OLASZ HUMANIZMUS —
M A G Y A R HUMANIZMUS
A humanizmus alapfogalmai.
A műtörténész és esztétikus vizsgálódásait rendkívüli módon meg
könnyíti, hogy a szép műalkotás még akkor is visszhangot kelt a nézőben,
illetve olvasóban, amikor az éppen szóban forgó művészi stílus többé
már nem is kifejezési eszköze az élő művészetnek. A z egykori művészi
stílusok mindig befogadásra képesek, mindig gyönyörködtetnek.
Ezzel szemben történeti eszmék, melyeknek élete éppúgy körül
írható időben és térben, mint az emberé, holtuk után visszhangra az
emberi lélekben többé nem számíthatnak. Csak némi megértésre a törté
netíró részéről. K it tudnak manapság lelkesíteni a pelloponesosi háború
indítóokai, vagy kit indítanak sajnálkozásra a hűbériség intézményeinek
letűnése az újkor határán?
Van azonban néhány alapvető gondolat, am ely rányom ta a bélyegét
egy-egy korra és mégis halhatatlanul él és úgy látszik, hogy a jövő sem
nélkülözheti. Ezek közé tartozik a humanizmus, amely ugyan egy többékevésbbé élesen meghatározható korszakban állott az emberiség érdeklő
désének gyújtópontjában, de megelőző s utánakövetkező élete, úgy lát
szik, változatlanul súlyos kérdése az emberiségnek. E z alkalomból a
humanizmusnak történeti korszakával kívánunk foglalkozni, illetve
annak kifejlődésével Itáliában és sajátos kivirágzásával Magyarországon.
noi
*

Mégis lehetetlen elöljáróban nem tisztázni magát a humanizmus fogalmát :
mi a lényege, világnézeti tartalm a, melyek gondolati következményei.
Tehát tulajdonképen felvázolandók a humanizmus örök képletei, melyek
fölötte állanak az elfolyó időnek, de am elyek mégis tartalm azzák a gya
korlati humanizmus minden jellemvonását.
A humanizmus alapfogalmát tekintve két gondolatcsoportot kell
megkülönböztetnünk. A humanizmus tanítását az ember eredetét ille
tően és tanítását az ember kiműveléséről. Harmadiknak pedig vizsgálnunk
kell összefüggését természettel, történelemmel, filozófiával, vallással.
A humanizmus gondolatmenete az emberi élet legáltalánosabb közös
jelenségeiből indul ki, mint születés, szerelem és halál, beszéd és kifejezés,
gondolat és hit s ezek alapján tanítja az emberi nem összetartozását.
De az emberiség egyes csoportjai mindig igyekeztek szűkíteni az együvé
tartozók körét. Olyan nagy gondolkodók, mint Platon és Aristoteles sem
vallottak többet, mint a hellén emberek egyenlőségét, akik között meg
értésnek, egymás megbecsülésének kell uralkodnia, egyszóval a «filan
trópiának» kell érvényesülnie. A hellének közös eszménye, a «jó és szép»,
erre irányítja őket az általában közös nevelés, a «paideia». De eleve kizár
já k ebből a csodálatos harmonikus közösségből a barbárokat, akikben a
szenvedély perzselő és pusztító hatalma megakadályozza a szép és jó
érvényesülését, akikkel szemben az egyetlen természetes állapot az örökös
háború.1
Jelentékeny változást hozott a görög városállamok humanista föl
fogásába a N agy Sándori korszak. Hatalmas kísérletét a történelem mint
macedón világbirodalm at tartja számon, valójában görög szellemi impérium az, am ely magábalöleli Massiliától kezdve Alexandriáig, Heliopolistól Indiáig az egész meglévő emberi kultúrát. A z egymásbahatolás
nem teljes, az ellentét és különbség perzsák és görögök, barbárok és művel
tek között éles, de a messze délen Alexandriában kiteljesülő összefoglaló
kultúra már nem nézi ellenségesen a barbárt, sőt, valam i belső mély
rokonszenvvel, a gyerm eki idillnek, a boldog szigeteknek kijáró szere
tettel. A z alexandriai humanizmus előtt többé nem ellenséges célpont a
barbár. A görög filozófia utolsó nagy iskolája a sztoicizmus pedig azt
tanítja, hogy minden emberben a mindenséget átjáró pneuma, az isteni
szellem lakik. Hirdeti először a történelemben a lélek isteni méltóságát.
De bármilyen fenséges is a sztoikus tanítás, minden ember lelkének
egyforma fenségéről, a gyakorlatba át nem ment, csupán néhány művelt
1 V. ő. J. Heinemann : Humanitas
Pauly - Wissova : Realenziklopàdie
d.
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római magatartását irányította rabszolgáival szemben és elérte, hogy a
római jogba fölvegyék az emberek eredendő szabadságáról szóló tanítást,
de már nem tudta megakadályozni, hogy a jogalkotók meg ne alkudjanak
a valósággal, mondván, hogy a rabszolgaság intézményét az egyének
bűne hozta létre. A római humanizmus-eszmény sztoikus ihletésű. Igyek
szik minden emberben társat látni, — mint Ciceró írja — «csak azért,
mert ember».* Ha mégis nagyobb a római humanizmus köre és forróbb a.
pátosza mint a platon-korabeli görögöké, akkor ennek az a m agyará
zata, hogy lassan a birodalom határai egybeestek az ismert világ határai
val, hogy fokozatosan polgár lett e határokon belül élők nagy része, hogy
a rabszolgák helyzete idők folyamán javult, hogy a római gondolkodás
tudatosan fölhasználta a humanitás-gondolatot, mint a birodalmi misszió
eszközét. Ugyan Tacitus m egjegyzi keserűen, hogy a kultúráért föl
kellett áldozniok szabadságukat. «A tapasztalatlan emberek humanitás
nak nevezték, pedig nem volt egyéb, csak egy része a szolgaságnak».3
Ne felejtsük el, hogy Tacitus ellenségesen állott szemben a császári
hódító politikával és nem érezte pátoszát.
Világot m egváltoztatóan új mozzanatot a humanizmus eredet
tanításába, illetve annak érvényesítésébe csak a kereszténység hozott.
Az ember teremtése óta Isten arcát hordozza a földön s ez archoz méltó
nak kell lennie. A dignitas hominis, az emberi méltóság tana most tört át
minden társadalmi korlátot és minden limest, térítés útján pedig legyő
zött minden barbárt. Am it pedig a humanizmus tanított az emberek
egymásiránti kötelességéről, jóakaratáról és szelídségéről, azt, — a
valósághoz realisztikusan idom ítva — a keresztény misericordia gondo
lata vállalta magára. Tény, hogy a rabszolgaság intézményét teljesen
megszüntetni nem tudta, hogy különösen az Alpoktól északra még azt
sem akadályozthatta meg, hogy az egykori jogfosztott rabszolgák hely
zetét és szerepét ne örököljék a jobbágyok, de ezeknek helyzete lénye
gesen emberibb volt, mint a kereszténység előtti jogfosztottaké.
A történeti humanizmus Itáliában annyira városi művelődési moz
galom, hogy szociális tekintetben nem hoz létre jelentősebb változást,
de beleviszi a fejlődésbe mint konkrét elemet a műveltséget. Kimondja,
hogy a műveltség nemesít. Ezután humanizmus egyes gondolatai, mint
a természeti képességek és az egyén megbecsülése, a nép önrendelkezéséről
szóló «társadalmi szerződés» gondolata hosszú fejlődésen, alakuláson
1
Marcus Tullius Cicero, De officiis,
3 Publius Corn. Tacitus : Agricola, cap.
lib. III. c. 6.; «ob eam ipsam causam, quod
21. «Id apud imperitos humanitas vocaishomo sit».
batur cum pars servitutis esset».
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mennek keresztül, amíg hirtelen kibukkannak a francia forradalom emberjogaiban. Groteszk látványa az emberi történelemnek, hogy aminek
evolúció után kellett volna lassan áthatni népeket és osztályokat, ahhoz
erőszak kellett, s hogy a forradalom, mely a történeti humanizmusból és
különösen annak sztoikus-keresztény tanításából sarjadt ki, az értelem
nevében ellene fordult a történeti vallásnak s az emberi művelődés
intézményeinek. Valami torzulásnak kellett itt létrejönni, valami olyan
csúszott be, ami eredetileg más mértékben szerepelt a humanizmus
tanításában. A libertinizmus nagy fölszabadító áramlatából hiányzott az
emberi léleknek pontosan az a harmóniája, amelyet a humanizmus az
ember kiműveléséről szóló tanításában vallott
A humanizmus kezdettől fogva hirdette az ember természetes képes
ségeinek kiművelését. A görög «paideia» az «artes liberales», a bonae
litterae», a «studia humanitatis», és «studia humaniora» mind-mind azt a
gondolatot zárják magukba, hogy a természetes ember nem elég. Sem
nincs tudatában erőinek, sem nem kormányozza azokat. A test és lélek
egyenletes kifejlesztése zenének, irodalomnak, tudománynak csiszoló
erejével szükséges ahhoz, hogy jól fölépített lélekké váljék a formátlan
lelki massza. A Közel- és Távolkelet gondolkodói gyakran szemére vetnek
az európai kultúrának, a görögségnek, de különösen a rómaiaknak valami
lélektelen ridegséget, üres formalizmust, am elyből hiányzik az érzelmek
közvetlen heve és ereje. A görögségnek még engednek némi mentséget,
hiszen ma már nem kétséges a görög lélek kettős és mégis egy arculata :
a dionysosi és az apollói. De a racionális rómaiak : Cato, Caesar, Cicero
és Augustusnépe nem nyer bocsánatot. Pedig az a nép a könnyed Ovidius
népe, a szelíd Vergiliusé, az izzó Tacitusé, a jóságos Traianusé és Marcus
Aureliusé, Ambrosiusé és Prudentiusé és alig utolsó sorban Augustinusé
is volt. Nos, a humanizmus nevelése éppen ezt a keleti szempontot jelölte
meg barbárnak. Ugyanis soha nem a szenvedélytelenséget hirdette,
hanem a lélek uralmát. A z érzelemnek s az értelemnek azt a csodálatos
összhangját, am ely röpít és fölszabadít. Egyszóval, az európai alkotó
kultúra kulcsát. A humanizmus nevelése a szépnek és jónak összhangját
vallja, gyűlöli a barbár formátlanságot. Kifejezni akar világosan és tisz
tán, tapinthatóan és könnyedén, szép formát adni az érzelmeknek s az
örök morális törvényeknek.
Mindebből következik, hogy a humanizmus a természetes embert
ugyan nem becsüli le, de nem tekinti befejezettnek. Nem hirdet puszta
ész-embert, de természetes embert sem. Érzi a természet jótéteményeit,
de maga is beleavatkozik az alakításba. A humanizmus eretnekségei közé
tartozik minden olyan tanítás, amely belőle kiemelve egy részletet, meg

feledkezik a nagy egészről. És vagy csak az É sz istennőnek állít oltárt,
vagy pedig csak a természetest tartja jónak, fölszabadítva a jó ösztönök
kel együtt a rosszakat is. E kettőnek pompás őse és keveréke Rabelais.
Tőle indul ki az Emilé eszménye és minden olyan pedagógiai és szociális
célkitűzés, amely észszerűséget és derűs pogányságot vall egyszerre.
Mert nem kétséges, hogy az ész ilyenkor mindig engedelmesen követi azt,
amit természetesnek ismer föl.
A humanizmus elégedetlen az emberrel, de optimista egyén fejlő
dését illetően. E bből a célból rendelkezésere áll az európai kultúra iro
dalmi és művészi kincse, egész jelrendszere. Sőt Pico della Mirandola
vagy Descartes és Apáczai Cseri János és európai nemzedéke már nemcsak
a görög-latin kultúrát tekinti az emberi lélek építőköveinek, hanem az
egész emberi műveltséget, beleértve keletét is, nemcsak az irodalmat és a
történelmet, hanem a filozófiát és a matem atikát is. Ha valamiben téve
dett a humanizmus, akkor az, emberi értelem erejét illető optimizmusá
ban tévedett. Nevelhetőbbnek hitte az embert, mint az valójában. De
abban a korban, amikor a műveltség mindenható erejét vallotta, az
olvasmány-élmény valójában nagyobb erejű volt, mint ma, a tettre
vágyó lélek sokkal inkább a hatása alá került, mint talán ma. Nem lehet
kétségbevonni, hogy az olvasm ány megindítja a fantáziát és megmozdítja
az akaratot. De a cselekvés mégis ettől független, önálló akarati jelenség.
Jól meglátta ezt a jezsuita nevelés, mely voluntarizm usával a humanista
gondolat hiányait kipótolta.4
Az eddigiek alapján világos, hogy mivel a humanisztikus gondolkozás
leghatalmasabb realizálója a kereszténység volt, mivel eszményeiben és
morális célkitűzéseiben annak hatása alatt állott, vagy legalább is rokon
eszményeket vallott, a történelemben is úgy jelentkezett, mint általában a
teológia szövetségese és a középkori materializmus ellenfele. Ez Toffanin
tudományos munkásságának leglényegesebb eredménye. E szövetség
általánosságban helytálló, de nem minden esetben, és elvben, nem pedig
a mindenkori gyakorlatban. Petrarca humanizmusa keresztény ihletű,
Lorenzo Valláé annál kevésbbé. A humanisták tekintélyes része haraggal
ront neki az averroizmus m aterialista világnézetének, az asztrológiának s
a mágia minden fajtájának. Másik része megalkuszik vele vagy szintézist
próbál létrehozni. Még a leghatározottabb az averroizmussal való szembe
állása. De már például Pico della Mirandola elítéli az asztrológiát és be
fogadja a m ágiát, Ficinus befogadja az asztrológiát. Giordano
Bruno panteizmusában ez a szó, hogy «anyag», elveszti eredeti
+ V. ö. A m agyarság antik hagyományai, Budapest, 1942. 50— 51. 1.
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értelmét. Á ltalában véve azonban sem Petrarcának, sem Pontanónak,
sem Pico della Mirandolának vagy Erasmusnak, Janus Pannoniusnak
vagy Dudith Andrásnak élő hitében kételkedni nem lehet.
Ezekután áttérhetünk az olasz humanizmusra, mint minden európai
humanizmus újkori kútfejére : miben lehet látni jellemvonásait és európai
jelentőségét.
Olasz humanizmus.
Egész Itália elő volt készítve a humanizmus megjelenésére, mégis
az újkor nagy szellemi áram lata Firenzéből indult ki. A z itáliai humaniz
musnak kettős kútfeje van : egyrészt az egyházi műveltség, mely mind
végig nem szakította meg szoros kapcsolatát az antik műveltséggel,
különösképen a retorikával. A másik az a világi típusú művelt réteg,
am ely a római birodalom bukása után is változatlanul megmaradt s,
a római jog intézményeit őrizte. A jegyzők, a tabelliok, nótáriusok előbb
szűkebb, m ajd egyre népesebb kasztja ez, am ely ott fejlődött ki a leg
erőteljesebben, ahol a kereskedelmi élet a legmagasabbra emelkedett s a
legszélesebb körű írásbeliséget követelte meg. A humanizmus gyújtó
pontjai a középkori Itáliában az iskolák és a kancelláriák s itt egyforma
joggal gondolhatunk a pápai udvarra és egyes comunekre. Már a XIII.
században akadnak tirannusok, mint Cangrande della Scala, akinek
udvarában Dante tartózkodott, az Anjou uralkodók, a X IV . században
a Carrarak, Viscontiak és a többiek, akiknek környezetében mindenütt
megjelennek a humanisták. Tehát nem éppen helytálló Alfred Martinnak a
«Soziologie dér Renaissance» c. művében fölállított tétele, mintha a huma
nizmusnak első, X IV . századi periódusa a köztársasági kancelláriákban,
X V . századi és későbbi szakasza pedig a fejedelmi udvarokban játszódna
le. A humanizmus ez első korszakában mindenütt gyökeret vert, ahol
írással foglalkoznak és Petrarca barátai élnek. Persze egyre több fejede
lemség alakult ki, azonban a Mediciek, Estek, az Aragoniai ház, a Montefeltrok és Sforzák m ellett mint új és szinte még hatékonyabb központok
jellennek meg a nagy humanista egyetemek, Padova és Bologna.
A kissé merev csoportosításra Alfred Martint bizonyára az vitte,
hogy a humanizmus megszületésére és elterjesztésére a legtöbbet Firenze
tette. A z újkori olasz kultúrának és a humanizmusnak egyformán szülő
városa .melyre soha nem állott a humanistáknak nagyon is ingadozó és
ma már szinte m itikus ellenszenve a vulgáris n yelv iránt. Firenzében volt
a legszélesebb az írástudók rétege. O tt volt a legerősebb a föltörekvő,
művelődésre vágyó polgári osztály, mely a valóságos nemességgel szem110 6

ben a lélek, a műveltség nemességét állította. Ugyanaz a probléma, ami
a «homo novus» Cicerót a római műveltség úttörőjévé, a filozófia meg
honosítójává tette. O tt is meggazdagodott középréteg, a lovagrendűek
álltak a humanizmus mellé és a műveltség erejével akarták elérni az
optimatákat.
Az olasz humanizmus erősen irodalmi jellegű. Efelé hajtotta a
hordozó réteg emelkedési vágya. Ha azt a szerepet vizsgáljuk, melyet az
olasz nemzeti öntudat fölébresztésében a humanizmus játszott, meg kell
állapítanunk, hogy a humanisták Róm ája, elsősorban a római irodalmi
nyelvben, műveltségben élt. Konrad Burdach fölismerte, hogy a humaniz
musbizonyos «imperium Apollineumot», apollói birodalmat akart megvaló
sítani. E fölismerés előtt azonban már De Sanctis m eglátta a renaissancekori olasz szellem intellektualizmusát és ennek káros következ
ményeit.5 Azonban a renaissancekori politikai fejlődés olyan bonyolult
volt, hogy többet elérni aligha lehetett volna és ez a szellemi birodalom
nem is volt annyira elvont, mint azt sokan gondolják. Nem tekintve,
hogy az európai kultúra szempontjából rendkívüli szerencsének tekint
hető. Lorenzo V alla dicsőíti az új birodalmat az «Elegantiarumlibri sex»
bevezetésében.6 E roppant hatású műben fekteti le elveit, melyek szerint
a római birodalom ma is él. É l mindenütt, ahol a latin nyelvet beszélik.
Az új hódítók különbek a régieknél, m ert a szellem vértelen diadalát
viszik széjjel. Ennek a büszke, patetikus gondolatnak a fényénél másként
látjuk a humanisták latin nyelvűségét, éppen úgy, ahogy Petrarca is tekin
tette. Ha az olaszok a régi Róma utódai, akkor az igazi romlatlan, tiszta
grammatikájú olasz nyelv sem a vulgáris, hanem művelt, irodalmi nyelv:
a latin. De ez a gondolat egyeduralkodóvá már nem lehetett, mert Dante
megírta a «Divina Commediát». É s jellemzőnek kell látnunk, hogy
Petrarca is akaratlanul különb volt a Canzoniereben, mint az Africában.
A humanistáknak a beszéd hatalmába vetett hite sem egyszerűen
a kasztérdek m egnyilvánulása, hanem egész létüket átjáró megyőződés.
Ha hittek a m űveltség hatalmában, hinniük kellett az írás és beszéd
hatalmában is. Soha nem volt kedvesebb Orpheus, az antik költészet hőse,
aki megindítja a köveket és a vadakat és fölhozza Euridikét az alvilágból.
De a legnagyobb általánosságban véve a humanizmus az emberi
teremtés ujjongó korszaka. U tánzást és teremtést még nem tudnak
megkülönböztetni, egy bizonyos formai tökéletesség elérése és új formák
5
V. ö. K . B urdach: Rienzo und die
— F. De Sanctis: Saggi critici. Napoli,
geistige Wandlung seiner Zeit, Berlin
1923. II. 7 — 33. 1.
1928. (Vom M ittelalter zur Reformation.
6 Laurentii Vallae : Opera, Basileae,
II. Bd. I. Teil. 1. Halite.) 170— 520. 1.
1940. 4— 5 1.
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kivetítése között nem tudnak disztingválni. Ü gy érzik, hogy a latin
nyelv föltámasztása óriási teremtő tett. A humanizmusra különösképpen
áll, amit Giovanni Papini legújabban szerencsés m etaforával az egész
renaissancera vonatkoztat, hogy a komor középkori és a szenvedő késő
középkori eszmény helyébe az új, diadalmas antikból és keresztényből
ötvöződő szellemet hozza az imitazione del Padre-t, az isteni teremtés
utánzását.7 A diadalmas humanizmus érvényesül az olasz művészet
emberalakúságában. Maguk a nagy olasz teoretikusok hivatkoznak reá.
Leonbattista A lberti hangoztatja, hogy minden dolog mértéke az ember.*
Sevár félreérti a híres görög tételt, a maga szempontjából helyesen változ
tatja meg, amikor az épületek numerusában az emberi tagok számára
gondol. E zért helyes W ölfflin megállapítása, hogy: «Az olasz építészet
tektonikusán fölfogott tér, am it az ember személyisége visszhangjának
érez.»9 S ugyancsak Leonbattista A lberti az, aki a festészetet a mitikus
Narcissushoz hasonlítja, aki a forrás tükrében m eglátja önnön arcát
és szerelmes lesz önmagába. Mint vallja, gyakran szokta evvel meghatá
roznia festészetet.10A z olasz renassisance festő önmagát keresi a dolgok
ban és csak akkor boldog, ha önmagát láthatja benne.
E vvel együtt gyakran fölmerül a kérdés, vájjon a renaissance sokat
emlegetett eszteticizmusa s a humanisták stílus-eleganciája miként
egyeztethető össze az európai történelem erkölcsi értékrendszerével.
Mint mondják, e korszak figyelme elterelődött a másvilágról, a testet
dicsőítette és az egyéniséget, m ely önmagának szab törvényt, úgy, hogy
autonóm tettei már túlvannak a jó és a rossz megkülönböztetésén.
Bizonyára ilyen egyéniségek bőven akadtak. De mintha a renaissance
előtti időkből is hallottunk volna néhány Karoling hercegnőről, Szép
Fülöpről és másokról, akiket a középkori gondolkozás, úgy látszik, semmivel
sem kötelezett többre.
Viszont a humanizmus költészete nemcsak a test szépségét, a tájat
fedezte fel, — hiszen látták azt már a troubadourok a minnesangerek és
vágánsok is — de fölfedezte az emberi lélek roppant kozmoszát. A közép
kori filozófia «kisebbik világának», a mikrokozmosznak gondolata most
bontakozott ki egész nagyságában. Petrarca lélekanalizise valóban új
világot jelent. Augustinus óta az első nagy útjelző az bensőséges európai
^ Giovanni Papini : L ’imitazione del
Padre, Saggi sul Rinascimento, Firenze
(1942).
8 Leonbattista Alberti : Della pittura.
Kleiner Kunstteoretische Schriften, Wien.
1887, 77. 1.
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lélek felé az ő munkássága akár a «Secretumot», akár a «De remediis utriusque fortunae»-t, akár a «Canzonieret» tekintjük. S épp a közelmúltban
hallottuk Vincenzo Ussani előadását Gioviano Pontano, a nagy nápolyi
humanista költészetéről, akinek nemcsak erotikus költészete bátor,
de aki valami mást, egészen újat is hozott az európai költészetbe : a családi
költészetet. E z az új tárgy másutt is mindenütt a humanizmussal kapcso
latos. Az első nagy m agyar műköltő Janus Pannonius hódolatot érez
királya iránt, ifjúkorában erotikus költészettel válik híressé, de forró
szeretettel fordul «cara soror»-ja, kedves húga és anyja felé. A lengyel
irodalomban Kohanovszky szólaltatja meg a családi költészetet meghalt
kisleányáról szóló gyász verseiben. Régebben arra is rám utattunk, hogy
Bonfininek Symposion Trimeronjában a m agyar udvar nagy vitája eltér
a firenzei megoldástól, az aszkézis, a szabadosság és a házasság vitájá
ban a harmadiknak adják a pálm át.”
Soha nem foglalkoztak annyit a lélek szerkezetével, létével, sorsával,
mint éppen a humanizmusnak úgynevezett «külsőséges» korszakában.
A humanizmus filozófiája nem más, mint a lélek hősi erőfeszítése, hogy
felemelkedhessen az istenséghez. Marsilio Ficino újplatonista tanítása
éppen a materializmussal szállott szembe. A firenzei akadémia a hitet
akarta tám ogatni észokokkal. A z ember a világnak anyagtól Istenig
terjedő hierarchiájában foglal helyet, mint lelkes lény közvetlenül a
testetlen intelligenciák alatt, de halhatatlan lelke, mely benne a tiszta
szellem, visszatér az istenséghez.1*A nagy eszköz az istenséggel való egye
sülésre : a kontempláció, a gondolkozás. A gondolkodás teremtő ereje
érvényesül Pico della Mirandola filozófiájában. Szerinte Isten az emberbe
minden lehetőség csíráját beléhelyezte s az ember legfőbb kötelessége
önmagát formálás útján továbbteremteni, hogy fejlődés útján Istenhez
érkezzék. Dante a hármas birodalmon Isten kegyelméből halad át, Pico
della Mirandola önmagát teremtő embere saját erejéből. S a tudomány
főnixe, miként nevezték, életével m egvalósította filozófiáját. Bár ő maga
a formai szépségnek is tökéletes m egvalósítója volt, sorra hagyta el a
világ hiúságait és emelkedett az abszolút jóhoz. E z időben szép és jó
benső rokonságban álltak, ha nem is annyira, mint Plotinos filozófiájában,
ahol a világba kiáradó isteni szellem egyszerre volt a teljes szépség és jóság.
A renaissance építőművészetéről s általában művészetéről elismerik
csodálatos arányát és harmóniáját. Éppen ez az arány és harmónia teszi
11 Hét symposion, Apollo, 19 35.18— 19.

1. — Mátyás király és a humanizmus,
Mátyás

király-Em lékkönyv,
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Budapest,

12 V. ö. Huszti József : Platonista törekvések M átyás király udvarában, Minerva,
1924. 208. 1.
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oly könnyedé, anyagtalanná, szellemivé a renaissance művészetét és
úgynevezett eszteticizmusát. A bájban és eleganciában humanisták és
művészek közös eszményt láttak s ez eszmény tisztára szellemi. Leon
battista Alberti midőn megkívánja, hogy alakjai «verso l ’aere», fölfelé
mozogjanak, fizikai létünk legmateriálisabb törvénye, a súly ellen lázad.
A művész teoretikusok szerint a jó művész első követelménye a lelki
jóság : «huomo buono»-nak kell lennie. A firenzei Dóm kupolája, amit
Brunnelleschi alkotott, a bájnak és a fenségnek, spirituális erőknek
közös megvalósítója. Alberti egyik helyen így ír : «Az ég fölé emelkedik
és oly tágas, hogy árnyékával be tudja borítani, az egész toszkán népet.»
A lélek erkölcsi fenségéről írott művében a «Della tranquillità dell animo»ban pedig így szól : «Bizonyos, hogy ez a templom éppen annyi bájt
mutat, mint fenséget. Soha nem fáradok bele annak csodálatába, miként
egyesül itt a tetszetős karcsúság az erővel és szilárdsággal olyannyira, hogy
a műalkotás minden része éppen annyira az elragadó báj szolgálatában
áll, mint amennyire az örökkévalóságé.»13 A kupola lelki csoda. Az erő
m egkötve és súlytalanul szökik föl benne. Alkotásban és leírásban az
emberi géniusznak olyan szárnyalása foglaltatik, amely másnak, mint
etikusnak nem mondható.
A humanizmus emberi szellemmel tö lti meg a természetet, a művésze
tet és az időt. A z emberi történelemnek valóban hősi korszaka, de Itáliá
ban lett azzá. Azonban a X V I. századi fejlődés idején. Ariosto öngúnyá
ban, Michelangelo komorságában és Erasmus kiábrándultságában, Tasso
lelki válságában lehetetlen észre nem venni, hogy a mindenhatónak
induló ember csalódott. A z emberi teremtés nem győzheti le a halált,
legfeljebb önmagát tudja kifejezni. De a renaissance és humanizmus még
ebben a hatalmas bukásában is teremt, létrehozza a fauszti élményt, az
ember prometheuszi küzdelméről, a mindig elbukó Ádám harcáról és
megnyugvásáról szóló tanítását. E vvel megteremtette a «Faust» európai
bölcseségének alapját.
Magyar humanizmus.
Magyarország nem áll egymagában a humanizmus átvétele tekin
tetében. A humanizmus, mint 1938-ban egy probléma-csoportosító dolgo
zatban (Per la filologia umanistica. Helicon, 1938, 1 19 — 133 1.) felvetet
tü k és tárgyaltuk, messze túllépi a limest és döntően résztvesz az Európafogalom és az európai nemzetek kialakításában. A z ibériai félsziget,
13 V.
IIIO

ö.

Leonbattista
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m. 49,226. 1.

Anglia, a francia-burgundi kultúrterület, Németország, Ausztria és Cseh
ország hasonlóképen részesültek ebben a nagy szellemi áramlatban. És
bár úgy látszik, hogy a humanizmusnak legtöbb tudományos előföltétele
Franciaországban volt meg, mégis legkorábban, körülbelül egy időben,
virágzott fel az Anjouk Magyarországán s a Luxemburgok Prágájában.
Az egyik országot, Magyarországot délitáliai származású uralkodócsaládja,
a magyar kancelláriával állandóan érintkező olasz kancelláriák és az
olasz egyetemek, ahová m agyar diákok jártak, a másikat, Csehországot
a németrómai császári gondolat, ugyancsak kancelláriai levelezés, vala
mint személyes érintkezés hozta kapcsolatba a meginduló itáliai humaniz
mussal. A z em lített európai humanizmusok nagyjából közös gondolat
kincset vallanak. De az Alpokon-túli vidéken a humanizmus társadalmi
struktúrája egységesen különbözik az itáliaitól. A z illető országokban
olasz vándorhumanistákon kívül előkelő egyháziak és világiak, művelt
klerikusok és csak kisebb mértékben meggazdagodott polgárok, vagy
világi műveltek tették magukévá a hum anizm ust. E gyszóval az európai
kultúrának ez a virága otthonos a kontinensnek majd minden haladot
tabb államában, különösen az egykori római provinciákban. A magyar
humanizmus történetében mindenesetre határozott színárnyalatot tudunk
megállapítani. S ha mérlegre tesszük, hogy mi értékesebb benne, az
egyetemes vagy aváltozat, aligha lehet választani. A m agyar renaissance
művészetről ebben az előadássorozatban, a közelmúltban hallottuk, hogy
átvette az itáliai renaissance ábrázolásmódját, leegyszerűsítette és meg
szűrte, díszítő m otívumokkal a hazai növények stilizált formáit használta.
Arctípusai m egváltoztak, így például a hosszúkás arcú Madonnák helyét
kerekarcú, pirospozsgás Boldogasszony ábrázolások foglalják el. A z
építészetben pedig szinte rómaias tömbszerűség és zártság érvényesül.
(Gerevich Tibor). Annál kevésbbé lephet meg tehát, ha a humanizmus
egyetemes fogalmaiban különösen egyes gondolatok kiválasztásában
és ezek alkalmazásában bizonyos határozott irányt tudunk megállapítani.
Távolálljon tőlünk a nemzeti romantika, am ely a nemzet jogos értékeit
túlozva nemzetinek tart olyasm it is, ami másutt is megvan, csak éppen
nem vesz róla tudomást. A szellemi áramlatok karakterváltoztatása sem
láthatatlan, misztikus erőknek a hatására történik, hanem világosan
megjelölhető földrajzi, társadalmi, politikai okoknak és természetesen
az ezekben megnyilvánuló nemzeti karakternek. Mindazon országok
között, melyek a humanizmust befogadták, Magyarország volt a legkevésbbé városias, nélkülözte a legjobban a gazdag polgárságot. Voltak
középkori városaink, és megkezdődött a városi polgárság kialakulása is,
de ez a réteg még korántsem állott a feljődésnek azon a fokán, hogy az
m
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itáliai humanizmust az ottani polgárságtól átvehette volna. Néhai Hor
váth Henrik bizonyította ékesen, hogy polgárságunk építkezése még
mindig gótikus, amikor a nemesi kastélyok és kápolnáik már rég renais
sance stílusban épülnek vagy díszítődnek.14
Az ország kormányzását a főnemesség és főpapság tartja kezében,
ö k a király tanácsosai és segítői. A z állandó harcok idején a nemesi
kiválasztás állandóan friss erővel látja el az ország vezetőrétegét, de a
műveltség egyedüli hordozói a klerikusok. Ezekhez járul lassanként a
deákréteg. N agyjából erre a társadalm i szerkezetre kell a m agyar humaniz
musnak fölépülnie. Hosszú évszázadokon keresztül az irodalom egyetlen
fókusza a királyi kancellária, illetve avval szoros kapcsolatban álló egy
házi központok. Ebben a környezetben jelenik meg az európai humaniz
musnak néhány alapgondolata már a középkorban. A majd később szinte
egyetemesen megfigyelhető államhumanizmus gyökerei eddig nyúlnak
vissza. A kereszténység humanisztikus történetszemléletét a Szent
István-i Intelmek és az első legendák hirdetik, a«dignitas hominis»-t és a
hittel járó békés és kulturált életet állítva szembe a pogány vadsággal és
harciassággal. Különösen szerencsés körülmény, hogy a kereszténység e
humanisztikus megfogalmazása éppen a térítő királlyal függött össze,
aki egy félévezredre megszabta a m agyar állam fejlődését, aki mintegy
szimbóluma lett a m agyar államiságnak.
A m agyar nép és államiság másik nagy hősének, Szent Lászlónak alak
járól ugyancsak olyan legenda maradt fönn, am ely még tovább vitteaközépkori m agyar humanizmus gondolatait. Szent László alakját a horatiusi
Carmen Saeculare bőség képeivel, a hellenisztikus lovagi eszmény jelzői
vel, a római igazságosság fogalm aival kíséri. H alálával kapcsolatban
először tűnik fel a «humanitas» szó m agyar földön. Hatalmas tömeg
gyászolja «eleget téve az emberiesség kötelességének» (humanitatis
officium exhibendo). Utóda, Kálm án király már világosan m utatja a
béke-uralkodó minden vonását s különösen látjuk ezt, ha elolvassuk
törvénykönyvének bevezetését, melyben Albericus a béke szelídségét
dicsőíti. Szent László szentté avatásának idején a franciaországi román
renaissance eszményei hódítanak és ha Anonym ust e korszak jellemző
alkotójának elfogadjuk, akkor azt látjuk, hogy különösen egy gondolatot
emel ki : a fegyelmezett és művelt kisebbség virtusát a barbár tömeggel
szemben.
Ezekután nem csodálkozhatunk, ha a m agyar renaissance kibonta
kozása idején a humanizmus társadalom és irodalomformáló erővé válik
*♦ V. ö. H orváth Henrik : L ’arte del
Rinascimento in Ungheria, Annuario del1112
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s a szó legszorosabb értelmében véve államhumanizmus keletkezik,
amely a mohácsi bukás után eszményi és irodalomban élő, de mégis
meglévő és bármikor realizálható, virtuális Magyarországot teremt.
A társadalmi humanitás körébe vág a m agyar humanizmus négy
jelentős alapkománya, illetve okmánycsoportja. Ezek a következőkről
szólnak : a Szent István-m egalapította keresztény állam humanisztikus
értékelése; a Szent László által kifejezett lovagi-nemesi erények humanisz
tikus volta; evvel kapcsolatban M átyás király kancelláriájában, bíró
ságoknál s a mindennapi használatban a nemesi hírnév és becsület nyílt
azonosítása a humanitas-fogalommal ; negyediknek azok a nyilatkozatok
a XVI. sz. kezdetétől, sőt még korábbról is, amelyek az emberi méltó
ság gondolatából, a természetes képességek, az «ingenita humanitas*,
«ingenita virtus» eszméjéből levonják azt a követelm ényt, hogy a szociá
lisan elnyom ottakkal emberségesebben kell bánni, felismerik a műveltség
nemességadó erejét, mely a «természeti fényességet» még jobban kibontja.
Ezen a ponton a társadalmi humanitás érintkezik és összeforr az irodalmi
humanizmussal.
Több ízben rám utattunk, hogy a m agyar humanizmus első jelen
tékeny dokumentumai azok a valószínűleg dominikánus eredetű beszédek,
amelyeket a pécsi egyetemen készítettek az 1376-et követő évtizedekben.
E beszédek legfontosabb ja Szent Istvánról szól. Megállapítja, hogy Szent
István nagy térítő cselekedete óta a népet a «lex Christiana» és a «lex
Iustiniani», a keresztény erkölcs s a római jog, illetve «a jog» hatja át.
A magyarság történetében ez az új korszak a dignitas hominis, az ember
méltóság korszaka úgy, amint azt az egyházatyák megfogalmazták.
Evvel együtt jár az emberi szolidaritás érzése, az embertársaink iránti
jóakarat. Ciceró» De officiis»-ére hivatkozik, hogy : «Az ember az embert,
bárki legyen is az, azon oknál fogva, hogy ember, támogassa.» A pécsi
beszédekben az egyházi szónok az Institutio Morumhoz és a legendákhoz
csatlakozik, gondolatvilága teljességgel a keresztény humanizmus fogalmai
között mozog.
A második alap okmányhoz a közelmúlt segített hozzá, s ezért e helyütt
ismertetjük először. A szerzője : késő középkori irodalmunk legproble
matikusabb s legnagyobb m agyar alakja, Temesvári Pelbárt. Temesvári
Pelbárttól a magyar irodalomtörténet, és m egvalljuk, magunk is látszólag
jogosan tételeztük föl beszédeinek egyes kitételei alapján, hogy nemcsak
Mátyás udvarával, áll szemben, hanem a humanisztikus műveltséggel is,
hiszen találunk beszédeiben olyan helyeket, ahol Aristotelest, sőt Vergiliust
is elítéli, mint pogányokat. Nem mentségül mondjuk, de mint tényt
szögezzük le, hogy középkori kultúránkkal foglalkozva éreztük és kifejez1113

tűk, hogy valami benső ellentmondás van Temesvári Pelbártnak e huma
nizmus ellenessége és a klasszikus szerzők állandó idézése között, melyekre
beszédeiben lépten-nyomon rábukkanunk. Ennek az ellentétnek a föl
oldására az a régi és kényelmes formula állott fenn, hogy az egyházi
írók, akiknek stílusa különben tipikusan skolasztikus, tehát a szépre mit
sem ád, erkölcsi tételek igazolására fordulnak az antik írókhoz. E z igaz.
Különösen antik tárgyú példákat, elbeszéléseket választanak ki. Igen ám,
csakhogy az antik és keresztény erénytan éppen humanisztikus pontokon
érintkezik. És a szövetségesnek érzett retorikából és költészetből szívesen
vesznek humanista tartalm ú idézeteket. E z még nem a stilárisan tiszta
humanizmus, de tagadhatatlanul azonos vele tartalmilag. És az első
humanisták, mint Giovanni de Ravenna, Coluccio Salutati stb. sem sokkal
tisztábban írnak. Meg aztán éppen Temesvári Pelbárt Aristoteles vagy
Vergilius pokolraküldésével, erkölcsének megszólásával nem irodalmi
értékítéletet mond ki, hanem a Krisztus megváltásában nem részesült
embert ítéli meg. Dantének legfőbb tekintélye a Filozófus, irodalmi esz
ménye, vezetője, legnagyobb szimbóluma Vergilius és mégis a pokol
előcsarnokába helyezi őket.
Temesvári Pelbárt m agyar tárgyú beszédeinek olvasása arra a meg
lepő eredményre vezetett, hogy Szent Lászlóról szóló második beszéde
teljes egészében a keresztény humanizmusnak van szentelve, pontosabban
a lélek méltóságáról, természetes és benső nemességéről szól. A humaniz
mus állítólagos ellensége négyféle nemességet különböztet meg : «carnalis»-t és «legálisát, spirituálisát és «virtuálisát. A z előbbi kettő a földi,
születési és adományozott, tehát külső nemesség, a másik kettő az Isten
arcára terem tett ember természetes, valamint erénygyakorlaton alapuló
nemessége. A beszéd Ciceróra a császárkori és késő római, valamint
patrisztikus humanizmus szerzőire támaszkodik. Ciceró «De officiis»-ét,
Seneca híres humanisztikus eszmefuttatását, a «De clementia»-t a késő
római Boetiust és Cassiodorust, használja. Ezenfelül Augustinus, Ambrosius, Hieronymus és Nissai Szt. Gergely a forrásai. Kimondja, Nissai
Gergely alapján, hogy mindannyian egyformán nemesek vagyunk, mivel
Isten arcának mására alkottattunk. Isten arcát tisztelni kell és meg kell
őrizni, ez a lelki nemesség törvénye. A dignitas hominist úgy kell meg
őrizni, hogy erényekre törekszünk. Aristotelest hozza föl tanúnak arra,
hogy az erény és a bűn határozza meg a nemest és a nemtelent. Cicerótól
bátorítva mondja ki, hogy az a kétségbevonhatatlan nemesség, melyet
kipróbált erkölcsök ékesítenek. Temesvári Pelbárt kifejti, hogy az alá
zatosság, a megbocsátás, az igazmondás és méltányosság azok az erények,
amelyek által az igazi nemesek Krisztushoz lesznek hasonlatosak. így
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emelkedett föl az erények ranglétráján Szent László, a magyarság «nobilis
patronus»-a.
Temesvári Pelbárt a maga szókimondó módján igen éles kijelentése
ket tesz a világi nemességről, a szegény és egyszerű nép nemtelen elnyomá
sáról. De csak egyetlen kurta mentegetődzésfélét hallat: «Mindezeket nem
azért prédikáljuk, hogy a nemes embereket m egzavarjuk, hanem, hogy
erényre intsük őket.»
Ha nagy szerepet kell is tulajdonítanunk a pécsi beszédeknek, mindaz
eltörpül Temesvári Pelbárt rendkívüli tekintélye és népszerűsége mellett.
Néhány évtized alatt az a műve, amelyben ez a beszéd megjelent, tizennyolc
kiadást ért. Mintabeszéd volt, m elyet országszerte kivonatoltak és hasz
náltak. Benne együtt találták mindazt, amit a keresztény humanizmus
társadalmi téren tanított. De az igazság kedvéért meg kell állapítanunk,
hogy az irodalmi m űveltség nemessé tevő ereje hiányzik belőle. Magyarországi Mihály dominikánus hitszónok beszédében azonban már ez is
megtalálható.15
Mennyivel természetesebb ezekután, hogy M átyás király kisebbik
kancelláriájából olyan nemesítő levelek és kegyelm i határozatok kerültek
ki, amelyekben a nemesi hírnév és becsület immár nyiltan a humanitasszal, m agával a kifejezéssel is egyértelmű. E g y nemesítő formula arról
beszél, hogy a király valakinek megadja a nemességet, illetve csak külső
leg elismeri, mert erényei következtében már rég nemes. E g y másiknak
pedig, akit hűtlenséggel vádoltak, visszaadja nemesi rangját, melynek
elvesztésével, «amissione honoris et humanitatis» büntette. Olyan fél
művelt és egyszerű író, mint Szerémi György, hivatalos iratok, mint
zágrábi bírósági jegyzőkönyvek, levelek, mind humanitasszal jelölik meg
a becsületet. Többhelyütt ez már szűkkeblű rendi eszménnyé válik.
A negyedik okmánycsoport azonban arra mutat, hogy éppen egyházi
részről terjesztik k i egyre jobban a szociális humanizmus fogalmát. Az
egyszerű származású Váradi Péter kiemeli az «ingenita humanitas»,
az «ingenita virtus» nagy értékeit. E z a megállapítás teljességgel benne
gyökerezik a humanizmus ama tanításában, mely az ember Istentől
formált arcát és a természeti képességeket oly sokra tartja. De ugyancsak
Váradi Péter áll azoknak az egyháziaknak az élén, akik a jobbágyok
terhein enyhíteni törekednek, éppen humanista gondolkozásuk követ
keztében. Bakócz Tam ás védelmére kel a parasztságnak, midőn Werbőczi és társai m egfosztják szabad költözködési jogától. Gosztonyi
15
V. ö. Temesvári Pelbárt : Pomoerium
X V . E$ sl. E sa ; Magyarországi Mihály ^ é r 
dé sanctis, Pars aestivalis, Hagenau 1509.
mones tredecim. Coloniae 1487. IV. D2b.
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János rongyot tömet ágyúiba, melyekkel a lázadó parasztokat szétzavarja,
hogy kárt ne tegyen bennük. Fráter György a legteljesebb mértékben
segíti és védelmezi a jobbágyságot és másokat is figyelmeztet ilyen bánás
módra. A X V I. sz. második felében egyszerű származású humanisták,
mint Enyedi György, Bocatius János, majd pedig a magyar sztoikusok,
mind, mind a természetes nemességre figyelmeztetnek és arra, hogy a
műveltség nemesít.
E vvel elérkeztünk a humanizmusnak egy másik nagy szerepköréhez.
A katonai kiválasztás mellé odahelyezte és k ivívta az irodalom meg
becsülését, megteremtette mindennemű magyar irodalom hátterét és
előföltételeit. A humanizmus vezette rá a kancelláriát irányító főpapokat
s magukat az uralkodókat is Nagy Lajostól Mátyás királyig, hogy a tisztán
önmagáért való irodalom méltó a pártolásra, hogy a reális valóságokon
túlmenő értéket jelent, s hogy a művelt ember értékesebb ember. A magyar
humanizmus nagyszámú emlékeit végigtekinve azt kell látnunk, hogy
mecenásés író kapcsolatának kifejezésére egyértelműleg a «humanitas»-t
használja. Az irodalmi élet ez alapvető viszonya, valamint író és olvasó
irodalmi alkotás és utánzás, tettek és irodalmi halhatatlanság,
alkotó öntudat, levelezés, viták, találkozások, az irodalmi élet
mindennapjai mind olyan fogalmak, amelyek azelőtt, vagy teljességgel
ismeretlenek voltak, vagy pedig a királyi kancellária szűk irodalmi
körére korlátozódtak a X I. századtól kezdve. Janus Pannonius tette
valóban mérhetetlenül nagy. M intő mondta, átvitte a Múzsákat az Isterpartjaira. K öltő, irodalmár mert lenni ott, ahol ez még mai értelemben
teljesen ismeretlen volt. Merte vállalni a m agányt s az újítók keserű
gyönyörűségét. Világi költő mert lenni, mert írni szerelemről, betegségről,
családjáról, tájról, föl mert dobni és meg mert szikráztatni ötleteket.
Nem is tudjuk felfogni, hogy milyen valószínűtlenül nagy alak volt.
ö lett, Európa felé, mint — Huszti József kifejtette — a megbecsültetésnek olyan példája, aki csak Petőfivel mérhető össze.16 S a magunk számára
is csak Balassival, Berzsenyivel, Vörösmarty vai, Babitssal említhető
együtt.
Az irodalom befogadtatása kedvéért igen sokat, talán a legtöbbet
Mátyás király tette, aki tudatosan nevelte udvarának előkelőit az iroda
lom pártolására. T u dtunkkalőazelső, aki költőt nemesi birtokkal kitün
tet: Francesco Benincasat.17 Ulászló már Bonfinit emeli nemesi rangra.
16 Huszti József : Janus Ponnonius, Pécs,
1931. 296. 1.
17 V. ö. Callimachus. Tanulmány Mátyás
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király államrezonjáról, Budapest, 1931.
Minerva-Könyvtár, X X X V I. 38. .

Ferdinánd Tinódi Lantos Sebestyént, Rudolf Bocatius Jánost. A magyar
országi deákság, elsajátítva a humanista műveltséget, az irodalom új
megbecsültetését látva ír széphistóriákat, epikus énekeket és lantos
szerelmi énekeket. A fegyver mellé egyenrangú társként odakerül a «szép
tudomány.»
Még akkor is kísért az irodalom, amidőn a magyarság misszi
éppenséggel a harcot állítják a középpontba. Werbőczi Tripartitum á m
előszavában arról beszél, hogy a magyarság régente nem annyira irodai0
bán, hanem tettekben lelte öröm ét.18És büszkén utal a humanista megfo
galmazású misszióra: a magyarság a kereszténység védőpajzsa s ez a harc
nemesi kiválasztásának is alapja. N agy tévedés lenne a humanista Wer
bőczi e kitételét úgy értelmezni, mintha azáltal elutasítaná az irodalmat.
A tettek elsőbbségének büszke öntudata hatja át, de kitételében sok van
az irodalmias magatartásból. K i nem mondja ugyan, de az idegenebb
polgár eszmény áll a m agyar hivatás ellentéteként. Éppen úgy, mint
Vergilius Aeneisében, a görögök művészeti készsége és irodalmi tehetsége, a
keleti népek csillagászati tudománya van szembeállítva a római katonai
eszménnyel, uralmi öntudattal. De Vergilius Rómát a nagy egyensúlybahozót, éppen az augustusi «pax Romana» idején magasztalja a római
irodalom egyik legnagyobb, mindenesetre a legjellegzetesebb alkotásá
ban. Werbőczi pedig a m agyar humanizmus fénykorában maga is huma
nista létére a keresztény kultúra védelmében, egy olyan hatalmas alko
tásban, mely hibái ellenére is a magyarság állami géniuszát fekteti le
írásban, olyan műben, amely éppen a középkori és humanista jogföl
fogást olvasztja szintézisbe.
A magyar humanizmus utolsó fejlődési fokán a latinnyelvű irodalmi
élet és műfajok elmagyaros ódnak. A kancelláriai latin történetírás s a
deákok latin nyelvű följegyzése helyébe m agyarnyelvű memoir-irodalom
lép. A latinnyelvű humanista lírának m agyar megfelelőjét Balassi
Bálint teremti meg. A latinnyelvű stílus tisztaságát visszaállító és meg
őrző törekvések mellé odalép a vulgárisnak, a magyar népi nyelvnek a
fejlesztése, amely Bornemisza Péter munkájában már teljesen öntudatos
s a X V II. sz. közepén a gyulafehérvári nyelvújítók törekvéseiben szinte
szervezetté válik. A latin epikus költészet, sírföliratok, gyász- és házas
sági énekek helyébe alkotja meg Zrínyi a «Szigeti veszedelmet» és Gyön
gyösi István m agyar házassági és gyászénekeit.19 A latin humanizmus a
XVI. sz. második felében és a X V II. sz.-ban hatalmas m agyar ágat hajt.
18
V. ö. Stephanus Werbőczi : Tripar*9 V. ö. A magyarság
titum opus juris. Viennae, 1545 B B . 1.
mányai 54— 5 5 . 3.
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Tehát az irodalomi élet alapfogalmait, az irodalmi környezetet valóban
követte az irodalmi élet.
Nem lenne teljes a kép, ha nem utalnánk a m agyar humanizmus
közvetítő és kisugárzó erejére. A rokon-tanulmányok körében indult
meg először ilyen vizsgálat. Gerevich Tibor, a «Régi m agyar művészet
európai helyzetéirő l írva utalt Magyarország közvetítő szerepére az
olasz renaissance művészet lengyelországi befogadása terén.20 Hoffmann
Edith hasonlóképen rám utatott a m agyar művészi pártfogás terjesz
kedésére a m átyási birodalom nyugati tartományaiban, Morvaország
ban és Sziléziában.21 Itt olyan püspökök honosítják meg a renaissanceot,
akik Magyarországból kerültek oda. Hasonló a helyzet a történetírásban.
A magyarsággal együttélő, nagy kultúrájú szászság történetírása is a
m agyar humanizmus hatása alá került, amint erre a m agyar történetírás mestere, Szekfű G yula legutóbb rám utatott akadémiai székfoglaló
jában. A magunk részéről ezt a kérdést a humanizmus területén vizsgálva
igyekeztünk megállapítani, illetve lemérni a m agyar platonista kör s
általában a m agyar politikai és kancelláriai humanizmus mély hatását
a krakói filozofáló kör és a lengyel humanizmus kialakításában. Majd
pedig a m agyar humanizmus hatási körét és hatásának kétségbevon
hatatlan jelenségeit igyekeztünk tisztázni Dalmáciában és Horvátország
ban .22Ehhez járult a legújabb időben Gáldi László kutatása, ki a XVIII.
századi román nemzeti törekvésekben s általában az erdélyi román kul
túrában félreérthetetlenül m egállapította és részletesen kifejtette a magyar
humanizmus döntő hatását.23 A kör ezáltal bezárul.
Végigtekintve a m agyar humanizmus teljesítményein azt kell lát
nunk, hogy a m agyar társadalom szerkezete és gondolkodásmódja sajá
tosan erkölcsi és állam i jellegű humanizmust terem tett. És ha Werbőczi
jogi korpusza a m agyar humanista hivatástudat és jogérzék megörö
kítése mellett súlyos hibákat követett el a jobbágysággal szemben,
hátrányait éppen a humanizmus szociális gondolatai igyekeztek kiegyen
líteni. A m agyar humanizmus a társadalmi kiválasztás és a néppel való
bánásmód terén új eszményeket öntudatosított és azokért harcolni.
20 V. ö. Gerevich Tibor : A régi magyar
művészet európai helyzete, Minerva, 1923.
117. 1.
21 V. ö. Hoffmann E d ith : A Nemzeti
Múzeum Széchenyi-Könyvtárnak az Alpo
kon innen illuminált kéziratai, Magyar
Könyvszemle 1926. 232-4 1. 1.
32 V. Ö. Mátyás udvara és a krakói
platonisták, Apollo, 1935. 63— 69. 1. és
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Callimachus, ld. fentebb. — «Dalmácia, a
m agyar humanizmus kapu ja. » Apollo, 1939.
34— 36. 1.
2* L. Gáldi : L ’influsso dell’ umanesimo
ungherese sul pensiero rumeno, Budapest,
1940. és L ’influsso dell’ umanesimo un
gherese sui paesi vicini, Corvina, 1943.
102— 116. 1.

tudott. A humanizmus rendkívüli irodalmi és társadalmi szerepe iga
zolja azt a fölfogást, hogy a m agyar állam-humanizmus az állam bukása
után is, a szétdaraboltatás idején is fenntartotta nem csak könyvekben, de
örök gondolatokban és élő szívekben a bármikor újra valóraváltható
«virtuális Magyarországot».24 A humanizmus éppen olyan létkérdése lett a
magyarságnak, mint Itáliának. Szerepe a m agyarság fennmaradásában
elvitathatatlan. Ha megmaradt örökségét eltékozoljuk, a m agyar tör
téneti kultúrát hajítjuk el.
KARDOS TIB O R

14 A virtuális Magyarország. A Magyar
Reneszánsz Írók c. antológia bevezetésé-
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ben, Budapest, 1934.
Ritkaságok, 29. sz.
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