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NEMESKURTY ISTVÁN 

HELTAI GÁSPÁR MAGYAR KRÓNIKÁJA MINT SZÉPPRÓZÁNK BECSES 
DARABJA 

A Figyelő 1877-es évfolyamában Helmár Ágoston lelkes szavakkal emlékezik meg Heltai 
Krónikájának műbecséről: 

„A Hunyadi-monda véleményem szerint fénypontja ezen műnek: fénypontja nem tör
téneti tartalom, de igenis irály és nyelvezet tekintetében . . . Helti Krónikájának a Hunyadi 
család eredetéről szóló szakasza általában véve a költészetnek és különösen a népszerű 
prózának egyik gyöngye . . . A nép ajkán élő rendkívüli ügyességgel és természetes tapintattal 
átdolgozott mondát írt." (170.) 

Idestova kilencven év után alig jutottunk tovább ennél a megállapításnál. Becsüljük 
ugyan a Heltai Krónikát, de éppen ezt a szépprózai becsét alig méltányoljuk. Leginkább még 
Varjas Béla figyelmeztette az olvasót Heltai írói remekléseire a Krónika modern kiadásának 
előszavában. (Bp., 1944.) Horváth János is dicséri érdekes előadását, színes részleteinek élénk 
elbeszélő modorát, de ő is mint Bonfini protestáns szellemű átdolgozóját méltatja. (A refor
máció jegyében. Bp., 1957., 387.) 

Megérdemel-e a Magyar Krónika ennél több figyelmet? 
A Dialógus, a Száz Fabula ismeretében mindenképpen. De akkor is, ha meggondoljuk: 

szépprózánk fejlődése nem az elbeszélő jellegű, nem a novellisztikus, ha úgy tetszik, boccaccioi 
utat követte, hanem például prédikációs könyvek melanchtoni közhelyeit bővítette jellemáb
rázoló életképekké. Bornemisza és általában legjobb íróink a reformáció által fontosnak és 
hasznosnak tartott műfajokba ültették el a széppróza csíráit. A krónika ilyen hasznos és elis
mert műfaj volt, akárcsak a prédikáció vagy az állatmese. 

Érdemes tehát Heltai Magyar Krónikáját szépprózai szempontból is szemügyre venni. 
Kétségtelen persze, hogy a Magyar Krónikát semmiképpen sem sugallta szépprózaírói 

becsvágy. Heltai magyar krónikát akart írni, magyarul, mivel addig csak latin nyelvű krónikák 
születtek; a magyar nép történetét a magyar népnek. Ha meggondoljuk, hogy a magyarok 
történetét németül már a XVI. század derekán olvashatta bárki, aki németül tudott, hiszen 
Bonfinit Svájcban németül is kiadták: akkor enyhén szólva is sürgető volt a vállalkozás. 

Viszont az is kétségtelen, hogy Heltait nem érdekelte a történetírói oknyomozó munka, 
nem vezette az adatok ellenőrzésének becsvágya, ritka kivétellel készen fogadta el a rászár
mazott adatokat, s ezek birtokában arra ügyelt, hogy a históriát szembetűnő erkölcsi tanulsá
gok sorozataként tüntesse fel, melyek mind azt bizonyítják, hogy az isten türelmes, de könyör
telen bölcsességgel igazgatja a világot, és királyok, fejedelmek, hadvezérek és főpapok csupán 
táncoló bábjai ennek a látványos színjátéknak. Számára isten után mindenképpen a király 
következik/— így is osztotta be könyvét Bonfinival részben ellentétben — mint e furcsa komédia 
főszereplője, aki legyen gonosz vagy jó, vitéz vagy gyáva, bölcs vagy ostoba: a történelem 
csomópontja és az események zavaros forgatagában az egyetlen tájékozódó pont. 

Ha pedig valaki mint ilyen moralitást, mint ilyen exemplumgyűjteményt tekinti a törté
nelem menetét: akkor egyéni véleménye s vele írói becsvágy sugallta gondolatai könnyen 
belecsémpésződnek a szövegbe. 
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Mint ahogy így is történt. 
Heltai öreguras ingerültséggel hessenti el azokat az okvetetlenkedőket, akik tudós pedan-

tériát kérnek tőle számon: „A finnyás olvasóknak vagyon deák Bonfiniusok, ott megolvashat
ják, ha igen nagy kedvek vagyon hozzá."(6.) 

Vizsgáljuk meg Bonfini szövegét is, Heltaiét is, hasonlítsuk össze a kettőt, s akkor kide
rül, milyen szerepe van Heltai írói tehetségének és alakító kedvének a Magyar Krónikában, és 
valóban szépprózánk történetének egyik darabja-e, vagy érdemesebb-e inkább a tiszteletre
méltó Székely István mellé rakni a polcra, porosodni. 

Heltai Magyar Krónikája az egyetlen szerinte igazi könyvnek, a bibliának mintegy 
illusztrációja; olvasókönyv, kresztomátia a biblia téziseihez. Az ilyen példatártól azonban a 
szépprózai alakítás korántsem idegen. 

A Magyar Krónika szépprózai vonatkozásai a fordításban 

Nézzük mindjárt Bonfini egy hosszabban összefüggő részét in medias res. 
Vegyük elő azt a fejezetet, amelyik a Prágában raboskodó Mátyás és a királlyá válasz

tásáról értesült cseh király közötti párbeszédet írja le. Bonfininél ez a III. kötet 213. lapján 
olvasható. (Antonius de Bonfinis Rerum Ungaricarum Decades. Ediderunt I. Fógel et B. 
Iványi et L. Juhász in IV. Tomis, Lipsiae, 1936. et Budapest, 1941.) 

Lényege, hogy Mátyást a vacsoraasztalnál maga elé ülteti a király; emiatt Mátyás 
zavarba jön, eszébe jut ártatlanul kivégzett bátyja, nem tudja mire vélni ezt a kedveskedést; 
töprengésének Podjebrád vacsora utáni bizalmas szavai vetnek véget, aki egy ravasz és kör
mönfont oratióban azt a feltételt szabja Mátyásnak, hogy akkor engedi szabadon, ha leányát 
feleségül veszi, ehhez viszont stafirung, a stafirunghoz pedig pénz kell. Tehát fizess, és vedd el 
a lányomat. E beszélgetés után kerül sor a magyarországi események előadására. 

Ez a Bonfinire általában jellemző szövegrész jól mutatja az olasz humanista alkotás
módját: irodalmi becsvággyal alkot, szépprózai erényekkel kíván ékeskedni, nemcsak az oknyo
mozás, hanem a szituáció írói hitele és a megbízó — Mátyás király — íróilag meggyőző lefes-
tése is érdekli. Thuróczihoz képest, aki mindössze pár fanyar és ironikus mondattal intézi el 
az ügyet — „Podjebrád György büszke ember volt, sok beszéddel zaklatta Magyarország új 
királyát és addig beszélt neki, mig leányát el nem jegyezte. De utóbb is, midőn már hazaké
szült, addig el nem engedte, mig váltságdíjul sok-sok aranyat nem fizetett neki." — nem a 
történettudós kutató szemével vizsgálja meg ezt a kérdést, hanem a Mátyás körében elterjedt 
anekdota ismeretében íróilag bővíti ki a szabadonbocsátás egyszerű tényét: hogy viselkedik 
Mátyás, mit érez, miért érzi, mit gondol magában, hogyan fogalmazza meg a cseh király körmön
font kettős feltételét: a házasságot és a váltságdíjat, milyen teátrálisan készíti elő vacsorakor 
az örömhírt stb. Bonfini szövege sokkal hosszabb, mint Thuróczi pár évvel korábban készült 
krónikájának két mondata, de nem adatközlésben hosszabb, hanem írói hangulatformálás
ban. Érdekes ez azért is, mert a szépprózai erények Thuróczi mestert sem hagyták hidegen: 
ő leginkább a természetleírásokban jeleskedett, mint ahogy most is, e pár tömör és megvető 
mondat után nagy kedvvel föstögeti az ébredező tavaszi tájat: „Midőn langyos zefirek fuvalla
tán a kemény téli hideg megenyhül, a hó megolvadva hömpölyög a hegyek ormáról a mély 
völgyekbe, s a várt enyhe tavasz édes énekre nyitja a madarak torkát: az új királyt fegyveres 
cseh kisérettel Strasnitz városához . . . vezérelték." — Bár vizsgálódásunk tárgya nem Bonfini, 
annyit mégis meg kell jegyeznünk, mint tárgyunkhoz tartozó megfigyelést, hogy itt, e szöveg
részben, de másutt is, Bonfinit általában a jellemzés és az írói motiváció erősen vonza, míg 
Thuróczi a hangulat és tájfestést kedveli. íme itt is láthatjuk, amint a csalafinta Podjebrád 
György kézdörzsölgetve jut el egyetlen irdatlan mondatáradatban az udvarias magasztalástól 
a pénz kéréséig. A „leányom" szót a világért ki nem ejtené, és a hatvanezer forintot mintegy 
mellékesen böki ki: „hogy az áldott házasság költségeinek súlyát megkönnyíthessem, hatvan
ezer aranyat nyugodtan lefizethetnél nekem . . . . " 
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Mindenképpen jelen van tehát Bonfini művében is az írói megformálás igénye és célki
tűzése, így például az asztalnál ijedten hallgató és meglepetésében vacsorázni sem tudó ifjú 
rajza is. Az már tehát bizonyos, hogy az a Heltai, aki — amint azt a Dialógusban és a Száz 
fabulában láttuk — szívesen beszéltette alakjait a maga kezdeményezéséből is, még ha forrása 
nem is szolgált például: Bonfiniben mindenképpen bátorítást kapott. 

Bonfini írói jellemrajzát Heltai nem fejleszti tovább. Készen veszi, amit Bonfini ad, 
legföljebb a reformáció híveként kicsit átsimítgatja. Eléggé pontos fordítást kapunk, e tekin
tetben nincsen itt semmi rendkívüli. Jóízű, kellemesen folyó magyar nyelvet olvasunk. Leg
följebb olyan mozzanatok érdemelnek figyelmet, mint az, hogy a cseh király a kertbe hivatta ki 
Mátyást vacsora után; hogy a plebs szót községnek fordítja; hogy a humanista mondatsoroza
tot a dicsőségről, „Corvin"-Hunyadi János érdemeiről és általában a nagyravágyásról elhagyja; 
végül, hogy azt a részt: „ íme nincs még három holnapja a László király halálának, és mindket
tőnket a kegyelmes isten királlyá tőn" — mintegy csattanós felsóhajtásként a kerti beszélgetés 
végére teszi, holott az Bonfininál a cseh király áradozásának közepetáján van. (255.) 

Viszont teljes mértékben és Heltai Krónikájára jellemzően új dolog az, hogy Heltai 
megszakítja Bonfini folyamatos előadásmódját, és az előadottakat úgy cselekményesíti, úgy teszi 
drámaibbá, pergőbbé, izgalmasabbá, hogy a Budán történteket a prágai kerti beszélgetés közé 
iktatja. Ezáltal az olyan, Bonfininél is meglevő — és semmiképpen sem krónikába illő — moz
zanatok, mint az álmélkodással, reménységgel, emellett félelemmel is rakott szívű Mátyás töp
rengése a vacsoránál nagyobb súlyt kapnak, mert íme, miközben Mátyás Prágában a vacsorá
nál ijedten-álmélkodva töpreng, azalatt Budán az urak már gyülekeznek, várják a királyt, sőt, 
már a váltságdíjat is hozzák, és mire Mátyás értesül a jó hírről és Podjebrádi György feltételei
ről, addigra „Szilágyi Mihály juta az urakkal és nagy sereggel Stratnica várasba". Ez a filmsze
rűen pergő „montázs" teljes egészében Heltai leleménye, és mint említettük, gyakori fogása, 
tehát korántsem puszta helycsere, vagy szövegkombináció, hanem az írói alakítás egyik módja. 

Máshol is megfigyelhehetjük ezt. 
Miközben Zsigmond azon töpreng, „miképpen egybe kellene békéltötni az urakat, kik 

azelőtt egybevesztenek vala, hogy az ország állandó békességben maradhatna" — „azonközbe 
a Mária királynéasszony színetlen gondolkodók, miképpen bosszút állhatna az Horvát Jánoson 
az anyja halá láér t . . . " (157.) 

Bonfini ezt tömören és ilyenfajta írói ambíció nélkül adja elő: 
„Maria verő, cui nihil materna vindicta videbantür antiquius, dies ac noctes ad id 

Sigismundum irritat, inauditas iniurias et illata probra oculis obiicit. Nullum regalis decori 
simulacrum eum retinere affirmat, nisi in parricidam, qui sacro manus cruore federat reginam-
queinnocentemetvirginemdurocarcere maceraverat, pro dignitate animadvertatur." (III. 27.) 

Azt vélhetnénk ezután, hogy írói nekibuzdulásában a valóban novella vagy elbeszélés 
Jellegű történeteket is kiszínezte és átdolgozta Heltai Gáspár; hiszen már a Száz Fabulában is 
H k í a drágakövet előkapirgáló kakas pár soros meséjének pontos fordításától a nemes ember-

W ^ L a z ördögről szóló önállóan szerkesztett meséjéig. 
^ ^ A Krónikában mégsincsen így. Azokat a históriákat, amelyeket Bonfini is közöl — és 

amelyekről hihetőleg századokon át daloltak a lantosok —, Heltai csupán szép, de lényegtelen 
stilisztikai változtatásokkal fordítja magyar nyelvre. Ugyanannak a felfogásnak az eredménye 
ez, amely felfogás miatt Heltai ügyet sem vetett a német nyelvű fabuláskönyv — a Száz Fabula 
forrása — vidám és szórakoztató novelláira. Nem szolgálták az erkölcs ügyét; világi hívságok; 
nem kellenek. Az a fajta mozgalmas cselekmény, „story" tehát, ami felületes pillantásra a 
modern elbeszélő próza gyökere, és amit a XVI. században az énekelt verses széphistória képvi
selt, Heltai prózájából hiányzik. 

Példa erre Bánk bán históriája. Pontosan fordítja Bonfinit, semmit nem ad hozzá a 
magáéból. Pedig hogy a lélekrajznak milyen változatos bőségét kínálja ez a döbbenetes tragé
dia, azt nem csak Katona József óta tudjuk, hanem a középkori és XVI. századi német és magyar 
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feldolgozásokból is. S így van ez Kontnak és harminc nemes társának Robin Hood-i ízű mondá
jával, Zách Felicián véres bosszújának históriájával is. Nincs más hátra, mint az imént szépnek, 
de lényegtelennek nevezett stilisztikai változtatásokat szemügyre venni. Ilyen Melinda — Kato
najózsef óta nevezhetnénk-e másként, bár Heltai nem tudja a nevét — panasza Bánk bánhoz. 

— Ihol vagyok szerelmes uram! Vagy megversz, vagy megölsz: szabad vagy véle, 
mert erőszakot tött rajtam. (118.) 

Bonfininál ez a keserű kitörés így hangzik: 
— Hoc meo corpore, quamvis animus insons, me tarnen nunc nunc exue, quod alieno 

potius quam meo scelere incestatum est. Proinde, ne animi corporisque mei inexpiabilis homicida 
esse videar neve tua dignitas hac turpitudine polluatur, extemplo, Bancbane, queso, me inter-
fice, ut violatum pudicitie numen ulcisare." (II. 153.) 

Nem is lehet összehasonlítani Heltai magvas tömörségét Bonfini majdhogynem jogászi 
érvekkel okoskodó s éppen ezért máris a kegyelemre számító pátoszával. 

Heltai tizenöt szavában benne van az urát szerető asszony mesterkéletlen felháborodása, 
ebben a felháborodásban az is, hogy a maga halálát őszintén kívánja, s mindent az urára bíz, 
történjék bármi; legfőképpen pedig az élő nyelv semmi mással nem pótolható varázsa. 

S ezzel máris a dialógusoknál vagyunk. Bár, mint említettük, Bonfini is szívesen beszél
teti, azaz inkább szónokoltatja hőseit, Heltai nála is gyakrabban, ahol csak teheti, megszólal
tatja a krónika szereplőit. Varjas Béla találó szavai szerint „a latinban bonyolult obliqua-
formában, körmönfontan megírt" részletek „a magyarban egyenes beszédbe áttéve erőteljes 
drámaiságukkal, szinte az élő, a beszélt nyelv megkapó közvetlenségével" hatnak. (XXXIV.) 

A korona és a kard jelenetében Bonfininél Béla így választja mégis a kardot: „Tunc 
Béla vei premonitus periculi, vei conscientia et fraterna liberalitate victus optatum sumpsit 
gladium, coronam ultro nepoti concessit." (II. 49) Tehát kötött, folyamatos előadásmód: 
Béla a veszélyt is érezve, meg testvéri tapintatból is, a kardért nyúl, a koronát unokaöccsének 
engedvén. Korrekt krónikás-szöveg. 

Heltainál viszont Béla minden magyarázkodás nélkül felveszi a kardot, és így szól: 
— Ides bátyám ! Megérem én a hercegséggel. 
Varjas Béla is idézi azt a helyet a Krónika új kiadásában, ahol Erzsébet anyakirályné 

bosszúra sarkallja Gara Nádort, aki nagy gerjedelmében felajánlja, hogy megöli Károlyt. 
Gara Miklós felele: 
— Akarnád-e, ha valamiképpen hozzáférnénk, hogy Károlyt levághatnánk? 
Mondja az Erzsébet királynéasszony: 
— Vaj mely igen akarnám. 
Mond Gara: 
— Légy veszteg csak. (152.) 

Ez a „vaj mely igen akarnám", ez az izzó szenvedélyt sugárzó sóhajtás, de egyszersmind 
akaratos toppantás is az írói jellemzőerő pompás bizonyítéka, Bornemisza bosszúszomiA 
Elektrájának méltó rokona. Mindebből Bonfininál egy betű sincs. („Elisabetham percon^B 
an Carolum, qui regnum dolo invaserat, e medio tolli velit; affirmat illa nihil hac re sibi fr JWfm 
antiquius. Inteliecto mulieris animo palatínus fortissimum sibi virum esse retulit, cuius audacia, 
operaque tyrannus facile perderetur." III. 16.) 

Mikor aztán ennek a véres eseménysornak a végefelé Horváti János délvidéki nemesúr 
kapta kezei közé a könnyelműen arra utazó két asszony-királyt, 

"Mária királyné-asszony térdreesék eleibe és monda néki: 
— Jó János uram ! Ami meglőtt, az odavagyon, azt vissza nem hozhatjuk. De 

ha ezt az irgalmasságot megműveled velem, hogy békességgel visszaeresztesz, im én 
megeskeszem tenéked, hogy apám gyanánt tartalak és az elmultakról soha nem emlé
közem." (155.) 

Bonfini: 
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„His dictis abiit, at illa collacrimans eum ad se revocari iubet supplexque obsecrat, 
ut se liberet regnoque restituat, quod si eius beneficio assequatur, Ioannem se patris et 
gubernatoris loco semper habituram pollicetur . . . (III. 23.)" 
Tehát éppen ez a nagyszerű és megintcsak közmondás jellegű, ízes mondat: „ami meg

lőtt, az odavagyon, azt vissza nem hozhatjuk" — hiányzik Bonifini szövegéből, s bizonyítja 
újra Heltai szépprózai ambícióit. 

Érdekes, hogy Thuróczinál Erzsébet anyakirályné könyörög térdreesve Horváti János 
előtt; kímélné legalább leányát, Máriát, aki ártatlan; de a nemesúr végig se hallgatja, hanem az 
asszonyi rimánkodás közben eltávozik. Figyelemre méltó, hogy a motiváció szempontjából 
jobb és hitelesebb, ha Mária könyörög, hiszen ő valóban meg is szabadult, s ő még ígérheti, hogy 
mindent elfelejt. 

Még ott is, ahol Bonfini is párbeszédes formát alkalmaz, s ahol ezt Heltai elég pontosan 
fordítja: még ott is érvényesül Heltai ízesebb, elevenebb dramatizáló készsége. Egy hajdan elpár
tolt főúr így szól Nagy Simon hadvezérnek: 

— Lehetetlen dolog ez Simon! Hogy királyt emelhessenek az országba valami 
pártolás nélkül. (266.) 

Bonfini: 
— Simon — mondotta — sohasem lehet királyokat választani viszálykodás 

nélkül. (Nunquam reges, inquit, Simon, sine aliqua secessione creari queunt . . . III. 
230; Geréb L. fordítása: 98.) 

Bonfininál általában szó van arról, hogy a királyválasztás tényéhez elvileg hozzá
tartozik a viszálykodás; Heltainál szubjektív kifakadás tanúi vagyunk, speciálisan a magyar 
viszonyokra értve. 

A moldovai hadjárat során egy székely ember fontos híreket hozott Mátyás királynak; 
de gyanították, hátha kém. Beszélget a király és a székely Heltai Krónikájában: 

— Nem kell, úgymonda, énnekem tolmács, mert magyar vagyok én, erdélyi és 
bejöttem mostan Moldovába, hogy feleségemnek maradékit meglássam itten. 

Hallván ezt a király, fenyegetni kezdé őtet, hogy lásson, hogy hazugságot ne 
mondjon. 

A székely monda: Igazat mondok én. Ha kételködtek beszédembe, tartsatok 
addig őrüzet alatt: hiszem, meglátjátok annakutána, ha igazat mondottam avagy nem. 

Meghagyá a király, hogy őrüzet alatt tartanák a székely embert. (297.) 
Bonfini könyvében a szöveg egyrészt kötött: — „tolmácsra nincs szükség, felelte, 

mert ő magyar s Erdélyből való; azért jött Moldovába, az eseményekről mit sem tudva, hogy 
fölkeresse földijeit" — másrészt nem szerepel a büszke „székely" szó; végül pedig Mátyás a 
maga akaratából parancsolja őrizet alá, vereti bilincsbe a gyanús hírhozót. (IV. 16. — 140.) 

j Heltai viszont ilyet el se tud képzelni egy szabad székely emberről; azért nála a székely önként 
eljtfnlja fel, hogy vegyék őrizetbe addig, amíg igaza ki nem derül. 
••ől és Igen tanulságos a kenyérmezei csatában édes társát, Báthory Istvánt kereső Kinizsi Pál 
kiáltozása Heltainál és Bonfininél. Heltai szövege a latinnak tartalmilag korrekt fordítása; 
ámde míg a magyar mondatok mögött ott parázslik a török szállta XVI. századi Magyarország 
eleven valósága, míg Heltainak elhisszük, hogy igen: így szólítgatták egymást a csatában a 
vitézek, addig a latin mondatok cifra szenvtelenségén érződik, hogy kényelmes könyvtárszo
bában szerkesztették őket össze; az ezer sebből vérző Báthory nem mulasztja el, hogy Kinizsit 
felszólítsa: legyen a katolikus hit, az ország és a haza oltamazója. 

Maga a stílus is figyelemre méltó Heltai Krónikájában. Amint azt sokan megállapítot
ták: magyaros, jóízű, szép. Lássunk erre is példákat. 

Kupa Bonfininél ennek meg ennek a fia (II. 9.); Heltainál „nagy és böcsületes ember 
vala" (64.) A Vértes-hegységben pajzsukat elhányt, megvert német katonák a földbe bújnak, 
vermet ásnak, és magukra húzzák a pajzsot védelmül, mind Bonfini, mind Heltai szövegében; 
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de Heltainál még némi humor is megcsillan: „És ott hallgatnak vala a pajzsok alatt." (82.; 
B.: II. 47.) A pogány lázadás előtt „igen morog vala a község a keresztyénség ellen és igen 
köszerülik vala a kardokat" (86.)—mondja Heltai megint a rá annyira jellemző szarkasztikus 
humorral; mindezt Bonfini nagy komolyan, fejcsóválva állapítja meg. (II. 52.) 

A kegyetlen és már-már otromba, markaifi humor nyilatkozik meg Kun László halálá
nak leírásában Heltainál. Bonfini is hivatkozik a király bélbántalmaira, de tisztelettudóan és 
sajnálkozva. (II. 118.) Heltai viszont két sorra rövidítve a latin szöveg jó hat-nyolc sorát, 
ennyit vet oda: 

„És a kunok fejedelme megcsókolá a királynak kezét. És a nagy búsulásban 
elerede esmét a hasa a királynak és mindjárást meghala." (106.) 

Albert király özvegye, férje halála után, úgy cseni el Heltai könyvében a koronát, 
mint valami kolozsvári polgárasszony a boroskamra kulcsát: 

„Mert úgy tetteté, mintha az almáriumba tönné a koronát, de hamar az előkötö 
alá dugá, és bepecsétlé az almáriomot.. . (175) 
Mind Thuróczi, mind pedig nyomán és őt híven követve Bonfini is eléggé részletesen 

leírják a cselt (Bonfini: III. 88.), azonban kötény alá dugásról, almáriumról nincsen szó. 
Mikor László király és Ciliéi Ulrik meghallották a török sereg közeledtét, 

annyira ijedének, hogy vadászásnak színe alatt kimenének Budából és addig 
vadászának, hogy szinte Bécsbe tartozának meg . . . (233.) 

Értelemszerűen nézve a dolgot, Bonfini is pontosan ezt mondja, de nincs meg 
benne Heltai humora: „Ladislaus et Celie comes audito turcorum adventu usque adeo consternati 
sunt, ut simulata venatione Buda egressi Viennam continuo se receperint." (III. 183.) Figye
lemmel kísérhetjük egy történelmi anekdota születését: Thuróczi mit sem említ vadászatról, 
ő csak annyit mond, hogy László és Ciliéi ijedtükben Bécsbe szöktek, és jó két hétig őrizetlenül 
hagyták Buda várát. (153.) Bonfini több íróniával, azt toldja hozzá — nyílván így mesélték 
az udvarban —, hogy vadászat ürügyén szöktek meg, és egy hónapig maradt a vár őrizetlenül, 
tehát kétszer annyi ideig, mintThuróczinál; Heltai meg csattanós mondássá kerekíti az egészet: 
addig vadásztak, míg Bécsbe vadászták maguka t . . . 

Mahomet császár egy „no, hadd járjon" kifejezéssel tér napirendre dunai víziflottájának 
veresége fölött (234.); Bonfini komolyabban veszi az ügyet: „Quamvis gravius, inquit, nostro 
tarnen voto omnino potiemur." (III. 185.) 

De nemcsak az adomázásban tűnik ki Heltai stílusa. A haldokló Hunyadi egyszerű, szép 
szavakkal búcsúzik az élettől: 

„Mostan immár ő szent felsége nyugodalmat akar adni a szegény Hunyadinak, 
hogy tovább ne kínlódjék ez nyavalyás világban." (238) 

Ugyanígy adja ezt Bonfini is Hunyadi szájába, de valamivel elvontabban: 
„ . . . haud inscium Corvinum in hac misera vita mortalium tot insidiis petitum, 

tot periculis et tempestatibus agitatum felicem demum quietem inventurum. (III. 189.) 
Még olyan kis fordításbeli eltérések is, mint egy „sokáig" időhatározó, színezik 

és élénkítik a krónikát. Mahomet császár Hunyadi halálakor „oculos humi defixisse et conver-
sum in lacrimas dixisse" (III. 190.), vagyis a földre sütötte szemét és mondotta; Heltai némileg 
késlelteti a szultán megszólalását, nagyobb súlyt adva ezzel a hír hallatára beállott csöndnek, 
mintegy megvárva, míg a szultán könnyeivel küzdve szóra bírja önmagát: „Mindjárást lesüté 
íejét és a földet kezdé nézni sokáig. Annakutána sírni kezde és monda . . . " (240) 

V. László király, Hunyadi László gyilkosa váratlanul meghal. Bonfini ezt szép szaba
tosan előadja (III. 200.), Heltai viszont közbesző egy „ime, mi lőn?" szónoki kérdést, ezzel is 
aláhúzva a király bűnhődését. 

Mikoron eképpen mindenek készen volnának és immár minden országokból jöttön 
jönnének a menyekezőre, íme mi lőn? Karácson havának huszonharmadik napján éjjel 
tizenkét órakor a László király sebes betegséggel hertelen megbetegüle. (250.) 
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Magyaros szólással helyettesíti Heltai a katonai vereség .miatt bánkódó Nagy 
Simonnak Bonfininál római módra leírt bosszankodását: 

Miköron a király népe olyan korcot vallott volna a Nagy Simonnal, halálra bán
kódnak a hősök rajta és csaknem a tűzre teszik vala magokat érötte." (264.) (III. 229.) 

Mennyivel szerencsésebb ez a kifejezés, mint az a fordulat Bonfininél, hogy a 
katonák kérik: tizedeltesse meg őket a király. Ugyanitt a latin szövegnek azt a kifejezését, hogy 
a császári párt meggyöngült, Heltai gúnyosan így fordítja: „ottan meglankoda a császári 
ügyeközet." 

A Mátyás által elfogatott Szilágyi Mihály egy csellel megszerzi magának a várat, ahová 
bezárták; mire a hamis riadóra szerteszáguldott katonák visszatértek: 

„íme, a kapu betéve vala és Szilágyi Mihály kiparancsol vala belőle." (274.) 
Szemléletes, eleven kép: Szilágyi Mihály a felvont híd és a zárt kapu mögött, a 

falról mosolyog le a póruljárt katonákra, és már parancsokat is osztogat. Bonfini ezt nem ilyen 
irodalmi fordulattal adja elő, hanem valószínűleg hitelesebben és szárazabban: „a kaput zárva 
találták. Megpróbálták visszafoglalni a várat, de visszaverték őket." (III. 236.) 

Űjra csak Heltai humorérzékénél kötöttünk ki, mint már és még annyiszor. Egészen 
apró mozzanatokban is megnyilvánul ez az egészéges humor. Mátyás a cseh rablókat Cobor 
Mihály budai várnagyra bízza; Bonfini szerint Cobor annyira haragudott rájuk, hogy gyűlöleté
ben a Dunába fojtotta őket (IV. 7.); Heltai azt írja, hogy „az udvarbíró Cobor Mihály nem 
győzé őket tartani", s ezért pusztította el őket. (291.) 

Heltai a török szultán divide et impera elvét is közelebb hozza az egyszerű olvasóhoz azzal, 
hogy Bonfini szabatos előadását („Tudta ugyanis, ha fel nem bontja a két hatalom szövetségét, 
egyik ellen sem hadakozhatnak sikerrel, mert nagy erőket csak egyenetlenséggel gyengíthet 
meg", (132. és IV. 9.)) közvetlenül a szultán szájába adja: „Mindkettő ellen nehéz lesz vinom; 
de ha megbonthatom őket egymástól, úgy sokkal könnyebben férek hozzájok." (292) 

Vitéz János is úgy védekezik a Mátyás elleni összeesküvés fölfedezésekor, mint egy 
kolozsvári kalmár a bíróság előtt: „De nem egyedől voltam, hanem sokan voltunk; ha azok 
immár behunyják mind a szömöket, mintha nem ő dolgok volna, nincs mit tönnem." (312) 
Bonfini: „Számos társa most színt változtatva hallgat." (IV. 43.) 

Kázmér király egy fegyverszüneti tárgyaláson azt veti Mátyás király szemére, hogy 
„in privatis laribus natus es" (IV. 54.), tehát közrendből származik. Heltai ezt erősen 
megtoldja a Hunyadi monda általa ismert változata szerint a fattyú-származásra célozva: 
„Slejt nemből támadtál!" (321.) 

Még mindig a Kázmér—Mátyás tárgyalásoknál egy kényes pillanatban, mikor Mátyás 
már-már gorombán hátat fordít, Kázmér „harmadnapra új tárgyalásra hívta, s kérte, hogy eza
latt gondolkodjék . . . " (195; IV. 57.) Heltai pedig megszólaltatja Kázmért, a mindennapos 
polgári társalgás hangján: „Ennyi munkánk héjába esett, de kérlek, harmadnapra gyűljünk 
esmet egybe." (323.) 

Ugyanez a józan, polgárian mértékletes hang jellemző Báthory István egyik királyi 
tanácsbeli felszólalására is; Heltai Krónikájában népi hangütéssel fejezi ki azt, amit Bonfini 
korrektül megfogalmaz: „— Nem kell minden aprólékból és bosszúságokból mindjárást felül
nünk." (332.) Bonfini: „Nem értem, miért keressük az igazságtalan és tartós háborút, amikor 
békességben is élhetnénk." (IV. 75.) 

Feltűnő, hogy Trautmannsdorf bevételének leírásakor Heltai mintha nemcsak a tőle 
megszokott jóízű magyar kifejezést találná meg a latin szöveg körülményeskedő körülírásaihoz 
képest^ hanem mintha többet is tudna Bonfininél erről az egyébként jelentéktelen katonai 
akcióról. 

Heltai ugyanis ezt írja: 
Látván ezt Mátyás király, hogy ott benn is férfiak volnának, lágyabban kezdé a 

dolgot. És szép szóval beizene a várasba és annyi sok ígéreteket tőn nékikj hogy megadák 
magokat az Mátyás királynak. (333.) # 
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Bonfini viszont csak ennyit mond: 
„Oppidum tandem non minus vi quam astu expugnatum in dicionem primum 

regis pervenit." (IV. 18.) — Magyarul — Qeréb László fordításában: „A várost végül 
nemcsak erővel, de csellel is vívták meg. Elsőnek ezt foglalta el a király." (228.) 

Hallatlanul szemléletesek az ilyen Heltai-mondatok, mint a fenti is. Kinizsi Pál a 
kenyérmezei viadalban: „bevágá magát a viadalnak a derekába". Bonfini mondata sincs gondat
lanul fogalmazva: — „az ellenség seregén át széles utat vágott" (IV. 112.) — megvan benne a 
kép is, de nekünk a Heltai ízei ismerősebbek. 

Vannak Heltai stílusának vissza-visszatérő jegyei is; ezekről mintegy védjegyekről, 
könnyen felismerhetjük a szerzőt. 

Kedvenc kifejezésé például: „megfüzették a bak árát" (vagyis megbűnhődtek, póruljár
tak, beleestek a maguk ásta verembe). Ez a kifejezés a 9., 104., 119., 223. lapokon található. 

Ugyanígy: pénzt osztani kapcsiba, kapkodásra: 63., 286., 341. lap. 
Csaták leírásakor a két ellenséges sereg összecsapását mindig, következetesen egyazon 

szóval jelzi: „Egyberoppana a sereg." 193., 207., 213., 264. stb. lapok. 
A sógor szót mindig, következetesen a németes „svógor" (Schwager) formában használja: 

87., 90., 165., 166., 305. lap. 
Kedveli a „hit és glitt" kifejezést is amolyan hitlevélbecsületszó értelemben. Például: 

169., 320. lap. 
A legkomolyabb fejtegetéseit is türelmetlen „eh" kézlegyintéssel elintéző etc., stb. 

(sic!) rövidítésektől valósággal hemzseg a Krónika is, más művei is. Pár ilyen váratlanul fel
bukkanó „etc." jól eligazíthat tisztázatlan szerzőségű kéziratoknál Heltaira vonatkozólag. 

Ezek a sajátosságok jellemzik Heltai stílusát akkor, amikor többé-kevésbé híven fordítja, 
vagy legalábbis igyekszik fordítani Bonfinit; amikor tehát munkája olyan típusú átdolgozás, 
mint a Dialógus vagy a Mesék. Van azonban a Krónikában jó néhány olyan részlet is, amely 
már többnek számít, mint puszta „stilizáló" betoldásnak; ezek a részek Heltai önálló írói 
alkotótevékenységének bizonyítékai. Ezekben is erősen érvényesül a szépprózai tendencia; 
sőt jobban, mint a fordított részletekben, ami — ismerve Heltai szándékát és történetszemlé
letét — érthető és természetes. 

Heltai Bonfinitől független betoldásai 

Egyes mondatokon, kisebb bekezdéseken, odavetett megjegyzéseken, pár írói önvallo
máson kívül öt olyan hosszabb betoldást olvashatunk a Magyar Krónikában, melyek Heltai 
önálló fogalmazásai. Ezek közül kettő — Vitéz János palotájának festményei és Mátyás város
rendezési tervei — történettudományi szempontból érdekes; később szólunk róluk. Három pedig 
szépprózai munka. E három közül is egy hosszabb: Hunyadi János származása, a Varjas Béla
féle modern kiadásban 7 lap; kettő pedig rövidebb: Mátyás és a kolozsvári bíró; a brassói 
plébános tanácsa Veres Benedek összeesküvésekor. Ez utóbbit szinte soha nem emlegetik. 

Hunyadi János származásának története rendkívüli figyelmet érdemel. Heltai itt jut el 
az igazi szépprózához; itt folytatja azt, amit a Száz Fabula Nemes emberről és az ördögről szóló 
meséjében megkezdett. 

Nézzük sorjában a dolgok menetét. (178.) 
Heltai először világosan leszögezi, hogy márpedig ő most mást mond, mint Bonfini. Ezt 

nem teszi meg mindig ! Azután indokolja, hogy miért mond mást: mert így tudja ő a dolgot 
„igaznak lönni". Honnan gondolja, hogy az az igaz, amit ő, Heltai tud? Onnan, hogy Hunyadi 
katonáinak a fiaitól hallotta. (Ez egyébként eddig figyelembe nem vett adat Heltai életkorának 
vitájához: ha Hunyadi katonája 1456-ban — legkésőbbi időpont! — 30 éves volt, akkor körül
belül tíz éves fia lehetett; ez a fiú 1510-ben már 64 éves kellett, hogy legyen; tehát Heltai legké-
őbb az 1500-as évek első tizedében hallhatott Hunyadiról azoktól, akiknek „atyjok szolgálta 
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régen a Hunyadi Jánost és sok ütközetben forgottanak véle". Ekkor pedig hihetőleg több volt, 
mint kisgyerek.) Amit tehát Heltai előad, az közszájon forgott, talán valamilyen históriásének
féle volt. Bonfini, mondja Heltai helyesen, csak hízelgésből eredeztette Hunyadi Jánost a római
aktól. 

Feltűnő a pontosnak tudott vagy hitt évszám: 1392-ben indul a történet, ekkor született 
(vagy fogantatott) tehát Heltai szerint Hunyadi János. Akár így igaz, akár nem — bennünket 
ezúttal nem ez érdekel —, mindenesetre történetírói igénnyel fog Heltai a mondókájához. Erről 
az igényről azonban igen hamar letesz; máris a „volt egyszer egy király, annak volt két fia; össze
veszett a két királyfiú . . . " típusú mesének a kellős közepén vagyunk. Lajos király is kap 
egy olyan jelzőt, ami pár fejezettel odébb róla szólván Heltainak eszébe jutott ugyan, de csak 
a magakitalálta gunyoros lapszéli jegyzetben — „Ez volt az a Lajos, kit a magyarok ördöngös 
Lajosnak hittanak" — kapott helyet, a szöveg közt nem, mert ott „jeles, tudós, jámbor, annak
felette igen ájitatos" uralkodónak ismeri és vallja őt Heltai. Ez a jelző itt tehát a história népi 
eredetére utal. 

Visszatérve a meséhez, Zsigmond király elhatározza, hogy beleavatkozik a két fiú-
viszályába; Erdélybe utazik, s ott, Déva várában, a havasalföldi lányok felől érdeklődik. Szerez
nek is neki egy szép nemes leányt, aki meglepő öntudattal — mint aki előre tudja, hogy ő nem 
akárkit fog szülni, mert alighanem meg is fog foganni — azonnal a lényegre tér és az esetleg 
leendő gyermeknek neveltetéséről gondoskodást követel. 

Heltai humorára jellemző mozzanat, hogy mikor a „Morzsinai szép lány" bejelenti: 
megterhesült, Zsigmond király „minjárt számlálni kezdé az üdőt", vajon igazat szól-e ez a 
fehérszemély. 

Most meglehetősen felületesen, mintegy kivonatosan, nagy időbeli távolságot ugrik át 
Heltai. Pár mondatban arról értesülünk, hogy a Morzsinai szép leányt a dolgok ismeretében 
elvette egy Vojk nevű vitéz, aki saját fiaként ismerte el és neveltette a Jankulának keresztelt 
kisfiút, Zsigmond gyermekét. Sőt ez a vitéz meg is halt; a szép özvegyre bátyja, Morzsinai 
Gáspár vigyázott. 

Most kezdődik az igazi mese, az igazi novella. Az imént még éveket száguldottunk be 
pár mondatban. Tudomást szereztünk egy vitézről, aki egy megesett leányt feleségül vett, és 
meg is halt anélkül, hogy csak egy jelzőt is kaptunk volna róla; s íme most, részletesen elidézünk 
egy krónikába nem illő, jelentéktelen kis epizódnál: a szép özvegy a patakban mos, kisfia 
pedig „ott hallgatna és játszódnék a porba". Az idillt némi vita előzte meg, mert Gáspár uram
nak sehogyan se akarózott húga ösztökélésére Budára menni. (181.1 

„— Mi patvart járnál te ott? 
— Vagy messze, vagy nem messze: de énnékem fel kell mennem." 

S íme, csoda történik. A porban játszadozó kisgyerek bömbölni kezd, anyja meg, hogy 
nyugta legyen, Zsigmond gyűrűjét nyomja a kezébe. 

„Mikoron egy jó üdéig játszott volna Jankula az gyürővel és ott hallgatna a por
ban, egy holló meglátá a fáról a szép és fénes gyürőt az gyermek kezébe és odaröpülvén, 
kikapá a gyermek kezéből a gyürőt és felvivé azt a fára." 

íme tehát: a törökverő bajnokot, Magyarország majdani gubernátorát úgy 
ismerjük meg, amint a porban ülve bőg, miközben anyja a patakban mos. Vagy szatíra, vagy 
legenda bírja csak el az ilyen bemutatkozást. Nyilván az utóbbiról van szó: egy legendává — 
„a szent Hunyadi" —finomodott monda körvonalait tartotta meg Heltai, hogy gyönyörűség
gel merülhessen el az élet apró mozzanatainak ábrázolásában. 

Mit tesz erre az anyja? Abbahagyja a szappanozást, idefut, odafut: hát a gyűrű? „Az holló 
orrába fénlik és ott praktikái rajta". A szent címerállat is belekerült tehát a történetbe, de őt 
sem kíméli Heltai fanyar humora: abban a pillanatban ismerkedünk meg a nemes madárral, 
amint éppen egy lopott gyűrűvel bíbelődik, „praktikái" rajta a csőrével. 

Mit tesz ilyenkor egy rémült asszony, aki pedig nemesasszony, jeles vitéz özvegye? 
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Azt teszi, amit minden polgárasszony tesz ilyenkor, polgárasszony, aki maga mos és szappanoz 
a patakban, miközben gyereke a kezeügyében játszik: férfi után kiált. Látnivaló hogy Heltai 
elfeledkezett a Morzsinai lány nemesi származásáról, gazdag férjéről; képzeletében már nem egy 
okosan számító nemesasszony jelenik meg — mert az aligha mos maga a patakban, aligha ját
szik mellette gyereke a porban —, hanem egy olyan egyszerű polgárasszony, akit ő is jól ismert, 
ő is mindennap látott, és aki a nép képzeletéhez is közelebb áll. 

Morzsinai Gáspár kiszalad a házból — megint csak népi képzelet: a ház ura hallótávol
ságban tartózkodik valahol — és nyilával rálő a hollóra. Figyelemre méltó, hogy népmesei— 
balladás módon nem talál mindjárt első lövésre, pedig ennek a végeredményt tekintve jelentő
sége nincsen: „a nagy hertelenkedésbe hibát tőn és nem találá a hollót. Más nyilat vén és avval 
mellybe lövé az ho l ló t . . . " 

Fölmennek Budára. Vajon hol s hogyan találkoznak a királlyal? Zsigmond király —-mi 
sem természetesebb — ebéd után a vár piacán sétálgatott; ekkor lépett hozzá a három vándor. 
Zsigmond zavarba jött: „pirult egy kevéssé", de aztán „mindjárt az Jankulának kezde mosol-
gani."Ujabb érdekes fordulat: a királyátviteti őket Pestre, gondoskodik róluk és „jól tartá őket, 
mintha mindennap menyekzőben laknának." Piculákat is rakosgat a király a gyerek nyakába, 
mint Háry János Ferenc császár gyerekeinek a markába. Mikor pedig hazabocsájtotta őket, 
hatlovas hintón vágtatott haza a szép Morzsinai lány meg a fia, ahogy az minden valamire való 
mesébe illik. Erdélyben, Hunyadon kaptak birtokot, ettől kezdve vette fel Jankula a Hunyadi 
nevet. 

Itt mintha végeszakadna a kerek mese-legendának, amiből Heltai merített Hunyadi kato
náinak fiaitól: így kerek a dolog, egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, annak két 
fia . . . . ; vége pedig hatlovas hintó, amint a boldogság felé vágtat. Heltai most másfelé tapoga
tózva folytatja történetét: „Az anyja is ott kezel Hunyadhoz hala meg, és eltemetve vagyon 
egy faluban, kinek Telek a neve, ha jól megemléközem felőle". Ez tehát tehát valami helyi 
legenda; vetélkedtek tehát a nagy Hunyadi lakhelye felől, amint az Homeros óta illik, mert 
Heltai erősen bizonygatja, hogy nem Pesten laktak, az anyja nem Pesten halt meg; tehát 
a pestiek, a magyarországbeliek — Erdéllyel szemben — maguknak vitatták a nagy törökve
rőt. Heltai újra bizonykodik, hogy „így vagyon.az igaz história, amint megírtam." Ez is újabb, 
másfajta forrás felhasználására utal. Valamint arra, hogy Heltai aztán áttér Bonfini fordítására. 
A következő három bekezdés lényegében Bonfini átdolgozása: hol, mikor szolgált az ifjú 
Hunyadi. (III. 95-96.) 

Elbeszélése végén aztán megint elkanyarodik Heltai Bonfinitől, hogy a nagy Hunyadi
nak még nagyobb fiát, Mátyást idézze. Pontosan tudja, hogyan szült Erzsébet asszony: 
„Kolozsvárott szállott vala, jővén Szilágyból, egy szőlőműves gazdag embernél, ki lakik vala 
az óvárba, egyenest arcról, mikor bemennek az óvárba, egy kőházba." S most a magyarok és a 
havasalföldi románok dicsőségéből részt kér a szász születésére büszke Heltai is a szászok nevé
ben: „És ez az ember szász vala." Heltai elbeszélésének ez a harmadik része nyilván kolozsvári 
helyi hagyományokból táplálkozik, éppen úgy, mint a kolozsvári bíró históriája. Megszólal 
ebben a befejező részben Heltai kemény, antifeudális kritikája is, arról írván, hogy Mátyás 
privilégiumai közül azokat, amelyeket a polgárok kaptak, később megszüntették — mégpedig 
Csáki Mihály, a „vén papozlár"; viszont azokat, amelyekkel a nemeseket jutalmazta: érintet
lenül hagyták. „Miért maradnak helyekben az ő donációi, melyeket a nemeseknek adott? de így 
jár ez: egyiknek bűn, másiknak nem bűn. Elkölt Buda is tőlük . . . " (184.) 

Helyben vagyunk; kilyukadtunk az 1570-es évek kolozsvári viszonyaihoz; Heltai hű 
maradt önmagához és—akárcsak a Száz Fabulában—itt is 1570-ig jutott el az 1392-es esztendő
től, a nagy Hunyadi születésének legendája felébresztette benne a maga korának társadalmi 
körülményeitől zaklatott öntudatos polgárt. 

Ez az öntudatos pogár szólal meg a Mátyás és a kolozsvári bíró címen emlegetett anek
dotában is. (393.) 
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A történet közismert; elemi iskolai tankönyvek elemzik; szükségtelen terjengősen 
beszélni róla. Jók a dialógusok; ezekben Heltai humora, élénk jellemző ereje jól érvényesül. 
(„Jer, te sima orró"). Amire fel szeretném hívni a figyelmet, az a bíró megbüntetésének terje
delmében is igen hosszú leírása; hosszabb, mint az elég sok fordulatban gazdag cselekmény 
maga. Mátyás maga mond szónoklatot; ebben kifejti Heltainak és nyilván elvbarátainak is 
iilozófiáját: a szent királyok nem jobbágyul adták a szegény népet a városoknak; azok éppúgy 
a király jobbágyai, mint a városi patríciusok és általában az ország lakosai. A nemesek pedig 
gondoskodni tartoznak jobbágyaikról, akiket egyébként szintén nem kaptak örökbe; hanem 
csak a földet kapták, azt is valamelyik ősük vitézségért jutalmul. Heltai más helyen is hangoz
tatja ezt a később oly gyakori és okos érvet: a vitéz ős jutalmát, a kapott földet, a leszármazot
taknak újra meg újra ki kellene érdemelni. A népnyúzó bíróra igen kemény büntetést sózat 
Heltai Mátyással: jobbkezét levágják, utána pedig felakasztják ,,egy nagy gyevederkötéllel" 
az akasztófára. 

A harmadik <— terjedelmében legkisebb — novellácskát szinte soha sem emlegetik, pedig 
érdekes: 

Eszerint, mikor Veres Benedek elpártolásakor a brassói város tanácsa nem tudta mihez 
fogjon, tanácsot kért a vén plébánostól, aki ezt a tanácsot adá szent Pálra hivatkozva: „Valaki 
a fejedelem ellen támad, istennek rendelése ellen támad . . . . Ha Mátyás a mű királyunk 
meggonoszult és igen megnyomorgat bennünket, tehát istennek ostora. Mű engedelmesek legyünk 
és váltig szenvedjünk." (293—294.) 

Bonfininál ehelyett a Laus Transylvaniaet találjuk, azt, amit Heltai jócskán és érthe
tően kibővítve könyve elejére tesz. 

Nem is kétséges, hogy Heltai tökéletesen egyetért a brassói plébánossal, és ő maga is így 
tett volna az ő helyében. Amennyire gyűlölte és ostorozta Heltai az uralkodó osztály népnyú-
zását, annyira rettegett a feudális anarchiától. A fennálló társadalmi rend megváltozathatat-
lanul, örökkévalóan tökéletes számára. Csak a rosszakat kellene megjavítani. A fejedelem ellen 
támadni sohasem szabad; persze nemcsak azért, mert a szentírás azt így parancsolja, hanem az 
óvatos városi polgárság létérdeke is így követeli. 

Van aztán egész sor kisebb, pármondatos dialógus vagy bekezdés a Krónikában, ame
lyet Bonfinitől függetlenül fogalmazott meg Heltai, és bennünket ehelyütt szépprózai szempont
ból érdekel. Ilyen pl. „Dobzse" László ügyefogyott toporgása a budai palotában megválasztása 
után. Bonfini fenséges meghatottsággal írja le az eseményt, érezzük belőle az új urának bókoló 
szervilis udvaroncot (IV. 202—203.). Heltai tiszteletlenül és megvetőleg írja le az urak gúnyo
lódását (411/12.). Vagy ilyen a szebeni özvegy olajos káposztájának históriája. (395.) 

Vegyünk ehhez még Heltai — többnyire csúfondáros — lapszéli megjegyzéseit és alcí
meit: és kerek a kép, amit a Krónika szépprózai vonatkozásairól festettünk. A lapszéli meg
jegyzések szinte kommentálják nemcsak Bonfini szövegét, hanem magát, a történelem mene
tét is, amit a szövegben bölcsen elmond a tudós, azt a karajon kikacagja a derűs polgár. Nézzük 
csak: „Ez volt a bibéje !" — „Későn, ő későn !" — „Vert viszen veretlent" — „Rókás Kálmán 
király a rókákkal" — „A henger — (hóhér) — jámborb a királynál" — „Az urakban jámbo

r o k is vadnak" — „László király kurvás" — „Veszettül volt az országnak dolga" — „A királyné 
asszonyok mórálni mennek" — „A pápa kenegeti Zsigmond királyt" — „Az udvari régi 
méreg" — „Hamar változás: tegnap német, ma magyar" — „Egy olasz menyecske megvál
toztatja a hatalmas királyt" — „Albert herceg máris cigánkodik" — „Gonosz új hírek". 

Általában nemigen vettük komolyan ezeket a kurta-furcsa, krónikáshoz igencsak nem 
illő megjegyzéseket. Pedig ott vannak, Heltai, kinyomtatta őket. A tanulság belőlük kettős. 
Egyik tanulság, hogy Heltainak az a fanyarul-csípős humora, amit egy ízben már bátorkod
tunk mikszáthinak nevezni, itt is erősen érvényesül, bizonyságul, hogy Heltai mennyire iro
dalmi műként kezelte krónikáját; a másik tanulság pedig, hogy Heltai számára ez a krónika 
nem annyira tudós história volt, mint inkább egyfajta erkölcsi olvasmány, exemplum-gyűjte-
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meny, mondhatni majdnem loci communes, közhelyek gyűjteménye a szó melanchtoni értelmé
ben. Tanuljon és okuljon belőlük az olvasó: hogyan kormányozza isten a világot. Tehát, mint e 
fejezet elején említettük, mintegy a bibliához mellékelt példatár, olvasókönyv ez a krónika, 
akárcsak a Dialógus vagy a Száz Fabula. 

Éppen ez bátorítja fel Heltait, hogy fantáziáját szabadon eresztve, Bonfinit átdolgozva 
és néha — ritkábban — figyelembe se véve: a lélektani, írói motivációra, jellemfejlődésre és 
cselekménybonyolításra ügyeljen. Nem mondhatjuk, hogy a Magyar Krónikában megszületett 
a magyar novella műfaja; de azt mondhatjuk, hogy a csírái mindenképpen kibukkannak, ha 
bátortalanul is, éppúgy, mint ahogy Bornemisza prédikációiban is felütik fejüket ezek az apró 
csírák, palánták. 

Heltai történelemszemlélete 

Heltai Krónikája históriai szempontból két lényeges dologban különbözik a Bonfiniétől. 
Egyik: rövidebb. Ez, persze, nemcsak terjedelem kérdése. Rövidebb, mert nem érdekli az 
oknyomozás, a bizonyító folyamat; unja, fölösleges fecsegésnek tartja éppen azokat a részeket, 
amelyek valóban történettudományi igényűek. Többször írja: XY ekkor egy hosszú beszédet 
mondott; Bonfini itt sokat beszél erről meg arról. Másik: a XVI. század közepének antifeudális 
polgára, a reformáció szellemét követő hitújító prédikátora szól a sorok közül. 

Lássuk a feudalizmust bíráló polgárt, a nemes emberről és az ördögről írott mese szerző
jét. 

A „magyari urak semmit nem gondolnak vala sem a keresztyénséggel, sem hazá
jukkal, sem az szegény községgel, sem az önnen megmaradásokkal: hanem felfuvalko-
dásból és fösvénységből kergetik vala egymást nagy és fene kegyetlenkedéssel. (185.) 

„Otto király . . . úgy csellekezék haza Pajorországba kevés dücsőséggel, de nagy 
gyalázattal. És úgy kell bolyó királynak." (141.) 

„És meddiglen az erdélyiek jól lakának Budán a menyeközében, addig a törökök 
mind elrablák az egész Erdé ly t . . . És mikoron az urak megötték volna immáron az 
bélest Budán a menyeközébe, visszatérvén megtalálák a puszta helyeket hazájokba." 
(331.) 

„Méglen Mátyás király ezt a nagy (de héjába való) pompát űzé sok üdéig Olomucba, 
nem aluvék, sem pompáza addig a török császár." (343.) 

„1514-ben ezt mondotta Dózsa népe: „Ők szopták ennyi üdőtül fogva a mü 
veriténket és vérünket, immáron elbúnak és nem mernek országunkért víni a törekek 
ellen. Jertek, menjük reájuk a békavérekre etc. És ugy kezdik űzni, verni, vágni, nyásolni 
a nemeseket." (448.) 

„És úgy tévék a nemesek a községet nem csak jobbággyá, hanem rabbá is." 
(449.) 

Még itt is érvényesül a keserű gúny, a már-már cinikus humor: a Brodarics 
nyomán írott szöveg szerint a mohácsi csata előtt Perényi Ferenc váradi püspök így gúnyolódik: 

„Annakelőtte az magyarnak csak tízezer mártiromnak innepek vala: inéttovább 
leszen nékik húszezer mártiromoknak innepek is, melyek e mai napon az országért 
víván, mind levágattatnak. Bár bebocsássátok Broderik István Rómába, hogy kérje a 
pápát, hogy beírja mind a húsz ezer embert (mert akkor többen nem valának a király 
seregében) az kalendáriumba." (454.) 
Mi indokolja Heltai antifeudalizmusát? Indokolja polgári volta, haladó világnézete, 

általában az irodalmi közszellem; mert joggal és túlzás nélkül mondhatjuk, hogy volt ilyen: a 
Szkhárosi, Károlyi Gáspár, Bornemisza műveiben fellelhető bíráló hang; bár az is igaz, hogy 
a Dózsa-ügy mellé se Bornemisza, se más nem állt ilyen határozottan, mint imént idézett 
részletében Heltai. Van ennek a bíráló szellemnek még egy magyarázata: s ez Heltai szász 
volta. Mint szász, kiváltságokat élvezett, s bár Kolozsvárt második hazájának nevezte, és 
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magyarnak vallotta magát, mindvégig megtartotta azt a dolgainkat kicsit kívülről néző, 
független bíráló szellemet, ami persze mindig a fennálló társadalmi rend magától értetődő elfo
gadásával járt együtt, de ami egy magyar városi polgárban talán kevésbé fejlődhetett ki, mint 
benne. Tudjuk, hiszen ezt többen megállapították, tehát fölösleges hosszan ismételni, hogy 
Bonfini szászokra, németekre tett célzásait ő elhallgatja, kijavítja — Ötvös Jánost például 
elítéli, amiért a budai német polgárok rovására lett bíró, holott Bonfini pont fordítva adja elő 
az ügyet, 171. lap — és a szász privilégiumokat részletesen ismerteti. 

Lássunk most néhány idézetet arra vonatkozólag, hogy a reformáció szelleme miként 
nyilvánult meg a Krónikában. 

„Mikor írnának 1556. egyszersmind elsüté a dér az egész (gyulafehérvári) kápta
lant" (14.) 

Szent István „erősen olvassa vala a szentírást és minden nehéz dolgokban megér-
teközik vala a tudós emberektől, kiváltképpen kedig a prédikátoroktól." (64.) 

„És csak ez kell vala a püspekeknek és azoknak szolgáiknak." (95.) 
„A pápa bőv bulcsút oszta ki és minden embert megódoza bűntől és kéntől: de 

pénzért osztá: úgy értsed." (142.) 
(Zsigmond) „megégettette vala a cseheknek prédikátorit, Húsz J á n o s t . . . De 

annakutána minden dolgai visszamenőnek és istennek átka lőn rajta és diadalmos nem 
volt azután: hanem mindenütt nem szinte apró szégyeneket vallott." (169.) 

„Juliánus kardinál. . . addig kelepeié és csuszolá a dolgot, hogy mind a királyt, 
mind az urakat eláltá és minnyájan arra végezek, hogy meg kell a hitet szegni és nem 
kell a frigyet tartani a törökekkel." (203.) 

Bonfini eretnekeknek nevezi a huszitákat; Heltai „a római pápa ellenségi"-nek, 
„kik pápától nem függnek vala". (250.) 

„A pápa Pogyebrádi Györgyét, a cseh királyt megfosztotta vala Rómába (de nem 
Csehországba) a királyi birodalomtól." (299.) 

(eretnekeknek) „nevezik vala a cseheket, kik semmit nem tártának a pápától és 
és annak pepecselésitől." (301.) 

Viszont ha a pápás pap a fejedelmmel szembe mer szegülni, akkor Heltai feltétlen 
rokonszenve kíséri vállalkozását: 

„Megfogatá Mátyás király Pétert az kalocsai érseket. Ez a Péter érsek jeles és 
igazságszerető ember vala és miérthogy egy vala a király tanácsi közül, nem hallgata 
veszteg, sem szól vala a zsák vagy pohár mellé, mint a többi tanácsok szólnak vala a 
királynak kedvére, hanem szinetlen korpázza vala a királyt. . . " (359.) 
Amint látjuk, Heltai állásfoglalása kétségtelen, s ha, mondjuk, nem ismernénk felekezeti 

hovatartozását, eldőlhetne, hogy a reformáció híve. De csak ennyi, pedig 1574-ben már Heltai 
unitárius korszakában vagyunk! Feltűnő, hogy az a Heltai, aki oly szívesen polemizál, oly 
bátran és gátlás nélkül fejti ki egyéni véleményét, Bonfinira fittyet hányva vagy legalábbis 
nem törődve: Hunyadi születése, a magyari urak hibái stb.: éppen most nem veszi magának 
a fáradságot, hogy a huszitizmus ismertetésének ürügyén — amivel egyébként rokonszenvez — 
vagy bármikor máskor előadja vallási nézeteit. Heltai e tekintetben legalábbis óvatos ezúttal. 

Ami ezenkívül még Heltai történetszemléletére vall, az elsősorban az előszó. Ebben 
kifejti, hogy nincs megelégedve a jelenlegi történettudományt támogató, illetve nem támogató 
fejedelmi módszerekkel; úgy kellene tenni, mint Mátyás, aki Olaszországból hozatott jeles 
historikust. Sőt, Franciaországban és — természetesen — Németországban is kerestetett jeles 
tudósokat Mátyás Heltai szerint, „mert látja vala, hogy a magyarok barbarusok és csak bár
dolatlan parasztok volnának." (1) 

Heltai nem tud korábbi krónikákról, arról sem, hogy Bonfini felhasználtaThuróczi mun
káját; szerinte Mátyás huszonnégy vénnel ellenőriztette a Bonfini-féle krónikát. Ez persze 
jámbor hit csupán. 
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Nagy viszont benne az öntudat; büszkén hirdeti, hogy „Ebben a vármegyében vagyon.. . 
az jeles híres neves váras Kolozsvár . . . mely énnékem Heltai Gáspárnak második hazám. Ez 
varasban Kolozsvárban lőtt a felséges Mátyás király ez világra az Óvárban, egy régi nagy ház
ban, mely a déli kapunak szinte ellenébe vagyon." Azt is tudni véli, hogy „igen régen lakik e 
szász nemzet ez országban. Mert nem csak egy úttal jöttének be az országba . . ." (16.) Istvánffy, 
Forgách és mások inkább háttérbe szorították magukat, mint Heltai, aki pedig csak fordított. 

Említettük már, hogy okleveles adat, oknyomozás nem érdekelte. Annyira nem, hogy 
amilyen jó írónak, olyan rossz krónikásnak akkor, ha Bonfini nem vezeti. A Bonfini utáni részt 
— Brodarics nyomán — majdhogynem annalesként írja meg; kilenc lapon 24 esztendőt mond el, 
pedig a jelenhez, a maga idejéhez közelít, amikor minden krónika duzzadni kezd. Mátyás idejé
ből 24 esztendőt legalább ötször kilenc lapon ad elő. Történettudományi szempontból — apróbb, 
bár érdekes megjegyzésein kívül, amelyekről már szóltunk — két betoldása érdemel figyelmet. 
Ezek: Vitéz János palotájának festményei és Mátyás városrendezési terve. 

Bonfini csak annyit mond, hogy Vitéz János esztergomi palotáját szibillaképekkel is 
kifestette. Heltai már értelmezi is őket; a zsöllyeszékben szunnyadozó alak szerinte Ulászló 
király, aki „mikoron uj hirt hoznak vala néki, hogy a törökek kárt töttenek és imezt és amazt 
a várat vették meg ő nem indul vala ezen, hanem lágy beszéddel mondja vala: dobrsi, dobrsi." 
(315.) A tüzes nyársak között ülő férfialak nem más, mint a Dózsa-felkeléskor uralkodó IL 
Lajos; a koronáért küzködő két meztelen férfi pedig a trónért vetélkedő János és Ferdinánd. 
De megjósol Heltai egy eljövendő királyt is, aki majd mindent rendbehoz. 

Nem valószínű, hogy Heltai látta ezeket a festményeket. Bár nem is lehetetlen. Inkább 
mégis az a valószínű, hogy Brodarics mesélt neki erről, akivel, véleményünk szerint, alighanem 
gyakran és elmélyülten beszélgetett, s nemcsak futólag találkoztak. Mert hiszen egy futó 
találkozáskor elképzelhetetlen, hogy Brodarics pont a Mátyás-féle tervrajzok térképét hordta 
volna a zsebében, s azt a vele pár szót váltó Heltainak, egy kis erdélyi szász papnak könnyű
szerrel mutogatta volna. Ebből a mondatából: „Ez hallottam Brodoric István püspöktől, kinél 
vala az egész épületnek jedzésének a képe is" (389.): joggal hihetjük, hogy tartós kapcsolat volt 
közöttük egy időben, feltehetőleg 1530 körül. (Amiből viszont az is következik, hogy — mint 
más összefüggésben már említettük — Heltai valóban öreg emberként írta a Krónikát, mint 
maga mondja is és és 1530—40 között már meglett férfi lehetett, úgy harminc—negyven éves.) 

Csodálatos a Mátyásnak tulajdonított városrendezési terv. Egy többszörösen el
nyomott, történelmi fejlődésében megfeneklett, szerencsétlen nép ábrándját olvassuk 
huszonnégy évvel Buda törökkézre kerülése után; akármi volt is azon a térképen, bizonyos, 
hogy 1541 után minden esztendő újabb és újabb részletekkel színezte ki a kőhiddal, egyetemmel, 
vásárcsarnokkal, vízvezetékkel és közvilágítással ellátott és reménytelenül elveszett város 
képét; olyan képet, amit majd csak 1848 körül kezd újra színezni a magyar nép teremtő fantá
ziája. „Vajon s mikor leszen jó Budában lakásom . . . " 

Ez az impozáns kép a pesti oldalon épült kővárossal és a kis bástyákkal meg épületekkel 
rakott kőhiddal, a Sorbonnenál is pompásabb egyetemmel, a letűnt, fényes múlt ábrándja 
csupán; s Heltai igen jól tudja ezt, mikor krónikáját egy keserű, reménytelen és vigasztalan 
képpel zárja, mondván: a török szultán 

„a puszta földet és a füstelgő üszegöket hagyá hátra Magyarországban." (457.) 

JEGYZETEK 

Kiadás: Chronica az magyaroknak dolgairól: mint jöttek ki a nagy Scythiából Pannó
niába. És mint foglalták magoknak az országot: és mint bírták azt hercegről hercegre és király
ról királyra nagy sok tusakodásokkal és számtalan sok viadaljokkal. Melyet Heltai Gáspár 
megírta magyar nyelven és ez rendbe hoza a Bonfinius Antalnak nagy könyvéből és egyéb 
históriás könyvekből nem kicsin munkával, Kolozsvár, 1575. és Győr, 1796. — T O L D I FERENC: 
Heltai Gáspár Magyar Krónikája. Pest, 1854. — VARJAS BÉLA: Heltai Gáspár Magyar Króni-
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kaja. Budapest, 194^. (Ebben Varjas Béla tanulmánya) — Bonfini: Antonius de Bonfinis 
Rerum ungaricarum Decades. Ediderunt I. Fógel B. IVÁNYI et L. JUHÁSZ in. IV. Tomis, Lipsiae 
(Leipzig), 1936. — Budapest, 1941. — A Mátyás királyra vonatkozó rész: Bonfini: Mátyás 
király. Tíz könyv a Magyar Történetből. Budapest, 1959. Fordította: GERÉB LÁSZLÓ. — 
Thuróczi János: Magyar Krónika. Budapest, 1957. Fordította: GERÉB LÁSZLÓ. — Bonfini 
németül: Des allermechtigsten Königreichs in Ungern warhaftige Chronik Durch Antonium 
Bonfinium in 30 Büchern im latin beschrieben und yetzt durch Hieronimum Boner Schult-
heiss zu Colmar in diss volgendt Tütsch bracht. Basel, 1545. 

István Nemeskürty 
DIE UNGARISCHE CHRONIK DES GÁSPÁR HELTAI ALS EIN WERTVOLLES STÜCK 

DER UNGARISCHEN KUNSTPROSA 

Die ungarische Kunstprosa bildete sich im XVI. Jahrhundert aus. Die Richtung ihrer 
Entwicklung wurde von der Reformation entscheidend bestimmt: es bedurfte solcher Texte, 
die vom Standpunkt des Seelenlebens, der Erstarkung des Glaubens nützlich und lehrreich 
sind. Deshalb wurde die Erzählung, das — wenn auch lehrend — unterhaltende Fabulieren 
auf das Gebiet der Gesangpoesie zurückgedrängt, die früher aufblühte, während die Kunst
prosa in den belehrenden und moralisch nützlichen Schriften in Erscheinung trat, wie in 
Predigten (Péter Bornemisza) oder z. B. bei Gáspár Heltai unter anderen in der ungarischen 
Bearbeitung der Chronik von Bonfini. Heltai fasste seine Chronik nicht so sehr als geschichts
wissenschaftliches Werk auf — nicht einmal dem Niveau des Zeitalters gemäss — sondern 
vielmehr als eine belehrende Exempelsammlung, als Illustration der Bibel, als Beweis der 
Macht des gerechten Gottes, und hat auch die von Bonfini dargebotenen Angaben dement
sprechend gruppiert. Er hat jedoch den Text — gerade weil er dem Volk, nicht den wähle
rischen, lateinkundigen Lesern zugedacht war — genussreich, interessant und belletristisch 
verfasst; er achtete auf die Motivation, auf eine gewisse folgerichtige Entwicklung der 
Charaktere. Dies geht klar aus dem Vergleich mit dem lateinischen Text hervor, welcher 
Vergleich bisher nicht vorgenommen wurde. Besonders die Hunyadi-Geschichte ist mit ihrem 
brillanten Stil, köstlichem Humor und mit ihrer farbenreichen Vortragsweise hinreissend 
gestaltet. 
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