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Várnai Dorota

Magyar–lengyel irodalmi 
és kulturális kapcsolatok 

a reneszánsz korában
A  magyar–lengyel irodalmi és kulturális kapcsolatok történetében egyik leg-

izgatóbb id�szak a reneszánsz korszaka. E korszakon belül több állomása is 

volt az intenzív kapcsolatoknak. Az egyik ilyen jelent�s állomást a kora rene-

szánsz kori királyi, illetve mágnási udvarok jelentették. Vitéz János nagyváradi 

udvarában tartózkodott Grzegorz z Sanoka lengyel püspök, aki ott tanulta el 

a humanista udvartartást, és a nagyváradi udvar mintájára rendezte aztán be 

saját udvarát is, mely így az egyik els� humanista udvar lett a lengyel földön. 

Továbbá Mikołaj Lasocki, aki I. Ulászlóval érkezett Budára 1440-ben, és a ki-

rály halála után nem tért vissza Rzeczpospolitába, hanem szintén Vitéz János 

nagyváradi udvarában találta magát – a kés�bbi nagy humanista magyar költ�, 

Janus Pannonius mecénásaként, híres beszédek alkotójaként (melyekben a 

pápát és az európai uralkodókat a magyarok megsegítésére buzdította a török 

Porta ellen), illetve számos humanista vitaverseny résztvev�jeként.

Ekkortájt Corvinus Mátyás udvarában is találunk lengyeleket. Amikor a ki-

rály létrehozta Pozsonyban az Academia Istropolitanát, gondosan válogatta az 

oktatókat. A  válogatás eredményeként a lengyel Marcin Bylicát hívta oda, az 

egyetem megsz�nése után pedig, 1472-t�l Bylica a király udvari asztrológusa 

és több latinul megírt könyv szerz�je lett. Legfontosabb m�ve a magyar váro-

sok összeírása a földrajzi szélesség és hosszúság pontos megjelölésével.

A magyar–lengyel kapcsolatok történetében a következ� fontos állomás a 

krakkói nyomdászat. Már 1473-tól m�ködött Krakkóban vándornyomda, aztán 

pedig rohamosan alakultak meg nyomdák (olyan híres nyomdászokkal az élen, 

mint Wietor, akinek fontos szerepe volt a magyar könyvkiadásban is!). A 15. 

század második felében és a 16. század els� felében, kb. a hatvanas évekig 

Krakkó fontos és vonzó m�vel�dési és tudományos központ volt a magyar ifjak 

számára, akik a Krakkói Akadémián végezték el tanulmányaikat, de sokan dol-

goztak is, pl. a nyomdákban. Ez nagy jelent�séggel bírt a magyar szellemtör-

téneti folyamatok szempontjából, hiszen az akkori kaotikus politikai viszonyok 

miatt Magyarországon csak kés�bb jöhettek létre az els� nyomdák. A krakkói 

nyomdákban adták ki az els� magyar könyveket is. A lengyel nyomdaipar má-

sik kihatása a magyar irodalomra, illetve a magyar könyvkiadásra a lengyel 

nyomdászok tevékenységében nyilvánult meg a magyar földön. A humanizmus 

korában az Európa-járás megszokott dolog volt, és a vándor humanisták nem-

egyszer más-más városokban dolgoztak, így pl. éppen a lengyel nyomdászok, 

akik a magyar földön végzett munkájuk során tudásukkal és tapasztalatukkal 

jelent�sen hozzájárultak a magyar könyvkiadás fejlesztéséhez: Rafał Skrzetus-

ki-Hoffhalter és Rudolf Skrzetuski-Hoffhalter (apa és fi a). És ne feledkezzünk 
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arról sem, hogy a Károlyi-bibliát is Mántskovits Bálint lengyel származású 

nyomdász vezetésével nyomtatták ki, Lengyelországból hozott papíron.

A reneszánsz kori kulturális hatásokat vizsgálva, külön fejezetet jelentenek 

a lengyel költ�k magyar élmények ihlette versei, ezek közül jelen írásunkban 

kett�t említünk.

Magyar földön is folytatta irodalmi tevékenységét Paweł z Krosna (1470–74 

körül – 1517), latinosan Paulus Crosnensis Ruthenus, lengyel újlatin költ�, 

a  Krakkói Akadémia mestere, aki több szállal is köt�dik a magyarokhoz. 

1507-ben pestis el�l menekülve Magyarországra került, ahol több helyen is 

megfordult, többek között Báthori István budai várnagy, illet�leg Perényi Gá-

bor udvarában. A magyar urak felkarolását versekkel hálálta meg, több dicsér� 

vers, panegirikusz, alkalmi vers született a tollából. Báthori Istvánnak dedikál-

ta az egyik, Szent László magyar királyról írt költeményét, Perényi Gábornak 

pedig több versét is dedikálta. A  magyar földön írt verseit az jellemzi, hogy 

nem lengyelként, hanem magyar hazafi  képében mutatkozik be, Szent László 

királyt pedig a lengyelek leigázójaként énekli meg. A  másik fontos eredmé-

nye magyarországi tartózkodásának az, hogy vélhet�leg Perényi unszolására, 

neki fogott Janus Pannonius verseinek kiadásához, így 1512-ben Bécsben neki 

köszönhet�en jelent meg az els� nyomtatott Pannonius-kötet.

A másik költ�, akit a magyar föld ihletett meg, Adam Czahrowski katona- 

költ� volt. 1588-ban került Magyarországra, ahol aztán kilenc éven keresztül 

katonáskodott különböz� magyar végvárakban. A hosszú katonáskodás ideje 

alatt versekben örökítette meg élményeit. Ezekb�l a versekb�l kiolvasható a 

török elleni háború története, a harcok útvonala, a magyar katonák harci és 

erkölcsi helytállása, az egri véd�k iránti nagyfokú tisztelete. Kilenc év alatt a 

lengyel katona-költ� valamicskét megtanulhatott magyarul, hiszen a verskötet-

ben több magyar szót, magyar városok nevét, de egy teljes magyar mondatot is 

találunk. Czahrowski magyarországi versei között van egy, amelyik m�vészileg 

kimagaslik a többi közül. Ez a Duma ukrainna (Ukrán ének) c. vers, mely arra 

enged következtetni, hogy a lengyel kalandor valahol ott a magyar végeken 

találkozhatott Balassi Bálinttal, a magyar katona-költ�vel, de legalábbis ismer-

hette az In laudem confi niorum, A  végek dicsérete c. versét. A  lengyel vers 

ugyanis, mely nem túlságosan tehetséges költ� tollából keletkezett, úgy t�nik, 

Balassi versének a fordítása lehet. Czahrowski versei a Threny i rzeczy rozmai-

te c. kötetben 1597-ben Poznańban és 1599-ben Lvivben (Lwów) jelentek meg.

Beszélnünk kell azokról a lengyel m�vekr�l is, amelyekb�l magyar fordí-

tások készültek a 16–17. században. Ezek a fordítások korántsem olyan nagy-

számúak, mint a latin nyelvb�l átültetett m�veké, de a populáris, népszer� iro-

dalomhoz tartoztak, és igencsak kedveltek voltak. A premodernizmus korának 

magyar szerz�i, az általánosan uralkodó szokáshoz híven, sok esetben nem 

h� fordítást végeztek. Inkább szabad fordításokról, illet�leg parafrázisokról 

beszélhetünk.

A lengyel nyelvb�l való fordítások túlnyomó részét a kalendáriumok jelentik. 

Ez ugyan nem a m�velt elitnek szánt irodalmi m�faj volt, de fontos helye volt 

mind a lengyel, mind a magyar reneszánsz kori és kés�bbi irodalomban is. Az 

1540-es években a már említett Wietor híres krakkói nyomdájában napvilágot 

látott Calendarium magyar nyelven (Calendarvium magiar nielwen) az els� 
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ilyen jelleg� munka, melynek szerz�je Székely István, volt krakkói diák, a ma-

gyar humanista írásbeliség egyik vezéralakja, akinek több, már magyar nyelv� 

m�ve is napvilágot látott Krakkóban (pl. már 1538-ban a Keresztyénségnek 

fundamentomáról való tanuság és Istenes Énekek, 1548-ban Soltar Könü 

Szekel’ Estuantul magiar nielre [így] fordítatott. Touabba ez Soltar vtan Szido 

szolasnac mogia es nehez heliecnec Röuideden valo magiarazatia Psalmu-

sonkent következic. Tablaia is vagion…, végül a híres Chronica ez Vilagnac 

Yeles dolgairol. Szekel Estvan Craccoba Niomtatot… M.D.LIX). �  indította el 

lengyel mintára, illet�leg a lengyel szöveg alapján készített magyar kalendá-

riumokat, melyekben id�járás-prognózisokat, történelmi eseményeket, de 

számos verset is feljegyeztek. Így értékes adalékokkal szolgálhatnak a m�ve-

l�déstörténet számára. Minden magyar kalendárium címlapján feltüntették a 

szerz� nevét, aki minden esetben egy Krakkóból származó írónak bizonyult.

Székely István után nem más, mint a humanista magyar próza egyik leg-

jelent�sebb alakja, Bornemisza Péter is magyarosított lengyel kalendáriumo-

kat. Az egyik fordítást és átdolgozást – Tomasz Piotrkowczyk 1562. évre szóló 

kalendáriumát – a már említett Rafał Hoffhalter-Skrzetuski lengyel nyomdász 

nyomtatta ki 1562-ben: Kalendárium es az áegh forgasabol való igaz itiletek 

Ky az Craccai Tiotroconi Thomas szerzese szerind forditaték magiara, Pesti 

Bornemissa Péter deák által. Az edes iduoezitoe Vrunk Jezus Christus szulete-

senek M.D. LXII. Esztendeire. Az felséges Chazarnak engedelmeeboel niomta-

ta Raphael Hofhalter.

Ezek a kalendáriumok azért is fontosak, mert számos érdekes információt, 

leírást tartalmaznak Lengyelországról. Irodalmi érdekessége is volt ennek a 

m�fajnak, hiszen már az els� m�vel�je, Székely István elhelyezett kalendáriu-

mában az id�járásról szóló verseket, amelyeket lengyel szövegekb�l fordított.

A  lengyel forrásból készült kalendáriumok a 17. század közepéig jelentek 

meg Magyarországon. 1621-ben Nagyszombatban nyomtatták ki bizonyos 

doktor Sdakowski kalendáriumának a fordítását, 1650-ben jelent meg Damjan 

Pajecki csillagász Rákóczi Györgynek dedikált kalendáriuma, amelyet egy évvel 

kés�bb, 1651-ben külön a magyarok számára magyar nyelven is kinyomtatták. 

Jan Ślaski szerint, 1578-tól a század végéig minden évben jelentek meg len-

gyel kalendáriumok magyar fordításai, illetve átdolgozásai, némelyiknek több 

kiadása is.

A kalendáriumok mellett meg kell említeni még egy érdekes fordítást, mely 

lengyel m�b�l készült. 1531-ben nyomtatták ki Krakkóban Stanisław Kleryka 

Fortuna c. m�vét, mely négysoros versekbe szedett, különböz� alkalmakra 

szóló kockajóslásokat tartalmazott, mint pl. a foglalkozás, szolgálat vagy hi-

testárs választása. A m� ugyan a középkori hagyományokra épül, de szerz�je 

tovább ment, és tollából egy tréfás versgy�jtemény került ki, mely szatirikusan 

láttatja az egyes rendeket (udvarit, egyházit stb.). Ennek a verses jóslatok gy�j-

teményének a magyar fordítása a 16–17. század fordulóján jelent meg, és úgy 

t�nik, a m� nagy népszer�ségnek örvendett, mert még 1868-ban is – tizenha-

todszor! – kinyomtatták Budán, de kés�bb is születtek további átdolgozások, 

s�t egy német fordítás is.

Ezek a kalendáriumok a népszer�, populáris, inkább a plebejusok által 

kedvelt irodalomhoz tartoztak. De az elit olvasó is kapott lengyel szerz�kt�l 
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származó átültetéseket, els�sorban vallási jelleg� m�veket, zsoltárokat vagy 

énekeket. A lengyelül jól tudó Balassi Bálint lefordította Jakub Lubelczyk  LXVII 

zsoltárát, de más magyar szerz�k is szívesen fordították Jan Kochanowski 

zsoltárait és Artomiusz Krzesichleb énekeit is. A  lengyel zsoltárok és énekek 

nagyrészt névtelenül jelentek meg, a  17. században pedig több protestáns 

énekgy�jteménybe is bekerültek.

Balassi Bálint – a magyar reneszánsz irodalom kiemelked� alakja – élete 

és munkássága is jó példázza a magyar–lengyel kapcsolatok alakulását. Közis-

mert, hogy a magyar költ� három ízben is járt a lengyel földön, s mindhárom 

alkalom sokat hozott a magyar irodalom számára. El�ször 1570-ben járt Krak-

kóban, amikor a Balassi család kénytelen volt menekülni a Habsburg császár 

el�l, és a lengyel földön talált menedéket. Akkor, a szül�k megvigasztalására 

(„szerelmes szüléinek háborúságokban való vigasztalására”) fordította a fi atal 

Bálint egy lutheránus prédikátor könyvét Beteg lelkeknek való füves kertecs-

ke címen, amelyet Krakkóban 1572-ben ki is nyomtattak. Azután 1576-ban 

Báthory István kíséretében vonult be Krakkóba, és részt vett a király gdański 

hadjáratában. Ebben az id�ben születtek a Célia-versek. Végül 1589-ben egyik 

éjjel magányosan lovagolva újra elhagyta Magyarországot, és eljutott a Gdańsk 

mellett lév� Braniewóba, ahol a híres jezsuita kollégium vendégszeretetét él-

vezhette, és ahol megszülettek a gyönyör� és megindító istenes versei, mint 

ahogy Az tenger partján Oceanum mellett c. verse is:

Kegyelmes Isten, kinek kezében

���életemet adtam,

Viseld gondomot, vezérld utamot,

���mert csak rád maradtam.

Most is csak benned reménségemet,

���Uram, helyheztettem,

Magam rád hattam s rád támaszkodtam,

���te alád vetettem.

Hallgass meg azért te nagy nevedért

���én könyörgésemben,

Mutasd meg jódot, sok áldásidat

���az én szerencsémben.

Ezeket írám az tenger partján

���Oceanum mellett,

Kilencvenegyet mikor jedzettek

���másfélezer felett.

Más magyar költ�k is a lengyel földön találtak menedéket. Illésházy István 

– gazdag mágnás, politikus, költ� – 1602-ben kénytelen volt menekülni, szin-

tén a Habsburgok el�l. A lengyel földön való bujdosása során került ki a tollá-

ból a magyar kés� reneszánsz kori irodalom egyik gyöngye, a magyar nyelven 

íródott Ferendum et sperandum, mely a lengyel és a magyar neosztoikusok 

kapcsolatairól tanúskodik.

A magyar–lengyel irodalmi kapcsolatokról beszélve nem szabad elfeledkez-

nünk arról, hogy a 16. században Lengyelországban rendkívül „divatos” volt a 
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magyar tematika, amely megjelent több lengyel történetírónál, többek között 

Jan Długosz, Kallimach, Maciej Miechowita, Łukasz Górnicki m�veiben, de a 

költ�k is szívesen nyúltak magyar témákért. Itt meg kell említeni Klemens Ja-

nicki VIII elégiáját, melyben Buda elestér�l ír, vagy Stanisław Gąsiorek Cantio 

de Hungaria occupata c. énekét. Divatban voltak epithalamiumok – magyar–

lengyel házasságkötések alkalmából íródott versek is. Ilyen például Andrzej 

Krzycki I. (Öreg) Zsigmond és Szapolyai Borbála esküv�jére írt költeménye. Sok 

16. századi költemény adózik Báthory István lengyel király nagyságának, mint 

ahogyan a kit�n� lengyel költ�, Mikołaj Sęp-Szarzyński VII Éneke (Pieśń VII) 

is. Jan Kochanowski Fraszkáiban (Apró-csepr�k) pedig az Erdélyb�l Krakkóba 

érkezett híres és népszer� lantost, Bakfark Bálintot örökítette meg Bekwarkról 

és A háziasszonyról c. verseiben.

A  magyar témának a lengyel irodalomban még egy érdekes (és tanulsá-

gos!) megjelenítése volt: az ún. exempla – példázatok. A hazájukban fokozódó 

erkölcsi romlást látó írók a magyarokat ért tragédiával próbálták meg felnyitni 

a lengyel nemesség szemét, bemutatva az Isten által a magyarokra hozott 

szörny� büntetést, amit a pogány török megszállás jelentett. Piotr Skarga je-

zsuita író Kazania Sejmowe (Szejmbeli prédikációk) c. m�vében er�teljesen és 

nagyon képletesen idézi fel, hogyan bántak el a törökök a magyarokkal. Abban 

a reményben teszi ezt, hogy fel tudja rázni az olvasót, aki dörgedelmes hang-

jának köszönhet�en észreveszi, hogy a Rzeczpospolita éppen olyan, mint egy 

süllyed� hajó, amelyet meg kell menteni, nehogy a lengyelek is a magyarok 

sorsára jussanak. Mint ahogyan egy névtelen szerz� Pieśń o Węgrach (Ének a 

magyarokról) c. 1560-ból származó énekében is arról ír, hogy „valaha gazdag 

magyarok most török rabságban senyvednek, messzi földre elvitték gyermekei-

ket, feleségüket, megfosztották vagyonuktól”. Az ilyen példázatokat több len-

gyel író is felhasználta m�veiben, pl. Jan Kochanowski, Stanisław Orzechowski, 

Łukasz Górnicki, Andrzej Frycz Modrzewski. A magyar példázatoknak – amelyek 

nem mindig feleltek meg a történelmi valóságnak – egy céljuk volt: felrázni a 

lengyelséget, és cselekvésre buzdítani!

Az eddig eltelt ezer év alatt a magyar–lengyel barátság egyik megjelenési 

formája a m�vészet és tudomány. Azt kell mondanunk, hogy a reneszánsz 

kor, amely eleve nagy gazdagságot hozott a szellemi életbe, a magyar–lengyel 

vonatkozásban is rendkívül gazdag korszak volt, mindkét nép sokat merített, 

nyert egymástól, és jelent�sen gazdagította egymás kultúráját.


