
képzésével szorosan összefüggő írói mun
kásságának szentelt. 

Összefoglalóan megállapítható: a Ró
mában végzett magyarországi egyházi 
értelmiségnek mint jelentős anyagi, erköl
csi és szellemi befolyással rendelkező, 
önálló kultúraközvetítő rétegnek a megha
tározása, e réteg társadalmi összetételének 
és sokrétű művelődéstörténeti szerepének 
összefüggő bemutatása, valamint az olasz
magyar kulturális kapcsolatok eddig ho
mályban hagyott fejezetének megvilágítása 
Bitskey István könyvének legfőbb érdeme. 
A könyv nyomán módosításra szorulnak 
az olyan sommás nézetek, hogy például a 

Tóth István irodalmi munkásságának 
évtizedek óta szerves része a műfordítói 
tevékenység. A kiváló erdélyi költő sokat 
fordított a huszadik századi - elsősorban 
kortárs - francia költészetből; erről tanús
kodnak a hatvanas-hetvenes években 
megjelent fordításkötetei (Jó reggelt, 
Párizs!; írásjelek a földön; Eugene 
Guillevic legszebb versei), de a román 
költészetnek is avatott tolmácsolója (nép
dalok és népballadák, M. Eminescu, M. R. 
Paraschivescu, Al. Andritoiu versei). 
Mindemellett figyelme már régóta a latin 
nyelvű (15-18. századi) erdélyi-magyar
országi humanista költői hagyományok 
felé irányul, aminek számottevő bizonysá
gai az Alkinoosz kertje (1970) és a Múzsák 
fellegvára (1977) című antológiák, leg
utóbbi könyvében pedig Nagyvárad egy
kori latin nyelvű poézisével ismerteti meg 
olvasóit. Várad tudvalevően nemcsak a 20. 

jezsuiták és a világi főpapok a feudális 
rendi dualizmus változatait képviselték, s 
árnyaltabban látjuk az olyan általános 
megállapításokat is, hogy a katolikus klé
rus a 18. században a magyar feudális 
uralkodó osztályt képviselte. A kötet által 
kijelölt, mielőbb elvégzendő feladatok 
közül megemlíthető az egyházi értelmiség 
önszemléletében és irodalmi tudatában 
megfigyelhető változások és e változások 
összetevőinek tisztázása, valamint a szé
keskáptalanok mint másodvonalbeli veze
tő-, alkotó- és mecénásréteg művelődéstör
téneti jelentőségének a feltárása. 

Tüskés Gábor 

századi magyar irodalmi-kulturális élet 
megújhodásában játszott kezdeményező 
szerepet (Ady és a holnaposok révén), 
hanem az előző évszázadokban is egész 
nemzeti kultúránknak - és főleg a polgáro
sodásra fogékony szellemiségnek - egyik 
fontos centruma volt. Azzá vált először a 
Hunyadiak korában, különösen Vitéz 
János püspöksége idején, aki - mint Hu
nyadi János diplomatája és szellemi támo
gatója - az itáliai gyökerű reneszánsz és 
humanista műveltséget ezen a tájon meg
honosította. „Vitéz leveleiből állt össze az 
első tudományos könyv - olvassuk a kötet 
előszavában - ; tudományos érdeklődése és 
tájékozottsága folytán európai rangú 
könyvtárat létesít a várban, ahonnan a 
pápa is (!) kölcsönkér könyveket. Ő állít
tatta fel az első csillagvizsgálót a város
ban, és ugyancsak ő segítette Galeottót 
természettudományos munkája kiadásá-
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ban, amely csírájában már tartalmazza a 
kopernikuszi elméletet." Tóth István jól 
ismeri a város múltját és kultúrtörténetét, 
hiszen ennek a vidéknek szülötte (Tenke-
görbed), itt diákoskodott annak idején, 
majd a kolozsvári egyetem bölcsészeti 
karának végzettjeként több évre mint tanár 
ugyanide került vissza. A szűkebb pátria 
nyújtotta gyermek- és ifjúkori természet
élmények, a paraszti sors és a szülőfalu 
sokszínű emlékei mellett épp a váradi 
szellemi hagyományok jelentették saját 
költészete számára is a fő inspirációs for
rásokat; nagyrészt ezek hatására vált poéta 
doctusszá, a klasszikus és modern kifeje
zésformáknak egyaránt magabiztos kezelő
jévé. Erről a gondolati-érzelmi kötődésről 
vall egyébként az antológia bensőséges 
hangú lírai prológusában, disztichonos 
nyitóversében is (Ajánlás), többek között a 
nagy poétaelőd, Janus Pannonius emlékét 
idézve: 

Árad a párás váradi fürdő ősi időktől, 
benne dobog melegen Melpomené szive még. 

Tarka, zajos nép jár az örök kútfők közelében, 
nem sejtvén, hogy a víz múzsák könnye lehet. 

Melpomené égszín szeme éppúgy néz a kutakból, 
mint amikor Janus nézte a kék habokat. 

Páránál lebegőbb dalait tél vitte világgá, 
s gyógyvíz illataként visszajön újra a vers. 

Rendkívül gazdag és sokrétű irodalmi-
filológiai anyagot tartalmaz a könyv: közel 
negyedfélszáz versfordítást (amely már 
önmagában is impozáns teljesítmény), 
több tucat - szakmailag alaposan doku
mentált - kisesszét a 15-18. században 
kialakult latin nyelvű szellemi műhelyek
ről, meggyőzően hiteles portrévázlatokat 
azokról az írástudókról (Janustól Csoko
naiig), akiknek életpályájuk egyik-másik 
szakaszában „Szent László városá"-hoz 

valamilyen közük volt. Tanulmányértékű 
utószavában Tóth István - az antológia 
belső koncepcióját ismertetve - két alkotói 
típusba sorolja őket. Megkülönböztet „iga
zi reneszánsz költők"-et (pl. Janus Panno
nius, Oláh Miklós, Kassai Zsigmond Dá
vid, Debreczeni János, Beregszászi Péter) 
és „inkább csak humanista versírók"-at 
(Thurzó Zsigmond, Magyi Sebestyén, Ká
rolyi Péter, Medgyesi Pál stb.) - aszerint, 
hogy (itt elsősorban 15-16. századi alko
tókról van szó) milyen mértékben lépték 
túl a középkori egyházi-vallásos felfogást 
s az antik kultúrára épülő humanizmus 
kereteit, mennyiben fogadták el és vallot
ták magukénak a reneszánsz élet- és világ
szemléletet (amelynek természetesen a hu
manizmus és a reformáció is összetevője 
lehetett), azaz - voltak korszerűek és ere
detiek, világibb gondolkodásúak, mint ál
talában a humanista műveltségű katolikus 
papok vagy a protestáns prédikátorok. 
A korszerűség és eredetiség elvi-filozófiai 
mércéje, alapkritériuma ebben a korban az 
új platón izmus volt - hangsúlyozza Tóth 
István - , egy olyan új típusú ember szem
lélete, aki „szemben a középkor emberé
vel, érzékenyebb, fogékonyabb a termé
szet, a művészet, a földi élet szépségei, 
örömei iránt (...), nem valamilyen geo
metrikusán elvont világba, hanem egy 
tökéletesen spiritualizált univerzum felé 
vonzódik, ahol tökéletesebben, sokoldalú
an kiélheti összes szellemi igényeit, 
Marsilio Ficino és Pico della Mirandola 
újplatonista bölcseleti és lélektani elképze
léséinek megfelelően. Nos, ennek az új 
(reneszánsz) szemléletmódnak és ember
ideálnak kétségtelenül első jelentős váradi 
(s egyben magyarországi) képviselői Vitéz 
János és Janus Pannonius voltak, akik 
nyomán később a kultúra valamennyi te-
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rületén létrejöhetett „egy önálló, egységes 
nemzeti esztétikai értékrendszer", s akik
nek példamutató, ösztönző hatása - több 
írástudó-poéta-nemzedék közvetítésével -
a latin nyelvű költészetben is egészen a 
felvilágosodás koráig sugárzott. Főként a 
16-17. században kialakult Janus-kultusz 
és -filológia révén; ugyanis lényegében 
„Janus műveinek újrakiadása, kommentá
lása, követése egyet jelentett mindenütt a 
reneszánsz irodalom lombosodásával vagy 
meggyökerezésével". 

Összefüggésben a kor sorsdöntő ese
ményeivel (Dózsa-háború, török- és Habs
burg-hódoltság, egyházi-vallási mozgal
mak, függetlenségi törekvések stb.), ez a 
poézis - akárcsak az időközben kibonta
kozott (Bornemisza, Balassi, Szenei Mol
nár, Zrínyi fémjelezte) magyar nyelvű köl
tészet - számos korabeli filozófiai-vallás-
bölcseleti (ciceroniánus, erazmista, puritá-
nus, kartéziánus stb.) nézetet megszólalta
tott alkotásaiban, művészi-formanyelvi te
kintetben pedig felhasználta a későrene
szánsz és a manierizmus, majd a barokk és 
a klasszicizmus jellegzetes eljárásait, esz
közeit. Alapvetően azonban megőrizte a 
reneszánsz-humanista poétikai hagyomá
nyokat, és azokat a jobbára konvencionális 
műfajokat kedvelte (epigramma, elégia, 
episztola, himnusz, epitáfium stb.), ame
lyek az időszerűség vagy az alkalmiság 
eszmei-erkölcsi követelményeinek legin
kább megfeleltek. Az antológia költemé

nyeinek többségében antik (ógörög és 
latin) időmértékes versformákat alkalmaz
tak a szerzők (disztichon; anakreóni, 
alkaioszi, aszklépiadészi strófák, sorszer
kezetek), amelyeket példaértékű művészi 
tökéletességgel éppen Janus Pannonius ho
nosított meg, érvényesített elsőként a ma
gyarországi latin nyelvű költészetben. 
Nem véletlen tehát, hogy Tóth István 
éppen tőle fordított a legtöbbet (szám sze
rint hatvan verset), az eddigi Janus-fordí-
tók hosszú sorához méltó színvonalon 
(Áprily Lajos, Illyés Gyula, Weöres Sán
dor, Berezeli A. Károly, Kálnoky László 
és mások); igazi költői ihletettséggel és 
mesterségbeli tudással fürkészve a magya
rul legmegfelelőbb, nyelvi-stiláris árnyala
taiban is minél pontosabb megoldásokat. 

íme egy szép részlet a De se aegrotante 
in castris {Midőn beteg volt a táborban) 
című elégia fordításából: 

És ti, barátaim, ássatok egy sírt, hogyha kimúltam, 
Merre kövér földből hajtnak a zsenge füvek; 

Zöld erdők közepén viruló, szép tarka mezőben, 
Melyen a nimfacsapat táncai lengenek át, 

Hol szakadatlan fújnak lágyan a lenge zefírek, 
És panaszos dalukat zengik a bús madarak. 

S hogy ne legyek név nélkül a csendes hamweder alján, 
Meghagyom, ékítse hamvaimat ez a vers: 

„Janus nyugszik e helyt, ki az ősi Dunához először 
Hozta a szép Helikon zöld koszorús szüzeit." 

Ezt a felírást hagyd legalább a halottnak, Irigység: 
Nincs az irigységnek helye a sír fenekén. 

Máthé József 
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