gyűjteménybe van bekötve. 

34 Kazzay könyvlajstroma: OSZK Fol. Lat. 11., Gyárfás könyve f. 42a az '£' jegyzés alatt, a hozzá 
fűzött megjegyzés f. 69a-'82/f jegyzésnél. Kazzay könyvtáráról részletesen ír SZELESTEI NAGY, i. m. 
422-428. 

35 L. 25. jegyzet. 
36 BARTAL Antal, i. m. 142. Elképzelhető, hogy Bartal csak Kazzay valamelyik könyvlajstromát látta 

- melyből az OSZK-ban őrzött példányon kívül (Fol. Lat. 11.) az Akadémia könyvtárában is őriznek 
egyet (Kt. Bibi. 2. 9/11) - , s ebből következtette, hogy Debrecenben van egy példány a fordításból. 
Valószínűleg Bartal eme tanulmányára mennek vissza azok a későbbi munkák, melyek szintén 
megemlítik a debreceni kéziratot. 

3 A levél birtokunkban van. 
3S SZELESTEI NAGY, i. m. 422-423. 
3y OSZK Quart. Hung. 17. A kódexről: A magyar kéziratos énekeskönyvek bibliográfiája (1565-1840). 

Szerk. STOLL Béla. Bp., 1963. 82-83. (106. sz.), Stoll a kódexet 1679-re keltezi, noha a colligátum elején 
álló (8a-95b) Aaieis-fordítás valószínűleg későbbi. A kódexet részletesen leírja: DÉZSILajos, Régi magyar 
verses könyvek ismertetése IV. Mihály deák-kódexe. In ItK 1915. 431-444. A kódexből közöl szövegeket: 
NAGY Sándor, Adalékok XVI-XVII. századbeli elbeszélő költészetünk irodalmához. In EPhK 1885. 25-37., 
155-182., illetve ERDÉLYI Pál, Adalékok a régi magyar irodalomhoz. In EPhK 1888. 60-68., 159-167. 
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A Mihály deák-kódexében históriás énekeket, elmélkedéseket, bibliai történeteket, 
fabulákat találunk. Láthatóan ezekhez kötötték utólag hozzá a másféle papírra 
írt Aeneis-íordítást Az egybekötés után tartalommutatóval látták el a kötetet 
(melynek első tétele az Aenezs-fordítás), s a Poemattz Hungarica címet adták neki. 
(A Mihály deák-kódexe elnevezést később, a XIX. században kapta, mivel a törzs
anyag egyik lemásolója egy bizonyos Mihály deák volt, mint a könyvbeli 
bejegyzésekből kiderül.) A régi katalógusok és leltárak alapján a kézirat a Széché
nyi törzsanyagból került a könyvtár állományába 1802-ben. A kötet egybekötése 
ekkor, vagy még ez előtt kellett történjen, hiszen a leltárak már Poemata Hungarica 
címmel vették fel a kötetet, s Miller Jakab Ferdinánd is ezzel a címmel ismertette 
a könyvtár kézirattárának első kiadott katalógusában 1815-ben.40 

A Mihály deák-kódexe-beW szöveg sem a fordító, sem a másoló nevét nem említi, 
semmiféle dátum nem utal a szöveg keletkezésére. A szöveg előtt nincs előljáró 
beszéd, mint az esztergomi kéziratban, így a két kézirat szoros összefüggésének 
feltételezése a nagyfokú szövegegyezésen alapszik.4' 

Az esztergomi és a Mihály deák-változat szövege lényegében azonos,42 meg kell 
azonban jegyezni, hogy a két szövegváltozat között helyesírási43 különbségek 
akadnak. A szövegek eltéréseiben hol az egyik, hol a másik kézirat részletezőbb, 
érzékletesebb.44 Általában a Mihály deák-kódexében összetettebb, több jelzőből álló, 
„díszesebb" szerkezeteket olvashatunk, az esztergomi kézirat inkább megmagya
rázó, pontosító. Vannak olyan helyek a szövegekben, ahol a Mihály deák-kódexében 

40 MILLER Jakab Ferdinánd, Catalogus manuscriptonim bibliothecae Nationalis Széchenyiano Regnicolaris. 
Vol. in. Sopron, 1815. 81. Szinnyei is említi, hogy a kézirat a Széchényi törzsanyagban volt: SZENNYEI 
József, Magyar írók élete és munkái. VIII. köt. Bp., 1902.1274. Dézsi a kézirat egybekötése dátumának a 
XVIII. sz. végét, XIX. sz. elejét jelöli meg: i. m. 431-432. 

41 Mint említettük, az esztergomi kézirat papírjának vízjele megegyezik a Mihály deák-kódexéhen lévő 
papírral, valamint a kézírás, az oldalak ceruzával történt megvonalazása is hasonló. 

, 2 Ez azt jelenti, hogy a két szöveg 85-90 százaléka szó szerint megegyezik. 
43 Az esztergomi kézirat a 'cs' hangot mindig ts-sel jelöli, míg a Mihály deák-változat erre a hangra 

cs-t, ts-t, cz-t is használ. A magánhangzók közül az 'ö ' hang jelölése különbözik, a Mihály deák-kódexé
ben eö-t, néha ew-t találunk, míg az esztergomi változat mindig ö-t használ. A két szöveg központo
zása sem azonos. 

44 A Mihály deák-kódexében f. 23b-24a.: „Ottan láttya vala az ragadományokat, és az szekereket, és 
az eö baráttyának hólt eleven testét.", az esztergomi kéziratban f. 18b.: „ottan azokban az képekben 
mindezeket szemléli vala, az ragadományokat és az szekereket is, és az ö Baráttyának Deiphobustiak holt 
eleven testét", viszont M. d. k. f. 24a.: Amazon Aszszonyoknak hadakozó seregeit vezérli vala, és az ő 
sok ezeréi közöt tündöklik vala, ez az Pentheselia", az esztergomi kéziratban f. 18b.: „Amazon Aszszo-
nyoknak hadakozó seregeit vezérli vala, ez az Pentheselia". Érdekes, hogy a Mihály deák-kódexében 
Aeneas címe sokszor „Hannagy". Ilyen titulust sem Husztinál, sem a Lévai Névtelennél nem találunk, 
csak Hunyadi Ferenc nevezi így néhányszor Aeneast. HUNYADI Ferenc, História de Obsidione decenali..., 
Az régi és hires neves Trója Varasának Hz esztendeig tartó megszállásáról és rettenetes veszedelméről 1569. 
Kolozsvár, 1577. RMK1.130., 191., 219., 263. RMNy 388., 508., 586., 703. RMKT XVI. 8. köt. Szerk. DÉZSI 
Lajos. Bp., 1930. 50-118. LÉVAI Névtelen, História continens verissimam excidii Troiani... coacta. Anno 
Domini 1576. Debrecen, 1576. RMK I. 120., 293., RMbly 367., 807. Uo. 135-168. 
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bejelölt változtatások az esztergomi kézirat szövegével egyező változatot hoztak 
létre/5 igaz, van ellenpélda is.46 

A Mihály deák-kódexében a második könyv előtt található egy rövid összefoglaló, 
mely a cselekmény első könyvbeli részét tartalmazza bevezetőképpen a szöveg
hez. A többi könyvhöz nem készült ilyen magyarázó jellegű összefoglaló, az 
esztergomi kéziratban pedig sehol sem találunk ilyen betoldásokat a könyvek 
elején. 

Ezek alapján feltételezhetjük, hogy a Mihály deák-kódexében található fordítás 
egy korábbi állapota a szövegnek, melynek felhasználásával készítette Gyárfás a 
végső változatot, mely az esztergomi kéziratban olvasható. 

Kazzay Sámuel könyvlajstromának jegyzete elmondja, hogy a budai Schönwis-
ner professzornál járt egy ifjú a Gyárfás családból, akinek volt egy másolata a 
Gyárfás kéziratról, s az eredeti után érdeklődött.47 Minden bizonnyal volt tehát, 
még Kazzay életében, az általa birtokolt eredetin kívül, egy másolat is Gyárfás 
fordításáról. 

Összefoglalóan elmondhatjuk, a XVIII. századból a fordítás két példányáról 
van biztos tudomásunk, a Kazzay birtokolta debreceni eredetiről, és a Gyárfás
utód másolatáról. 

Napjainkban megtalálható egy biztosan Gyárfás fordította szöveg Esztergom
ban, és egy ezzel lényegében megegyező szöveg (négy könyv) a Mihály deák-kóde
xéhen az OSZK-ban. 

Az Esztergomban található példány feltehetően másolat, és nem a debreceni 
autográf kézirat, talán a Gyárfás-utód másolata.** A debreceni példány elveszett 
vagy lappang. A Mihály deák-kódexében található szöveg pedig, minden bizonnyal 
olyan példány, mely a fordítást egy korai, a befejezést megelőző munkafázisban 
rögzítette. 

45 M. d. k. f. 48a.: „féltem3 vala4 hasonlóképpen1 egyaránt2". A számok a szavak fölött írva a 
szórendi változtatás szándékát jelzik, az esztergomi k. f. 38a.: „hasonlóképpen egy aránt féltem vala". 
Ilyen változtatás a következő is, M. d. k. f. 95b.: „így szólván, iób kezével hajat el meczczé, és Testének 
minden meleghséghe egyczersmind el enyészék [fölötte betoldva: múlék] és élete az szelekben viszsza 
téré." észt. k. f. 65b.: „így szólván, job kezével haját el metsé, és Testének minden meleghsége, 
egytsersmind el múlék, és élete az szelekben vissza enyészék". 

46 A szöveg legismertebb helyén a kezdő sorokban találunk törléseket a Mihály deák-kódexében, 
amelyeket nem követ az esztergomi kézirat, M. d. k. f. 8a.: „Most már az <Hadaknak Istenének az 
Marsnak,> és az Férfiúnak <rettenetes> fegyverekről énekölök." észt. k. f. 9a.: „Most már az Hadaknak 
Istenének a' Marsnak, és az Aeneas Férfiúnak rettenetes fegyverekről énekölök." 

47 „Audivi ab eruditissimo ac Reverendissimo Domino Regiae Universitatis Budensis antiquitatum 
et rei Numariae professore ex hac praenobili familia Gyarfasiana certum nobilem Iuvenem qui pridem 
hocce Manuscriptum quaerit et dicit se habere apographum tantum quod sit originale meum 
demonstrat ex Subscriptione..." OSZK. Fol. Lat. 11. f. 69a. 

48 Nem zárható ki természetesen, hogy a napjainkban Esztergomban található kézirat a Gyárfás 
autográf kézirat (debreceni példány), de semmilyen adatot nem találtunk arra, hogy Kazzay és 
Batthyány József bármiféle kapcsolatban lett volna egymással, vagy a kézirat a Kazzay-gyűjteményből 
került volna oda. 

734 



IV. A fordítás 

(a) A fordítás elkészítésének indítéka 
A fordítás elemzésekor választ kell keresni arra az egyszerű, ámde nehezen 

megválaszolható kérdésre: miért fordította le Gyárfás az Aeneist? 
A kérdés megválaszolásakor nem a kideríthetetlen személyes indítékot keres

sük, hanem az irodalomtörténeti folyamatokból, hagyományokból kiolvasható 
indokokat. A mű megszületésének indítékaként három elképzelést tartunk lehet
ségesnek. 

1. Iskolai gyakorló munka 
Vergilius eposzát, mint az első fejezetben említettük, a középiskolát elvégzők 

ismerték, hiszen az az iskola retorikai-poétikai osztályában kötelező tananyag 
volt. Alapmű, „szöveggyűjtemény" a költői stílus tanulásához, illetve gyakorlá
sához. A tanulók az eposz szövegét tanáraik segítségével fordították magyarra, 
majd magyarról vissza latinra. A fordítási gyakorlatok során megismerték az 
antik mitológia „műveltségi anyagát", toposzrendszerét, és vizsgálhatták a reto
rikai fogásokat, kategóriákat az eposz szövegében. 

Szójegyzékeket készítettek az adott szövegrészekhez, s a jegyzékeket, a fordí
tási gyakorlatok eredményeivel együtt sokszor továbbhagyományozták a követ
kező évfolyamoknak.49 

Minden valószínűség szerint Gyárfás is az iskolában ismerkedett meg Vergilius 
eposzával. Társaihoz hasonlóan sok részletet lefordíthatott Vergilius művéből, s 
ezeket az előgyakorlatokat, tanulmányokat bizonyára felhasználta a későbbiek
ben az egész mű lefordításakor. Ezt bizonyítják a fordítás stilisztikai, grammatikai, 
nyelvhasználati jellemzői is, melyekből kiderül, hogy Gyárfás a fordítás elveit, 
eszközeit tekintve alkalmazkodott az iskolákban elterjedt gyakorlathoz. 

Mindazonáltal bizonyosnak látszik, hogy a kezünkbe került kéziratok nem 
iskolai fordítások. Erre enged következtetni Gyárfás előszava: „ha sok tudós Fő 
emberek eleiben megyén", illetve az Elöljáró beszédben kifejtett elvek, melyekkel 
fordításának elkészítését indokolja. 

2. Tankönyv 
Az iskolai tanulmányokhoz más módon is kapcsolódhatott Gyárfás fordítása. 

Elképzelhető, hogy munkája olyan tankönyvnek készült, melyet a diákok hasz
náltak volna, hogy tanulásukat megkönnyítsék. A magyarra fordított Aeneis 
példatárként állhatott volna a tanulók előtt, s mintaként használhatták volna saját 
fordításuk elkészítésekor, ellenőrzésekor. Ez magyarázná, miért számított Gyárfás 
fordításának nagyobb nyilvánosságára. 

Magyarországon 1717 előtt Vergilius eposzát csak a jezsuita rend adta ki a XVII. 
század végén Nagyszombatban. Esetleg ennek magyar fordításpárja lehetett 
volna Gyárfás munkája? 

Az biztosnak látszik, hogy Gyárfást valamiféle tanító, nevelő célzat vezette 
fordítása elkészítésekor. Azonban az Elöljáró beszéd alapos vizsgálata arra enged 

49 A latin auktorok iskolai feldolgozására 1. Római szerzők 17. századi magyar fordításai. Szerk. 
KECSKEMÉTI Gábor. Bp., 1993., különösen Kecskeméti tanulmánya 577-613. 

50 L. 14. jegyzet. 
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következtetni, hogy ezt a „tanítást, példamutatást" az iskola keretein kívül, az 
iskolapadból már kikerült szélesebb rétegnek szánta, a fordítás előszavából, a 
fordítás elkészítését indokló bekezdésekből semmiféle konkrét pedagógiai cél 
nem derül ki. 
3. Olvasmány 

A szélesebb olvasórétegek említésekor elsősorban az olvasni tudó középneme
si, főnemesi rétegekre gondolunk. Hozzájuk szól a szerző Elöljáró beszédében, 
nekik szánhatta olvasmányul a háborúkban és szerelemben bővelkedő eposzt. Ez 
a közönségréteg minden bizonnyal fogékony volt Aeneas történetére, részben az 
első fejezetben említett „újjászületési eszmekör" okán, részben a harcokat, hőstet
teket elbeszélő „izgalmas" történet miatt. 

Nem véletlenek tehát Gyárfás törekvései, hogy „modernizálja", olvasói számá
ra is értelmezhetővé tegye a történetet. így lesznek a XVIII. század elejére már a 
régiség homályába vesző volscusokból rácok (Mihály deák-kódexe), a dahák kau
kázusi népből „Daciabélliek", s a morinusokból, helyes azonosítás révén, „Fland
riai népek". 

Gyárfásban megvolt a szándék, hogy históriát adjon az olvasók kezébe, 
melynek olvasása erkölcsi javulásukra szolgál. Tehette ezt annál is inkább, mivel 
az eposz hősének, Aeneasnak viselkedése, erényei minden korban példát mutat
hattak az olvasóknak. Sőt nemcsak az egyszerű olvasók, de fejedelmek számára 
is példaképként említik Aeneast. 

Zrínyi Miklós Mátyás királlyal és Szent László királlyal kapcsolatban ír Aeneas 
tetteiről.51 Zrínyi, mivel jól ismerte Vergilius művét, prózai munkáiban sokszor 
említi az eposz mozzanatait, segítségükkel példázandó mondanivalóját. Saját 
magát is aposztrofálta Aeneasként a Zrínyi család genealógiájában.52 

Bethlen Miklós is Aeneast állítja I. József elé példaképül egy 1702-es beadvá
nyában.53 

Aeneas mint fejedelmi példa élt a hagyományban, ezt a hagyományt való
színűleg Gyárfás is ismerte, s fordításának főhősét példaképnek szánta, ha nem 
is egyenesen az uralkodó, de valamelyik főúr, esetleg a mecénás számára. 
Gondolhatjuk ezt annál is inkább, mert az Elöljáró beszédet is egy fejedelmi 
tükörből, Prágai András: Fejedelmeknek serkentő órájából vette át Gyárfás, amint ezt 
később részletesen elemezzük.54 

51 ZRÍNYI Miklós, Mátyás király életéről való elmélkedések, illetve Szent László-beszéd. In Zrínyi Miklós 
prózai müvei. Kiad. KOVÁCS Sándor Iván. Bp., 1985. (Zrínyi könyvtár I.) „De a király magnanimitása 
megmenté ettül a félelemtül; a császár[nak] kalácsot vét a torkában, mint Aeneas Cerberusnak..." 
(Mátyás elmélkedések, 183.) -„...az áldott László - eme jámbor és harcias Aeneas - lombkoronája alatt 
és erényeinek körében..." {Szent László-beszéd, ford. KULCSÁR Péter, 456.) „...de mert (mint egykor 
Aeneasra) saját életveszedelmére van bízva a lelkes katonaság épségének megőrzése..." {Szent 
László-beszéd, 456.) 

52 Erre a tényre Bene Sándor tanulmánya hívta fel figyelmemet. BENE Sándor, Zrínyi mint „Magyar 
Mars". In ESTERHÁZY Pál, Mars Hungaricus. Kiad. IVÁNYI Emma. Bp., 1989. 387-407., 395. (Zrínyi 
könyvtár III.) - Zrínyit mint Vergiliust is aposztrofálták, Cardio alia de Nicolao Zrényi. RMKT XVII/10. 
köt. Szerk. VARGA Imre. Bp., 1981. 62. sz. 276. Nemcsak Aeneast, de ellenfelét, Turnust is említik a 
harciasság példájaként. Esterházy Miklós nádor halálakor írják: „Turnus, Cassander, / Sem Alexander 
/ Nem volt serényebb / S-ioban kemenyeb". Magyar ország sohaitasa nagy hiríi nevű Palatínusához 
Esterházy Miklóshoz. Kiadva: RMKT XVII/9. kötet 88. sz. 244. 

53 Bethlen Miklós I. József királynak. Bécs, 1702. november-december. In Bethlen Miklós levelei. Kiad. 
JANKOVICS József. Bp., 1987. 517. levél, 927-931. 

54 PRÁGAI András, Fejedelmeknek serkentő órája. Bártfa, 1628. RMK I. 566. RMNy 1400. 
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Kétségtelen azonban, hogy Gyárfás nem csak azért fordította le Vergilius 
eposzát, hogy példákat mutasson be a nemes, hősi cselekedetekre (mint erre az 
Elöljáró beszédében utal), hanem szórakoztatni is akarta olvasóját. Olvasmánynak 
szánta fordítását azon köznemesi réteg számára, amely a középiskolát kijárva a 
műveltség bizonyos elemeit elsajátította, de nem akart tovább tudományokkal, 
művészetekkel foglalkozni, műveltsége szélesítésére és szórakozásra azonban 
szüksége volt. 

(b) A fordítás részei 

1. Az Elöljáró beszéd 
Az író, fordító szándékáról, arról, hogy miért alkotta meg a művet, legtöbbet a 

művek elöljáró beszédeiből, ajánló leveleiből tudhatunk meg, még akkor is, ha 
ezek a szövegek gyakran más szerzőktől szó szerint átvett idézetek. Amennyiben 
a szerző valaki mástól vesz át szövegrészletet, minden bizonnyal egyetért elődje 
gondolataival, szándékával, oly mértékig, hogy jobbnak látja nem új bevezetőt 
írni, hanem a régebbről már tekintélyt szerzett előd munkájából kiemelni a 
megfelelő részt. A bevezető szövegek sok olyan példát, történetet tartalmaznak, 
melyek a korabeli irodalomban „közforgalomban" voltak, sőt ismeretük, haszná
latuk kötelező volt, mint a műveltség bizonyításának eszköze. 

Természetesen nem volt közömbös, ki milyen szerzőtől vesz át részleteket. 
Meghatározó szerepű volt ebben a vallás; bár a XVII. század végétől nem ritka, 
hogy protestáns vagy katolikus szerző másik vallásútól merített gondolatokat. 

Elöljáró beszédének megszerkesztésekor Gyárfás István is az átvétel eszközével 
élt. A szöveget hét részre oszthatjuk, az egyes részekben más-más az átvétel 
mértéke. 

I. rész (k.: 1-59. sor) Gyárfás Prágai András Fejedelmeknek serkentő órája. Ajánló 
leveléből vesz át szó szerint részeket, a részek sorrendjét felcserélve.55 Külön 
egységet képez itt az Üdőrol szóló fejtegetés, melyet Gyárfás valamely más 
munkából, esetleg iskolai természettudományi tankönyvéből fordíthatott a szö
vegbe. Ez a rész a históriák szükséges és hasznos voltáról elmélkedik. 

II. rész (k.: 59-92. sor) Gyárfás elbeszéli az Aeneis történetét, amint Prágai is 
elmeséli az Iliász történetét Ajánló levelében. 

III. rész (k.: 93-126. sor) Vergilius nagyságát hangsúlyozó exemplum, melynek 
alapja egy Augustusnak tulajdonított vers. 

IV rész (k.: 126-143. sor) A mű lefordításának indoklása, s a benne található 
hibákért bocsánatkérés. Szintén Prágai művét használja fel Gyárfás. 

V. rész (k.: 144-209. sor) Gyárfás István nevét rejtő akrosztichonos vers. 
VI. rész (k.: 210-232. sor) Vergilius életrajza a kibővített Donatus életrajz 

alapján.57 

55 PRÁGAI András, Fejedelmeknek serkentő órája. Ajánlólevél Rákóczi Györgynek. RMKT XVII/8. köt. 
Szerk. KOMLOVSZKI Tibor és STOLL Béla. Bp., 1976. 469-486. Kecskeméti Gábor hívta fel figyelmemet 
arra, hogy Gyárfás Prágait idézi Elöljáró beszédében. 

56 A versezet sok Vergilius kiadásban megtalálható, így VERGILÜ, Opera. Basel, 1552. 133-135. 
57 Az életrajz alapja a Suetonius és Donatus-féle életrajz, melyet a XV. században bővítettek ki. L. 

RrroóK Zsigmond, Vergilius életrajzok. Antik Tanulmányok, 1961. 150-160. 
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VII. rész (k.: 233-237. sor) Ajánlás, melyben Gyárfás üresen hagyta a mecénás 
nevét. 

I. 
Gyárfás Elöljáró beszéde megszerkesztésekor Prágai Ajánló levelét használja 

fel, de az átvett részek sorrendjét felcseréli, ezzel Prágai gondolati ívét megbontja, 
ezért a históriával kapcsolatos gondolatok is más hangsúlyt kapnak művében. 
Hasznos tehát a gondolatmenetek rekonstruálása. 

Prágai szerint az embert a természet többi teremtményétől alapvetően a beszéd, 
a nyelveknek tudása különbözteti meg, ezért szükséges a különböző nyelvek 
ismerete, tudása, főként a művelt, nem goromba, paraszt ember számára. S ugyan 
minden nemzetnek nyelve elégséges volna saját maga számára, azonban mégis 
kénytelen lenne idegen országok teremtményeinek, dolgainak nevét átvenni, s 
ezért szükséges az idegen nyelvek tudása, kiváltképp a görögé és a latiné. Ha az 
idegen nyelvek tolmácsolása nem volna, ha idegen könyveket nem fordítanának, 
milyen tudatlan, goromba, paraszt volna minden ember. Hasznos azért a könyvek 
fordítása, mert így megismerhetjük más népek, hősök nagy tetteit, történetét. Sőt 
a történetek több nyelvű előadása bizonyítja azok igaz, „meg lett" voltát. Szüksé
ges azért a históriák írása, mert: 

1. az ember nem emlékezhet még a saját életében történt dolgokra sem, főleg 
nem a régen történt dolgokra, 

2. a história tanulságul, erkölcsi például szolgálhat minden embernek, 
3. különösképpen pedig az olyan személyeknek, akik a közönséges emberek 

közül kiemelkednek, őket irányítják, vezetik, hiszen sok „meg lett" példából 
tanulhatják, miképp kell hadakozni, országot vezetni stb., 

4. s a história jó szórakozás is, vidámítja az ember elméjét. 
Méltán kárhoztatható tehát a magyar nemzet, mert bár hőseik nem voltak 

kisebbek Ulissesnél, Achillesnél, mégis a magyar nemzet hőseit feledés homálya 
borítja, hiszen a bölcsesség szűken való volta miatt nem írtak históriákat. 

Prágai természetesen sok példával dúsítja gondolatait.58 Főként az elősorolt 
példák miatt a história legjelentősebb hasznává a 3. pontban felsorolt alkalmazása 
válik. 

Noha Gyárfás Elöljáró beszédének első részében Prágai mondatait szinte szó 
szerint veszi át, a gondolatok felcserélődéséből, illetve összefűzésük logikájából 
másféle értelem olvasható ki. Gyárfás igyekezett megnyirbálni Prágai manierista 
stílusát: a hosszú, sok kitérővel dúsított bekezdéseket egy mondattá zsugorítani, 
a mondatokat egyszerűbb formába önteni. Már önmagában ez is maga után 
vonná a szöveg értelmének megváltozását, de úgy tűnik, Gyárfásban tudatos volt 
a szándék a szöveg átalakítására. Vázoljuk fel a Gyárfás soraiból kibontható 
gondolatmenetet. 

A história hasznos, 
1. minden ember számára, életének tanítására, 
2. és mert sok embernek felemelkedést szerzett a históriai példák ismerete, 
3. ezen kívül a história megvidámítja az emberek elméjét, 

58 Prágai stílusáról: BÁN Imre, „Fejedelmeknek serkentő órája", ül. A magyar manierista irodalom. In BÁN 
Imre, Eszmék és stílusok. Bp., 1976., ill. SZÖNYI György Endre, Ideológia és stíluseszmény Prágai András 
prózájában. In Irodalom és ideológia a 16-17. században. Szerk. VARJAS Béla. Bp., 1987. 
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4. és mert a história minden megtörtént dolgoknak emlékezete későbbi korok 
számára. 

A históriák magyar nyelven való szegényes voltáért a nemzetet okoló részek 
Prágaival megegyező sorrendben, megegyező gondolatívvel kerültek Gyárfás 
munkájába. 

Gyárfás gondolatmenete nem olyan világos, mint Prágaié, sőt a betoldott 
eszmefuttatás az „Üdőről" meg is töri a históriáról szóló okfejtést. Az azonban 
megállapítható, hogy Gyárfásnál előtérbe kerül a história szórakoztató szerepe. 
Ha szó szerint nézzük a szöveget, maga az olvasás fontos, míg Prágainál az 
olvasással szerezhető ismeretek: „...külön külön féle dolgoknak olvasása, megh 
vidámíttya embereknek elméjét," - Gyárfás, míg „így az historiáknac olvasásá
ban, az külömb külömbféle dolgoknac tudása ugyan meg vidamittya az embernec 
elméjét" - Prágai.59 Gyárfás nem szó szerint másolt, a két gondolat következtetése 
más. 

A főembereknek való példaadás veszít jelentőségéből, mert az érv és az azt 
alátámasztó exemplumok nagyon távol kerülnek egymástól. Az exemplumok 
között Gyárfás nem említi a számára valószínűleg ismeretlen Richterus nevét, 
csak a Prágainál tőle származó idézetet: „az bölts, eszes ember örömest olvassa 
az Históriákat."6" Érdekes, hogy Prágainak ezt a részt záró exemplumát V. Károly 
Császárról nem veszi át Gyárfás. Talán ez nem élhetett annyira a köztudatban 
mint a többi, amelyeket Baranyai Decsi János, Háportoni Forró Pál is idéz.61 

Az első rész egybevetéséből leszűrhető még, hogy Gyárfás következetesen 
elhagyja Prágainak azon szavait, melyek egyértelműen a fejedelemhez, a fejedel
mi erényekről szólnak. Gyárfásnál a kurzív szöveg kimaradt: 

„[História] soc also renden lévő embereket, nagy méltóságokra, Vraságokra fel 
emeli, és méltocká teszi: az Fejedelmeket, az halhatatlan dicsösségnec emlekezetiért, nagy 
dolgokra indittya: az vitézeket az jó dicsiretért, az harczra bátorittya, hogy hazájoc mellet 
vitézkedgyenec. "62 

„így mijs az régi dicsiretes embereket, tükörül visellyüc elöttünc kiknec jó magoc 
viseléséhez szabjuc magunkat. Minec-okáért hogy ha az históriáé nem vólnánac, merem 
mondani, hogy az Fejedelméé töb gonoszságot cselekednénec, és kevesebben igyekeznénec 
az jó hírért jói cselekedni, mert az gonosz példáknac olvasása, az jó elméket az gonoszságtól 
irtoztattya: viszontag az jeles és dicsiretes véldác még az gonoszokat-is az jámborságnac 
követésére édesgetic."™ 

Mindezeket figyelembe véve úgy tűnik, Gyárfás nem az uralkodónak szánta 
példaadó szándékkal művét. Számára nem is volt lehetséges egy Bethlennek, egy 
Rákóczinak ajánlani művét, ha uralkodót keres, az csak Habsburg lehetett volna. 
Ez pedig túl egyértelmű állásfoglalást jelentett volna hat évvel a Rákóczi szabad
ságharc után. 

59 GYÁRFÁS, k. f. 5a, PRÁGAI. RMKT477. 
60 GYÁRFÁS, k. f. 5b, PRÁGAI, uo. 476. 
6! Baranyai DECSI János, Az Caivs Crispvs Sallvstivsnak ket históriáid. Szeben, 1596. RMKI. 286. RMNy 

786., ill. HÁPORTONI FORRÓ Pál, Quintvs Curtivsnak az Nagy Sándornak Macedónok királyának viselteiét 
dolgairól irattatot históriaia. Debrecen, 1619. RMK I. 485. RMNy 1174. 

fe PRÁGAI, UO. 476. 
63 PRÁGAI, UO. 476. 
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IL 
A második részben Gyárfás az Aeneis történetét meséli el, ahogy Prágai a maga 

Ajánló levelében Homérosz eposzát, az Iliászt Érdekes azonban, hogy Vergilius 
eposzának részeit Gyárfás helytelen sorrendben adja elő. Prágai is csak nagyjából 
vázolja az Iliász cselekményét, s csak utalásokat tesz az Odüsszeiára, de Gyárfás 
teljesen megbontja a történet rendjét, oly módon, mintha nem emlékeznék saját 
fordítására sem. A Didótól való elhajózás utánra teszi a Hárpiákkal való harcot, 
a találkozást Andromachéval, Anchises halálát, melyeket valójában mind Aeneas 
mesél el Didónak a II. könyvben. Meg kell említeni még a Prágaitól átvett két 
momentumot, Hector testének meghurcoltatását, illetve Paris bosszúját, mely két 
momentum az Iliászra való utalás, hiszen ezek a történetek nem tudhatók meg az 
Aeneisből. Gyárfás itt a keret (59-64., ül, 89-92. sor) szinte szó szerinti átvételétől 
eltekintve maga fogalmaz. 

III. 
A harmadik részben egy Augustusnak tulajdonított verset fordít Elöljáró 

beszédébe Gyárfás.64 A versből sorokat kihagy, a fordítás során inkább tartalmi 
hűségre törekszik. Az exemplum feladata, hogy kifejezze, megerősítse az eposz 
jelentőségét, indokolva a fordítás szükségességét, hiszen ezek szerint olyan műről 
van szó, melyet még a nagy Augustus császár sem engedett elpusztulni. 

IV. 
A mű lefordításának indoklása megegyezik Prágaiéval. Kivétel ez alól a 

mentegetőzés formulája, mert benne Gyárfás saját „tehetségtelensége" mellett 
nem a betegségre hivatkozik, mint a fordítás elkészültét hátráltató tényezőre, 
hanem a fordítás értéktelenségét azzal jelzi, hogy csak unaloműzőnek, hasznos 
időtöltésnek tartja az ilyen munkát. 
V. 

A vers, mely a versszakok kezdőbetűiből kiadja a szerző nevét, alapvetően a 
trójai háborúról szól. Gyárfás négysarkú 12-esekben beszéli el a történetet Gyár
fás, mely az Aeneisnek csak töredékét jelenti. Feltehetően ez a vers is valamely 
iskolai gyakorlatból veszi eredetét, melynek tartalmául a trójai háborút szabták. 
Az utolsó két strófa az Elöljáró beszéd vers előtti mondatait szedi versbe. 
VI. 

Gyárfás a kibővített Suetonius, Donatus-féle életrajzot fordítja. Ennek a kibőví
tett formának nincs nyoma a XV. század előttről, a XVI. századtól azonban szinte 
csak ezt közlik a kiadások. Gyárfás némi óvatossággal fordítja a szöveg néhol 
hihetetlennek tűnő kijelentéseit.65 

VII. 
Az ajánlásból következtethetünk leginkább arra, hogy Gyárfás művét a na

gyobb közönségnek szánhatta. A mecénás nevét a leíró üresen hagyta, nem 
kivakarta, amint azt a kézirat vizsgálatakor megállapítottuk. Ez arra enged 

64 L. 56. jegyzet. 
65 A kibővítésre 1. RITOÓK, i. m. 152. 
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következtetni, hogy Gyárfásnak nem volt még pontos elképzelése a fordítás 
készítésekor, vagy a választott személy idő előtt meghalt. Elképzelhető, hogy a 
másoló hagyta ki a mecénás nevét vallási vagy politikai okból. Az biztos, hogy a 
mecénás nem segítette a mű kiadását, hiszen a fordítás végül nem jelent meg 
nyomtatásban. 

2. A tizenkét könyv 
A vergiliusi könyvek fordításának elemzése során nem lehet célunk kitérni a 

latin szöveggel való részletes összevetésre, mivel ez terjedelmi okok miatt nem e 
dolgozat keretei közé tartozik. 

Összegezve elmondható, hogy Gyárfás a XVII. század végi, XVIII. század eleji 
iskolai fordítási hagyományhoz, szabályrendszerhez alkalmazkodva fordítja az 
eposzt. Igyekszik a lehetőségekig pontosan fordítani, bő, mellékmondatos körül
írásokkal, magyarázatokkal, ahol ez szükséges. Fordításában szinte szóról szóra 
követi eredetijét. Természetesen akadnak részek, melyeket rosszul értelmezett, de 
ezek száma csekély. 

A fordítás szövege nyelvjárási sajátságokat mutat, melyek a nyelvjárás-történé
szek szerint Észak-Dunántúlra voltak jellemzők ebben a korban/* 

Ki kell térni az első fejezetben említett nem a fordításból, hanem a kor 
szelleméből adódó változtatásokra. Ilyenek a „modernizálások", azaz olyan 
változtatások, melyek a korabeli, XVIII. század eleji olvasók számára közel 
hozták, „ismerőssé" tették a művet. 

Ezek a változtatások elsősorban a földrajzi helyekre, illetve a földrajzi helyek
hez kapcsolódó népekre vonatkoznak. A korszerűsítés másik módja az „arsenál 
felújítása", s így kerülnek elő a csaták folyamán az ágyúk, a szablyák. Termé
szetes, hogy a török háborúk, majd a Rákóczi-szabadságharc után ezek a fegyve
rek keltettek friss, élénk képzeteket az olvasókban. 

3. A XIII. könyv 
A tizenkét könyv után következik a Maffeo Vegio által írt supplementum, a 

XIII. könyv. Vegio 1406-1458 között élt, Lodiban született, Milánóban, Páviában 
tanult. IV Jenő pápa datariusi tisztséggel (a pápai kancellária vezetője) jutalmazta, 
majd a Szt. Péter templom kanoYiokja lett. A XIII. könyvet 1427-ben írta, s azt 
1471-ben nyomtatták először együtt Vergilius művével.6* Vegio vérbeli humanista 
volt, próbára akarta tenni saját erejét a XIII. könyv megírásával. Vergilius eposza 
abban a pillanatban ér véget, amikor Aeneas legyőzi a trójaiak letelepedésének fő 
ellenzőjét és akadályát, Turnust. A végső összecsapás utáni történések elképzelé
sét Vergilius az olvasóra bízta. A befejezés így némiképp szabadon maradt, s ezt 
kerekítette ki Vegio. A XIII. könyv történetének alapjait az Aeneis elszórt utalása
iban találjuk. Ezeket az utalásokat foglalta egybe humanista szemlélettel a szerző: 
Aeneas lakodalmának leírása, a nagy szónoki beszédek, Aeneas megtisztulása 

66 BENKŐ Loránd, Magyar nyelvjárástörténet. Bp., 1957. 
67 Bővebben 1. Enciclopedia Italiana. Róma, 1937-45. Vol. XXXV. 8. 
68 A XIH. könyv együtt az eposszal Adam Rotweil kiadásában jelent meg 1471-ben Velencében. 

Azután számos -Aeíiris-kiadásban nyomtatták együtt az eposszal, s az eposz szerves részének 
tekintették. A XIII. könyv megtalálható a régebbi kiadásokban, illetve modern kiadása és fordítása: Az 
Aeneis XIII. könyve, melyet írt: Mafeo Vegio, fordított: Leffler Sámuel. Nyíregyháza, 1902. 
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már a reneszánsz művész tollát mutatják. Mivel Vegio egyházi férfiú volt, a XIII. 
könyv reneszánsz jellege mellett keresztényi szemlélete is szembetűnő. A könyv 
zárlatában Aeneas Venus vezetésével a mennybe tér. A zárás, Aeneas meg
dicsőülése, mintája lehetett későbbi korok alkotásainak, így akár Zrínyi eposza 
zárlatának is. 

4. A könyvek summái 
A XIII. könyv után következnek az első XII könyv summái. Az Aeneis-kiaáá-

sokban a summákat, argumentumokat mindig az adott liber elé nyomtatták az 
eposz szövegével megegyező verses formában. Meglepő, hogy Gyárfás fordítása 
végére teszi az összes summát, mintegy újra előadva a történetet. Furcsa az is, 
hogy a tizenharmadik könyvhöz nem fordít summát, pedig a kiadók e könyv elé 
is szoktak argumentumot ragasztani. Lehet, hogy a summák fordítását az eposz 
lefordítása után határozta el Gyárfás, s esetleg már nem is az a kiadás volt 
kezében, melyet a szöveg lefordításakor forgatott. 

5. A berekesztő szentencia 
„A viznek gyakorta le esö tsöpje megh likasztya az követ, az viseléstül elkopik az gyürii, 

az munkalodással el fogy az szanto vas, az esztendőknek, holnapoknak, heteknek, 
napoknak, és az szempillantásoknak el forgásokkal megh hal az ember, és Ez világnak 
minden dütsösége el múlik."w 

A berekesztő szentencia Ovidius két szállóigévé vált sorának fordítása (Episto-
lae ex Ponto IV. 10,5-6 „Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu / Et teritur pressa 
vomer aduncus humo), florilégiumban is olvasható.70 Az utolsó rész a „sic transit 
glória mundi" szállóige fordítása. 

V. Egy verses fordítás 

A Főszékesegyházi Könyvtárban Cat X. Tit. V /d jelzet alatt szerepel egy verses 
Aends-fordítás. A katalógus e mű szerzőjének is Gyárfás Istvánt tartja, bár 
megjegyzi itt is, mint a prózai fordítás esetében, hogy a könyv eleji bejegyzés nem 
autográf.71 A szerzőség eldöntéséhez a két szöveg alapos vizsgálata szükséges. 
Segítségünkre lehet ebben egy későbbi korból származó fordítás, melyet a szintén 
ismeretlen szerző versben és prózában is megfogalmazott,72 de a verses fordítás 
vizsgálata, szerzőségének eldöntése már egy következő dolgozat feladata lesz. 

69 Gyárfás k. f. 192b. 
70 Haris WALTHER, Proverbia scntentiaeque latinitatis medii aevi. (Carmina medii Aevi 11.) 2. köt. 

Göttingen, 1965.10507. szám. 
71 Az elenchusba lejegyzett szöveg a következő: „Publii Virgilii Maronis Aeneis. <Est> Est Translatio 

sua priorum libros stylo ligato in H[un]g[a]r[i]cum <translatas continet in se saltem trés priores libros;> 
Auctor in Elencho dicitur Stephanus Gyárfás <sed dubium magnum excitat Stylus, et exactior 
Ortographia, quam se D. Gyárfás in sua prosaica Versioné de Anno 1717 exhibet> Stylus <est> bonus 
et purus, strophae in 4. cadentias ligata <secundum Naturam Linguae H[un]g[ari]cae aliquantum est 
suae;> scriptura pulchra, Ortographia melior, charta bona; Compactura <in> onk. in candae charta; 4 
tömi nori, Pag. 138. Strophae 267. 4to aliquum Nec Author nec Annus exponitur. Noscitur unde 
procurat." 

72 Mihály gyűjteménye 1771. Ráday-lvt. Kt-1.326. A magyar kéziratos énekeskönyvek bibliográfiája (1565-
1840). Szerk. STOixBéla. Bp., 1963. 175. (304. sz.) 
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