
gratuite-eket emleget vele kapcsolatban, utalván 
egy ifjúkori fejsérülésére is (13.) avagy a freudi 
mélylélektan hatására „anyakereső" hajlandó
ságairól tudósít (23.). A tanulmányok zöme azon
ban üdvös önmérséklettel folyamodik a pszicho-
logizmus módszereihez, csupán annyira vállalva 
az egyoldalúságot, amennyire az esszé vitathatat
lanul följogosítja művelőjét. Nincs tehát igaza 
Marx Józsefnek, amikor recenziójában ( Érték
tisztelet. Élet és Irodalom. 1978. novem
ber 4.11.) csupán „az egyetlenegy személyiség" 
megmutatásának dokumentumaiként értelmezi a 
kötet tanulmányait, s idézve az előszó egynémely 
passzusait (pl. „ . . . nem fogadtam el egyetlen 
módszert sem egyedül kötelezőnek, hanem 
igyekeztem mindből tanulni" stb.) a „magyar 
elméleti gondolkodás „fene fátumá"-ról, „az 
eklektika sorvasztó hatásá"-ról beszél. Nos, ha 
egyoldalúnak találjuk Rónayt, épp az eklektika 
vádja alól kell tüstént fölmentenünk, ami pedig a 
személyiségrajz esetleges túltengését illeti, arra az 
esszé nyújtotta szabadság nyilván kellő magya
rázat. Csupán a műfaj - korábban már emlegetett 
- definícióira emlékeztetnők Marx Józsefet. „Az 
esszé nem akar egy-egy kérdést mindenestül meg
oldani, talán még körüljárni sem" - írta volt 
bevezetőjében a szerző, s íme, nem fölösleges és 
alaptalan az óvás egynémely telhetetlenségek 
ellenében. A gyűjtemény - bárhonnan nézzük is 
- egy lehetséges megközelítési módot reprezen
tál. 

Még két megjegyzésünk akadna. A szép ki
állítású könyv becsét (és a nyomda tekintélyét) 
aligha öregbítik a durva helyesírási hibák 
(„helyete": 71., „megszokot": 90., „ének": 95., 
„színészkedet": 191., „egyszere": 235. stb.), vala
mint az értelemzavaró betűkihagyások (184., 
205., 307. stb.). Már Kovács Sándor Iván is meg
ütődött azon, hogy a borítóra - menthetetlen 
felületesség! - gróf Balassa portréja került a 
Balassi Bálinté helyett. A magunk részéről kép
telenek vagyunk azt is felfogni, minő diszkri
mináció mellőzte a képek sorából az Ányos Pálét 
és a Péterfyét (épp a Péterfyét!). Lehetséges, 
hogy az előbbinek arcmása nem maradt reánk? 
Röstelkedve ismerjük be tudatlanságunkat. 
Péterfy Jenő portréjával viszont rendelkezünk, s 
nincs az a megfontolás, az a szimmteria-elv, 
amelynek kedvéért száműzhetnők őt a borítóról! 

„ . . . ma már inkább irodalomtörténész 
barátaim hitetik el velem, mintsem magam 
hinném, hogy egyáltalán irodalomtörténész is 
vagyok" - árulta el kétségeit Rónay György a 
Kutatás közben c. könyv előszavában. Mily ok
talan volt a szkepszis, bizonyítja most már a 
Balassitól Adyig valahány elemzése is. S amint 
Rónay ajánlotta kedves Péterfyjét - a stílusáért, 
a módszeréért - minden magyar kritikusnak, 
azonképp javallanók mi is őt (s nemcsak ezzel a 
könyvével) minél többeknek épülésére. A stílu
sáért s a módszeréért egyszersmind. 

Lőrinczy Huba 

ANTON VANTUCH: JÁN SAMBUCUS 
£ivot a dielo renesancného uőenca. Bratislava, 1975. Slovenská akadémia vied 255 L* 

Anton Vantuch neve jól ismert a Zsámboki-
filológia művelői körében. Első komoly tanul
mánya 1967-ben jelent meg a Humanizmus a re-
nesancia na Slovensku v 15-16 storoíi című kö
tetben ezt követően tette közé Hans Gerstingerrel, 
az azóta elhunyt, osztrák kutatóval egy kötetben 
Zsámbokinak a nagyszombati levéltárban fenn
maradt latin s magyar nyelvű leveleit, 

A Szlovák Akadémia kiadásában legutóbb 
napvilágot látott monográfia Vantuch több mint 
egy évtizedes kutatásainak terméke. A szép ki
állítású, jól tagolt könyvben nagy teret szentel a 

Zsámboki-család származása, társadalmi helyzete 
körül kialakult vitás kérdéseknek. Élesen el
különíti írónkat a XIV. században élt Zsámbo-
kiaktól és a XVI. század legelején működő Cor
nelius Sambucus, veronai dominikánustól. (27.) 
A Plautus-komédiák Plantinhoz intézett előszavá
ban szereplő veteres situs ac bona (helyesbítve: 
avitis sedibus ac bonis) kifejezéssel kapcsolatban 
arra a megállapításra jut, hogy valószínűleg erős 
túlzás ez az ősi birtokra és javakra való utalás, 
hiszen az apa csak 1549-ben, azaz másodéves 
nagyszombati bírósága idején kapott nemességet 

*A fordításhoz nyújtott segítségért köszönettel tartozom Sebó Katalinnak, a szegedi Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola Szlovák Tanszéke tanársegédének. 
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Ferdinándtól- (39.) Vantuch észrevételét feltét
lenül el kell fogadnunk a nemességszerzést ille
tően - fényképmellékleten közli Zsámboki Péter 
nemeslevelét —, fordítva igaz tehát az irodalom
történeti kézikönyvünkben olvasható „el
polgárosodott nemesi család". Ugy gondoljuk, 
hogy a nemesi származással kapcsolatos tévedés 
az ősi (avitus) jelzó' kétségkívül félrevezető', 
többértelmű jelentése miatt hagyományozód
hatott tovább szakirodalmunkban. 

Más a helyzet azonban az író származási 
helyével. Ha elfogadjuk a Vantuch által bizo
nyított polgári eredetet, érzésünk szerint fölös
leges kételkedést kelteni azon megjegyzés iránt is, 
hogy a család a Buda környéki Zsámbokról szár
mazott. Itt inkább ugyanarra a tulajdonnév-kiala-
kulási folyamatra kell gondolnunk, amit legutóbb 
Comenius esetében mutatott ki a szaktudomány. 
Szeges („eredeti*', foglalkozásnév) > Komensky 
(földrajzi származást jelölő név az új helység
ben) > Comenius (humanista név). (VÖ.: Bakos 
József: Újdonságok Comenius pataki éveiből. = 
Élet és tudomány, 1978. IX. L 1091-1093.) 

A török elől menekülő, Nagyszombatba tele
pülő apa nem eredeti, azaz Zsámbokon ismert, 
megkülönböztető nevével, hanem a származási 
helyre utaló Zsámbok falunév i-képzős alakjával 
(Samboky) került az új lakóhely polgárainak név
jegyzékébe. Ezzel azonos jelenséget figyelhetünk 
meg a morvaországi Valasské Meziridbe került 
Zsámbokiak esetében is, ahol a háromtagú tulaj
donnév jól felismerhetően jelzi viselőinek szárma
zási helyét, foglalkozását (Albertus Samboky 
Viennensis, Matthäus Samboky pellio). A Zsám
boki családnév tehát a származás helyét tünteti 
fel a nagyszombati városi jegyzőkönyvben. 
Éppen ezért értelmetlen a Budától nyugatra eső 
Zsámbok faluban Zsámboki családnevet keresni. 
Pétert, írónk apját ugyanis más, számunkra eddig 
ismeretlen néven tartották ott számon. Érve
lésünk összhangban áll azzal a nyelvtörténeti 
ténnyel, hogy a magyar családnevek kialakulása 
és megszilárdulása a birtokos osztálynál zömében 
a XV. század körüli időre, az alsóbb néprétegek
nél zömében a XVI-XVII. századra tehető. (Vö.: 
Bárczi—Benkő-Berrár: A magyar nyelv története. 
Bp., 1967. 381.) 

Az író származását és gyerekkorát tárgyaló 
fejezet után a jelentősebb peregrinációs állo
másokat (Bécs, Lipcse, Wittenberg, Ingolstadt, 
Strassburg, Párizs, Bázel, Döle, Padova, Bologna, 
Róma, Augsburg,) veszi sorra Vantuch. Már a 
felsorolás is jelzi egy olyan felmérés nehézségeit, 
melyben a vándordiákot ért „különféle pro

fesszori hatások" szétválasztására tesz kísérletet a 
kutató. Vantuch itt nagy figyelemmel mérlegeli a 
Zsámboki és Melanchthon közötti kapcsolatra 
utaló mozzanatokat. Kimutatja, hogy a witten
bergi diák - jóllehet később könyvtárában 
számos Melanchthon-mű megtalálható - a 
háborús viszonyok és Melanchthon személyes 
gondjai miatt nem kerülhetett vele közelebbi 
ismeretségbe. (55-60.) A bolognai tartózkodás
ról szóló régebbi híradások szerint Zsámboki 
professzorként tevékenykedett a városban, erős 
kapcsolatban állt Alfonso D'Este udvarával. 
E sokszor megkérdőjelezett állításokat nem tartja 
alaptalanoknak. (83-85.) 

Vantuch Zsámboki életrajzával párhuza
mosan, részletesen ismerteti a megszülető művek 
genezisét is. Kitűnően mutatja be például az 
Emblemata létrejöttét, magának a műfajnak 
sajátosságait, népszerűségének az ujplatonista 
filozófiával való összefüggését. (104-112.) 
Igazán sajnáljuk, hogy az emblémák Shakes-
peare-re gyakorolt hatásáról semmit sem mond. 
(A Dézsi Lajos által felvetett összefüggésre a 
könyv végén található bibliográfia sem hívja föl a 
figyelmet.) 

A De imitatione ciceroniana értékelésénél 
azonban egy helyütt téves megállapításra jut 
Vantuch: „Érdekes, hogy a magyart és a románt 
a kevésbé fejlett nyelvekhez sorolja az olasz, a 
német és a cseh nyelvvel szemben. Ez is azt 
mutatja, hogy vele inkább mint közép-európai 
tudóssal s nem mint egyetlen etnikum képviselő
jével állunk szemben." (99.) A félreértés tisztá
zása érdekében el kell mondanunk, hogy Zsám
boki itt nem értékrendet állít fel. Az egyes 
nyelvek sajátos jellegzetességeire, szerkesztésbeli 
tulajdonságaira gondol. Arra, hogy nem mindent 
vehet át a szónoki gyakorlat, amit a nyelvtani 
szabályok megengednek. Vannak azonban olya
nok, akik erről nem vesznek tudomást és idegen 
(antik és nemzeti) nyelven is csak a grammatikára 
ügyelve próbálnak verseket és szónoklatokat írni, 
márpedig az ebből fakadó hibák barbarizmust 
szülnek. A Vantuch által is idézett szövegrész így 
hangzik: „Ezeket Demoszthenesz vagy Homérosz 
nem tartaná görögöknek, hanem perzsáknak, 
frígeknek, szkítáknak vagy germánoknak, és alig
ha híresztelnék ezekről, hogy helyesen olvasták 
műveiket. Ugyanígy vélekedhetne rólam, egy 
oláhról egy olasz, egy tótról, aki magyar vagyok, 
egy német, egy cseh, egy umbriairól egy római, 
egy lombardiairól egy sienai vagy firenzei." 
(Sambucus: De imitatione ciceroniana, Parisiis, 
1561. 10a, l l b . ) Itt inkább talán az az érdekes, 
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hogy Zsámboki az első két nyelv párosítása után 
csupa rokon nyelvet, illetve dialektust sorol fel s 
ezzel a magyar és a germán rokonságát sugallja 
korabeli olvasóinak. 

A bécsi évekről is kissé pontatlanul fogalmaz, 
amikor azt írja, hogy „Bécsből humanista köz
pontot akart alakítani, ez volt élete nagy célja és 
későbbi csalódásainak alapja." (245.) Bécsben és 
kulturális kisbolygóján, Pozsonyban ekkor már 
létezett egy igen erős humanista kör, melynek 
képviselői között számos híres filológus, könyv
táros, matematikus, orvos, jogtudós és teológus 
nevét sorolhatnánk föl. Vantuch elemzi is Zsám-
bokinak Oláh Miklóssal, Forgách Ferenccel, 
Vernancsics Antallal, Brutus János Mihállyal 
és másokkal kiépített kapcsolatait, de - és 
számunkra ez még izgalmasabb - fölfejt néhány 
cseh és lengyel humanistához vezető szálat is. Itt 
említi a nagyszombati orvost, Sportét, a cseh 
humanista M. LiSkat, aki később Zsámboki halá
lára írt nekrológot, a lengyel Lesenti kanonot et, 
akinek LiSka egy Zsámboki által kiadott Janus 
Pannonius kötetet ajándékozott. Szóba kerül 
A. P. Nidecki, Cicero lengyel kommentátora és 
propagátora, akit Zsámboki egyik levelében „vir 
elegáns, lectionibus grammaticorum instructus"-
ként említ. (117.) Vantuch érzékletesen mutatja 
be az eredetileg könyvtárosi, kiadói tevékeny
séget folytatni akaró Zsámbokit történetírói 
szerepében is. Jogosan kevesli történeti műveinek 
számát és az ezekhez használt forrásokat, de 
találó történetírói koncepciótlanságának indok
lása is: „A Habsburg-birodalom eszméje is ki
alakulatlan volt. Hogyan írhatott volna hal
hatatlan művet egy olyan jelentéktelen dinasztiá
ról, amely csak mintegy 100 éve került a világ
történelem középpontjába. A XVI. században 
lehetett magyar, cseh, lengyel és német történetet 
írni, de lehetetlen volt a birodalom történetét 
összefoglalni." (165.) Versei és más források alap

ján mondja ki, hogy „rossz, határozatlan és 
félénk udvaronc lehetett", akinek „katolikussága 
sem igazolható eléggé, másfelől azonban a refor
mátusok sem bíztak benne." (246.) 

Zsámboki pályafutásának, műveinek áttekin
tése és elemzése után az Itinerarium Sam-
bucianum című fejezetben a további kutatások 
megkönnyítése érdekében vázolja a vándorévek 
kronologikusan rendezett állomásait, fontosabb 
eseményeit (208-210.), mutatót ad az író által 
kiadott, fordított és eredeti művekről 
(211-216.), táblázatain évekre bontva tünteti fel 
a gyűjtőutak során vásárolt kéziratok számát, árát 
és korát (216-223.) A függelékként közölt latin 
előszórészletek, levelek segítik a latinul is értő 
olvasó tájékozódását. Kár, hogy itt is, amott is 
sajtóhibák rontják a szövegeket. (224-231.) 
Több olyan illusztráció is található a könyvben, 
amelyek a nehezen hozzáférhető Gerstinger-féle 
levelezésgyűjteményen kívül itt is a kutató ren
delkezésére állnak. 

Anton Vantuch monográfiájának a főleg 
magyar nyelvű szakirodalom és latin forrásanyag 
megnyerő ismerete mellett örömmel tapasztalt 
erénye az elfogulatlanság is. A harmincas évek 
néhány nacionalista irodalomtörténésze (pl. 
Osusky) torzításaival szemben Zsámbokit nem 
szlovák, hanem közép-európai tudósként értékeli. 
Zsámboki János életműve a rendkívül jelentős -
sajnos sok tekintetben még máig is föltáratlan -
összeurópai indíttatásokon kívül bizonyos tekin
tetben valóban „ . . . közös produktuma a régi 
Magyarországon élt népeknek, közös elődje, kul
turális öröksége az egykori állam területén kisar
jadó későbbi nemzeti irodalmaknak." (Klaniczay 
Tibor) Ez az örökség elég gazdag ahhoz, hogy jól 
sáfárkodva, közösen munkálkodjunk értékei fel
színre hozásában. Anton Vantuch könyve erre 
szólít. 

Téglásy Imre 
/ 

BENKŐ SAMU: APA ÉS FIÚ 

Bolyai-tanulmányok. Bp. 1978. Magvető K. 393 1. (Elvek és utak) 

Bolyai Jánosról nem maradt arckép, s 1968-ig 
ugyanilyen ismeretlen volt szellemi portréja is. 
1968-ban jelent meg Bolyai János vallomásai cím
mel Benkő Samu monográfiája, s ez egyszeriben 
megváltoztatta a helyzetet. Az Appendix láng
eszű szerzője Benkő szakavatott munkája 

nyomán hirtelen hús-vér emberré változott, akit 
nem varázsolhatnak többé kutatók s regényírók 
kényük-kedvük szerint párbajhőssé, tüzes forra
dalmárrá, osztrák katonatiszté, háládatlan gyer
mekké, mánikus őrültté, szarvasbikává s ki tudja 
még mivé. Ezek a közkeletű - s részben még ma 
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