
zető szerint „már tizennyolc éves fejjel 
felcsapott katonának..." Később vi
szont azt olvashatjuk, hogy „1639-ben 
bátyjával együtt Skóciában Lord Grey 
ezredében szolgált", ekkor viszont még 
csak tizenöt éves lehetett. Apró techni
kai hiba, hogy Sir Thomas Seymour 
szövegében 9 jegyzetszámot a hozzá 
kapcsolódó magyarázatok között vi
szont tíz jegyzetet találunk, a nyomda 
kaján ördöge pedig a 64. lapon „komp-
likáció"-t csempészett a szövegbe 
„kompiláció" helyett. 

Az antológia értéke azonban nem az 
apró leírásokon, hanem tartalmi újdon
ságán, információgazdagságán mér
hető. Gömöri György nemcsak kiválo
gatta, jegyzetelte a szövegeket, hanem 
rendkívül érzékletes fordításával min-

Csáky Istvánt (1635-1699) mint or
szágbírót eddig is számon tartotta a 
történettudomány, irodalmi tevékeny
sége azonban csak a legutóbbi időben 
kezd beépülni a szakmai köztudatba -
jórészt Hargittay Emil érdeklődésé
nek és ügyszeretetének köszönhetően. 
Pedig a kortársak igen magasra érté
kelték irodalmi munkásságát. Szenti-
ványi Márton „Poeta"-ként vette fel 
1700-as író katalógusába, az Erdődy Ju
lianna - Csáky unokája - felett mon
dott halotti beszéd ismeretlen jezsuita 
szerzője szerint pedig „hajnali Csillag 
módgyára tündöklik [...] Országunk
nak Bölcs Magyar Cicerója, Gróff 
Csáky István". Valószínűleg nem csu
pán beszédeinek retorikai építményére 
és stílusára utalt ezzel a beavatott 
szerző - a „bíboros Ciceró" pázmányi 
magasába emelvén Csákyt -, hanem az 
olyan típusú, irodalmi jellegű és értékű 
értekező prózájára is, mint az 1674-ben 

denki által hozzáférhetővé is tette őket. 
Mindezt azért kell hangsúlyozni, mert 
a szövegek egy része eddig egyáltalán 
nem volt ismert (pl. Chishull írása, 
Simon Clement kézirata), más részüket 
azért kellett újrafordítani, mert az ed
dig ismert magyar változat közvetítő
nyelv segítségével készült és sok pon
tatlanságot tartalmazott (pl. Browne 
különben gyakran idézett könyve). Az 
Angol és skót utazók a régi Magyarorzsá-
gon című antológia egyben arra is buz
dít, hogy érdemes lenne a kötet folyta
tását, a XVIII-XIX. század útibeszámo
lóit is közreadni és remélhetőleg ké
szülnek hasonló antológiák más nyel
vű útleírások fordításaiból is. 

Németh S. Katalin 

latinul a kassai, magyarul a lőcsei 
nyomdát elhagyó „Politica philosop-
hiai okoskodás"... E munkát, melynek 
1664-1674 között Prágában is napvilá
got látott egy - jelenleg ismeretlen -
latin változata, nemigen jegyezte az 
irodalomtörténet-írás. így érthető Har
gittay „író-avató" gesztusa, azonban 
tegyük rögtön hozzá, hogy ezen „író-
ság"-fogalom nem a szó mai, hanem 
régi magyar irodalmi értelmében hasz
nálatos és használandó. 

Nem szépirodalmi műről van szó 
tehát, hanem valójában a politikus -
Csákynál ez az udvari ember szinoni
mája - pályára készülők számára ösz-
szeállított udvari etikai traktusról. 
A mű, Hargittay megállapítása szerint, 
olyan kompozíció, amely a fejedelmi és 
erkölcsi tükör, valamint az emblémás
könyv ötvözete: oktatási segédkönyv, 
mely a jezsuita főiskolák filozófiai fa
kultásán elsajátítható, „általános tétele-

CSÁKY ISTVÁN: POLITICA PHILOSOPHIAI OKOSKODÁS-SZERINT 
VALÓ RENDES ÉLETNEK PÉLDÁJA (1664-1674) 
A szöveget gondozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Hargittay Emil. 
Argumentum Kiadó, Budapest, 1992. 175 1. 
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ket konkretizálva, azokat a hétköznapi 
udvari élet etikájává dolgozta át". A lo
gikából, fizikából és metafizikából köl
csönzött anyag és szerkezeti építmény 
leképezte a jezsuita egyetemi filozófiai 
fakultás hároméves tananyagát, s an
nak - ugyancsak Hargittay Emil meg
figyelése - „egyes tételeit a társadalmi 
élet morális-etikai szabályaiként ma
gyarázta, fejtette ki és illusztrálta törté
nelmi és irodalmi példák sokaságával". 
Valóban pontos e jellemzés - Pázmány 
grazi filozófiaelőadásainak quaestiói-
val egybehangzóak a Csáky-féle tézi
sek, amelyeket csak a latin nyelvű vál
tozat tüntet fel, a magyar fordítás rész
címei már csak azoknak az udvari élet
re való applikációját tartalmazzák. Lé
nyegében nincs jelentős különbség a 
három fő tudományterület témajelölő 
alcímei között, mindegyik egységben a 
politikai/udvari élet alaptörvényeiről, 
megszívlelendő normáiról, erényeiről 
és hibáiról ír. Míg az első egység - „Lo-
gikabul" - tíz része inkább a személyes 
tulajdonságokra irányuló követelmé
nyeket taglalja, a következő egység 
(11-38. rész, „Physikából") a hatalom 
gyakorlásához és fenntartásához szük
séges tudnivalókat és tulajdonságokat 
veszi számba. A „Metaphysikabul" vett 
(39-50. rész) bölcselmek ugyancsak ré
szint az országirányításhoz, részint pe
dig az udvari élethez való alkalmazko
dás nélkülözhetetlen és elengedhetet
len feltételeit leltározzák. Mindössze az 
utolsó két rész foglalkozik szorosabban 
vett metafizikai kérdésekkel, s a mű 
csúcspontja, a záró 50. rész a hit bizo
nyosságát szegezi szembe az ésszel el
lenkező „Atheusok vagy Istentelenek 
tudományá"-val. 

Csáky István alkotása távolról mutat 
államelméleti, fejedelmi tükör-jelleget, 
legközelebbi műfaji rokonát, protes
táns változatát inkább Szepsi Csombor 
Márton Udvari sc/zo/aj ában fedezhetjük 
fel. Nem csupán természetszerű tema
tikai egyezéseik révén, hanem példatá

ruk, motívumaik-toposzaik időnkénti 
azonossága, s legfőként pedig célkitű
zésük azonossága okán. 

Hargittay Emil, túl azon, hogy újabb 
névvel gazdagítja 17. századi irodal
munk szerző-katalógusát, egyéb iro
dalomtörténeti érvényű megállapítá
sokat is tesz, mind az íróval, mind 
művével kapcsolatban. Az életrajznak 
ugyan továbbra is maradnak homályos 
foltjai, de a mű születéséről, jellegéről, 
a szöveghagyomány eddig megoldat
lan vagy tévesen megoldott kérdéseiről 
egyaránt tud végleges válasszal szol
gálni, így például felállítja a mű varián
sainak megbízható sztemmáját, azon 
kijelöli a kiadott kézirat helyét. Bebizo
nyítja, hogy a rodostói másolat nem 
Kiss István, hanem György deák keze 
munkája, s természetesen a műnek 
semmi köze nincs a „rodostói magya
rok gondolatvilágához" és Rákóczihoz 
- hiszen a kézirat a fejedelem születése 
előtt már legalább két éve készen állt. 
A sajtó alá rendező egyúttal tisztázza a 
most kiadott kézirat, valamint a latin és 
a magyar nyomtatvány viszonyát, rög
zítvén, hogy a jelen változat 1664 és 
1674 között keletkezhetett fordítás la
tinból, ám korabeli kiadása valaminő 
ok miatt nem jöhetett létre. S talán a 
kéziratnak egy időre nyoma is veszhe
tett, s nem állt rendelkezésre a magyar 
nyelvű nyomtatvány készültekor, így a 
fordítás munkáját újra kellett végezni. 
Hargittay a két fordítás között nem is 
talált genetikus kapcsolatot, azok füg
getlenek egymástól, noha természe
tesen mutatnak némi összefüggést. 
Hargittay Emil e fordításokat, valamint 
a latin eredetit egybevetve igen ala
pos textológiai munkát végzett, s az 
eltérésekre mindenütt felhívja a figyel
met. Úgy ítéli meg, hogy az 1674-es 
magyar nyelvű nyomtatvány „új és 
jobb" fordítás - ráadásul a nyomtatvá
nyok a lapalji jegyzetekben feltünte
tik a forrásokat, míg a kézirat mellőzi 
azokat. (Hargittay - szerencsés meg-
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oldással - a tárgyi jegyzetekben közli 
őket) 

Önkéntelenül is felvetődik a kérdés, 
ha így van, akkor miért nem a teljesebb, 
jobb, alaposabb szöveg modern közzé
tételére vállalkozott a sajtó alá rendező, 
ahol a jegyzetekben a kézirat eltéréseit 
regisztrálhatta volna. Megoldására csu
pán egyetlen elfogadható magyarázat 
kínálkozik: az eddig publikálatlan for
dítást - mely a szerző-fordító kézvoná
sait őrzi, de nem sok köze van a nyom
tatványban testet öltötthöz - , a keíetke-
zéstörténetileg korábbi változatot, s a 
szöveg genezisét próbálta kritikai ap
parátussal a szakmai és a szélesebb 
közönség elé tárni. 

Ezért aztán többféle jegyzetappará
tussal is kellett dolgoznia. A lapalji 
jegyzetekbe került a sztemma D (kéz
irat) és E (a kézirat rodostói másolata) 
jelű variánsa textológiai jellegű össze
vetésének eredménye. A tárgyi jegyze
tek foglalják magukba a nyomtatvá
nyok forrásjelölő lapalji jegyzeteit - a 
rengeteg forrás-rövidítés feloldását kü
lön listában elvégezve -, a „történelmi, 
irodalmi, bibliai, mitológiai" személy
es helynevek magyarázatát, a szóma
gyarázatokat, az egyéb, megértést elő
segítő kommentárokat, illetve a kézirat 
(D), a latin (B) és a magyar (C) nyom
tatványok tárgyszerű és fordítási elté
réseit. 

Hargittay Emil e sokfelé ágazó, ko
moly figyelmet igénylő jegyzetelési 
munkát nagy körültekintéssel végezte, 
magyarázatai, kiegészítései, korrekciói 
szükségesek és fontosak. Jelentős eré
nyük, hogy tömörek, lényeglátóan szűk
szavúak. A forrásmegjelöléseket, ahol 
csak tehette, és nem volt reménytelen, 
ellenőrizte és pontosította. 

Mindössze egy-két apróbb magyará
zat hiányát jelezhetjük - a jobb szöveg
értést szolgálta volna meglétük. Ilye
nek például a „részeg embertől csak 
garázdát, versengést várhatcz" (108.), 
ahol a 'garázdát' veszekedés jelentése 

elsikkadt. Úgyszintén elkelt volna az 
„Orpheus minden jóval tellyesnek kéb-
szet" (118.) kifejezés értelmezése. Nem 
ártott volna bizonyos toposzok előfor
dulásakor (pl. szerencse-üveg, mely 
akkor törik, mikor leginkább fénylik; 
élet-árnyék, nád stb.) a régi magyar 
költészet gazdag példatárára hivat
kozni - tudjuk, Csáky költő is volt, egy 
versét ismerjük - , amelyből kitűnhetne, 
hogy a szerző nem csupán antik és 
reneszánsz elemeket használ vagy 
egyéni szó- és képalkotással él, hanem 
jól ismeri a hazai versszerzési hagyo
mányt, s mozgósítja is ezen ismereteit. 
(Aminthogy esetleg Szepsi Csombort is 
olvashatta.) Úgyszintén emelte volna a 
jegyzetek színvonalát, ha a forráshivat
kozás nélküli, rejtett idézetek is feltá
rultak volna. Mint pl. a „hogy azoknak 
mint egy terhes hegyej nevetségre mél
tó csúfos egerecsket ne szüllyenek"-
utalás (73.) Horatius Epist. 2. 139.-re 
megy vissza. Hasonló a Cicero I. Ca-
tilina-beszédéből átemelt „Ó üdök! 
Ó Szokások!" (117.) - o tempóra, o mo
res - felkiáltás, mely terminológiailag 
összevethető lenne egyéb magyarítá
sokkal, hogy csak a íegszélsőségebb 
Vörösmarty Mihály-félét említsem a 
századból: „Vaj rút üdő, vaj gaz nép!" 
Hasonlóan elégtelennek tűnik az „Ighi 
akarom, ighi hagiom, akaratom elégh 
oká." (104.) kijelentés jegyzete, mely 
csupán annyit árul el, hogy a latin 
nyomtatványban (B) „a fejezet hexa
meterrel zárul: »Sic volo, sic jubeo, stat 
pro ratione voluntas«." Ha erről azt is 
közölné, hogy - némi módosulással -
Juvenalis Szatíráinak kedvelt s a régi
ségben gyakorta idézett sora (6, 223.), 
akkor mód nyílna szövegét összevetni 
Kismarjai Veszelin Pál (RMKT XVII/9. 
33.) vagy Foktövi János (RMKT XVII/8. 
164.) fordításával. Egy másik esetben: 
„Gomorrhai, Sodomai Alma: kiuül 
megh értnek latczik, belől tüzes hamu, 
ha szorittiák, porrá lesz" (49.) - nem 
annyira a városnevek, mint inkább a 
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fura gyümölcs kíván magyarázatot. 
Mely már Bornemisza Péter óta jelen 
van irodalmunkban, a költészetben is. 

Jóllehet a bevezetés „író-avatást" 
ígért, mégsem esett szó eddig - miként 
a kötet kísérő tanulmányában is elsik
kadt méltatása - Csáky István szépírói 
módszeréről és kvalitásairól. Igaz, az a 
kérdés sem merült fel, miért, is készítet
te és jelentette meg Csáky 1664 és 1674 
között e művét többször is, két nyelven 
is. Esetleg egy új - Habsburg-orientá
ciójú - politikusi generáció jelentkezése 
ez Zrínyi halála és a Wesselényi-össze
esküvés megtorlása éveiben? (Hisz ne 
feledjük, Csáky mint szatmári kapitány 
elfogatta, felbontotta és a császári ucf-
varba küldte Bethlen Miklós és Wesse
lényi Ferenc rejtjeles leveleit.) Csáky 
önmaga és az új vezető garnitúra szá
mára érezte időszerűnek és szükséges
nek egy udvariságra oktató kézikönyv 
összeállítását? 

Mindenesetre alkalmas kompilátor-
nak, jó anyagkezelőnek és szerkesz
tőnek bizonyult. Témába vágó ismere
teit ügyesen kamatoztatja, a bibliai he
lyekre és antik auktorokra történő hi
vatkozásokon kívül jelen vannak az 
egyházatyák s a reneszánsz gondolko
dás kiválóságai is a szövegben. A mű 
„tendenciáját, irányultságát" azonban 
a 16. század végi és a kortárs jezsuita 
szerzők példázatai határozzák meg. 
Csáky szereti az emblémák szöveges 
megjelenítését érvül és csattanóul hasz
nálni. Az ismertebb, közkézen forgó 

A szakkutatás húsz éve tud e XIX. 
századi kéziratos énekeskönyv - funk
ciója szerint katonakönyv - létezéséről. 
Először az eszéki Magyar Képes Újság
ban ismertette Pataky András kopácsi 

emblémakötetek mellett különöskép
pen Jacob Masen (1606-1681) német 
jezsuita, kölni retorikaprofesszor Spe-
culum imaginum veritatis (1650) című, 
igen gazdag gyűjteményét idézi elősze
retettel. Alkotói módszerének lényege, 
hogy a címben megjelölt, az udvari 
életre alkalmazott tézist a témakörbe 
vágó irodalmi és történelmi példák tö
megét egymásra halmozva használja 
fel bizonyító és meggyőző érvként a 
helyes udvariság mellett, s a - Rimay val 
szólva - „nem udvari udvariság" ellen. 
Az emblémákba és közmondásokba 
rejtett bölcsességek tárházával szolgál, 
hogy képszerűén, plasztikusan jelenít
se meg mondandóját. Nem túlbonyolí
tott, rövid, jól áttekinthető mondataival 
is az oktatás szolgálatába szegődött. 
Képei szemléletesek, s következetessé
gét jelzi, hogy az első részben megpen
dített - valószínűleg Horatiusra vissza
menő - „A feidelem hajós Mester, az 
Országh hajó, a Uezérek kormániosok" 
metafora-komplexum állandósulva vé
gigvonul a traktátuson, s a tenger-óce
án tíznél is több, a hajó-kép pedig majd 
hússzor bukkan fel mint az élénkítés, a 
szemléltetés, a képszerűség eszköze. 
Maga is szívesen láttat, önmagáról 
árulkodó, szubjektív megjegyzéseinek 
egyike is erről tanúskodik V. Károly 
hadi vitézségéről, bátorságáról írván: 
„Ha képíró volnék, vitéz Károly Csá
szárnak Czimerül vizben merült tüzes 
vasat irnék; feliben ezt: Tüz, viz ád erőt." 

Jankovics József 

tanító a váratlanul felbukkant iroda
lom- és folklórtörténeti leletet, majd 
egy drávaszögi népdalantológiában 
(Katona-Lábadi: "Szedem szép rózsá
mat. ..", Újvidék, Fórum 1986) filológiai 

„EGY SZÉP DOLOGRUL EN EMLÉKEZEM..." 
Csöbrös István kopácsi énekeskönyve. Előszó és jegyzetek kíséretében 
közzéteszi Katona Imre és Lábadi Károly. Szerkesztette és sajtó alá rendezte 
Jung Károly, Bori Imre utószavával. Újvidék, Fórum Kiadó, 1993. 208 1. 
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