
esik a finntől vagy a manysitól, mint a szomszéd
népek irodalmától, hogy a „finnugor irodalmak" 
fogalmának (némely folklorisztikai és metrikai 
mozzanatot nem számítva) nincs is reális értelme. 
E régtől fogva számon tartott egységek mellett 
mint felsőbb kategóriát Öuriäin a „szocialista vi
lágirodalom" fogalmát iktatja be mint „egységet 
és egészet", ugyanakkor, a vulgarizálás kelepcéjét 
elkerülendő, a fogalom differenciáltságát is hang
súlyozva. A könyv legvégén még kitér a szerző a 
komparatisztika terminológiai kérdéseire, szem
léletes ábrán mutatva be a felfogása szerinti össze
hasonlító irodalomtudomány tagozódását és szer
kezetét; művében másutt is kedvteléssel alkalmaz 
képleteket és ábrákat, néhol talán mértéken felül 
törekedve az egzaktságra, de mindig ösztönzően. 

A könyvnek az említetteken kívül még sok 
érdekes részlete érdemelné meg, hogy kitérjünk 
rájuk, de ami a legelgondolkodtatóbb benne, az a 
komparatisztika mibenlétére és az irodalomtu
domány rendszerében elfoglalt helyére vonatkozó 
végső elméleti következtetések. Öurism fejtege
téseit általában is a szó jó értelmében vett speku
latív hajlam és az axiómák tisztázásának rokon
szenvesen szívós igénye jellemzi. Konklúziója vé-

Jozef Ijsewijn: Compankm to Neo-Latin Studies 
Amsterdam-New York^Oxford, 1977. North-
Holland Publishing Company. XIV, 370 1. 

A neolatin irodalomtörténet az irodalomtudo
mánynak egyszerre új és régi ága. A latinul írt 
nemzeti irodalom mindig is ellentmondásos hely
zetben küszködött: tartalmi tekintetben és ha
tását illetően feltétlenül része az irodalomtör
téneti folyamatnak, de mert nem nemzeti nyel
ven íródott, hol kimarad az irodalomtörténetek
ből, hol pedig nagyon következetlenül szerepel, 
így hatkötetes irodalomtörténetünkben is: az első 
kötet (16Ö0-ig) még az irodalom szerves részének 
tekinti, a második kötet (1600-1772) azonban 
szinte csak teljesen véletlenszerűen foglalkozik 
vele: a latinul és magyarul is író szerzőknél vagy 
részletesen tárgyalja a latin nyelvű munkákat (pl. 
Rákóczi Ferenc), vagy csak megemlíti (pl. Páz
mány Péter), vagy egyáltalán említés nélkül 
hagyja (pl. Nyéki Vörös Mátyás esetében). A gim
náziumi magyar irodalmi tankönyv a latinul írók 
közül mindössze Janus Pannoniust szerepelteti, a 
továbbiakban pedig úgy tárgyalja a reneszánsz 
irodalmat, mintha ez egy csapásra megszüntette 
volna a latin nyelv használatát - ami pedig nyil
vánvaló meghamisítása az irodalomtörténetnek. A 

leményünk szerint elfogadható: a komparatisz
tikát nem helyes különválasztani az irodalomtu
domány egészétől, nem az irodalomtudomány 
„külön ága", csupán „kutatási aspektusa"; álla
pota függ az irodalomtudomány mindenkori álla
potától, problémái az irodalomtudományéi, mód
szertana függvénye az irodalomtudomány mód
szertanának, s persze, mint Durism mindjárt elöl
járóban figyelmeztet is rá, a mindenkori módszer 
a tárgy megválasztásától függ. A magunk részéről 
még annyit fűzünk hozzá, hogy maga a tárgy 
megválasztása többféle és egyaránt jogosult lehet; 
s amiképpen irodalomtudományról szólva vol
taképpen több lehetséges irodalomtudományi mo
dell közül gondolunk arra, amely a kor és a hely 
körülményeitől és egyéni hajlamunktól megsza
bott elképzelésünknek megfelel, úgy nincs egyet
len komparatisztika, csak komparatisztikák van
nak. S napjainkban az összehasonlító irodalomtu
domány (nemzetközi fórumok: folyóiratok, kiad
ványok, kongresszusok tanúsága szerint) lényegé
ben ahhoz áll legközelebb, amit Őurisin az „al
kotmányozás" igényében fogant, hasznos munká
jában leír. 

Rákos Péter 

másik oldalt azok az irodalomtörténészek képvi
selik, akik az író nemzetiségére való tekintet nél
kül „terra communis"-ként vizsgálják a neolatin 
irodalmat. 

Jozef Ijsewijn kézikönyve elkerüli mindkét 
buktatót: a kronológiai fejezetek élén általános
ságban vizsgálja a korszak főbb jellegzetességeit, s 
amennyiben eltérés mutatkozik az egyes nemze
tek irodalmában, erre külön is felhívja a figyelmet 
(például a Virágzás és hanyatlás fejezetben részle
tesen kifejti, hogy mennyiben volt más az olasz, a 
francia és a német fejlődés), és csak ezután tér rá 
az egyes országok irodalmára. Ebben a fejezetben 
szerencsésebb lett volna azonban nem a mai, 
hanem a korabeli országhatárok szerint rendezni 
az irodalmat, hiszen ekkoriban elsősorban a nem
zeti hovatartozás volt döntő az egyes írók eseté
ben, bár sokkal több kölcsönhatással és nagyobb 
irodalmi-gondolkozási egységgel kell számolnunk 
még ebben a korban, mint a későbbi időszakok 
bármelyikében. 

Ijsewijn dolgát megnehezítette, hogy a neola
tin irodalomnak ezt a szakaszát a 16. századtól 
egészen napjainkig vezette. Ezzel a felfogással vi
tatkozni lehet: a nyelv használata valóban nem 
vagy csak igen kevéssé változik ugyan, de a mű^^-?*.^ 
vek célja és hatása a 18. századtól fogva már- N ( " •, 



egészen más: ekkor már nem számolhatunk -
Ijsewijn kedvelt kifejezésével szólva - „respublica 
litterarum"-mal, csak olyan elszigetelt próbálko
zások léteznek, mint például Josef Eberle, Fidel 
Rädle és Anna Radke költó'i játékai vagy a ma
gyar származású Alexander Lenard híres Mici
mackó-fordítása. Néhány területen továbbra is 
megtartotta nemzetközi szerepét a latin: például 
a katolikus egyházban egészen napjainkig, a bio
lógiában pedig még e század elejéig is minden 
újonnan felfedezett állatot vagy növényt először 
latinul kellett leírni. 

Ijsewijn kettős célt jelöl ki magának: a kezdő 
kutatók számára útikönyvvel szolgál a reneszánsz, 
a barokk és a modern latin munkák olvasásához 
Dante korától napjainkig, a már dolgozó tudósok
nak pedig a modern összehasonlító irodalomtör
ténetekhez hasonlóan a fontosabb tények ismer
tetését és az alapvető bibliográfiai ismeretek köz
lését nyújtja. 

A kézikönyv első része kronológiai áttekintés. 
Az első fejezetben elhatárolja egymástól a latin 
nyelv használatának három korszakát: az antik, a 
középkori és a neolatin időszakot. A neolatin 
korszakot a harmadik fejezetben részletezi: há
rom szakaszra osztja, az első a neolatin humaniz
mus kialakulása a 14. században Dante, Petrarca 
és Boccaccio fellépésével; a második a neolatin 
meghonosodása Európában (15. század); a har
madik szakasz a 16. század kezdetétől napjainkig 
tart. Nemcsak időben, de térben is hatalmas terü
letet ölel fel a könyv: az európai irodalmon kívül 
tárgyalja az észak- és dél-amerikai, az ázsiai és az 
afrikai neolatin műveket is. 

A történelmi szemlélet nem túl erős oldala a 
könyvnek: a már említett korszakolási problémán 
kívül (a 18. századra alapvetően megváltozik a 
történelmi-társadalmi helyzet) igen egysíkúan 
magyarázza a reneszánsz kialakulását, csakis az 
irodalom belső fejlődését vizsgálva: néhány író, 
akik nem voltak megelégedve a latin középkori 
oktatási módszerével, elhatározza, hogy visszatér 
a klasszikus latinhoz: nem versifikátorok, hanem 
poéták akarnak lenni. Hasonló módon nem veszi 
figyelembe az ellenreformáció korának irodalmi 
alkotásokban is megnyilvánuló ellentéteit. Több
ször kellő megfontolás nélkül általánosít: a török 
uralom alatti területeken nem fejlődött ki a hu
manista latin írásbeliség, illetve ha volt is, nem 
fejlődött tovább. Ezt különben maga cáfolja meg 
a horvát és a magyar irodalom bőséges tárgyalásá
val. 

A latin nyelvű magyar irodalommal két 
helyen foglalkozik: a humanizmus első időszaká

ban kiemeli Nagy Lajos és Mátyás udvarának sze
repét, a kis terjedelemhez képest igen behatóan 
tárgyalja Vitéz János, Janus Pannonius és a Ma
gyarországon is dolgozó itáliai írók munkásságát. 
Általában úgy tetszik, hogy a magyar irodalom
nak ezt a korszakát jobban ismeri: maga is írt 
Janus Pannoniusról egy tanulmányt (La poesia 
latina all'epoca di Giono Pannonio. - Acta Lit-
teraria Academiae Scientiarum Hungaricae. 
14(1972)). A második szakaszban több az esetle
gesség: Oláh Miklóst, Istvánffyt, Brodarichot, 
Baranyai Decsit, Schesaeust említi (Filiczkivel, 
Stephanus Taurinusszal. Honterrel és Bél Mátyás
sal a csehszlovákiai, illetve romániai irodalom kap
csán foglalkozik); a későbbi írók közül ír Dugo
nics Andrásról, Berzeviczy Gergelyről, Juhász 
Lászlóról, de még csak nem is utal Rákóczira, 
Bethlen Miklósra, Szenei Molnár Albertre, Sza-
mosközyre - hogy csak néhány nevet említsek. 
Egy rövid utaláson kívül Zsámbokit is figyelmen 
kívül hagyja, bár az ő szövegkiadásai és filológiai 
munkássága nélkül nem lehet teljes a kép a latin 
nyelvű magyar irodalomról. Nem a terjedelmet 
kifogásolom, hiszen ilyen nagy célkitűzés mellett 
ez is elég bőséges anyag, csak azt sajnálom, hogy 
a tárgyalás véletlenszerű, nem a tényleges érté
keknek megfelelő. 

A könyvnek talán legkiemelkedőbb része a 
szövegkiadással foglalkozó fejezet, nemcsak a 
neolatin iránt érdeklődő kutatók, hanem min
denki, aki kritikai kiadást készít, sok haszonnal 
forgathatja. Külön tárgyalja az autográf kézira
tok, a korabeli másolóktól fennmaradt szövegek, 
a szerzői, illetve a későbbi kiadások felhasználásá
nak problémáit. Kifejti a paleográfiai és a nyelvé
szeti nehézségek kérdését, útmutatást ad több 
variáns esetén az alapszöveg kiválasztására, több 
lehetőséget is ajánl az eredeti szöveg helyesírási 
sajátosságainak közlésére s hasonlóan a korabeli 
és a mai központozás viszonyára. 

A másik igen sikerült rész az önálló tanul
mánynak is beillő fejtegetés a neolatin nyelvről és 
stílusról, ennek az antik és a középkori állapot
hoz való viszonyáról, az irodalmi műfajokról, a 
prozódiáról és a metrumokról. 

A könyv - célkitűzésének megfelelően — 
minden fejezethez bőséges bibliográfiai anyagot is 
ad, bár arra - érthetően - nem vállalkozik, hogy 
a kérdés teljes irodalmát felsorolja, az alapvető 
munkák, a (sajnos, igen kevés) neolatin tárgyú, 
illetve reneszánsz retrospektív bibliográfia, az 
ilyen tárgyú tanulmányokat is közlő és kurrens 
bibliográfiát is tartalmazó folyóiratok listájával 
nagyon megkönnyíti a kutatók helyzetét. Nem-
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csak szimpla felsorolásra vállalkozik, hanem né
hány szóval értékeli is a könyvet, és útbaigazítást 
ad a művek, illetve folyóiratok használatára. (Né
hány helyen alkalmasabb lett volna, ha minden 
munkát - azokat is, amelyekről bővebben beszél 
- szintén bibliográfiai sorrendben, mindegyiket 
külön sorban, kiugratva közölne.) A kézikönyvet 
rövid antológia és névmutató egészíti ki. 

Jozef Ijsewijn kézikönyve alapvető munka, 
így nem is lehetett célja a teljességre törekvés. 
Egyszerre lát neki egy már régóta hiányzó neola
tin irodalomtörténet és bibliográfia pótlásának. 
Munkája kisebb hibái ellenére is nagyon használ
ható áttekintést és nélkülözhetetlen kutatási se
gédeszközt jelent a neolatin irodalom iránt érdek
lődőknek. 

Uray Piroska 

Breszt Borisz: Dévay Miklós deák krónikája Nagy
ságos Gyarmathy Balassi Bálint úr viszontagságos 
életéről, vitézi tetteiről és hősi haláláról Bp. 
1974. Magvető K. 545 1. 

A szakma és az irodalmi köztudat egyaránt 
régóta érzi hiányát egy új Balassi-életrajznak, 
hiszen összefoglaló munka a költőről utoljára 
1943-ban jelent meg (Eckhardt: Az ismeretlen B. 
B.), azt megelőzően pedig - leszámítva Eckhardt 
1941-es könyvét - 1899-ben, Erdélyi Pál monog
ráfiája. 

Breszt Borisz életrajzi regényében a költőre 
vonatkozó forrásként — a kritikai kiadás levele
zésének és emlékiratainak gondos áttanulmányo
zása mellett — szinte kizárólag Eckhardt 1943-as 
monográfiáját használta. Az életrajzba bekerültek 
azóta már korrigált irodalomtörténeti tévedések, 
mint a klasszikus példaként emlegetett Balassa 
János éneke solymocskájárul, melyet Breszt 
Borisz - Eckhardt nyomán - az idősb Balassi 
költeményének tart, holott Gerézdi Rábán éppen 
tíz éve bizonyította be, hogy Madách Gáspár 
jóval későbbi s igencsak illetlen verselményéről 
van szó. Dévay Miklós deák azonban még 
Eckhardt követésekor is vét filológiai pontatlan
ságokat. Eckhardt említi egy helyen (Losonczi 
Anna című tanulmányában), hogy Ungnád 
Kristóf, vőlegény korában egy sógornőjének írt 
levelében „-drágalátos morhám"-nak és „kin-
csem"-nek nevezi .menyasszonyát. A regényben 
ezek a jelzők Kristóf Annához írt, forróan szerel
mes leveleibe kerülnek át, melyeket azután a hűt
len asszony megmutat Bálintnak, akitől mindezt 

megtudja Miklós deák is. A Balassi-filológia újabb 
vitái közül a titkosírás kérdése kap helyt az élet
rajzban: az Árgirus-história Balassi-szerzőségét 
kívánja az akrosztichon megfejtésével bizonyítani 
Breszt Borisz, ám megoldása nemigen meggyőző. 
Például a mű négy utolsó szakaszának MNNA 
betűiből kívánja kihozni az ANNÁM öt betűjét, 
mely aligha lehetséges. 

A regény esetleges hatását az irodalmi köztu
datra sem üdvözölhetjük egyértelműen. Az utóbbi 
időben egyre realisztikusabb, ám rokonszenvessé-
géből mit sem veszítő Balassi-kép helyébe Breszt 
Borisz egy meg nem értett zsenit állít;perlekedése
it, botrányait, csapodárságát, főúri gőgjét már túl
zásig menően apologizálja, sőt, e tulajdonságokat 
ellenkezőikre is fordítja, s regényéből egy nagy
lelkű, ellenségtől és ármánykodó, kisszerű gazem
berektől körülvett romantikus hős kerekedik ki: 
„Bálint uram mintha még a régi szép lovagkorban 
élt volna, amikor a. vitézség, az őszinteség meg a 
szívjóság még megbecsült erények voltak", írja. 
Mennyivel hitelesebb Gerézdi Rábán: „írói élet
műve a zabolátlan, mindig háborgó emberi szív és 
a reneszánsz műveltségen kipallérozott „bölcs 
elme" szerencsés frigyének volt a gyümölcse. Ez 
a titka halhatatlanságának, s a lecsúszott, garázda 
főúr versei javát ezért nem tudta a századok pora 
máig belepni." 

Balassi költészetéről a regény még futólagos 
élmény szintjén is aüg ad képet. Miklós deák 
azzal mentegeti magát: nem ért a poétikához. 
Nem nyerünk betekintést a költő lelkivilágába, 
vallásos és filozófiai vívódásaiba, nem tudjuk meg 
célját a „maga kezével írt könyv"-vel (számmisz
tika és lírai önéletrajz), nem hallunk a „nyolc ifjú 
legény" izgalmas költői versenyéről, és az életrajz 
sok más - ismertebb - epizódja is homályban 
marad, például Balassi válása; „mi haszna a régi 
sebeket feltépni", kerüli el a kérdést a krónikás. 

Annál élénkebb történelmi tablót fest viszont 
a regény. Breszt Borisz hitelesen mutatja be a 
közép-európai reneszánsz világot, a végvári életet, 
a bécsi, erdélyi és török diplomácia rejtett titkait, 
a korabeli parasztmegmozdulásokat, vallási harco
kat, Báthory István lengyel királyságát és a 
magyar nemesség nagy panoptikumát, visszanézve 
sokszor Mohács előttre is, Dobzse László és Tán
cos Lajos udvarába. Ez a sokoldalú történelmi 
háttér teszi tanulságos olvasmánnyá Dévay Miklós 
krónikáját, mely különösen értékelendő egy nem 
magyar anyanyelvű szerző esetében. 

Szőnyi György Endre 
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