
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Schallenberg, Vadianus és Balassi 

(A királyi Magyarországot környező német nyelvterület irodalmának kapcsolatai a XVI. századi magyar 
költészettel, különös tekintettel Balassi Bálintra) 

A XVI. század utolsó harmadának királyi Magyarországa, tehát a nyugati Dunántúl és a Felvidék 
szoros és végleges kapcsolatba került a Habsburg birodalommal, ezen belül is főleg az Osztrák 
Főhercegséggel, Csehországgal, Morvaországgal, Sziléziával, valamint néhány szabad birodalmi várossal. 
Közigazgatás, közlekedés, kereskedelem, hadügy - mindez (néhány elvüeg fontos, de gyakorlatilag alig 
számító alaki különállás megtartásával) hétköznapi természetességgel vált közössé. A magyar királyság
nak Ferdinánd és részben még Miksa életében is érzékelhető külön jogállása Rudolf alatt elvileg 
megmaradt ugyan, de gyakorlatilag megszűnt. 

Közhely ez és közhelyek az idevágó irodalmi példák. Lássunk mégis néhányat. Mentő Gogreff 
Kassára vezényelt tábori lelkész 1579-ben Bártfán kiadott német nyelvű evangélikus vallásos könyvét 
Hans Rueber báró felső-magyarországi főkapitánynak (Generalobrist in Oberhungern) ajánlotta, 
felsorolva a Felvidéken állomásozó birodalmi erők, várak, helyőrségek parancsnokait,' akik vala
mennyien németül beszélő osztrákok, sziléziaiak, ritkábban olaszok és spanyolok. Ezek a nagyhatalmú 
uraságok a magyar nyelvű kultúra iránt érzéketlennek egyáltalán nem mondható, művelt férfiak 
voltak. Zombori Antal versszerző például Ferdinand Zamaria de Specia Casa érsekújvári várkapitány
nak ajánlotta 1583-ban Debrecenben kinyomtatott magyar nyelvű verses bibliai históriáját. (E 
kapitány unatkozó feleségével támadt Balassinak később, 1588-ban balul végződő szerelmi kalandja.) 
Azt is jól tudjuk, hogy a hatóságok kegyeit enyhén szólva nem élvező, bécsi börtönéből szökött 
Bornemisza abban reménykedett: Rueber főkapitány anyagi és hatalmi támogatásával fogja tervezett 
bibliáját Sárosban kinyomtatni. A kapcsolat persze fordítva is érvényes: elég Nikolaus Gabelmann 
mecklenburgi tanítóra utalni, aki Nádasdy Ferencet szolgálta afféle haditudósítóként, bár állását 
tekintve csepregi tanítóként működött; egy általa 1581-ben megfigyelt, törökökkel vívott csetepaté 
leírását 1588-ban ki is adta Monyorókeréken, majd 1590-ben Padovában. Ott ugyanis jogot tanult, 
hogy utána Grazban tanítóskodjék, majd ismét Nádasdy szoglálatába álljon). 1596-ban, csatában esett 
el, Mezőkeresztesnél. 

Kétségtelen: németül beszélő, német nyelvű könyveket olvasó, sőt írogató katonák, tisztek, 
kereskedők, tanítók, lelkészek, orvosok, vámosok, hivatalnokok nyüzsögtek az országban, s félreérté
sek elkerülése végett tegyük mindjárt hozzá, hogy az országlakosság és a magyar kultúra iránti 
rokonszenvtől fűtve. Eszméknek, s ez eszméket hordozó daloknak, verseknek, beszélgetési témáknak 
micsoda jövés-menése volt akkor a megmaradt „fél gallér" területén! 

1 Hans Rueber főkapitány házanépéből Magdelene Heymair tanítónő, „des Rueberischen Frauen
zimmers Hofmeisterin", vagyis Rueberné háztartásának vezetője 1580-ban Bártfán németül megírta és 
kiadta Tóbiás könyvének versbeszedett feldolgozását és ötven vallásos ihletésű éneket. Magdaléna 
asszony nőnemű kortársaihoz intézett ajánlást, azokhoz, akik szerte a királyi Magyarországon laktak 
valamilyen magas tisztségű katona vagy hivatalnok feleségeként. Amiből kiderül, hogy a németül 
olvasó közönség köre túlterjedt a Szepességen és a többi, hagyományosan német kultúrájú területen. 
(Pilcius Gáspár szepességi evangélikus lelkész szintén Ruebernek dedikált 1583-as bártfai kiadású 
könyve ezért nem is tartozik e tanulmány vonzókörébe.) 
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„Az tetszik énnekem az német asszonyokban, hogy fő népek is csak tiszta fehér varrást viselnek, 
nincs semmi aranyas pillangó köztük" - írja Bornemisza 1578-ban (P. IV. 547/b) s nyilván nem jó 
húsz esztendővel korábbi tanulmányútjára emlékezik, hanem az 1578-as mindennapok élményét 
közvetíti e megfigyelésével. 

E társadalmi környezet meglétét mindig nyilvántartottuk ugyan - hiszen a felsorolt és kiragadott 
példák minden kutató előtt ismertek - hatását és e hatás vizsgálatát azonban elhanyagoltuk. Pedig, 
többek között például Balassi Bálint költészetét vizsgálva, hasznos és tanulságos tapasztalatokat 
gyűjthetünk, ha erre a közegre jobban odafigyelünk. 

Vegyük elő mindjárt a magyar kutatók által mondhatni negligált Christoph von Schallenberg 
verseit-dalait, kinek XVII. századi másolótól származó, nyomtatásban 1910-ben közzétett énekes
könyve külső beosztásában (számozás, nótajelzés, itt-ott tartalmilag eligazító magyarázó alcímek stb.) is 
emlékeztet a Balassi-kódexre. {Christoph von Schallenberg, ein Österreichischer Lyriker des XVI. 
Jahrhunderts. Tübingen, 1910.) A bécsi Hofbibliothek-ban őrzött kéziratot Hans Hurch gondozta. 

A Balassinál hét évvel és három hónappal fiatalabb Schallenberg, előkelő protestáns osztrák 
nemesúr fia Balassinak úgyszólván tiszttársa volt. Részt vett a tizenötéves háborúban; ott volt 
Esztergom körül, mint a dunai hajóhad parancsnoka, közel állt a Balassit kedvelő Pálffy Miklós gróf 
főparancsnokhoz és méltató verset írt Zrínyi Miklósról. De haladjunk sorjában. 

Schallenberg neveltetése a Balassi Bálintéhoz sokban hasonló: regensburgi iskolázás, itáliai tanul
mányút, 1583 tavaszától az udvarban Mátyás főherceg mellett (aki mindvégig kedvelte a költőt) 
asztalnoki tisztség; gazdag és élveteg, bár a költőnél idősebb özvegy kegyei; 1588-ban házasság egy 
másik lánnyal; költői kört szervez maga köré, barátaival németül, olaszul és latinul írott verseket 
küldözgetnek egymásnak; énekeit-költeményeit a főrangú társaság tagjai lelkesen másolják, Schallen
berg maga is szívesen ír felkérésre, megrendelésre alkalmi udvarló verseket, a címzett leányzó nevét a 
versfőkbe rejtve; vallásos érzelmeit, válságait is megverseli; dalai Regnart hatását mutatják; 1594-ben 
Mátyás főherceg a dunai hajóhad parancsnokává nevezteti ki; 1595-ben megénekli a Nógrádot 
ostromló Mátyás főherceg hadvezéri érdemeit, 1596-ban pedig Pálffy Miklós egy Vág-menti faluban 
adott díszlakomájáról költ epigrammát. Harminchat évesen a törökellenes hadjárat alatt Magyarorszá
gon kapott sebesülésébe hal bele Bécsben, 1597 áprilisában. Két fivére is a magyarországi harcokban 
esett el, ezek emlékére latin nyelvű sírfeliratot költött, melyben méltatta a törökellenes felszabadító 
háborút. Zrínyi Miklós emlékére 1591-ben írott latin költeménye azért is figyelemre méltó, mert egy 
osztrák költő igazán feledhette az 1566-os mégoly dicső eseményt és nem kellett volna arról huszonöt 
év múlva megemlékeznie, hacsak a negyedszázados évforduló okán nem, de ez esetben viszont annál 
érdekesebb a dolog! 

Honnan veszi Schallenberg a mintát? Regnarttól sokat; aztán: Oratio Vecchi: Canzonette a 
quattro voci, Venezia, 1580 és 1582;Madrigali a sei voci, Venezia, 1587;Ippolito Baccusi: Madrigali a 
sei voci, Venezia, 1579 . . . A kódex 1592-ig szerzett verseket tartalmaz, ezek közül egy Lange-.Neue 
deutsche Liedern, Prag, 1606, című gyűjteményébe is bekerült. 

Ilyenféle verseket írt: 

Sich waidmännisch mit hetzen 
durch hund und schöne pferd 
auf grüner haid ergetzen 
gross lust und kurtzweil mehrt . . . 

(a 23. dal egy strófája) 
vagy: 

Herrgott, ich will dich preisen 
ewig ohn underlass 
thue lernen mich und weisen 
wie ich mit rechter mass 
mein allerliebsten dienen mag 
den ich in meinem hertzen 
mit grosser liebe trag. 

(a 76. dal egy strófája.) 
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Legkedveltebb rímképlete: aabb, ccdd, 13 alkalommal; aztán aaa, bbb 8 alkalommal és ezenkívül 
27 más variáció, melyek között aabb, ccbb képlet is előfordul. 

Figyelemre méltó, mint vélekedik Schallenberg metrumairól a kötetet gondozó Hans Hurch: 
„Am schwierigsten und verwickeltsten ist das kapitel der metrik bei Schallenberg. Die Schwierigkeit 

findet ihre begründung . . . zwischen den einander widerstreitenden einflüssen antiker und moderner 
Poesie und in dem einfluss des dialektes." (XXXIV. lap; a szerzó', szokatlanul, kis betűkkel írja a 
főneveket.) 

E nehézségekkel kapcsolatban Hurch arra a megállapításra jut, hogy Schallenberg metrumainak 
kialakulásában nagy szerepet játszott a carmina burana kocsmaszerte énekelt dalkincse, mely akkorra 
szinte már népdallá vált, valamint a Regnart és mások által közvetített olasz dal. 

Vegyük ehhez még azt a tényt, hogy Schallenberg baráti köre hozzá hasonló hatásokra, módon, 
metrumban írt; közülük Wolfgang von Tollingernek, aki 1594-ben Esztergom alatt kitűnt hősiességé
vel, egy 1605-ben költött versét népdalként a Das Knaben Wundehorn című nevezetes gyűjtemény is 
felvette 1806-os kiadásába; (I. 36.); egyszóval tehát, hogy Balassi körül ott nyüzsgött a vele egyívású, 
azonos társadalmi rangú, verselőkedvű, katonáskodó, művelt férfiak nem kis száma; hogy Regnart és 
más olasz daloskönyvek - melyeket nem ártana alaposan átböngésznünk! - voltak közös alapélmé
nyeik; no meg természetesen Petrarca, aki viszont a Nedeczey Jenő által a húszas évek végén 
felfedezett, de csak 1959-ben kiadott {Das Raaber Liederbuch, Wien, 1959, vorgelegt in der Sitzung 
der österreichischen Akademie der Wissenschaft am 11. Dezember 1957.) és Schallenberg hatását 
mutató, a győri papnevelde könyvtárában őrzött énekeskönyv fő ihletője. A névtelen költő az 
1590-1620 között keletkezett Petrarca-parafrázisokat Regnart-dalok és más olasz dalgyűjtemények 
dallamához igazította. A győri német daloskönyv százvalahány verse „ist so etwas, wie die Geschichte 
einer Schmerzhaften Liebe, zum Teil lokalisiert in den damals gerade neu in Mode gekommenen Bädern 
von Lucca" (Nedeczey nyomán: Geschichte der deutschen Literatur, Berlin 1961. 485.) - vagyis tehát 
itt is egy szerelem történetévé fűzte össze verseit az ismeretlen szerző, akárcsak Balassi! Érdemes erre a 
Nedeczey-felfedezte és már 1941-es magántanári habilitációjakor ismertetett, (mely ismertetést bővítve 
az Acta Literariában is közzétett, 1958) osztrák daloskönyvre, dalainak metrumaira, forrásaira is egy 
kutató pillantást vetnünk! 

-
Például: 

Ach Gestiern, o Firmamente, 
das du den Himmel zierst bei Nachts ohn Ende 
Ihr zeichen und Planeten . . . 

(81.sz.dal) 

A győri német daloskönyv néhány gyakori mintája megtalálható Antonio Cappelli:Poesie musicali 
dei secoli XIV., XV. e XVI. Bologna, 1868. című kiadványában. 

Mindezek a tények valószínűsítik, hogy - noha Schallenberg közvetlen Balassi-kapcsolatairól 
természetesen szó sem lehet, bár nincs azért kizárva, hogy találkoztak - elképzelhető: a Balassi strófa a 
német közvetítéssel Bécsen át hozzánk (legalábbis Balassihoz) elszivárgóit, néha a népdallá kopott s 
eredetét tekintve elhomályosult Minnesang és a Carmina Burana kocsmai dalaihoz idomított, olasz 
dalok-versek hatására született meg, s.azért éppen abban a formában, amilyenben, mert ez illett 
leginkább Balassi egyéniségéhez. Nagy gonddal kell tehát a kor zenei vüágát is figyelembe venni, s itt 
ismét utalok a Szép magyar komédia mondatainak megvizsgálásának szükségességére prózavers, ritmus, 
időmérték szempontjából. 

Egy Schallenberggel történő összehasonlítás egyébként azért sem haszontalan, mert kiderül: milyen 
toronymagasan áll Balassi magyar anyanyelvű költészete a Habsburg birodalom német anyanyelvű 
világ-szerelmi lírájához képest. 

Schallenberg magyar tematikájú latin költeményei jó példák tehát a kölcsönhatások bonyolultsá
gára: a hosszú ideje halott Zrínyiről csak az ír verset, aki ismeri és tiszteli a magyar történelmet. 
Schallenberg nyilván magyarországi katonai szolgálata idején ismerkedett meg közelebbről hazánkkal; 
de vajon nem volt-e erre Ausztriában is módja? Magyar költők, krónikások, lantosok járták Ausztriát 
és nemesi udvarait; apró, de fontos bizonyítéka ennek egy szintén elhanyagolt adat. 
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Adalbert Horawitz írja Caspar Bruschiusról kiadott könyvében {Caspar Bruschius, Prag und Wien, 
1874. 181.) hogy Bruschius 1554. októberének végén Reichenbach kolostorában találkozott egy 
magyar dalnok-költővel, akivel eszmét cserélt.2 A magyar Lantost Thomas Mann (Ember Tamás?) 
néven nevezi. Véletlen-e, hogy Bruschius - többek között - György Barát meggyilkolását is 
megverselte? (Bár az említett, de nyilván nem egyetlen találkozásnál egy évvel korábban, 1553-ban: 
Poematia.) Bruschius még a népszerű Hét bölcs mester-novellafüzért is színre vitte, ugyanazt, melynek 
egy hatvanas évekbeli frankfurti német nyelvű kiadásából Heltai magyarítá a Ponciánust. 

Azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a Paulus Melissus néven tisztelt Paul Schede 
(1539-1602), zsoltárfordító és latin nyelvű szerelmes versek nagyrabecsült poétája (Ferdinánd 
1561-ben Bécsben költó'vé koszorúzta és 1564-ben nemessé avatta) az 1566-os hadjárat idején 
Magyarországon járt. Az itthoni költó'khöz fűződő' kapcsolatának egyik bizonyossága Bocatius két 
latin verseskötete. (1597. és 1599. Bártfa.) 

Más ez, mint udvarok fényében sütkérező nemzetközi tudóskalandorok mindig is létezett köre 
(lásd János Zsigmond udvarát) vagy mint elismert tudósok hivatalos megbecsülése (lásd Zsámboki 
Jánost) vagy akár mint az 1526-1552 között Magyarországra vezényelt zsoldoshadak sűrűjéből itt-ott 
előtűnő irodalomkedvelők, költők csapata. De a Ferdinánd által honosított osztrák főnemesek sem 
tartoznak ebbe a körbe, mint például a rokonszenves Salm-család, akiknek egész sor magyar könyvet 
köszönhetünk, Bornemiszától a bécsi Ponciánusig. A hetvenes évektől kezdve a kapcsolat a királyi 
Magyarországot környező német nyelvterülettel szorosabbá, természetesebbé, mindannapivá válik és 
szélesebb társadalmi rétegeket érint. így például a különben általunk ma elég nehezen áttekinthető, 
ámde létező könyvkereskedői hálózat számos olyan munkát közvetített a királyi Magyarország 
területére, mely munkák eredetileg a távoli Itáliában jelentek meg, de németországi (latin nyelvű) 
másodkiadásaik révén mégis könnyen idejuthattak. 

Amint arra többek között Heinz Entner is rámutat Zum Dichtungsbegriff des deutschen 
Humanismus című tanulmányában {Grundpositionen der deutschen Literatur im 16. Jahrhundert, 
Berlin-Weimar 1972. 330-398.): az itáliai olasz- és latin nyelvű poétikák az 1560-as évektől kezdve 
sűrűn megjelentek a Habsburg birodalomnak általunk e cikkben körülhatárolt s bennünket közelebbről 
érdeklő területén. Hatásukra német szerzők is megírták a maguk poétikáit, többnyire latin nyelven. 
Ezek a munkák kétségkívül közvetlenebbül hatottak magyarországi költőkre, tudósokra, mint maguk 
az olasz városokban kiadott és így nehezebben hozzáférhető eredeti művek. Az olasz neoplatonista 
filozófia, költészettan és költészetelmélet tehát ismert volt Nürnberg, Bécs, Prága tudós köreiben, 
iskoláiban és az ausztriai főhercegség nemesi udvaraiban. 

Nem érdektelen például Georg Fabriciusnak, a meisseni herceg udvari iskolája rektorának könyve: 
De re poetica libri VII. (1574.) Ebben előadja, miféle témákat s hogyan illik megverselni (Liber 
descriptiomim variarum) s hogy az alapgondolatot miképpen kell képekben megjelenített szép 
hasonlatokkal életrekelteni Jó költőnél az út a copia rerum-tól az amplificatio-ig vezet, amint arra 
különben Balassi is példa. 

Utalok még David Chytraeus 1564-ben megjelent Ratio Discendi-jéie is; a szerzőt kedvelték 
Magyarországon, Bornemisza két ízben is hivatkozik egy-egy (bár nem poétikai) művére. 

De náluk is fontosabb számunkra a svájci Vadianus poétikája, annál is inkább, mert egyedül ő 
tárgyalja azt a számmisztikát, melyet, mint módszert - amint azt Horváth Iván többször, legutóbb 

2 Bornemisza egy utalását nyomozva, hogy tudniillik ő ifjú korában együtt lakott Balassi Andrással 
(P. III. ajánlás) jutottam el Ritoókné Szalay Ágnes tanácsára Caspar Bruschius egy művéhez, melyben a 
jeles humanista megénekli az udvari nemesi iskola növendékeit. A növendékek között szerepel Balassi 
András, mint 1551-ben tizedmagával a harmadik osztály tanulója. Ezek szerint Bornemisza valamikor 
ilyentájt lehetett Balassi András szolgadiákja. Jelen dolgozat szempontjából annyiban érdekes Bru
schius e műve {Encomion insignisac memorabilis scholae, lásd Horawetz idézett művében, 137.), hogy 
közű jónéhány magyar főnemes nevét, akik az uralkodó személye körüli apródokként jártak ebbe^az 
iskolába. így például a Bornemisza által jól ismert, idézett Czobor Imre is itt tanult. Következésképp: 
az 1570-es évektől kezdve fontos állásokat betöltő dunántúli és felvidéki főnemesség egy része 
diákkorában osztrák főnemesi úrfiakkal együtt nevelkedett, velük közös kultúrát sajátított el, ízlésük, 
olvasmányviláguk sok tekintetben azonos volt. Amint azt különben éppen Schallenberg esetében 
láthatjuk. 
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kandidátusi disszertációjában (Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, 1979.) kimutatta, 
Balassi is ismert és követett. 

Joachim Vadianus vagy svájci-német nevén Watt sanktgalleni tudós és orvos, majd polgármester 
(1484-1551), aki bécsi tanulóévei és ezt követően egyetemi tanársága idején sok magyarországi 
humanistával barátkozott össze, 1518-ban alapvetően fontos és a maga korában igen kedvelt (bár 
többször ki nem adott) poétikát írt. Címe: De poetica et carminis ratione liber ad Melchiorem 
Vadianum fratrem. Wien, Singrenius, 1518. június 9. E szerfölött ritka munkát 1973-ban Münchenben 
újra kiadták, Peter Schäffer Amerikában kutató tudós (Princeton, N. Y.) közreműködésével. Vadianus 
poétikájának van egy fontos és bennünket érdeklő fejezete, mellyel egyéb akkor divatos költészetta
nok nem, vagy csak ritkán dicsekedhettek: ,J)e. excellentia numeri et causa nominis metri et carminis." 
(1973-as kiadás 21-23. lapok.) 

Ez a fejezet nem egyéb, mint a számszimbolika és számmisztika alkalmazásának tudománya, és 
egyben ajánlat, hogy a költők ilyesmivel éljenek. E körülmény jelentőségére a korábban idézett Heinz 
Entner is rámutatott jelzett tanulmányában. Entner ezt írja Vadianus számszimbolikájáról: 

„Für den Neoplationismus ist die Zahl ein alles beherrschendes Weltprinzip, allerdings nicht im 
quantitativen Sinn der Naturwissenschaft, sondern in einem magisch-qualitativen, der es erlaubt, auf 
Grund von Zahlensymbolik auf dem Wege der Analogie alles mit allem in Beziehung zu setzen. In 
diesem Sinn beschwört auch Vadian den numerus, und er beruft sich dafür ausdrücklich auf Giovanni 
Pico della Mirandola . . . " (385. lap.) 

Kérdés az, kezébe juthatott-e Balassinak ez a Vadianus-mű, vagy hallhatott-e, netán olvasha
tott-e róla? 

Túl azon, hogy a Nürnbergben tanult és Bécsben gyakorta megforduló Balassi miért ne hallhatott-ol-
vashatott volna Vadianustól vagy Vadianusról és tanításáról, megfontolandó, hogy Vadianus a magyar 
humanisták által különösen kedvelt tudós volt. Horváth János A magyar irodalmi műveltség 
megoszlásában a 202. lapon ír róla, Gerézdi a Kézikönyv megfelelő fejezetében a 207. lapon és másutt 
közli, hogy ő Magyarországon Celtisnél (akinek Vadianus tanítványa volt) is nagyobb hatású, hogy 
Adrianus Wolphardus 1517-ben hozzá küldte el bírálatra egyik művét (262-263) és így tovább. 
Magyar könyvtárak több Vadianus-művet őriznek, az MTA például négyet, az OSZK hármat, az 
Egyetemi Könyvtár kettőt, ezek közül egyiket több példányban (A Poétika nincs közöttük.) Vadianus 
a húszas években csatlakozott a reformációhoz, annak elkötelezett híve lett, a svájciak igen nagyra 
becsülik, egy német nyelvű protestáns lexikon Goethéhez hasonlítja. Számunkra Vadianus protestáns-
sága azért fontos, mert ezáltal a magyar reformátorok előtt is tekintélyes maradhatott, sőt, ő az 
egyetlen számmisztikával is foglalkozó költészettan-író, aki protestáns s így életműve „nihil ob-
stat"-nák volt tekinthető. Gondoljunk továbbá Balassi János svájci kapcsolataira, a svájci Simler 
professzor hízelgő nyilatkozatára Balassi Jánosról, egyik művének előszavában . . . Nagyon is lehetséges 
tehát, hogy Balassi megismerkedhetett Vadianus poétikájával. Amikor Vadianus egy másik fejezetben 
például Petrarca nyomán a magány gyönyörűségeit ecseteli, lehetetlen Balassira nem gondolnunk, 
mégha tudjuk is, hogy humanista közhelyről van szó: 

„Solitudo enim sine literis exilium est, carcer est, eculeus est; quod si literas adhibueris, patria est, 
libertás est et unica mentis delectatio. Silva piacet musis, urbs est inimica poetis." (109. lap, a „Quod 
solitudo oetarum studiis maxima oportuna sit" fejezet.) 

Megfontolandó továbbá, hogy Vadianus adta ki Lorenzo Válla dialógusait is (1516); hogy rendkívül 
kiterjedt levelezést folytatott, s hogy egyáltalán: az olasz humanisták poétikáit ő közvetítette német 
nyelvterületre. Vida, Scaliger és különösen Trissino poétikája Németországszerte kedveltté vált. 
Trissino 1563-ban is megjelent. (Erről lásd: Hans Rupprich: Das Zeitalter der Reformation 
1520-1570. München, 1972. 410. sköv.) Amiből következik, hogy olasz humanisták németországi 
közvetítéssel is könnyen Balassi és magyarországi kortársai kezébe-fejébe kerülhettek. 

Figyelemre méltó Vadianus meghatározása: mi a költészet? poetica... est fictae veraque 
narrationis congruenti rhytmo vei pede composita metrica structura ad utilitatem voluptatemque 
accomodata." 

Vajon Balassi Nagyciklusa nem ilyen „költött és valóságot előadó" narratio? A voluptas neki 
ugyanúgy célja és ihletője, mint az utilitas. De, mondhatnánk, nem így határozza-e meg valamennyi 
poétika a versszerzés célját? így és mégsem egészen így. Vadianus hangoztatja, hogy az ő könyve 
különbözik más költészettanoktól és nyomatékosan utal Pico della Mirandolára. 
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Természetesen persze ez a meghatározás mégis Horatiusra megy vissza, aki Ars Poetica-jában 
szintén egybekapcsol gyönyörködtetést és közhasznúságot. Ennek ellenére és éppen ezért mégsem 
érdektelen Vadianust éppen Balassi esetében tüzetesen tanulmányoznunk, hiszen, mint említettük, ő 
közvetítette legbuzgóbban az olasz poétikákat német nyelvterületre (latin kiadásokban). 

Dehát mindez messze vezet. E sorok írójának nem szakterülete a versszerzés elmélete; mindössze a 
figyelmet óhajtotta felhívni egy eddig kelló'képpen nem tanulmányozott hatásra; ami Balassit és 
kortársait a maguk társadalmi közegében szükségképpen érhette. 

E meggondolás alapján kellene sorravenni a századvégi Bécs társaséletének divatos dalkiadványait is, 
ezeket a fó'leg Velencében, Padovában és Bolognában nyomtatott „slágeralbumokat", melyekből, mint 
láttuk, Balassi (Regnart), Schallenberg és a Győri Névtelen egyaránt bőven merített. 

Annyi mindenesetre tény, hogy Schallenberg, Vadianus és kortársaik tüzetes tanulmányozása 
nélkül nem jutunk előbbre a Balassi-poétika rejtélyeinek megoldásában. 

Nemeskürty István 

Grácián Magyarországon 

A keresztény embertől az udvari emberig 

A cím ófilológus-komparatizmust sugallhat, pedig nem az a célom, hogy valamiféle hatáskutatást 
végezzek a szó régi értelmében, hanem inkább az emberről alkotott felfogás változásait akarom 
nyomon követni egy évszázad során, a spanyol jezsuita Balthasar Grácián gondolatainak terjedése 
kapcsán.l 

Mindjárt le kell szögezni, hogy Balthasar Grácián spanyol jezsuita (1601-1658) teljes művét, 
köztük olyan jelentős munkákat, mint az El Héroe, az El Discreto vagy az El Criticón, nem ismerték 
Magyarországon (ez utóbbi egy részét fordította ugyan Falusi), csak az Oráculó manuál y arte de 
prudencia című maximagyűjtemény jutott el hozzánk, amelyet a szerző először 1647-ben jelentetett 
meg Huescában.* Európai elterjedését a velencei francia követség titkárának, A. N. Amelot de la 
Houssaye-nek köszönhette, aki 1684-ben kommentárokkal ellátva adta ki franciául.3 ö adta a 
L'Homme ae Cour címet a munkának, amely azután szinte általánossá vált. Angolul 1694-ben The 
Courtiefs Oracle címen jelent meg a spanyol eredeti alapján, de 1702-ben egy Savage nevű fordító már 
Amelot de la Houssaye francia változatát fogadja el és a következő jellemző címet adja neki: The Art 
ofPrudence or a Companion for a Man of Sense. Angliában udvari embernek lenni immár nem divat, 
de Józan eszűnek" lenni igen.4 Az első olasz kiadás 1679-ben látott napivlágot a spanyol eredeti 
alapján, de nem ez lett népszerű, hanem itt is a francia változat, amelyet 1698-ban jelentetett meg 
Francesco Tosques apát a francia címet átvéve.5 Az első német kiadás, amelyet J. L. Santner adott ki 

'Grácián magyarországi hatásával tudomásom szerint eddig egy rövid jegyzet foglalkozott: 
O. BRACHFELD: Note sur la fortune de Grácián en Hongrie, Bulletin hispanique. 1931. 

2 Vö. B. GRÁCIÁN: Obras completas, Madrid, 1960,1969; Graciánról: E. CorreaCALDERON: Su 
vida y su obra, Madrid, 1961. A különböző kiadásokról ad összefoglalót FARAGÓ Henrik: Faludi 
Ferenc „Udvari ember"-ének eredetije és fordításai, ItK 1895. Majdnem teljes bibliográfiát nyújt 
C. Sommervogel, Bibliothéque, de la Compagnie de Jésus, 1890-1909, III. 1647 és köv. hasábok. 

3 L'Homme de Cour, traduit de i'Espagnol par le Sieur Amelot de la Houssaie . . . avec des notes. 
Paris, 1684. 

4 The Courtiers Manual Oracle or the Art of Prudence . . . Now done intő English. London, 1685. 
Más kiadás: The Art of Prudence; or a Companion for a Man of Sense . . . Made English . . . and 
illustrated with the Sieur Amelot de la Houssaie's notes, by Mr Savage, London, 1702. 

sOracolo manuale, e Arte di Prudenza Cavata dagl' Aforisme, che si discorrono nell' Opre di 
Lorenzo Gratiano Mandalo in Luce D. Vincenzo Giovanni de Lastanosa. Diretto alla Nobilta 
Venetiana e dedicato all' Illustr. et Eccelentiss. Sig. Leonardo Pesaro . . . In Venetia, 1679, más kiadás: 
L'uomo di corte o sia 1'arte di prudenza. Tradotto dalló spagnuolo nel francese idioma e commentato 
del Amelot de la Houssaie. Nuovmente tradotto dal francese nellltaliano e comentato dall'abate 
Francesco Tosques, Venezia 196 8. 
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Frankfurtban és Lipcsében ugyancsak a francia változatot veszi alapul és ezt a címben is kifejezi: 
L'homme de Cour oder die heutige politische Welt- und Staats-Weise. * 

Érdemes az egyes nyelvterületeken a könyv sorsát nyomon kísérni. Franciaországban a század 
közepéig Amelot de la Houssaye fordítása sok kiadásban látott napvilágot, ezután azonban már nem 
volt sikere. Az angol fordítás a XVIII. század két első évtizedében volt népszerű. Tosques apát olasz 
fordítását 1761-ig szinte folyamatosan jelentették meg. Több német kiadás is készült, még pedig 
többféle fordításban, s a kiadási folyamat csak 1803-ban szakadt meg. A XVIII. század eleji német 
fordítások közül külön érdemes megemlíteni az 171 l-es augsburgi kiadást, amelynek fordítója a 
Selintes álnéven jelentkező' C. Weissbach, akinek fordítása kapcsán a német felvilágosodás nagy 
előfutára, Christian Thomasius közölte véleményét Graciánról.7 Német nyelvterületen kései sikerét a 
pesszimista füozófusnak, Arthur Schopenhauernek köszönhette, akinek halála után 1862-ben jelentet
ték meg GraciánTfordítását most már Hand-Orakel und Kunst der Weltklugheit címen, tehát az eredetit 
követve. Schopenhauer a maga etikájához keresett érveket Grácián maximáiban, nem is hiába, hiszen 
az arisztokratizmus, a világ elítélése, egy bizonyos szkepticizmus és rezignáció megtalálható a spanyol 
jezsuita munkájában is.8 

Bár a moráfilozófia már a XVII. században egyre inkább nemzeti nyelven szólal meg, még szükségét 
érezték annak, különösen akkor, ha oktatásról volt szó, hogy az ilyen jellegű munkákat latin nyelven is 
megjelentessék. Grácián Oráculo manualjít először 1695-ben adták ki latinul,9 legelterjedtebb latin 
fordítását azonban 1731-ben nyomták ki az Oderamenti Frankfurtban Aulicus sive de prudentia civili 
címen. Fordítójának csak álnevét ismerjük: Franciscus Glarianus Meldenus Constantiensis, kilétét eddig 
nem tudták megállapítani.1 ° Volt egy későbbi latin fordítása is 1745-ből, amelyet P. A. Ulrich hozott 
napvilágra Lublinban és egy latin-lengyel kétnyelvű gyűjteményes kiadványban jelentetett meg.1' 

A kiadásoknak ez a rövid áttekintése azt bizonyítja, hogy a Grácián által képviselt „udvari ember" 
eszménye különböző fogadtatásokra talált az egyes országokban. Mindenekelőtt meg kell állapítani, 
hogy a XVIII. század első felében az abszolutizmus „udvari embere" már nem volt korszerű, mégha a 
nemesség ragaszkodott is a régi ideálhoz és a hivatalos ideológia képviselte is azt. A feudalizmus 
kibontakozó válsága kikezdte azt az értékrendszert, amely részben a hősi erényeket, részben az udvari 
szokásokhoz való alkalmazkodást, tehát a konvenciók elfogadását választotta az államraison és a 
vallásos erkölcs alapján. 

Ha ez így van, felmerül a kérdés, vajon miért tűnhetett mégiscsak korszerűnek Grácián sok gon
dolata? Kommentátorai12 - akik között kitűnő helyet foglal el Werner Krauss - megegyeznek abban, 
hogy a spanyol jezsuita hőse a kiemelkedő individum, aki értelmével és akaratával másokon uralkodik, 

6 L*Homme de cour Oder die heutige politische Welt- und Staats-Weise fürgestellet von Balthasar 
Gracian, Hispaniern, Und wegen seiner hohen Würde in unsre hochteutsche Sprache übersetzt, anitzo 
aus dem Original vermehret, und zum Andernmahl herausgegeben von Joh. Leonhard SANTER, 
J. U. D. Franckfurth und Leipzig, 1687. 

•'Balthasar Gracian's Homme de Cour, oder: Kluger Hof- und Welt-Mann, nach Monsieur Amelot 
de la Houssaie seiner Frantzösischen version, ins Teutsche übersetzet von Selintes (i.e. C. Weisbach) 
Nebst Herrn G. Thomasii judicio vom Gracian, Augsburg, 1711. 

•Vö. Gracian-s Handorakel und Kunt der Weltklugheit, Deutsch von Arthur Schopenhauer. Mit 
einer Einleitung von Karl VOSSLER, Stuttgart, (1938.). 

9 Tolnai Gábor közlése szerint már 1695-ben megjelent egy latin fordítása. 
10Gracianus Balthasar: Alicus sive de prudentia civili et maximé aulica liber singularis olim 

hispanice conscriptus, postea et gallice, germanice editus, nunc ex Ameloti versioné latiné redditus, et 
regulis meliore et naturali ordine dispositis in formám artis redactus Franc. Glarianus Meldenus 
Constantiensis recensuit, latiné vertit et novis perpetuisque notis illustravit. Cum figuris aeneis. 
Accepit Jo Gottl. Heinecci praefatio. Francf. ad Viadroum, 1731. Sommervogel utal arra, hogy 
álnévről van szó, és, hogy Gottlieb Heineccius, aki a fordítást megjelentette, sem azonosította a 
fordítót. I. m. III. 1648. hasáb. 

1 ' Hominius Aulici notum Gracianum oraculum prudentiae, dopromptum in sententiarum politica-
rum centurias III . . . Latiorum lingua loquens per interpretem P. A. Ulrich . . . 1734, in: OST-
ROWSKI-DANEYKOWICZ (J) Pseud. Swada polska y Lacinska, tom. 2.1745. 

12 W. KRAUSS: B. Gracian's Lebenslehre, Frankfurt/Main, 1947; H. JANSSEN: Die Grundbegriffe 
des B. Gracian's Genéve-Paris, 1958; K. H. MULAGK: Phänomene des politischen Menschen im 
17.-ten Jahrhundert, Berlin, 1973. 

316 



arisztokratikus magatartásával védekezik a világ ellen, amelyet rossznak talál. Az Oraculo 13-i 
maximája ezt mondja: „Az emberi élet harc magának az embernek a rosszindulatával szemben."13 A 
„heroe" önmegvalósítása megkívánja, hogy sokoldalúan képzett legyen, hogy tapasztalatokat szerez
zen, mindezek alapján elsajátítása a „prudencia" a „figyelmetesség" művészetét. Grácián elsó'sorban az 
alkalmazkodást javasolja, mégpedig a részvét nélküli alkalmazkodást. A 31-ik maximában mondja: 
„Ismerkedni kell a szerencsés emberekkel, hogy hasznot húzzunk belőlük, tartsuk távol magunkat a 
szerencsétlenektől."14 Az egyén így éri el a tökéletességet, a perfecciont, amelyben az esztétikai elem 
jelentős szerepet kap. Grácián nem vallásellenes, de elkülöníti az üdvösséghez vezető utat a világi 
élettől, az első a kontempláció, a második a cselekvés szférájába tartozik. Az utóbbi esetében 
tulajdonképpen a jezsuita morált fogadja el, amelynek molinista változatát maga is alkalmazza. Tehát a 
probabilizmust és a laxyzmust támasztja alá és ezért a jezsuiták közel érezték magukhoz, mégha voltak 
is összeütközései rendjével, mégha morálja tulajdonképpen pesszimistább is, mint a hivatalos jezsuita 
erkölcs. Mindezeket a gondolatokat fogalmazza meg az Oraculo manuál maximáiban, mégpedig a 
conceptismo irányzatának szabályai szerint, tehát a fogalmiságot és az ún. agudezát, a tömör, 
szellemes, sokszor homályos kifejezést keresve. Ilyen módon mint író is vonzza olvasóit és persze 
fordítóit is, akik néha szinte megoldhatatlan problémákkal találják szembe magukat, amikor gondola
tait tolmácsolni akarják. Jellemző, hogy eredeti formájában nem is fogadja be Európa, akkor kezd 
hatni, amikor a francia klasszicizmuson iskolázott Amelot de la Houssaye leegyszerűsíti, racionalizálja 
és megmagyarázza az aforizmákat. Ilyen módon közelíti ahhoz a világi morálfilozófiához is, amelyet 
La Rochefoucauld, Moliére vagy La Bruyére képviselnek a francia irodalomban. Ezt az áramlatot is 
figyelembe véve, lehet azt állítani, hogy Grácián nem az irracionalizmust képviselte, mint ahogy azt 
Schopenhauer állította, s W. Knaussal egyetérthetünk abban, hogy a jezsuita etikája tulajdonképpen 
valamiféle „geistesaristokratische frühaufklärische Haltung"-ot, tehát a szellemi arisztokrácia korafel
világosodáskori magatartását fejez ki,1 s mégha vitatkozni is lehet azon, hogy mit jelent ez a korai 
felvilágosodás. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy Gracian-t fel lehetettt használni az 
uralkodó ideológia és a valláserkölcs védelmezésére is. Ha magyarországi hatását nézzük, mindkét 
interpretáció lehetőségét tekintetbe kell vennünk. 

Magyarország előbb a francia fordítást ismerik meg s egyik első olvasója II. Rákóczi Ferenc. Az 
1701-ben Sárospatakon összeírt könyvtári jegyzék szerint az Homme de Cour, tehát Amelot de la 
Houssaye Gracian-fordítása a fejedelem olvasmánya volt.16 A könyvre nyilvánvalóan bécsi tartózkodá
sának idején hívták fel a figyelmét s J. E. Nieremberg, Antoine Legrand, La Bruyére és Fénelon 
erkölcsöt tanító munkái között forgathatta, de nem szerette. A Vallomásokban a hegyaljai felkelés 

13Faludi fordításában: Elintézett szándékodat más vezeték szándékkal segítsed. Faludi Ferenc 
minden munkái. Kiadta TOLDY Ferenc, 1853, 369. Obrar de intención, ya segunda y ya primera. 
B. GRÁCIÁN: Obras completas, Madrid, 1960, 154. 

14Faludi fordítása: A szerencsések és szerencsétlenek közt választást tégy; azokat kövessed, ezektől 
távol légy. 

Az eszteleneknek bú járások; szerencsétlenség útitársok. A kik hozzájok kötelődzenek, féljenek; 
mert ennél nincsen se fenébb, se ragadozóbb nyavalya. Még a legkisebb gonosznak sem kell ajtót 
nyitni, mert a többi is nagy csorda farkkal utána tolakozik, az öregi peniglen, ha erővel nem lehet, 
titkon is hozzájok lopja magát.. . Mesterség a játékban a vetés; azokon a kártyákon szaporán ki 
szoktunk adni, a mellyek vagy haszontalanok, vagy ártalmasok. A legalacsonyabb kártyalevelek is, 
mikor triumph színben vannak, többet érnek a felsőknél ha tőlök elszínlettek. Azonképen vagyon az 
embereknek dolgok. Ha kit a kétség választásában tartóztat, sokat látott hallott tudós emberekkel 
kössön szövetséget; előbb utóbb az ő szerencséje is kivirágzik. Idézett kiadás, 381-82. Spanyol ere
deti: Conocer los afortunados pára la elección y los desdichados pára la fuga. 

La infelcidad es de ordinario crimen de necedad, y de participantes no hay contagión tan 
apegadiza: nunca se le ha de abrir la puerta al menor mai, que siempre vendrán tras él otros muchos, y 
mayores, en celada. La mejor treta del juego es saberse descartar: más importa la menor carta del 
triumfo que corre, que la mayor del que pasó. En duda, acierto es llegarse a los sabios y prudentes, que 
tarde o temprano topán con la Ventura. 

Idézett kiadás, 159. 
1SW. KRAUSS;i. m. 160. 
1 6 A jegyzéket Heckenast Gusztáv jelentette meg, ItK 1958. 1. sz. 
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leírása után és a vele szemben megnyilvánuló bizalmatlanságot tapasztalva azt írja, hogy a bécsi udvart 
spanyol maximák vezérlik (Aula . . . Viennensis Hispaniis regulatur maximis),17 amivel nyilvánvalóan 
Grácián maximáira utal. A bujdosásban emlékezik az 5. maximára, amikor ezt írja 1711 június 18-án a 
mellette akkreditált francia ügyvivőnk, Fierevüle-nek: „Azonban bármily hitelesek voltak is Uraságod 
jelentései, úgy látom nem oszlatták el azt a nem kedvező vélekedést, amelyet Des Alleurs és Bonnac 
urak keltettek az udvarban, mivel egy ideje kifacsart citromnak tekintenek, melynek héját elhajít
ják."1 8 Másutt is előfordul az, hogy áttételesen hivatkozik Graciánra, de mindig úgy, mint az evilági 
morál képviselőjére, amelyet elítél. Sienawska hercegnőhöz írott 1710 október 22-i levelében például 
ezt olvassuk: „De ebben a világban közönséges az, hogy a szerencsétlenek mindig vétkesebbek, mint a 
szerencsések."19 Az emigrációban Gualterio bíboroshoz írott leveleiben állandóan szembesíti a 
kétfajta erkölcsi felfogást s maga a keresztény ember eszménye mellett tesz hitet.2 ° Ez az őszinte 
ember nem szereti azt a morált, amelyik azt hirdeti, mint Grácián a 220. maximában: „Ha 
oroszlánbőrt nem ölthetünk, bújjunk rókabőrbe."2' Közelebb érzi magához a keresztény sztoicizmus 
ideálját, amelyet Justus Lipsius, Juan Eusebio Nieremberg írásaiból, a Senecára támaszkodó francia 
erkölcsi-didaktikus irodalomból vagy akár Fénelon utópiájából von le. Ezen az alapon ítéli el a jezsuita 
laxizmust is, nemcsak a Responsio-ban, hanem Vallomásaiban is. Azt sem tartjuk véletlennek, hogy a 
Nemesi Társaság számára nem Gracián-t fordíttatja, hanem Fénelon Telemachosát.2 2 A bujdosásban 
írt Tractatus de potestate és a Reflexions sur la vie civile et la politesse d'un chrétien című értekezései 
egyrészt Nicole és a janzenisták hatását mutatják, másrészt Bossuet, Antoine de Courtin, Gobinet, 
Fleury munkáit vették tekintetbe, de minden esetben a keresztény ember és különösen a keresztény 
fejedelem eszményképe alapján.2 3 

Rákóczi Gracián-ból azt veszi át, ami megfelel a saját pesszimista felfogásának a világról, de nem 
teszi magáévá az alkalmazkodást, s az isteni kegyelemre appellálva hiszi, hogy meg lehet valósítani a 
keresztény erényeket e világban is. A magyar kortársak közül kevesen olvashatták Gracián-t, de a 
keresztény sztoicizmus forrásaiból táplálkozva sokan értettek egyet Rákóczival a spanyol jezsuita 
moráljának elutasításában. Elég, ha a protestánsok közül Ráday Pált említem, aki a pietista vallásosság 
alapján határozta meg a maga ugyancsak keresztény ember-felfogását, ö is elsősorban Justus Lipsiust, J. 
A. Webert, Rudolf Feist-ot olvasta, bár ismeri Antonio de Guevarát és tanulmányozta Machiavellit is 
Conring jegyezeteivel. Grácián nem is volt meg könyvtárában.2 * 

Ezek után felmerül az a kérdés: miképpen magyarázható a századközepi Gracián-kultusz Magyar
országon, hiszen a kiadásokat tekintve valóságos kultuszról van szó. Az 1731-es oderafrankfurti latin 
fordítás alapján 1750-ben Bécsben,25 majd 1752-ben Kassán, a jezsuiták nyomdájában, új latin 
kiadásokra került sor. (1747-ben már jelent meg egy részleges Oráculo-fordítás latin nyelven Molnár János 

1 'Rákóczi Ferenc önéletrajza, Bp. 1876, 60. 
1 • IX Rákóczi Ferenc levelei, szerk.: KÖPECZI Béla, Bp. 1958. 268. 
19Uo. 228. 
20Rákóczi Gualterióhoz írt levelei a 18. jegyzetben említett kiadványban jelentek meg magyarul. 
2 ' Faludi fordítása: Rókába, ha nem használ oroszlánbőr. Az időnek engedni kell hamikor a jó végezés 

ugyan csak kell. A ki jó végét érte dolgának akár előbb akár utóbb, elég böcsületet vall. A ki az országútján 
nem járhat bátor lépéssel, térjen okosan a titkos ösvényre. A furcsaság gyakorta többet végez a csontos 
erőnél. Többször győzte meg a bölcs a bátor vitézt, hogysem a merész bajnok a forgott bölcset. Idézett 
kiadás, 478. Spanyol eredeti: Cuando no puede uno vestirse la piel del león, vístase la de lavulpeja. Saber 
ceder al tiempo es exceder. El que sale con su intento nunca pierde reputáción. A falta de fuerza, destreza; 
por un camino o por otro, o por el real del valor o por el atajo del artificio. Más cosas ha obrado la maha 
que la fuerza, y más veces vencieron los sabios a los valientes que al contrario. Cuanda no se puede 
alcanzar la cosa, entra el desprecio. Idézett kiadás, 209. 

2 2 KÖPECZI Béla: Fénelon Telemachosának első magyar fordítási kísérlete, FK 1969,1 -4~sz. 
2 3 Minderről a Testament politique közeljövőben megjelenő szövegkritikai kiadásában. 
24GORZÓ Gellért: Ráday Pál. Bp. 1915. 
2 * Aulicus, sive de prudentia civili et maximé aulica über Balthas. Graciani... nunc ex Ameloti 

versioné Latiné redditus et regulis meliore et naturali ordine dispositis in formám artis redactus. F-G. 
Meldenus recensuit, Latiné vertit et notis illustravit. Accessit J. G. Heinecii praefatio. Viennae 
Augustae, 1750. 
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kiadásában.26) Az 1752-es kassai kiadás ugyancsak az Aulicus címet viselte, srendkívüli népszerűségnek 
örvendett.27 A kiadványt über gradualis formájában szinte harminc éven keresztül egymás után 
megjelentették. Már 1752-ben Szirmai József úgy véd logikából Kassán az Akadémián, Vajkovics Imre 
elnöksége alatt, hogy Zemplén megye alispánjának, Okolicsányi Jánosnak, a kassai latin kiadást ajánlja. 
Az ajánlás azért is figyelemre méltó, mert dicséri az Okolicsányi-család magaviseletét a Rákóczi-szabad
ságharc idején és különösen János apjának, Kristófnak a bátorságát, akit az ónodi országgyűlésen 
megsebesítettek és aki fellépésével bebizonyította az ausztriai ház iránti hűségét és „Hungária" iránti 
szeretetét. Az ajánlás után a logika-vizsga téziseit sorolja fel.28 Ugyanebben az évben kolozsvári 
impresszummal is megjelent Grácián munkája és azt Szeredai Elek ajánlotta Bornemisza Ignác József 
császári kamarásnak abból az alkalomból, hogy Móré István elnöklete alatt a kolozsvári jezsuita 
akadémián „universa philosophia"-ból vizsgázott.29 Hasonló kiadásokat ismerünk 1753-bólés 54-ből, 
1760-ból és 69-bó'l, sőt 1776-ból is.3 ° 

Az Országos Széchenyi Könyvtárba került 1957-ben egy kézirat, amely eredetüeg valamelyik 
felsőmagyarországi rendház könyvtárába tartozott és amely kivonatolja Grácián Kassán kiadott 
szövegét, mégpedig oly módon, hogy könnyen tanulható legyen.3' 

Mindez azt bizonyítja, hogy a jezsuita oktatás kézikönyveként használta Grácián munkáját, 
mégpedig elsősorban a politika-oktatásra.32(A politika megjelölést láttuk az említett kéziraton is.) 

Faludi Ferenc a jezsuita orientációt képviseli maga is, amikor kiadja Bölts és figyelmetes udvari 
ember címen 1750-ben először az első száz maximát, majd 1770-ben és 71-ben a többit.33 A két első 

2'Molnár János: Documenta christianae politiae, Claudiopoli, 1747. Erre a kiadványra Szörényi 
László hívta fel a figyelmemet. 

2 7 Balthasaris Graciani Hispani Aulicus, sive De prudentia civili, et maximé aulica, über singularis, 
Editio novissima. Cassoviae, 1752, typ. Academ. Soc. Jesu 

2 8 B. Graciani Aulicus . . . Honoribus Joannis Okolicsányi. dum . . . theses proremiales logi-
cae . . . publice propugnaret... Josephus Szirmai... preside Emerico Vaikovics, Cassoviae, 1752. 
Typ. Acad. 

3 9 Balth. Graciani Hispani Aulicus, sive De prudentia civili et maximé aulica über singularis. Olim 
Hispanice conscriptus, postea Gallice, Italice, Germanice, Latiné . . . editus, tum regulis meliore et 
naturali ordine dispositis in formám artis redactus, ac nunc denuo a naevis perpurgatus, auditoribusque 
oblatus, dum . . . in Soc. Jesu Universitäre Claudiopolitana universam philosophiam publice propugna
ret Alexius Szeredai, praeside Stephano More e S. Jesu. Claudiopoli, 1752, typ. Academicis Soc. Jesu. 

3 ° Balthasaris Graciani Hispani Aulicus, sive De prudentia civili, et maximé aulica, liber singularis, 
auditoribus distributus, dum in Academia Budensi positiones philosophicas publice tueretur Emericus 
Zbisko de Kis-Kolacsin, praeside Josepho Pintér e Soc. Jesu. Cassoviae, 1752, typ. Academ. Soc. Jesu; 
Balth. Graciani Aulicus . . . Sapientissimo auditori oblatus dum . . . in conventü Eperiensiensi Anno 
1753 Die 27 Mensis Augustij. . . J. Joannem Baptistám universam philosophiam peripatetico-
Scotisticam publice propugnarent Protesius Repaszky, Cornelius Pauly, etc. Ordinis Minorum S. P. 
Francisci Conventiunalium preside Bonifacio Hallinger, Cassoviae, 1753, Typ. Acad.; Balth. Graciani 
Aulicus... Dum in . . . Universit. Cassoviensi... assertiones ex universa phüosophia publice propug
naret . . . Franciscus Nagy . . . praeside Emer. Vajkovics . . . auditoribus oblatus. Cassoviae, 1754, 
Typ. Acad.; Balth. Graciani De prudentia civili maximae CCC. Elébe nyomtatva: Assertiones ex 
universa philosophia, quas . . . propugnandas auscepit in Academia Claudiopolitana Deodatus Placsin-
tár ex praelectionibus Stephani Bíró. H.n. 1760.; Balth. Graciani... Aulicus... Hozzákötve: 
Assertiones ex universa phüosophia quas publice propugnandas suscepit... Gedeon Tornallyay . . . ex 
praelectionibus Danielis Hersching, Ladislai Dobai, Martini Takács, Tyrnaviae, 1769.; Balth. Graciani 
Aulicus . . . liber . . . Dravics Donatus: Ex liberali munificentia . . . Jacobi Mesko . . . per dum theses ex 
acie ordináta Scriptura Sacra... propugnaret Nie. Sax, Math. Világi e t c . . . . Cassoviae, 1775. Typ. 
Landerer 

3 ' OSzK. Oct. Lat. 1115. B. Gracianus H. A. de P. C. Fundamentum Rerum. 
32 VÖ. FINÁCZY Ernő: A magyarországi kisoktatás története Mária Terézia korában, I. Bp. 1899. 
3 3 Bölts, és figyelmetes udvari ember. írta spanyol nyelven Grácián Boldisar. Ford. németbül FALUDI 

Ferentz S. J. Nagyszombatban, 1750, Akadémiai bötükkel; Bölts, és figyelmetes udvari ember. írta 
Grácián Boldisar. Fordította németbül Faludi Ferentz S. J. Posonyban, 1. század, 1771, 2. század. 1770, 
3. század 1771. A fordításról, de általában is Faludi embereszményéről vö. SZAUDER József: Faludi 
udvari embere, Bp. 1941. 
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rész fordítását a német változat alapján készíti, a harmadikat Amelot de la Houssaye francia 
tolmácsolását véve alapul. Miután ebben az időben maga is nyomdaigazgatóként működik Nagyszom
batban, nem lehetünk meglepve, hogy már az 1752-es kassai latin kiadás is dicsérően emlékezik meg a 
magyar fordításról. Elöljáró beszédében a fordító a magyar nemességhez fordul mondván: „fegyvert, 
ótalom eszközt kívántam a' hamis világ ellen adni, nem rossz politicát hinteni nemzetem eleibe". 
Faludi tudja, hogy Grácián rossz politikát is táplálhat s ezzel jelzi is a különbséget politika és erkölcs 
között. Az Oráculo-\ azért fordítja, mert a „hamis világ" ellen akar oltalmazni, tehát fel akarja vértezni 
olvasóit a nem-keresztényi erkölccsel szemben. Ez az elsó' rész akkor jelenik meg, amikor több más 
erkölcsi tanítás is napvilágot lát és többek között Haller Telemachos-fordítása, amely egy nem 
felekezethez kötött, de szigorúan hierarchikus értékrendszert állít fel s amelynek része az egyszerű, de 
mélyen átérzett vallásosság. Ez a fordítás egy másik irányzat meglétére utal, amely korszerűbbnek fog 
tűnni még a század végén is, mint a Grácián neve által jelzett. 

A latin fordítás kassai kiadása, Faludi magyar fordítása azt bizonyítja, hogy Mária-Terézia 
uralkodása idején aktuálissá vált a magyar „udvari ember" problémája. A bécsi udvar szelleme azonban 
minden retrográd visszafogás ellenére ekkor már a felvilágosodás felé orientálódott és túlhaladottnak 
tartotta Grácián felfogását. 

A már végképp elavult „udvari ember" eszményének a továbbélését bizonyítja Magyarországon az a 
verses fordítás, amelyet Nagy János szanyi plébános jelentetett meg 1790-ben Győrött Udvari Kató 
címen, Faludi szövegét véve alapul. A Kató név az antik erényekre emlékeztet, de a szerző nem hagy 
kétséget aziránt, hogy az „alagyás" versek nem ezeket idézik. Ezt írja: 

Édes Hazám! vedd jó névvel, mit néked ajánlok: 
Mert e' munkámnak nem kitsiny haszna lehet, 
Minden Politikát, mellyel most kelletik élni, 
Katómban láthat szem, tsak utánna legyen. 
Udvari Böltseknek szolgálhat, 's másnak-is, s' ki 
Nagy, 's fő emberré válni akar hol akar. 
Szolgálhat fiatal korban levőknek-is, azt ha 
Mint hajdon Katót, kézre, 's eszekre veszik.3 4 

Nagy számára már nem idegen a felvilágosodás, sőt a nemesi nemzetiség szelleme sem, amit Szaitz 
Leóval folytatott vitája is bizonyít, mégis a gráciám „politikát" aktuálisnak találja, mert a világban 
valóságosan érvényesülő értékrendszerre figyelmeztet.3 5 

Mindezek után úgy véljük, hogy a jezsuita nevelés a gazdasági, társadalmi és kulturális változások 
következtében, a felvilágosodás előretörő folyamatának hatására folyamodik Graciánhoz a XVIII. 
század elején, akit korszerűbbnek érez, mint a régebbi keresztény sztoicizmust vagy akár a tiszta 
molinista erkölcsfelfogást, egyszerűen azért, mert realistább. A jezsuiták - bizonyos mértékig paradox 
módon - a vallásos világnézet erősítését várták szerzetestársuk realizmusától, sőt pesszimizmusától is. A 
laikus közvélemény közelállónak érezte magához az „Udvari embert," mert benne a világi morál leírását 
vélte megtalálni és felkészítését az élet csalódásaira. 

Ez a felfogás olyan országokban tudott erőteljesebb befolyást gyakorolni, ahol mint Olaszország
ban, a német államokban vagy a Habsburg-birodalomban a feudalizmus tartotta magát és igyekezett 
megerősíteni ideológiáját. A felvilágosodás erkölcse, amely alapjában véve a polgárság erkölcse volt, 
szembenállt Grácián szemléletével. Az Enciklopédiában a társadalom célját így határozzák meg: „Az 
emberi társadalom egésze arra az általános és egyszerű alapelvre épül: boldog akarok lenni." A 
boldogság megvalósítása feltételezi a közjó, a természetes egyenlőség és az igazságosság keresését. Ez a 

• 

3 4 Udvari Kató vagy is Grátzián Boldizsárnak Faludi Ferentz által magyarra fordított CCC 
makszimái mellyeket alagyás versekbe foglalt Nagy János Rábaközben, Szany helységének plébánosa, 
Győrött 1790. 

3 sVö. KERÉNYI Olaf: Nagy János szanyi plébános élete és irodalmi munkássága, Pannon
halma, 1939. 
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felfogás nem zárja ki a vallást, sőt hirdeti a vallás és az erkölcs szövetségét, mert „vallás nélkül nincs 
ami megfékezze a képzelet kitöréseit, az elme elbizakodottságát, a szenvedélyek forrongását, a szív 
romlottságát, az álszenteskedés mesterkedéseit".36 Egy új erkölcsi felfogás alakul tehát ki, amelynek 
csak annyiban van köze Grácián maximáihoz, hogy azok előkészítették ennek létrejöttét. Grácián 
felfogása az emberről és a társadalomról kritikus felfogás, amely a régi feudális értékrendszer rombolá
sával segítette a felvilágosodást, de maga nem tartozik a felvilágosodás gondolatkörébe. 

Köpeczi Béla 

Petőfi izlandi fordítója 

Ulrich Groenke: Steingrímur und Alexander Petőfi. Eine isländisch-ungarische literarische Verbin
dung. Klny. az „Explanationes et Tractationes Fenno-Ugricas" c , Hans Fromm német irodalomtörté
nész 60. születési évfordulójára kiadott kötetből (szerk. Erhard F. Schiefer. München, 1979. Fink 
Verl. 37-48). 

Groenke professzor, a kölni egyetem északi-filológiai tanszékének vezetője, az izlandi nyelv tudós 
szakértője érdekes magyar vonatkozású cikket írt Steingrímur (Steingrím) Thorstenssonról 
(1831-1913), Izland ünnepelt nemzeti költőjéről és bámulatos termékenységű műfordítójáról, aki a 
mi Petőfink számos költeményét is átültette anyanyelvére. Életrajzírója, Hannes Pétursson szerint, 
kinek 1964-ben Reykjavíkban megjelent munkájára a cikkíró ismételten hivatkozik, annyira vonzotta 
Petőfi költészete, hogy kedvéért megtanult magyarul. Bár ez már idősebb korában történt, s a 
közvetlen ösztönzést feltehetőleg a kolozsvári egyetem Petőfi-rajongó professzorától, Meltzl Hugótól 
az 1870-es évek vége felé kaphatta, Groenke teljesen indokoltan jár el, amikor az európai történelem
nek abból az időszakából indul ki, amelyben Steingrímnek a magyar szabadságharc költője iránti 
vonzalma gyökerezik: ti. az 1848/49. évi forradalmak korából. Ezek a mozgalmak a kontinenstől távol 
fekvő szigetország népét is közvetlenül érintették. A Dán Királyság fennhatóságát nehezen tűrő 
izlandiak helyzetük hasonlóságánál fogva különös rokonszenvvel figyelték a Habsburg-uralommal 
nyíltan szembeszállt magyarság hősi küzdelmét. E szimpátiának Magyarországon mind ez ideig 
ismeretlen, figyelemre méltó dokumentuma Gísli Brynjúlfsson (1827-1888; filológus, író, politikus) 
130 oldal terjedelmű beszámolója az európai forradalmi eseményekről. Az 1849 őszén, egy izlandi 
évkönyvben megjelent tanulmány szerzője a magyarok szabadságharcát helyezi a középpontba. 
Magyarország történetét a kezdetekig visszanyúlva ismerteti, s van valami megható abban az 
igyekezetben, amellyel a magára hagyott kis északi nép öntudatos fia az izlandiak és a magyarok 
történelmének párhuzamos vagy rokon vonásait kutatja: olyan egybeeséseket állapít meg, hogy a két 
nép honfoglalása és keresztény hitre térése körülbelül ugyanarra az időszakra esett, hogy a XIII. század 
derekán Izlandon ugyanolyan válságos, a nemzet teljes pusztulásával fenyegető helyzet alakult ki, mint 
Magyarországon a tatárjárás után, s hogy mindkét nép idegen vérű uralkodói megszegték az „ősi 
szerződésben" vállalt kötelezettségeiket stb. 

Gísli részletes áttekintést ad a forradalmi eseményekről és a hátterükben zajló politikai-diplomáciai 
küzdelmekről, bemutatja a fontosabb szereplőket; Kossuth írásaiból és beszédeiből hosszasan idéz. S 
míg a tanulmányt a forradalom és különösen a magyarok ügye iránti mélységes rokonszenv s a 
reménykedés szelleme hatja át, az évkönyvnek néhány héttel későbbi, 1849. szept. 20-áról keltezett 
előszavából a gyász, keserű csalódás és harag szenvedélyes hangjai törnek föl. A magyarok bebizonyí
tották - fejtegeti a szerző - , hogy az összes európai népek közül a legjobban értették meg, mit jelent 
egy nemzet számára a szabadság. Kossuth és hívei kénytelenek voltak török földre menekülni, az 
osztrákok pedig, akik szégyenletes és megvetésre méltó szerepet játszottak, most véres terrorral állnak 
bosszút, egyúttal „új, ostoba Szent Szövetséget" hoznak létre, és a kontinensen megint a gyűlöletes 
bürokrácia veszi át az uralmat; „vajon mikor támad újra egy olyan próféta, mint a Szent Lélektől 
vezérelt Kossuth? " 

36 A francia enciklopédia, összeáll.: GYÖRY János, Bp. 1962,105., 110. 
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