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Előszó 

 

Ha az irodalmakat nyelvcsaládokra osztanánk, Szerb Antal szerint a magyar irodalom a 
latin ághoz tartozna. Ez a kiváló esszéötlet is világosan jelzi, hogy a magyar irodalom hosszú 
ideig testvérirodalomként öleli magához, sőt folytatja, gazdagítja a latin nyelvű irodalmat. Az 
anyanyelvi irodalom legelső termékei is ennek a testvériségnek köszönhetően válnak máris 
kiemelkedő alkotásokká: a Halotti Beszéd és Könyörgés virtuóz retorikája, plasztikus képisége 
vagy az Ómagyar Mária-siralom remekbeszabott szekvenciastrófiái egy a nyugati 
kereszténységhez inklináló, annak pulzálásához tartozó, életképes kultúra markáns 
jelenlétéről tanúskodnak.  

Ez a jegyzet, ez az alaptájékozódást nyújtó kalauz magyar tanár és tolmács szakos, 
illetve kiadványszerkesztői szakon tanuló egyetemistáknak íródott, és a középkori 
magyarországi írásbeliség alakulástörténetétől a manierizmusig, illetve a kora-barokk 
stílusváltásig kíséri nyomon az irodalom (és sokszor a kultúrtörténet) dinamikáját.  A munka 
elsősorban áttekintő összegzést kínál a legújabb és legmodernebb szakirodalom jegyében, de 
folytonosan teret hagy a vitás kérdéseknek, a problémaexponálásnak is.  

Hosszabb műelemzések beiktatására nem volt lehetőség, ugyanakkor ez az áttekintés 
a szerző szándéka szerint remélhetőleg számos impulzust kínál fel a szemináriumokon 
megképződő és kialakuló értelmezői stratégiák számára. A tankönyv nem szöveggyűjtemény, 
ugyanakkor, ha csak teheti, igyekszik idézetekkel illusztrálni a mondandót, s nem egyszer a mű 
bemutatása is citátumok bevonásával történik. Az előadásmód elsődlegesen műfajcentrikus, 
nem kronológiai, történeti jellegű: diskurzusgócokra épít, ezek irányulásait mutatja meg, 
illetve kiterjedt hálózatokat térképez fel. Az alapvető elv a történeti poétika logikáját követi, 
de a szöveg igyekszik impulzusokat adni a transzkulturális, a gender-szempontú, az 
identitásközpontú vagy épp a radikálisan szövegcentrikus megközelítésmódokhoz is.  
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A középkor irodalma 

 

1. 1. Bevezetés 

Középkornak az antikvitás és az újkor közti időszakot szokás nevezni: Európában ez az 
ötödik századtól a tizenötödik századig tartó történelmi periódus hagyományos megnevezése. 
Egyes humanisták a Nyugat-Római Birodalom bukásától számított mintegy ezer esztendőt a 
„sötétség” korának tartották: ez magyarázza a korszak máig is előforduló negatív megítélését. 
Uralkodó világképe immár a diadalára jutott kereszténység. A középkori teológia skolasztikus 
teológia, melynek elnevezése a görög szkholé ’pihenés, nyugalom, tudománnyal töltött idő, 
tevékénység’ szóból ered, melynek jelentése később kiterjedt (vö. latin ’schola’) az 
intézményes oktatás helyére, magára a tanításra és annak irányultságára is (LEINSLE 2007: 10–
23). A meglehetősen hosszú ideig regnáló és eleven (1100 és 1500 között) középkori 
skolasztika meghatározása sokféle: Martin Grabmann módszerként értelmezi, melynek 
lényege, hogy „az értelmet, a filozófiát a kinyilatkoztatott igazságokra vonatkoztatva a lehető 
legbehatóbban megismerje a hit tartalmát, […] lehetővé tegye a kinyilatkoztatott igazság 
szisztematikus, szerves összefüggést kidolgozó bemutatását, s választ tudjon adni az értelem 
pozíciójából a kinyilatkoztatás tartalmával szemben megfogalmazott ellenvetésekre” (LEINSLE 
2007: 15). Gallus Manser szerint a skolasztika mindaz, amit a középkori iskolákban oktattak, 
beleértve az oktatás módszertanát is. Sokan eleve oktatási formaként érzékelik, mások a 
„tudomány középkori formájaként” (W. Kluxen) tartják számon. Általában a tekintélyelvűség 
(szentírásközpontúság, főként Arisztotelész kultusza) jellemzi, módszere a tekintély (auctor és 
auctoritas) kommentálásában, magyarázatában rejlik, mely a párbeszéden, vitán (disputa) 
alapul. Egyik ága, az elsődlegesen arisztoteliánus beállítottságú, domokos tomizmus Szent 
Tamás nevét viseli, a másik a ferences, inkább platonista inklinációjú skotizmus, mely Duns 
Scotus nevére utal. Fénykorát az 1200-as, 1300-as években élte, ezt nevezik a „summák”, a 
nagy összegzések korának is.  Szent Tamás fő műve, A teológia foglalata a mai katolikus 
teológia alappillére: az ember születésekor az elme tabula rasa, melybe kétféle tudás íródik, a 
világ tapasztalatait rögzítő értelemé és a kinyilatkoztatásé. E két tudásforma Szent Tamás 
szerint összeegyeztethető. 

A magyarországi középkori irodalom fennmaradt emlékei döntően latin nyelvűek: a 
magyar nyelvű emlékek kezdetben szórványemlékek (egy-egy latin vagy más nyelvű szövegbe 
szúrt, vagy fölé, illetve mellé írt szórványos magyar szavak, fordulatok, glosszák), illetve 
vendégszövegek (latin nyelvű kódexekben szereplő, összefüggő magyar szövegek, mint pl. a 
Halotti Beszéd és Könyörgés vagy az Ómagyar Mária-siralom). A középkori latin nyelv 
fokozatosan eltávolodott a klasszikus latintól, nyelvtanilag egyszerűsödött, helyi ízekkel 
gazdagodott. A magyar nyelvtörténetben a honfoglalástól a mohácsi vészig tartó korszakot 
ómagyar kornak tartják: a korszaknak nincs egységes irodalmi nyelve, fontos szerepet 
játszanak a dialektusok. A korai magyar egyházi nyelv szinte az élő nyelvi gyakorlat folytonos 
tolmácsolásából alakult ki: ezt nevezi Tarnai Andor „másodlagos szóbeliségnek”.   

Az írásbeliség egyik elsődeges hordozója az oklevelek mellett a nyomtatás 
elterjedéséig a kézzel írott könyv, a kódex lett. A kódexekkel mint hordozókkal a kodikológia, 
a régi írásokkal a paleográfia foglalkozik. Tudományos forrásként, ha lehet, az eredeti vagy 
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hasonmás (fakszimile) kiadást, illetve az ún. kritikai apparátussal ellátott (a szövegvariánsokról 
és a szöveghagyományozódásról is számot adó) kritikai kiadásokat vagy az azok alapján készült 
igényes szövegkiadásokat használjuk (HARGITTAY 1997). A kódexeket scriptoriumokban 
másolják és írják, a középkori irodalom fennmaradt emlékei erősen kötődnek a kolostori 
írásbeliséghez, illetve a káptalani scriptóriumokhoz, valamint a királyi udvarhoz és 
kancelláriához. Egyre befolyásosabbak lettek az oktatási intézmények és a könyvtárak is, pl. a 
rendi főiskolák (a domokos rendbe pl. csak írni és olvasni tudó fiatalokat vettek fel, a 
novíciusok az ún. studium particolare diákjai lettek). Az egyetemalapítási kísérletek (Pécs 
1367, Óbuda 1395, 1410, Pozsony 1465) rendre kudarccal végződtek, noha a műveltségigényt 
fokozták. A liturgia kiszolgálása végett az egyházmegyéknek kezdettől szükségük volt ún. 
szerkönyvekre. A misék imádságait a sacramentarium, a szentségek kiszolgálásának módját a 
rituale rögzíti. A miseénekeket a graduale (vagy antiphonale missae) foglalja magába. Az 
evangéliumi részeket perikópás- vagy evangéliumoskönyvek tartalmazták. A zsolozsmázáshoz 
a himnuszokkal és szekvenciákkal bővített zsoltároskönyv (psalterium) szolgált (MADAS–
MONOK 2003: 32–33). A királyi udvarban már a 11. századtól kezdve hivatalos történetírói 
gyakorlat volt érvényben. 

A középkori szerzőfogalom jelentős mértékben tér el a maitól: az auctor (szerző) 
rendszerint a kikezdhetetlen tekintélyekre (auctoritates) hivatkozva idézetekkel dolgozik, 
tudós szövegkommentárokat készít, a kompilátor a meglévő források ötvözetét hozza létre, 
az augmentator korábbi szövegek bővítésével is élő író-szerkesztő, aki újrarendszerezi és 
kiegészíti az ismert tudásanyagot. A scriptor kizárólag az írás technikai oldaláért felelős, a 
kódexet a miniátorok díszítik. A szöveget incipitek (kezdő szakasz) és explicitek (záró szakasz), 
illetve kolofón (a másolás körülményeit rögzítő bejegyzés) keretezik, az egyes szövegrészeket 
a rubricator (vagy a scriptor) tagolja, általában vörös tintával emeli ki a címeket, kezdősorokat 
(GINTLI 2010: 23–24). 

Egy 1978-as becslési kísérlet szerint Mohács előtt feltehetőleg 55 000 kézirat lehetett 
Magyarország intézményeiben: ezeknek csak pár százaléknyi töredékük maradt ránk. A 996-
ban alapított, gazdag pannonhalmi bencés kolostor kódexei közül pl. csak egyetlen darabot 
ismerünk, az esztergomi káptalan állományából kettőt. A középkori teljes könyvanyag közel 
3000 kötetet jelent (MADAS–MONOK 2003: 15–16).  

A magyarországi középkori irodalom tagolása különösen nehéz: a középkori 
könyvkultúra virágkora a 15. század közepére tehető, a magyar nyelvű kódexirodalom 1470-
től kezd el virágozni. E folyamatokkal párhuzamosan zajlik le a humanista-reneszánsz áramlat 
kiteljesedése is. Párhuzamos kulturális folyamatok diszkurzív összjátékáról van szó. A 
könyvnyomtatás feltalálása után viszonylag korán, 1472-ben létesül Hess András budai 
nyomdája, ahol „mindössze” a Chronica Hungarorum és Basilius Magnus (Nagy Szent Vazul, 
Baszileosz) A költők olvasásáról, illetve Xenophón Szókratész védőbeszéde című munkáinak 
latin fordítása jelent meg. 

A középkori irodalom rövid áttekintésére a továbbiakban műfajcentrikus megoszlásban kerül 
sor.    

1. 2. Az államelméleti és történeti próza műfajai 

a) Az ún. királytükör (speculum regium) 
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A királytükör az értekező próza egyik műfaja, mely a helyes és eredményes uralkodás 
szabályait rögzítve tart tükröt az eljövendő (ideális, keresztény) uralkodó elé. Az ókori szerzők 
a tükörben az önismeret jelképét látták: a szöveg ezt a metaforikus szerepet veszi fel. Ilyen mű 
az Intelmek (István király intelmei, Libellus de institutione morum) is, az a Szent Istvánnak 
tulajdonított, tíz fejezetre osztott tanítás is, melyben fiához, Imréhez szól, és a helyes 
uralkodásra oktatja. A mű, melyre Szent István legendái is utalnak, feltételezhetően Imre 
herceg halála előtt, azaz 1031-nél korábban, az 1020-as évek első felében keletkezett (HAVAS, 
2004: VII). A szerző személye máig vitatott: István jelenléte minden személyes indíttatást 
sugalló hangvétel ellenére valószínűleg szerzői szerep, feltételezhető, hogy Gellért püspök 
vagy újabban Bonipert pécsi püspök művéről van szó. Az Intelmek három forrása: az antikvitás 
(pl. Cicero A kötelességektől c. műve, Sallustius, Florus, Sulpicius Severus munkái), a bizánci 
ún. katoptrikus irodalom és a Karoling, illetve posztkaroling kultúra.  

A 10 fejezetre bomló mű körkörös, szimmetrikus retorikai szerkezete bravúros, 
gondolatilag precízen felépített. Az Intelmek a katolikus hit megtartásának szükségletéből 
indít, és a kegyességről, illetve megbocsátásról szóló fejezettel zárul.  Külön rész szól az egyházi 
rend fenntartásáról, a főpapok tiszteletéről, a vezetők megbecsüléséről, az 
igazságszolgáltatásról, az idegenek marasztalásáról, a tanács, a történelmi példa és a 
lelkiismeretes imádság szerepéről. Havas László, a mű kritikai kiadásának elkészítője és 
legújabb fordítója szerint a mű lényege, hogy „a pogány félnomád törzsi állam helyett egy 
belső harmóniára alapozott, a külső és a belső ellenséggel szemben egyaránt erős és 
tiszteletet parancsoló katolikus keresztény magyar királyságot kell fenntartani, amely a Christi 
corpus, vagyis Krisztus teste, azaz az egyház része” (HAVAS, 2004: LII).  

b) Az évkönyvek, a krónika és a geszta 
 

Az évkönyvek vagy annales(ek) évről évre haladva, időrendi sorrendben jegyzik fel a 
legfontosabb történelmi eseményeket. A krónika szervezőelve ugyancsak a szigorú időrend: 
rendszerint a világ keletkezésétől egy adott időszakig tárgyalja a történéseket (világkrónika), 
vagy egy-egy nép, ország múltját, történetét szigorúan időrendben elmesélő írásműként 
definiálhatók. A geszta monografikus igénnyel lép fel, egy központi eseménysorozatra 
fókuszál, Kurcz Ágnes szavaival élve: „mesésebb megfogalmazású, a költészetet és a valóságot 
szórakoztató célzattal, tudatosan elegyíti.”  

A legrégibb latin nyelvű, magyar tárgyú történetírói munka (valójában feljegyzés) az ún. 
Esztergomi „rövid” krónika (1131–1141), mely I. Istvántól II. Istvánig sorolja fel a magyar 
uralkodók temetkezési helyeit. A Pozsonyi évkönyvek (Annales Posonienses, 1192–1195) a 
997–1187 közti időszakra vonatkozó történeti-egyháztörténeti adatokat tartalmaznak, s 
ehhez csatlakoznak az 1195-től 1203-ig tartó eseményekre utaló, helyi érdekű bejegyzések. A 
mű számos fontos időpontot dokumentál, pl.: Géza halálának, István koronázásának idejét, 
ám kizárólag történeti értéke van.  

Anonymus (P. magister) gesztája (1196–1220 között) – az ún. nemzeti történeteket 
bemutató geszták közé sorolható, bár erős benne a krónika jelleg, és a Franciaországban 
elterjedt ún. regényes geszta is nagy hatással volt rá. A mű tárgya az őshaza, az eredet 
kérdésköre, a vándorlások és a kalandozások korának eseményei, a honfoglalás, illetve annak 
igazolása (a bizánci igényekkel szemben), valamint a korai államszervezés dinamikája. 
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A bevezetőben említett Béla királyt III. Bélával szokás azonosítani, a szerző feltehetőleg a 
12–13. század fordulóján élt. Korábban saját bevallása szerint (lásd a mű előbeszédét) már írt 
egy Trója-históriát, s ennek analógiájára meséli el a magyar királyok és nemesek történetét. P. 
mester, a „P. dictus magister” fordulat mögött rejtőző krónikás kilétére máig nincs teljesen 
meggyőző magyarázat. Ifj. Horváth János Kereszturi József felvetése alapján a szerzőt egy 
győri, Turda nevű püspökkel azonosította, aki III. Béla kancelláriájában szolgált, és II. András 
kíséretében a Szentföldön tűnt el (Ifj. HORVÁTH 1966: 1–52; 261–282). A Turda pogány türk 
név, melynek jelentése („kő”) megegyezik a Petrosz görög név, illetve a latin Petrus 
etimológiájával. A szerzőséggel kapcsolatos kutatásokat Csapodi Csaba összegezte a 
legfrappánsabban, a legújabban pedig Thoroczkay Gábor foglalkozott az Anonymus-kérdés 
kutatástörténeti áttekintésével (CSAPODI 1978; THOROCZKAY 1994, 1995). A „regényes”, 
ugyanakkor a történelmi hitelességet megcélzó magyarságtörténet magába szívta a 12. 
századvégi hősénekek hagyományát, több nyugati történeti forrás ihlető hatását, pl. Regino, 
prümi apát krónikájának elemeit, az Exordia Scythica – Szkíta kezdetek címen ismert Justinus-
kivonat hasznosítható megfontolásait. Szépirodalmi jellegű impulzusok is szép számmal 
mutatkoznak: Dares Phrygius De excidio Trojae historia – Trója pusztulásának története című, 
illetve az Excidium Troiae – Trója bukása című, ismeretlen szerzőtől származó munka hatása 
kétségtelen, de számottevő a népszerű Nagy Sándor-történetek (Historia de praeliis Alexandri 
Magni – Nagy Sándor hadjáratainak története) inspiratív ereje is. P. mester felhasználta 
továbbá Sevillai Szent Isidorus (Izidor) enciklopédikus jellegű, szófejtő magyarázatokat 
tartalmazó Etimológiáját, valamint Bolognai Hugo Rationes dictandi prosaicae – A levélírás 
művészete című retorikai művét (A forrásokról: THOROCZKAY, 1999; 123–234).  Magától 
értetődő a Szentírás egyes elemeinek (etimológiai, morálfilozófiai) kiaknázása, illetve 
szellemének világkép-meghatározó jelenléte. A nyugati történeti források csak a keret 
megteremtéséhez nyújthattak alapvető segítséget, a belső tartalom kialakításához a regényes 
elbeszélések segítségére volt szükség. Példák az alkalmazásra: Regino krónikájából és Justinus 
kivonatából meríti a szkítákról (szittyákról) szóló információkat. A magyarok őshazáját P. 
mester is Szkítiának tartja. A magyar népnevet Mágóg király, Szkíthia első uralkodójának 
nevéből vezeti le, akinek egyik utóda történetesen Attila, aki a rómaiakat elűzve hódítja meg 
Pannóniát. Ügyek, Álmos apja szintén Mágóg ivadéka. A hungarus névalakot Hungvár nevéből 
eredezteti, és kezdetben gúnyos hangsúlyokkal ruházza fel (Zalán szájába adja, 14. rész).  

A Trója-regények jelenléte segít a magyar államalapítás koncepciójának kialakításában. P. 
mester a római államalapítás egyes gesztusait beilleszti a magyarságtörténetbe: Zsolt felesége 
Lavinia mása az Aeneasból, a hős a biharvári ostrom után elveszi a meghódított nép urának 
lányát. Álmos és Árpád beszédeinek szerkezete, a lovagi torna ábrázolása a Nagy Sándor-
történetek világát idézik. Sevillai Izidor etimológiai munkája kardinális szerepű lesz, P. mester 
ugyanis egyes helynevekből hősöket teremt (pl. Csepel, Zobor vagy Tarczal személye), illetve 
egyes helynevek etimológiáját is eseményekhez, magyar nyelvi jelenségekhez köti, ugyanis 
meg van győződve arról, hogy az ország története a helynevekben megőrződik, s így az 
etimológia nála hely- és cselekményindoklás is egyben (pl.: Munkács neve a munka, ’fáradság, 
kín’ szóval, Szerencsé a szerelemmel függ össze stb.). Ezek az etimológiák gyakorta 
népetimológiák vagy pszeudoetimológiák, ráadásul Anonymus az ősidőkbe vetíti vissza a saját 
korában használt földrajzi neveket. Álmos fejedelem esetében a név kettős etimológiájának 
köszönhetően (latin almus, magyar álom) formálja meg hőse történetét. Botond nevében a 
„bot, buzogány” szót, Lél nevében a „lehel, lélegzik” szót sejti. Bolognai Hugo műve a korabeli 
retorikai műveltség egyik pillérét képezte.  
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Az időnként felbukkanó prosimetrum (verses próza, illetve vers és próza 
egybeolvasztásából keletkező stílus) eszményét is innen eredeztetik. Pl.: „Felix igitur Ungaria 
/ cui dona data sunt varia, /omnibus etiam horis / gaudeat de munere suis litteratoris”. P. 
mester ugyanakkor mellőzi a parasztok meséit és a „regösök csacsogó énekét”, de máig nincs 
meghatározva e mellőzés, illetve felhasználás mértéke. A Tétényről szóló részben konkrétan 
is utal a regösökre, és idéz két „rímes” sort is: „Omnes loca sibi acquirebant /et nomen bonum 
accipiebant” („Maguknak mind birtokot szereztek / És dicsőséges hírt-nevet nyertek.” (Pais 
Dezső fordítása, 25. rész), mely egyes kutatókat arra inspirált, hogy magyar hősénekből készült 
„fordításnak” véljék. A szakasznak azonban egészen közeli nyomát találták meg a Nagy Sándor-
regényben (GINTLI, 2010: 36). 

P. mester atmoszférateremtő író, aki képes a pogány hagyomány megszelídítését és 
elkeresztényiesítését a korabeli latin próza európai színvonalára emelni. Bravúrosan szerkeszt: 
pl. a turulmadár és az anyakoca misztikus, pogány nászát (az emse és az Emes név analógiája 
nyomán, GYÖRFFY, 1948: 12) egy álomleírás közegébe helyezi, s összekapcsolja Álmos 
születésével, illetve a magyar királyok dicső sorának genezisével (3. rész). Pannónia 
meghódítását Attila örökének birtokbavételeként mutatja be, bámulatosan plasztikusan, 
ügyes narrációs megoldásokkal ábrázolja pl. a „pogány” vérszerződés leírását, melyet előkelő, 
keresztény etikai értékekhez társít (5–6. rész). Költői képekben gazdag nyelvet használ, pl. 
Álmos vezér katonái „úgy aprították a kunok tar fejét, mint a nyers tököt” (8. rész). 
Személyleírásai olykor kifejezetten eredetiek, pl. az alig tizenhárom éves Zolta vezér lényében 
rejlő kettősségeket így ragadja meg: „kicsit selyp és fehér bőrű volt, puha és szőke hajú, 
középtermetű, harcias vezér, bátor szívű, ám alattvalói iránt kegyes, nyájas beszédű, de 
hatalomra törő” (53. rész). 

Kézai Simon Gesta Hungaroruma (1282 és 1285 között) egy hun–magyar rokonságot 
hangsúlyozó történelemkoncepciót alakított ki. A szerző IV. Kun László papja volt. A krónika 
szerint Attila és az Árpád-ház közös szkíta ősökkel rendelkezett, a két testvérnép rokonságát 
pedig a Csodaszarvas-monda legitimálja (5. fejezet), mely szerint Hunort és Magort, Ménrót 
elsőszülötteit egy gímszarvas vezeti (SÁNDOR 2011: 321–344). A hun–magyar rokonság 
Anonymusnál még nincs kidolgozva: Attilát ő is elhelyezi a magyarok ősei közt, s a honfoglalást 
a jogos örökség visszavételeként értelmezi. A mű szerkezete jól áttekinthető: ajánlással indul 
(1–2. fejezet), a hunok (3–23. fejezet), majd a magyarok (24–75. fejezet) története következik, 
amit a bevándorolt családok története (79–94. fejezet), majd a szolgáló népek helyzete (95–
99. fejezet) követ. Középkori kézirata nem maradt ránk, de számos középkori tekintély idéz 
belőle. A Képes Krónika és a Budai Krónika egyaránt tartalmaz részleteket belőle. A munka 
társadalomtörténeti szempontból is értékes forrás. A szerző olaszos műveltsége (jogi 
jártassága) a szöveg latinságán (köznyelvi, ellatinosított olasz szavak bukkannak fel) is érződik. 
IV. László Attilához mérhető jelentőségű uralkodóvá magasodik. A hun rész rendkívül 
leleményes, sok irodalmi erénnyel bíró, nagyhatású, szinte novellisztikus szakaszt tartalmaz 
(Aquileia ostroma, Attila és a pápa ravennai találkozása, Attila halála).  

Stílusának szemléltetésére álljon itt egy részlet, mely a közönségesből kiinduló, emelkedett 
csattanóra kiélezett, energikusan felépített nagymondat szép példája: „Ekkor azonban a 
bactranusok királyának Mikolt nevű leányát hozták hozzá, hogy a szeretője legyen, akinek 
szépsége emberfölötti volt, s akit állítólag oly hevesen megkívánt, hogy a szeretkezésben 
áthágta a mértéket, és azon az éjszakán, amikor testileg magáévá tette, az ivásban a 
szokásosnál is jobban túllépte a határt, s a lánnyal való szeretkezés aktusának befejezése után, 
midőn hanyatt feküdt, eleredt az orra vére, és a vér, mivel nem volt szabad hely, ahová 
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távozhatott volna, a gégejáratba folyt, ott megalvadva meggátolta a lélegzést, és megfojtotta 
a világ félelmét” (18. rész). Lehel kürtjének történetét racionalizálja (40. rész), Botond 
párviadalát hatásosan, szinte filmszerű kockákból rakja össze (42. rész).  Érvrendszere sokszor 
a lappangó komikum ellenére is szemléletes: előszavában pl. a külföld vádaskodásait is 
eloszlatva fejti ki a magyarok és a hunok eredetével kapcsolatos téziseit, miszerint Orosius és 
Jordanes téved, amikor a hunokat rossz erkölcsű nők és tisztátalan szellemek sarjainak nevezi. 
Bibliai alapon (Lk 24, 39) bizonyítja, hogy a szellemeknek nincs testük, tehát 
nemzésképtelenek: vagyis a magyarok is közönséges férfiak és nők emberi utódai. A 
hunhagyomány értelmezéstörténetének aspektusait kiválóan összegzi Sándor Klára (SÁNDOR 
2011). 

Az ún. krónikakompozíció egy 14. századi forráskompiláció, mely a 10–14. századi magyar 
történelmet dolgozta fel. Ez a kompozíció két kódexcsalád különféle elemeiben őrződött meg: 
az ún. Budai Krónika család szövege a korábbi, mely 1334-ig mondja el az eseményeket. Ide 
sorolható az 1473-ban kinyomtatott Budai Krónika, a Sambucus-kódex, a Római-kódex, a 
Dubnici Krónika és az ún. Acephalus-kódex. A Budai Krónika Hess András nyomdájában jelent 
meg, aki ki is egészítette a munkát (számos adatot iktatott be az 1382–1468 közötti éveket 
illetően, illetve egy Mátyás-magasztalást is beleszerkesztett). Az ún. Képes Krónika-
szövegcsalád Nagy Lajos korában keletkezett, 1358-ban. Ide sorolandó a Teleki-, Csepreghy-, 
Béldi-, Thúróczy-kódex anyaga. A Képes Krónikát Kálti Márknak (fehérvári kanonoknak) szokás 
tulajdonítani, a mű a középkori miniatúrafestészet remeke: 41 miniatúrát (festett képet) és 95 
iniciálét (díszes kezdőbetűt) tartalmaz. Az 1–24. fejezet a bibliai őstörténettől a hunok 
történetéig tárgyalja a történelmet, a 25 –209. fejezet a magyar történelem eseményeit tekinti 
át 1330-ig. Különösen kiemelkedő a fehérló-monda megjelenítése (28. fejezet): a honfoglaló 
magyarokat Szvatopluk, aki Attila egykori földjén uralkodik, parasztoknak véli, és azt hiszi, meg 
akarnak telepedni. Kücsid (Kusid), a követ, hogy tesztelje Pannóniát, merít egy kulacsnyit a 
Duna vizéből, tarsolyába perjefüvet tép, és a földből is vesz. A hármasságok rendszere 
lendületes költőiséget ad a szövegnek: áldozatkor Árpád egy szarukürtöt merít a Dunába, mire 
a magyarok háromszor kiáltják, hogy „Isten! Isten! Isten!” A honfoglalók Szvatopluknak egy 
lovat ajándékoznak a földért cserébe, a ló kötőféke a fűvel, a víz pedig a nyereggel kerül 
párhuzamba. Szvatopluk, miután rádöbben, hogy lényegében eladta az országát, a lovat a 
legszívesebben egy fakalapáccsal megölné, a kötőféket a legelőre vetné, a nyerget a Dunába 
dobná. Erre szintén hármas válasz érkezik: a ló tetemével csak a magyarok kutyáit etetné, a 
kötőféket már az új kaszálók találnák meg, a nyerget pedig az új halászok fognák ki. A feszült 
helyzet csatába torkollik, ahol Szvatopluk gyáván viselkedik, majd a Dunába fullad. „Az Úr 
tehát visszaadta a magyaroknak Pannóniát”, ahogy Mózes utódainak Kánaánt. A költői 
elemekben gazdag történetet Csáti Demeter dolgozta fel versben. A középkori birtokbavétel 
és ajándékozás speciális rítusairól Hofer Tamás értekezett (HOFER 1995: 61–66).  Ugyancsak e 
krónika őrzi a Lehel- (60. fejezet) és a Botond-monda (62. fejezet) legkidolgozottabb variánsát 
is.  

A Gesta Ladislai regis (kb. 1100) feltételezett latin nyelvű Kálmán-kori geszta, mely a 
krónikakompozícióba beolvasztva maradt ránk. Egyes feltevések szerint forrása talán néhány 
magyar nyelvű hősének lehetett, elbeszélői stílusa ugyanis a verses epika költői sémáinak 
ismeretéről árulkodik (KÉPES, 1964: 1–22, 171–193). A rekonstrukciókban szóképekben, 
hasonlatokban gazdag szövegnek mutatkozik, erőteljes lélektani motivációval megírt 
munkának van beállítva, ám a tudományos érvrendszert sokszor legyőzni látszik a teremtő 
költői fantázia. A hősénekekre való visszakövetkeztetést a krónikák „homéri” szöveghelyei 



10 
 

alapján Arany János nevezetes tanulmánya indította el (ARANY 1907: 290–303), melynek máig 
gazdag utóélete van mind tematikus, mind metodológiai értelemben (CSONKI 2018). 

A krónikák speciális alfaját képezik a rendtörténetek is. Erre példa Gyöngyösi Gergely 
(1472–?) és Hadnagy Bálint pálos rendtörténete (Vitae fratrum eremitarum ordinis sancti 
Pauli primi eremitae), illetve Szalkai Balázs obszerváns ferences rendi krónikája, melyet 1420 
és 1433 között kezdett el megírni. A pálos rendtörténetből derül ki többek közt az is, hogy az 
1400-as évek közepén készült egy teljes magyar bibliafordítás, mely végül Mátyás király 
corvinái között kapott helyet. Szalkai Balázs minorita krónikájában emlékezik meg két 
Moldovába szökött szerzetesről is, Tamásról és Bálintról, akik a huszita „eretnekség” hívei 
lettek és „mindkét testamentum írásait lefordították magyarra” (Csonka Ferenc ford.). 
„Együgyü teológusoknak” nevezi őket, akik a „spiritus sanctust így adták vissza: szent szellet”. 
Bálint Törökországba ment nyelvet tanulni és tanait terjeszteni, ám a császár elevenen 
megnyúzatta. Tamás pedig „érdemei szerint lelkét átadta az ördögnek, akinek egyébként is 
szolgája volt.” 

Külön ág a tartományi krónika, melynek példája a Szepesszombati krónika 
(Georgenberger Chronik, 1457 körül): a mű a magyar történelem 997 és 1457 közti időszakát 
tekinti át, lényege a szepességi németekre vonatkozó események regisztrálása.  

A világkrónika műfaja nálunk csak a Drági Tamás-féle kompendiummal, a 16. században 
jelenik meg. A szerző Johannes de Utino domokos szerzetes 1344 és 1349 között írt 
világtörténetét egészítette ki magyar anyaggal, mely Gézától I. Lajosig mondja el a magyar 
történelmet. A mű Drági Tamás (1456–1490) jogtudós tulajdonát képezte. Az első magyar 
nyelvű világkrónika Székely István műve, a Chronica ez világnak jeles dolgairól (1559) című 
műve.  

Thuróczi János (1435?–1488-89?) ítélőmester Chronica Hungarorum címen ismert műve 
már humanista elemekben gazdag, kora-reneszánsz alkotás. Thuróczi számos korrekcióval 
dolgozta át az ún. krónikakompozíció 1342-ig terjedő anyagát, ehhez hozzáillesztette Küküllei 
János Nagy Lajos-életrajzát, illetve saját, korábban írt II. (Kis) Károlyról szóló munkáját, majd 
alaposabban kidolgozta az 1386–1458 közti időszak eseménytárát (MÁLYUSZ 1967).  

c) Az életrajz 
 

Küküllei János (azaz Tótsolymosi Apród János) Nagy Lajos-életrajza (Utólagos címe: Cronica 
Lodovici regis) 25 fejezetben tárgyalja Nagy Lajos uralkodása első évtizedének történetét, a 
nápolyi bosszúhadjáratra fókuszálva (1347, 1350, TRENCSÉNYI-WALDAPFEL 1966: 11–34).  Ez 
a nápolyi Johanna ellen, Endre halála miatt indított hadjárat allegorikus hangnemben 
megjelenik Petraca és Boccaccio latin nyelvű idillköltészetében is. Az első szakasz zárt egység, 
a második inkább kronologikus feljegyzések sorozata. A lovagi kultúra terméke (noha a nyugati 
típusú lovagi kultúra magyarországi jelenléte részben vitatott, ZEMPLÉNYI 1998: 25–47), 
szövegét a Budai, a Dubnici krónika és Thuróczi műve őrizte meg. Küküllei egyik fontos forrása 
volt Guillaume de Nangis IX. (Szent) Lajos lovagkirályról írt életrajza. 

1.3.  A vallási próza műfajai 
 
a) A legenda 
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A legenda (a latin szó olvasandót jelent) prózai, verses vagy dramatizált szöveg, mely egy-
egy szent életét, csodatételeit rögzíti olvasmányos formában. Tematikusan többféle felosztás 
is elképzelhető, pl.: aszketikus legendák, hitvallók legendái, mártírlegendák (vértanúakták), 
átvitel-történetek (translatio) stb.  

Első magyarországi legendáink latin nyelvűek. A legelső 1060 táján keletkezett, Boldog 
Mór (Maurus) pannonhalmi bencés szerzetes, majd pécsi püspök műve. A Szent Zoerard 
(Szórád, András) és Benedek legendája két felvidéki, Zobor-hegyi szláv remete aszkétikus 
életét mutatja be eleven stílusban (HORVÁTH János, 1954: 132–135). Mór András aszkézisét 
(mely a remeteségtől kezdve a böjtölésen, a virrasztáson át az önsanyargatásig ível), 
különösen részletesen festi: „Egy tölgyfa tönköt, amit lesimított ugyan, kis kerítéssel vett 
körül, és ebbe a kerítésbe éles nádszálakat rögzített minden oldalról. Aztán a tönkön ülve 
olyan helyzetet foglalt el tagjai felüdítésére, hogy ha teste álomtól elnehezedve, véletlenül 
valamerre eldől, a nádszálak hegyétől súlyosan megsértve felébredjen. Ezenkívül még fából 
készített abroncsot is tett a feje fölé, amire négyfelől négy követ is függesztett, hogyha álmos 
fejét bármerre lehajtja, a kő megüsse (Csóka J. András ford.).” András „mint rózsa a tövisek 
között, falusi egyszerűségben született”, a nagyböjti időszakot negyven szem dióval élte túl. 
Benedek, András tanítványa rablógyilkosság áldozata lett, a Vágba vetették: holttestét egy sas 
óvta meg épségben, míg meg nem találták. A két szent ereklyéit a nyitrai Szent Emmerám 
székesegyházban őrzik. Benedek vezeklőövét, „amely már belső részeit érintette”, Géza 
herceg 1064 húsvétján kérte el Mór püspöktől. András csodatételei között szerepel egy 
feltehetőleg ártatlanul bitóra ítélt nyitrai férfi megmentése: amikor felkötötték és a szenthez 
imádkozott, megjelent András és „a kezével rögtön fenntartotta őt”, majd leoldozta.  

Szent István királyunk életéről három legenda szól: a legterjedelmesebb Hartvik püspök 
műve, melyet Kálmán király kérésére írt. Hartvik hersfeldi bencés szerzetes lehetett, aki 
később a magdeburgi érsekség kormányzói posztját is kiérdemelte, 1088-ban jött 
Magyarországra. Hartvik beolvasztotta művébe István király két korábbi, úgynevezett kis 
(legenda minor) és nagy legendáját (legenda maior).  A kisebb legenda az aszkézistől kissé 
távolabb álló, pragmatikus, politikus uralkodóra fókuszál. A szerző a költött meséket 
„hiúságból hiúságba hiúsult” „bölcsességeknek” tartja, a szavahihetőséget hangsúlyozza. 
Kiemeli ugyanakkor a király vonzalmát a tudományhoz: „már gyermekkorában teljességgel 
átitatta a grammatika tudománya”. A nagyobb legenda 1077 táján keletkezett, a kisebb már 
csak a szentté avatás (1083) után jött létre. A nagyobb legenda a kegyes apostoli király alakjára 
fókuszál („mindig úgy mutatkozott, mintha Krisztus ítélőszéke előtt állna, lelki szemeivel az ő 
tisztelendő külsejű jelenségét látta, s kimutatta, hogy Krisztus a száján, Krisztus a szívén, 
Krisztust hordozza minden tettén”, Kurcz Ágnes ford.): a mű Géza megkeresztelkedésével 
indul, majd lelki pályakép következik s a keresztény uralkodó dicső tetteinek, illetve a szent 
csodáinak rendszerezése. 

Szent Imre legendája 1083 után íródott. A szűz királyfi kultuszát népszerűsítő aszketikus 
legenda. A herceg teljes művelődése és neveltetése kibontakozik a szövegből, utalás történik 
az intelmekre is. A szerzőség vitatott: a szövegből annyi derül ki, hogy a szerző Álmos herceggel 
együtt járt Konstatinápolyban. Imre korán szent életet élt, angyali szózat hatására 
Veszprémben fogadott örök szüzességet, amit házas korában is megtartott. Egyszer egy 
szerzetest hét csókkal tüntetett ki: belőle lett a későbbi Boldog Mór, pécsi püspök. Lelkét a 
palesztiniai Caesarea érseke Szent Euszébiosz (Özséb) látta mennybe szállni. Csodái közül a 
legnevezetesebb a bűnös Konrád története: Konrád szinte bűzlött a bűntől, mint egy 
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negyednapos halott. A pápa testéhez láncoltatta a bűnlajstromát, és szent helyek 
felkeresésére buzdította. A láncok Imre sírjánál az imádság hatására maguktól leoldódtak, a 
bűnlajstom pedig eltűnt. 

Szent Gellért püspök legendái. Két Árpád-kori legenda született Gellértről. A kisebb és 
nagyobb legenda viszonya vitatott: valószínűleg a nagyobbik legenda a korábbi. Egyes 
vélekedések szerint mindkettő egy elveszett közös ősre vezethető vissza. A kisebb legenda 
szinte prédikációs kivonatnak hat, mely az erkölcstanítást és a vallásbölcseletet helyezi 
előtérbe. A nagyobb rendkívüli narratív expresszivitása jól érzékelhető Gellért vértanúságának 
leírásában: „Szent Gellért, Beszteréd, Bödi, Benéte és Szónok ispán, akik sok kereszténnyel 
Székesfehérvárra gyűltek össze, elindultak Fehérvárról Buda felé, hogy Andrást és Leventét 
tisztességgel fogadják. […] Szent Gellért azonban, minthogy alacsony termetű volt, és mert 
Isten szolgálatában minden erejét teljesen kimerítette, kocsin vitette magát. Mikor a pesti 
révhez jutottak, íme öt istentelen ember, Vata és cinkosai, eltelve a gonosz szellemekkel, 
amelyeknek magukat átadták, rárontottak a püspökökre és társaikra, és kövekkel támadtak 
rájuk. Szent Gellért püspök pedig azokra, akiket kövekkel dobáltak, szüntelenül a kereszt jelét 
vetette […], a földre térdelve hangosan így kiáltott: »Uram, Jézus Krisztus, ne ródd fel nekik 
bűnül, mert nem tudják, mit tesznek.« Ám azok ezt látva még jobban megdühödtek, 
nekitámadtak, és kocsiját felfordították a Duna partjára. Ott leráncigálták kocsijáról, taligára 
rakták és Kelenföld hegyéről letaszították. Mivel pedig még mindig lihegett, mellét dárdával 
átütötték; ezután egy sziklához vonszolták, és agyvelejét szétloccsantották. Így költözött el 
Krisztus dicsőséges vértanúja e világ nyomorúságából az örök boldogságra az Úrnak 1047. 
esztendejében. A Duna ugyan mindig meg-megáradt, arról a kőről azonban, amelyen Szent 
Gellért fejét összetörték, hét évig nem tudta a vért lemosni…” (Szabó Flóris ford.). Gellért 
velencei patríciuscsaládból számazott, apja Jeruzsálem felszabadításakor vesztette életét, 
Gellért maga is a Szentföldre tartott, s csak Rasina apát, majd később István király biztatására 
döntött úgy, hogy a magyarok megtérítésének szenteli életét. Különleges harmóniateremtő 
képességeire utal az a kis történet, mely szerint remeteként meggyógyított egy beteg farkast, 
mely azután együtt élt egy korábban befogadott szarvasfival. A legenda hosszan kitér Gellért 
papnevelő és művelődési törekvéseire, az ékesszólás és a hit elterjesztésére, valóságos 
szellemi honfoglalást hajt végre: „Az említett szerzetesek között pedig volt hét literátus és a 
magyar nyelvben járatos tolmács, tudniillik Albert, Fülöp, Henrik, Konrád, Krató, Tasziló és 
István, ezek maguk is hirdették Isten igéjét a népnek. Nekik köszönhető, hogy az egész Csanád 
megyét megöntözte a szent ékesszólás harmata” (Jelenits István ford.). A legenda egyik 
legismertebb részlete a kézimalmot hajtó és közben dalt éneklő asszony története. Gellért és 
Walter egy magyar asszony énekét hallja, miközben a püspök odaszól Walterhez: „»Walter, 
hallod a magyarok szimfóniáját, miképp zeng?« És mindketten kacagtak az éneken.”(Szabó 
Károly ford.) A történet számos értelmezést hívott életre: volt, aki a munkadal műfaját fedezte 
fel benne, mások a csábítás eszközét, megint mások az alázatosság példázatát (HIMPFNER 
1910; KIRÁLY 1980: 34–35; RIMÓCZINÉ 1987/88; JANKOVITS 2018: 55–62). Vita tárgyát 
képezte az is, hogy a püspök a cinikus csodálat vagy a gúny hangján szól-e, s hogy mit jelent a 
szimfónia szó. A szimfónia valószínűleg nem összhangzatot jelent, hanem az organistrum 
nevű, tekerőlanthoz hasonló hangszert, s a püspök tudatában a malom ezt idézi föl, s ez az 
asszociáció váltja ki a nevetést. (HIMPFNER 1910: 393).  

Szent László legendája szentté avatása után (1192) keletkezett, szerzője pannonhalmi 
szerzetes lehetett. A legenda a Ladislaus név etimologizálásából kiindulva magyarázza a király 
erényeit („Ladislaus a népeknek istenadta dicsőségét jelenti”). Szerb Antal egyszerre érzékeli 
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a legendában a gótika lovagi világát és az írói kidolgozottságot: „Az imádkozó király teste a 
levegőbe emelkedik, mert az eksztázis legyőzi a fizikai nehézkedés törvényeit – ezen az 
érzésen alapul a gótikus építészet testetlen égbe ívelése. Éhező serege elé önként jönnek a 
szarvasok és bivalyok táplálékul, holttestével magától megindul a szekér Várad felé, és az 
ember, aki nem tisztelte eléggé a király holttestét, hátrafordított nyakkal jár-kél a világban” 
(SZERB, 1992: 37).   

Szent Margit életét Marcellus, Margit lelki atyja írta meg latin nyelven 1270 és 1300 között 
valószínűleg kanonizációs célzattal. E legendának korán elkészülhetett a magyar fordítása is, 
melynek mai alakját Ráskai Lea kézírásában (1510) ismerjük. IV. Béla lánya, a Domokos-rendi 
apáca az ideális, aszkétikus élet példája, fő tárgya az égi jegyesével egyesülni vágyó 
menyasszony, a tiszta lélek sóvárgása a mennyei boldogság után. A mű érzékletesen, szinte 
lélektani pontossággal jellemzi Margit környezetét, a kolostor belső életét, konfliktusait. A 
magyar változat vége kissé elnagyolt: közel áll az acta műfajához, hiszen a csodatételek 
számbavétele után szinte csak jegyzőkönyvszerűen rögzíti a sororok (apácák) vallomásait, 
illetve különféle papok és világiak tanúságtételeit. (KLANICZAY T., KLANICZAY G. 1994.) 
Margitot hároméves korában helyezték el a veszprémi Szent Katalin kolostorban, az apácák 
1252-től már a frissen felépült Nyulak szigeti kolostorban is beköltözhettek, Margit ekkor 
tízesztendős. Szent Margit nagyon korán fogékonyságot mutatott Krisztus földi 
szenvedéseinek imitálására, vezeklőövet kér (az övet ma Esztergomban őrzik), illetve a maga 
módján tiltakozik a származása miatti megkülönböztetés ellen: „Mikoron ez szent szűz volna 
öt esztendős, látá, hogy az szororok kezül némelyek ciliciumba járnak, kéré az Olimpiádisz 
asszont – kit mindenkoron anyának hí vala –, hogy őneki ciliciomot adna. Kit őneki megada 
Olimpiádisz asszon, de Szent Margit asszon el nem viselheté. Kevés időnek utána nevekedvén, 
keménb ruhákat és némikoron ciliciom-foltocskákat mezehtelen húsán lassan-lassan szokott 
vala viselni. Ó ki nagy csuda ez, hogy ily nagy felséges királyi magzat, ilyen gyenge 
gyermekségének idejében, ezenképpen gyeterje magát! Mikoron Szent Margit asszonnak 
adnak vala kentest, kápát jobb posztóból az társinál, tahát szégyenli vala megviselni. 
Hamikoron kedég készerehtetik vala az priorisszátúl elviselni az ruhát atyjának, anyjának 
tisztességéért, tahát Szent Margit asszon elmegyen vala az kohnyára, és az kohnyán való 
fazekaknak és egyéb edéneknek mosásával és sepréseknek porával sieti vala megfeketehteni.” 
Később az önsanyargatás még iszonyúbb dimenziókba jutott: „Esmég ez szentséges szűz 
gyakorta kéri vala complétának utána szoror Örzsébetet, Serennai ispán úrnak leányát, hogy 
elmenjen véle, és hogy ez szent szűznek disciplinát adjon. Tahát ez szoror felveszi vala az 
vesszőt és veri vala Szent Margit asszont. Szent Margit asszon kedég úgy mond vala ez 
szorornak: »Verj, ostorozj engemet igen erősen!« És ez szoror veri vala Szent Margit asszont 
oly igen erősen, hogy őbelőle kijű vala az vér.” Ágnes nővér segítségével egy apró vasszeges 
kapcát csináltat magának. 

A kolostori életvitel szélsőségei ma meghökkentő formáit képezik a korabeli aszkézisnek: 
tizennyolc évig pl. „soha ő testét meg nem feresztette”. Margit alantas munkákat végez kitörő 
örömmel: pl. az árnyékszéket takarítja, egy beteg szoror torkát segít „bekötni tehénganéval”, 
mosogat stb. A szororok közti kicsinyesnek látszó konfliktusok mögött a tűrés, illetve a testvéri 
szeretet erényének bemutatására kerül a hangsúly: pl. Csenge nővér moslékkal veri „arcul” 
Margitot, aki „szerető atyámfiának” nevezve, rendkívüli szelídséggel dorgálja meg.  A 
tizennyolc esztendős szűz elveti a földi jegyességet, noha a „cseh királ” és egy lengyel herceg 
is megkéri, s elutasító magatartása diplomáciai bonyodalmat okoz, sőt a szülők iránti 
engedelmesség ellen is fellázad. Ez a feszültséggóc egy ragyogóan ábrázolt vitaként jelenik 
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meg a legenda szövegében, mely morálfilozófiai dimenziót kap (megszeghető-e a fogadalom? 
A szülői parancs megtagadása bűn-e?). Külön figyelmet érdemel, hogy Margit tanulmányozza 
a korábbi magyar szentek (István, Imre, László) életpályáját is.  

A magyar nyelvű legendák közül kiemelkedik a Ferenc-legenda, mely a legrégibb magyar 
nyelvű könyvben, a Jókai-kódexben maradt fenn. Vélhetőleg 1370-ben fordították magyarra, 
de csak 1440 körüli másolata ismert. Assisi Szent Ferenc életét meséli el számos spirituális 
elemmel, a szegénység és a természet-, illetve istenközeliség hangsúlyozásával. Két 
legismertebb részlete a madárprédikáció és a gubbiói farkas története, mely egy vérengző 
vadállat megszelídítéséről szól: a hit diadala ez az agresszión, illetve az eredendő teremtményi 
gonoszság kétségbevonásának szép példája.  

A legenda műfaja az érett középkorban fokozatosan válik egyre regényesebbé, és az 
erkölcstanító elem mellett felértékelődnek a szórakoztatás mozzanatai is. Középkori 
irodalmunk közel 140 legendája főként két legendárium nemzetközi anyagára támaszkodik: 
az egyik a Legenda aurea (Jacobus de Voragine munkája), mely 800-nál több szentéletrajzot 
tartalmaz az egyházi ünnepkör szerint elrendezve, a másik pedig a Catalogus Sanctorum 
(Petrus de Natalibus gyűjteménye), mely 3153 szent legendáját tárja elénk.  

Az egyik legnépszerűbb aszketikus legenda Szent Elek legendája, mely 
kódexirodalmunkban hat változatban maradt fenn. Szír, görög, latin és népnyelvű variánsok 
egész hálózata alakult ki, a latin ősváltozat az Acta Sanctorumból került a Legenda aureába 
(KERESZTÉNY 2016). Szent Elek dúsgazdag római szenátorcsalád sarja volt, aki a nászéjszakáján 
elhagyta menyasszonyát, hogy Krisztust szolgálhassa, majd a böjtben és aszkézisben eltöltött 
edesszai, szíriai évek után koldusként tért vissza Rómába, ahol gazdag szülei és felesége 
küszöbénél kéregetve, éhezve, megalázva, teljesen ismeretlenül élte le hátralévő életét. Csak 
közvetlen halála előtt végrendelkezett és fedte fel kilétét: örökségét a szegényekre hagyta. 
Halála percében Róma harangjai maguktól szólaltak meg. 

Barlám és Jozafát legendája Buddha megtérésének indiai meséjén alapul, mely görög 
közvetítés révén elkeresztényiesedett, s e keresztény változat került be a Legenda aureába. A 
keresztény ősváltozat szerzője állítólag Damaszkuszi Szent János volt. A regényes, szerkezeti 
és elbeszélői bravúrokban bővelkedő alkotás magyarul a Kazinczy-kódexben olvasható. Avenir 
indiai király jóslatot kap: fia keresztény lesz. Ezt mindenképpen meg akarja akadályozni, ezért 
Jozafátot elzárja a külvilágtól. Barlám, a remete mégis a közelébe férkőzik, és minden 
ellenállást leküzdve sikeresen megtéríti az ifjút, sőt, az apát és az országot is. Az elbeszélői 
megoldások dinamikája ragyogóan megnyilvánul pl. abban a részben, melyben a király fiát a 
testi örömök megismertetése révén próbálja meg megóvni a keresztény aszkézistól. A lány 
házasságot ígér egyetlen szerelmes éjszakáért, ám Jozafát ragaszkodik a szüzességéhez. E 
ponton a szerző a szüzesség extatikus magasztalására szólítja fel olvasóit. A lány ezúttal a 
megtérés érvét veszi elő: „Legyön úgy, amint akarod, de ha az én lelkömet kévánod 
megnyernöd, avagy csak az egy kéremlésömbe engedj énneköm. Ez egy éjjel légy énvelem, és 
ím, felfogadom teneköd, hogy reggel felveszöm az körösztségöt. Mert, ha Istennek angyalinak 
örömök vagyon egy bínös penitenciatartó bínösön, sokkal jonkább az megtérítőnek öröme 
neveködik mennyországba. Engedj azért csak ez egyszer énneköm, és engöm megnyersz.” A 
jelenetet az ördögök szemlélik és kommentálják. A drámai helyzet kis híján megingatja a hőst, 
de az imádságban menedéket talál: „Látván kegyék ez szent ifjú magát ez egy leánzótúl igön 
megfogattnak lenni, mert az gonosz kévánság es gerjeszti vala és ördögöknek kísztetésökből 
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az bínre való engedetre az leánnak idvössége es vonzza vala. Íme, legottan folamék az szent 
imádságra.” A szerző itt rövid erkölcstanításba kezd, megnevezi a legendát hallgató szüzek 
három fő ellenségét, a testet, az ördögöt és a világot, majd pajzsként ajánlja az imádságot. Az 
imádság szerepének magasztalása ismét extatikussá fokozódik: „Ó szent imádság, te 
megfogod az foghatatlan Istent, meggyőzöd a győzhetetlen Istent, és megkötözöd az hatalmas 
Istent.” Jozafát imádság közben elszenderedik, és látomása támad: a menyországot pillantja 
meg: „Holott az fáknak leveli néminemő hívös szélnek fúvására édös szózatot adnak vala. Mel 
fáknak gyömölcsi látásra igön szépek valának és megkóstolásra édösök. Valának kegyék ott 
olyan aranból csinált székök és gyönggyel megékösíttek és szép megvetött ágyak. Ez mezőt 
lassan foló szép vizek általfollyák vala. Ennét ez szép mezőről bevivék űtet egy igön szép 
várasba, kinek falai sárga aranból faragtattanak vala. Fénlik vala kegyék ez váras csodálatos 
fénösséggel.” Majd egy pillanatra a dohos pokolba is beleszagolhat. Felébredése, 
„kijózanodása” misztikus ráébredés is: „Ezönközbe, mikoron ez álomból felébredött vona, az 
királ lyánának és az többinek szépségöket azonképpen elútálá, mint az ganét.” 

Az elbeszélői stílus tudatosan törekszik a változatosságra, különféle regisztereket és 
alműfajokat (vízió, példázat) von játékba, s miközben közvetlen kapcsolatot tart fenn az 
olvasóval (élőbeszédszerűség), ragyogóan hangolja össze a leegyszerűsített erkölcsoktatást a 
legválasztékosabb nyelvi kifejezésmóddal. A didaktikus szándékot a közvetlenség, illetve az öt 
érzékszerv írói mozgósítása és bekapcsolása ellensúlyozza, illetve teszi működőképessé. 

A Makárius-legenda (Teleki-kódex) bővelkedik csodás elemekben, ráadásul az egzotikum 
és a kalandos utazás története elhomályosítja, szinte feloldja a legenda műfaji kereteit is. 
Három szökött szerzetes (Theophilus, Sergius és Timus) keresi a paradicsom kapuját, miközben 
a törpék („lyuki emberek”), óriások, egyszarvúk országába jutnak, beszélő madarakkal 
találkoznak, majd egy galamb segítségével Nagy Sándor császár hívéhez kerülnek. Onnan egy 
példázatos veremhez érnek, ahol egy Krisztus-tagadó nőt és egy leláncolt férfit kínoz egy 
sárkány, majd egy csodás rétre, végül hosszú böjt és éhezés után megérkeznek a misztikus, 
titkon angyalarcú Makáriushoz, akinek egész testét szakáll borítja. A szent isteni titkokat fed 
föl előttük, majd miután közlik útjuk célját, elmagyarázza nekik, hogy a paradicsom kapuját 
halandó nem láthatja meg éltében, s oda még ő maga sem tudott bejutni. 

Keletkeztek legendák az apokrif iratok nyomán is. Ilyen pl. az Anna-legenda, mely Szent 
Anna, Mária és Jézus csodás erejéről szól. Egy festő megfesti egy magas templomtoronyra 
Anna, Mária és Jézus képét, ám az ördög vihart támaszt, a festőállvány leomlik, de Szent Anna 
a palástjával fogja fel a festő zuhanó testét.  

A Három körösztyén leán címen ismert dramatizált legenda (tkp. az első magyar dráma) a 
Sándor-kódexben maradt ránk, Ráskai Lea másolatában. A mű forrása egy 10. századi apáca, 
Hrotswitha von Gandersheim Dulcitius című komédiája. Három keresztény lányt (Agapes, 
Cionia, Hyrena) elrabolnak a törökök. A császár menyegzőt ígér nekik, ha megtagadják 
Krisztust. A lányok erre nem hajlandók, ezért bezáratják őket. Fabius megkívánja őket, de a 
lányok imája folytán megelevenednek a fazekat és fedők, és Fabius azokat ölelgeti. A kéjsóvár 
Fabius arca megcsúnyul: kívül is olyanná válik, mint belül. Az ördöggé lett férfi saját feleségével 
kénytelen szembesülni. A császár Variust küldi, hogy kínozza meg őket meztelenül, ám a 
lányok ruhája a testükre tapad. Varius erre kettőt tűzbe vet (lelkük az égbe kerül, de testük 
nem ég el), egyet (Hyrenát) pedig a bordélyba küld. Isten angyalai beavatkoznak, a két legényt, 
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aki kíséri, Hyrena megtéríti, erre ők a lányt a bordély helyett egy hegyre viszik. Varius közbelép 
és lelöveti a lányt. A szerző a helyzet- és jellemkomikum ügyes tüzijátékával szembesít 
bennünket, noha a drámai jelenetek túl gyorsan, kidolgozatlanul, szinte filmkockaszerűen 
pörögnek.  

b) A prédikáció, a szentbeszéd (sermo) 

A szentbeszéd egyházi, vallásos szónoklat, mely a szentírás tanítását magyarázza, hirdeti, 
illetve erkölcstanítást nyújt. A szentbeszéd élőszavas műfaj, ezért a prédikációknak csupán 
töredékét vetetették papírra, s ezek a lejegyzések is zömmel vázlatok. A prédikációs gyakorlat 
és a prédikációgyűjtemények egyházi ünnepkör szerinti felosztása a következő: temporale 
vagy de tempore (vasárnapi beszédek), sanctorale vagy de sanctis (a szentek ünnepeiről 
szólók), quadragesimale (nagyböjti beszédek). A szentbeszéd bibliai idézetre épült (thema), 
ezek részekre oszlottak (divisio), ezek a részek rendszerint rímes egységek voltak, melyek 
egyes elemeit a prédikátor magyarázta meg. A beszédbe beépülhettek példák (exemplumok), 
víziók, idézetek. A prédikációgyűjteményeket sermonariumoknak is nevezték.  A 
prédikációírás technikáját segítették az ars praedicandik, azaz a prédikálás művészetéről szóló 
kézikönyvek (TARNAI 1984: 52–55, 69–73). A szövegszerkesztés azonban Bárczi Ildikó 
terminusával élve elsősorban ars compilandi (a szerkesztés művészete) volt, melynek során a 
szerző citátumgyűjteményeket, betűrendes téma-, motívum- és hivatkozási tárakat használt 
fel.  Bárczi az idézetanyag vizsgálata során négy szövegeljárási stratégiát követett nyomon 
(kölcsönzés, idézés, célzás, másolás), majd Temesvári Pelbárt- és Laskai Osvát-szöveg 
idézetsorainak, citátumláncolatainak átvételét, s bizonyos kulcsszavak rendszere alapján 
feltárta a kompilálás művészetének stratégiáit (BÁRCZI 2007).   

A magyarországi prédikációgyűjtemények sorát Szent Gellért elveszett, nyomokban 
rekonstruált homiliáriuma nyitja meg, melyet marosvári püspökként írt 1030 és 1046 között 
az egyházi év ünnepeire. A munka elsősorban szentírás-magyarázatokból állt (MADAS 2002: 
23). Hartvik püspök szertartáskönyve, az Agenda pontificalis őrizte meg az első teljes hazai 
sermókat. A vélhetőleg tévesen Pécsi egyetemi beszédek néven ismert gyűjteménye 199 
sermót tartalmaz, ebből 12 magyar szentről szól. Egy magyar domokos rendi szerzetes 
kompilálta, „a sermók igen magas színvonala rendi főiskolára vall, ezért feltehető, a 
sermonarium a budai kolostorban készült” (MADAS 2002: 136, vö. még MADAS 2007: 78–85) 
és szerzetes-növendékek számára íródott.  

A latin nyelvű prédikációirodalom csúcsteljesítményei már az érett középkor időszakára esnek, 
Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát nevéhez köthetők. Temesvári Pelbárt (1440–1504) 
a temesvári születésű obszerváns ferences a krakkói egyetem növendéke volt. Első, kb. 20 
kiadást megért remekműve, a Stellarium (A Boldogságos Szűzanya Csillagkoronája) egy 
elementáris költői ihlettel megírt beszédgyűjtemény, s egyben a szerző csodás, pestisből való 
felgyógyulásáért felkínált hálaajándék. A 12 könyvre oszló mű a magyarországi mariológia 
mesterműve. Az előszóban Pelbárt kifejti, hogy Máriát az Apokalipszis úgy ábrázolja, hogy 
homloka körül 12 csillagból álló koronát visel (a napba öltözött asszony), ezzel összhangban 
Mária 12 titkát 12 könyvben írja meg, minden egyes könyv részekre oszlik, s a kompozíció 
végül kirajzolja a 12 csillagból álló koronát. Az elöljáró beszéd után Szűz Mária köszöntésének 
és az Úr megtestesülésének titka következik, majd Mária örvendetes látogatásáról 
olvashatunk, a  boldogságos Szűz Mária tisztulása titkáról szóló rész négy alegységre oszlik, 
melynek zárlata 12 siralmat tartalmaz, külön fejezet szól a szeplőtlen fogantatásról, Mária 
neveiről, szüzességéről, mennybemeneteléről, a Máriának adandó szolgálatról és tiszteletről. 
Egészen különleges az 5. könyv, melyben többek közt Mária testi szépsége kerül előtérbe: 
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Albertusra hivatkozva állapítja meg, hogy Mária se nem magas, se nem alacsony, hanem 
éppen illő termetű volt. Bőre fehéres és pirosas elegye lehetett, haja pedig barnába áthajló. 
Fodros nem lehetett, mivel az a fiziognómia tanítása szerint (Arisztotelész, Avicenna) 
felfuvalkodottságra utal, a ritkás és a szőke hajfürtök meg „tompult és taníthatatlan elmére 
vallanak“, a vörös pedig forró vérmérsékletre.  

A Pomerium sermonum (Gyümölcsöskert) a temporale, sanctorale és a commune hármassága 
szerint épül fel (az utolsó részben a nagyböjti beszédek dominálnak). A cím a sokféleségre, a 
változatos szellemi gyümölcsökre, a tudomány virágaira utal. Az első kötet 221 szentekről írt 
beszédet tartalmaz, a másik rész 171-et a vasárnapokhoz és ünnepnapokhoz kötődve, a 
harmadik 150 beszédvázlatot a bűnbánatról, illetve a tízparancsolatról. A Pünkösd utáni 23. 
vasárnapra írt prédikáció pl. az életidő helyes beosztásáról szóló életvezetési értekezéssé válik 
(BÁRCZI 2004: 211–228). Az élet rövidségének ténye után az értékes életidő beosztásáról ír: 
minden életkorhoz egy-egy értéket társít: a tizenéves korosztályhoz a kedvességet, 
a huszonéveshez a szépséget, a harmincasokhoz az erőt, a negyvenesekhez a gazdagságot, 
a hatvanasokhoz a szentséget és jóságot – ha ezeket az erényeket nem érjük el a maga 
idejében, akkor már sosem fogjuk. Az élet rövidségét hetven, illetve 80 éves időkeretben látja, 
ennek fele alvás, evés és ivás, vagyis legfeljebb 40 év marad Isten szolgálatára, de ebből az 
első tízben nem ismeri a gyermek a parancsolatokat és az írást, tehát marad harminc, ám 
a harmincból le kell számolni az életszükségletek beszerzésére, játékra, pihenésre, evilági 
foglalatosságokra legalább húsz esztendőt, ám a betegségek és a gyakori bűnös élet elvesz 
további hosszú esztendőket, Istennek marad kb. egy vagy fél év. Az időpocsékolás négy 
szörnyetegét külön kiemeli: a tétlenség, a hívságok, a haszontalan gondolatok és a penitencia 
nélküli halálos bűn. A számos jobbító javaslat mellett szerepel a hasznos tevékenységre való 
fókuszálás vagy pl. a szerzetesrendbe való belépés. E beszédgyűjtemény tartalmaz prédikációt 
Szent Istvánról és Szent Imréről is. Kiváló exemplumok, betéttörténetek, anekdoták színesítik 
a prédikációk szövegét. Pelbárt kompilációs technikáit Bárczi Ildikó elemezte (BÁRCZI 2007). 
Olykor valóságos novellaszigetek alakulnak ki, pl.: „Vigasztalásképpen mesélik egy szegény 
férfiúról, aki a mezőn meglátta, hogy kutyája ás a lábával. Odaszaladva rejtett kincset talált, és 
el is vitte. A kutyát annyira megszerette, hogy amikor az elpusztult, szentelt földbe temette, 
ami miatt a plébános bíróság elé hurcolta. És látva, hogy az ítélet bűnösnek mondja, 
megmutatta mindegyik bírónak nagy halom pénzét, és elmondta, hogy kutyája szóra fakadva 
halt meg, és testamentumában mindezt őnekik hagyta. A bírák megvesztegetve a kapott pénz 
láttán, azt a hamis ítéletet hozták a plébános ellen, hogy egy ilyen kutya temetésére a 
kereszttel körmenetben kell menni.” (Vásárhelyi Judit ford.) 

Temesvári Rosarium címmel (Rózsakoszorú) összeállította az isteni tudomány 
enciklopédiáját is, egy szimbolikus, arany szövegkoszorút: ahogy az értékes aranyércet a tűz, 
úgy olvasztják meg a teológiai bölcsesség nehéznek látszó kérdéseit a szeretet lángjai.  Az 
előszóban kitér továbbá a mű szerkezetére is: először a „személyek szentséges hármasságáról” 
szándékozik beszélni az ész világossága mellett, majd a teremtő és a teremtett világ 
viszonyrendszere alapján feltárja a természet rendjét és titkait. A természettudományos rész 
az állatok, madarak, virágok, drágakövek és a légköri jelenségek (pl. a kassai mannahullás) 
számbavétele lesz: itt-ott magyar szavak is felbukkannak, pl.: abies „vulgo nominatur 
Ieghenefa”. Ezt a művet már Pelbárt rendtársa, Laskai Osvát (1450?–1511) fejezte be.  

Laskai Osvát (1450?–1511) két beszédgyűjteményt alkotott meg: a Biga salutis (Az 
üdvösség kétkerekű szekere) és a Gemma fidei (A hit bimbója) is alapos patrisztikai 
apparátussal, kiterjedt kompilációs rendszerrel dolgozik. Laskai kevesebb példát és 
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legendabetétet használt. A Biga salutis (Hagenau, 1498–1499) címet a szerző így indokolta: 
„amint a kétfogatú kocsi kétkerekű, és két keréken forog, úgy ezek a gyümölcsös beszédek is 
többnyire kétszeresen veszik végig mind a vasárnapokat, mind pedig az egész esztendő 
ünnepnapjait“. A kettősség egyéb szimbolikus formákat felölt: a szerzőt a kettős szeretet 
parancsa ihleti, mely az Istenszeretetre és a felebaráti szeretetre irányul. A megváltó kettős 
természete (isteni, emberi), illetve a boldogság utáni vágyakozás kettős irányultsága (részint 
Isten fölségének tiszta látására, részint Krisztus emberségének látására irányul) is fontos 
szervezőelemmé válik. A mű előszavában Laskai Osvát a könyv használóit (Isten embereit) arra 
kéri, őrizzék meg híven a mondanivalót, tagolják arányosan a szöveget, a beszédeket véssék 
előbb emlékezetükbe, „rágják meg“, kérjék Isten kegyelmét, mely a szövegnek hitelt, erőt és 
hatást ad. „Édes áhitattal“ szóljanak, és a bizonyítás heve a tisztességes taglejtés illőségével 
társuljon, fogják vissza magukat a túlzó vagy a fecsegő szentírás-magyarázatoktól. A 49. 
beszéd Szent László királyról szól. Bravúros felütéssel indít: „Gondoljatok arra, hogy én 
csontotok és húsotok vagyok”. Osvát a nemzeti szent ideálját teremti itt meg, az életeszmény 
magasztalása utalja a szöveget: a csodákat Szent Tamás csodákról szóló tanítása vezeti fel: e 
csodacentrizmus lényege, hogy a király szentsége evidenssé váljon. A történeti és a szent én 
összehangolásának bravúros technikáival szembesülünk, László kegyetlenkedéseit 
önvédelemként állítja be, mely ius naturale. A beszéd leírja az 1095-ös kanonizációt is: itt 
jegyzőkönyvszerűen adja elő a küldöttség tapasztalatait, akik az igazságosság, alázatosság, 
békeszeretés és a csodák bűvöletében tevékenykednek. 

A Gemma fidei (Hagenau, 1507) című gyűjtemény egyik legragyogóbb, szinte novellává 
váló prédikációja az ötvenhetedik csoda, mely az elöljárósággal visszaélő Udo történetét 
mondja el. 940-ben, III. Ottó császár idején Magdeburgban élt egy tehetségtelen fiú, Udo, aki 
Mária képe előtt imádkozva víziót lát: az érsek halála után ő lesz az új érsek, és megadatik neki 
a tudomány kegye. Radikális változás áll be: „Nemde ez az az Udo, akit tegnap úgy vertek, mint 
a barmot, ma pedig kiváló bölcsnek bizonyul?!” – ámul a környezete. Udo érsekként 
bujálkodásba és tékozlásba kezd, apácákat becstelenít meg, holott háromszor figyelmezteti az 
égi hang: „Udo! Játékodnak vess véget, mert megelégeltelek téged!“ A kanonok imája újabb 
fordulatot hoz: Udo vagy javuljon meg, vagy pusztuljon el. Erős szél támad, a templom minden 
fáklyája elalszik. Udo az égi bíróság előtt találja magát, Krisztus, Mária, az apostolok előtt áll, 
Szent Móric (a székesegyház védőszentje) tartja 6666 mártír jelenlétében a vádbeszédet. Udót 
lenyakazásra ítélik, mert „fej nélkül élt“. Udo egyik káplánjának álmában jelenik meg az érsek 
további sorsa: tisztátalan lelkek gyűlésén találjuk magunkat, ahol maga a Sátán fogadja az 
érseket, és elküldik őt az „elkárhozottak főiskolájára“. Udo tetemét a mocsárba vetik, ám 
később a garázda vadállatok miatt elégetik, és az Elbába kerül. A folyó halai elhagyják a vizet, 
és csak 10 év múlva térnek vissza. Udo lenyakazásának helyét szőnyeggel fedik le (vére 
a márvány erezetébe ivódott), s érsek-, illetve püspökválasztáskor felfedik, és ott imádkoznak. 
A záró intés lényege: az elöljárók felelősséggel tartoznak híveiknek. 

Az anyanyelven írt és elmondott beszéd európai viszonylatban is korán jelenik meg 
Magyarországon. A Halotti Beszéd és Könyörgés a legrégebbi fennmaradt magyar nyelvű 
összefüggő nyelvemlék, melyet 1195 körül másoltak be a Pray-kódexbe (136r). Madas Edit 
kiemeli, hogy „mint prédikáció, ez a középkori Európa egyetlen eredeti formájában 
fennmaradt, népnyelvű temetési beszéde” (MADAS 2002b, illetve vö. MADAS 2002: 110). 
A Halotti Beszéd latin ősváltozata szintén ugyanitt szerepel, maga a beszéd a temetési 
szertartás végén hangzott el. A kódex másolásának színhelye alighanem a jánosi (ma Rimavské 
Janovce) bencés monostor lehetett. A vegyes tartalmú könyvet (colligatum) 1228-ban Deákin 
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használták, majd Pozsonyba került át (1241-ben). A pozsonyi káptalan 1813-ban a Nemzeti 
Múzeum Könyvtárának adományozta, ma az OSZK őrzi (MADAS 2002: 83–126). Érdekes 
módon a beszéd nem egy prédikációgyűjteménybe ágyazva, hanem egy liturgikus 
kézikönyvben (szerkönyv) kapott helyet: a szöveg a használat során állandósult, szinte 
szertartásjelleget öltött magára, holott lejegyzésekor nyilván a korabeli élőbeszédet követte. 
A latin szertartásba ágyazott szöveget a kódex szerint a sírba tétel és az elhantolás után 
mondták el (sermo super sepulchrum), ezért lett olyan erőteljessé fohász, illetve ima jellege.  
A beszéd szabados, kivonatos tolmácsolása a latin eredetinek, parafrázis, a könyörgés viszont 
szoros fordítás. Horváth János arra a megállapításra jutott, hogy a két szöveg nem egyidejűleg 
íródott, és a fordító, átdolgozó személye sem feltétlenül azonos. A „fratres carissimi” egység 
fordítása ugyanis a Halotti Beszédben „feleim”, a Könyörgésben „szerelmes brátim” 
(HORVÁTH 1931: 83–88). A sírbeszédet virtuóz retorika jellemzi, a rámutatás gesztustól a 
költői kérdések mellett a szóképek (metaforák, metonímiák) és a dinamizáló retorikai 
alakzatok sokféleségével is számolni kell (figura etymologica, ellentétezés, dramatizálás, 
ismétléstechnika, aposztrofé). Az egyházi frazeológia számos eleme máig élő maradt (oldás és 
kötés, Ábrahám kebele stb.). A nyelvemlék legjobb nyelvtörténeti olvasatát A. Molnár Ferenc 
kínálja, s ugyanő foglalja össze a nyelvi értelmezéstörténet szövegkritikai hagyományait is (A. 
MOLNÁR 2005: 11–68). A nyelvemlék első hét sorát Pray György közölte 1770-ben. A jezsuita 
történész rendtársa, Sajnovics János már a teljes szöveget tette közzé a magyar és a lapp nyelv 
rokonságát demonstráló nyelvészeti művében (Demonstratio. Idioma Ungarorum et 
Lapponum idem esse). A második kiadás már betűhív átiratot is tartalmaz, sőt, Faludi Ferenc 
költő olvasatával és latin fordítással is kiegészül. Schier Xistus Ágost feljegyzéseiben már Pray 
közlése előtt is szerepel utalás arra, hogy tudomása van a magyar nyelvű szövegről, de az 
információt nem használta fel tudományos munkában (MADAS, 2007: 59–70).   

Különleges helyet tölt be a beszédgyűjtemények közt a Gyulafehérvári Sorokat tartalmazó 
latin nyelvű prédikációgyűjtemény (1310–1320). A Gyulafehérvári Kódex ferences anyaga 
skolasztikus beszédmodellek, vázlatok mellett (56 beszédminta) más segédanyagokat is 
tartalmaz (pl. exemplumokat, három traktátust). A kódex elsősorban az ún. Gyulafehérvári 
Sorokról nevezetes, melyet korábban versnek tekintettek. A Jézus nevéről írt latin 
akrosztichonos szöveg magyar változatát leszámítva a többi fordulat ún. distinkciók fordítása: 
ezek a párhuzamos grammatikai szerkezet miatt csengenek össze, a divíziók vagy distinkciók a 
beszéd egy-egy tematikus egységét jelzik, a memorizálást szolgálják. A distinkciók 
egybeolvasása nem ad ki irodalmi értelemben koherens szöveget. Három fontos magyar 
nyelvű úgynevezett marginális glossza (margóra írt feljegyzés) szerepel benne, melyek tkp. 
úgynevezett rímes distinkciók. Az akrosztichon a Circumcisio ünnepénél szereplő 
beszédvázlatnál szerepel, az egyik distinkció-sorozat  a Szent Tamás-beszéd (125r), a másik 
pedig egy passióbeszéd (Krisztus szenvedése) margóján olvasható (154r, MADAS 2002: 205– 
218, illetve MADAS 2007: 86–89). 

A magyar nyelvű kódexekben fennmaradt prédikációk számos darabja készült Pelbárt 
nyomán (pl. Cornides-kódex, Debreceni kódex, Kazinczy-kódex), a legjelentősebb magyar 
nyelvű sermonarium az Érdy-kódex, mely az „apokaliptikus váradalmak” közt élő, különösen 
művelt Karthausi Névtelen munkája (BÁN 1976). A kódex 104 prédikációt, 90 legendát és egy 
István-éneket tartalmaz. Különösen pompás szerkezeti arányai és nyelvezete miatt szokás 
kiemelni az Exemplum mirabile címen ismert példázatot. 

c) A példázat (exemplum) 
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A példázat rövid allegorikus történet (olykor fabula, máskor anekdota vagy leírás), melynek 
misztikus magyarázata a lelki épülést szolgálja. Önálló, betűrend vagy téma alapján 
elrendezett gyűjteményekben is előfordul (Példák Könyve, 1510), de gyakran betétszövegként 
bukkan fel legendákban, traktátusokban vagy prédikációkban. A példázat lényege a szöveg 
kettős (szó szerinti, azaz litterális és allegorikus) olvasata, melyhez eszkatologikus 
(üdvtörténeti) jelentéstartomány is társítható. 
Az unikornis példázata pl. Barlám és Jozafát legendájában is szerepel. Egy unikornis kerget egy 
embert, aki kishíján beleesik egy verembe, melynek mélyén egy tűzokádó sárkány él. 
Megkapaszkodik a verem falából kiálló gyökérzetben, ám azt egy fehér és egy fekete egér 
rágja. Közben a verem fölé hajló ágról méz csöpög. A végveszélyben élő ember mégis úgy 
igyekszik manőverezni, hogy a méz kitátott szájába csöppenjen. A történet allegorikus 
kifejtésekor kiderül, hogy az unikornis a halál, a verem és a sárkány a pokol mélysége és a 
várható kín, a fekete egér az éjszaka, a fehér a nappal, a lecsöppenő méz pedig a földi világ 
hívsága.  
A Karthausi Névtelen csodálatos példája (Exemplum mirabile) aitiológiai, azaz okmagyarázó 
exemplum, mely egy kolostoralapítási törekvést igazol. Egy ifjú a nászéjszakáján elhagyja 
családját, és egy „mennyei vendég” segítségével, aki nem eszik földi ételt, ám megsokasítja 
azt, felmegy a menyországba. A csodát a szerző evangéliumi és más bibliai passzusokkal 
legitimálja (Illyés és Énok túlvilágjárása).  A paradicsom látomása konstruált ellenvilágként 
jelenik meg. A fiatalember földi környezete is átalakul: a várból klastrom lesz, a palotából 
templom, a kincsekből adományok, a hitvesből szent életű özvegy. A mennyei lét kapcsán 
exponálódik a tempus (az utolsó ítélettel lezáruló földi idő) és az aeternitas (az isteni 
örökkévalóság) viszonya. Az ifjú haza vágyik, majd ismét a földre kerül, ahol a tiszteletére 
rendezett lakomán megízleli a kenyeret, megőszül, megöregszik és meghal. A példa szerkezete 
bravúros: a fő tárgy a mű közepén (3. kapitulum) kap helyet, az égbeszállást (ascensio, 2. rész) 
és a földre szálllást (descensio, 4. rész) két lakomajelenet keretezi.  Az örökkévalóság iránti 
vágy és az örökkévalóságba való visszatérés erőterében kibomló történet a szöveg szerint 
Eberhardus püspök lelki épülésére szolgál. 

   
d) A látomás (vízió) 
 

A látomás extatikus vagy tudattalan állapotban megpillantott és/vagy lejegyzett 
képzethalmaz. A középkori irodalomban elsősorban pokol- és mennyországvízióktól 
beszélhetünk. Ide sorolhatók az ún. pokoljárások is. Zsigmond király lovagja, Tar Lőrinc 1411-
ben pl. elevenen megjárta Szent Patrik purgatóriumát: látomásait latinul jegyezte fel. Négy 
látomás kerül központi szerepbe: először tisztátalan lelkeket lát, akik megtámadják, utána egy 
zarándokot, aki Krisztust áltanítónak nevezi, és arra kéri, kövesse őt, harmadszor egy buja, 
szépséges nőt, negyedszerre pedig magát Szent Mihály arkangyalt. Tinódi Sebestyén szerint 
magát a királyt is látta a pokolban gyötrődni egykori paráznasága miatt (Zsigmond császár 
krónikája, 1552). (TAR 1985.) A Gyöngyösi Kódexben egy tizennégy soros (hexameterekben 
írt) latin költemény is megemlékezik róla. Krizsafán fia György Szent Patrik purgatórumában 
tett hétpróbás zarándoklatáról és bűnbánó utazásáról (1353) szintén készült latin nyelvű 
„dokumentáció”, mely a különféle akakot öltő ördögök (vadállatok, asszonyok, lovasok, 
kalmárok, szerzetesek, rokonok, szerető stb.) jellemzése után kiterjedt pokoltopográfiát kínál. 
A szöveg innen a pokolbéli büntetésekre tér át, végül a mennyek országa is megnyílik, és 
György (aki a szöveg szerint 24 éves, Nápolyban élő magyar nemes, és 250 gyilkosságot 
követett el) Mihály arkangyal segítségével visszatér a földre.  
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Philibertus látomásában (Nádor-kódex, 1508) egy remete egy holttestet lát, amelyet már 
elhagyott a lélek. A bűnös test jutalma a kárhozat: végül ördögök zárják egy vaskosárba és 
elviszik. Tnugdalus (a magyar változatban Tungdalus) látomásában, mely a Sándor-kódexben 
(1521) olvasható, szintén a pokol leírása szerepel: Tundalus többek közt egy hatalmas tavat 
lát, melynek közepén egy jégtáblán iszonyú, olthatatlan lángot okádó szörny él, körülötte 
a bujasággal fertőzött apácák, papok és egyéb bűnösök lelkei, melyek folyamatosan ocsmány 
kígyókat szülnek. A szörny időnként egyet-egyet elkap közülük. Jozafát a legendában 
menyországvíziót is lát.  

 
e) A certamen, a haláltánc és a vadomori 
 

 A certamen (régi magyar nevén „veteködés”) lényegében allegorikus erők (angyal és ördög, 
élet és halál, bor és víz stb.) vagy konkrét személyek (Krisztus és az apostolok) dramatizált 
vitáját jelenti. A Példák Könyvében szerepel az Élet és a Halál párbeszéde, az apostolok 
versengését pl. a Könyvecse az Szent Apostoloknak méltóságokról kódex (1521) tartalmazza. 
A vita tárgyát az képezi, hogy melyik apostol méltósága a legnagyobb: a vitát Krisztus 
közbelépése oldja meg. A haláltánc olyan certamen, melynek egyik vitapartnere a 
megszemélyesített halál, mely mindenen diadalt arat. A vadomori a halál tudomásulvételét, 
elfogadását, a földi lét árnyékszerűségét hangsúlyozza. A Példák Könyvében szereplő haláltánc 
szinte extatikus verses alkotásnak hat, mely az „elmegyek meghalni” fordulat anaforikus 
erejére épül. Különféle társadalmi rétegek vonulnak fel (pápa, pispek, bajnak, bölcs, szegény, 
gazdag, urvos stb.) és földi értékek kérdőjeleződnek meg. Ragyogó retorikájú kontrasztok 
zenei sorozata bontakozik ki: pl. „Elmegyek meghalni. Urvos vagyok, de az urvosságval meg 
nem szabadulok, mert akármit míveljenek az urvosok, azért én elmegyek meghalni.” A földi 
méltóság ellenpontja a porból vétetett emberi matéria esendőségének beismerése: 
„Elmegyek meghalni. Pápa vagyok, de az halál engem nem hagy sokáig pápálkodni, de befogja 
számat.” 

 

f) A traktátus, az értekezés, az elmélkedés 

A Magyarországhoz köthető teológiai irodalom egyik első kulcsműve Szent Gellért Deliberatio 
supra hymnum trium puerorum című, tizenegyedik századi, nyolc könyvből álló munkája, mely 
Dániel próféta könyvéből származó, a három zsidó fiú énekeként ismert szöveg első öt 
strófáját magyarázza. Gellért a bibliai canticumot, mely a Nabukodonozor által tüzes 
kemencébe vetett ifjakról szól, szó szerinti, allegorikus, erkölcsi és belső, misztikus értelemben 
magyarázza, számos teológiai párhuzamot von elsősorban az egyházatyákra hivatkozva. A mű 
egy salzburgi bencés szerzetes, később admonti apát, Isingrimus számára készült. Nyelvezete 
csupa különlegesség, váltogatja a stílusszinteket, nem igazodik a tekintélyek imitálásához, 
eredetiségének egyik fontos eleme, hogy párbeszédes stílusa „a szóbeliség fordulataival vonja 
be az olvasót a képzeletbeli hallgatóság körébe” (NEMERKÉNYI, 2007: 56).  

Magyar nyelvű elmélkedéseink közül érdemes kiemelni a Vitkovics-kódexben található 
eszmefuttatást az imádság fontosságáról, illetve a Székelyudvarhelyi Kódex halálról szóló 
fejtegetését.  

g) Prózai imádságok 
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A legkorábbi fennmaradt magyar nyelvű imádság a Halotti Beszédet követő Könyörgés 
szövege. Az archaikus alapimádságok (Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy) magyar fordításai 
(Müncheni Kódex, Jordánszky-kódex, Peer-kódex, Debreceni Kódex stb.) mellett régi 
irodalmunk számos magyar nyelvű imádságot őriz: a Festetics-kódex vagy a Peer-kódex Mária-
imái különösen értékes szövegek. A középkor egyik legnépszerűbb imasorozata, Szent Brigitta 
tizenöt imája szintén felbukkan magyar változatban: nyolc kódexünkben lelhető fel. 

 

1.4.  Középkori bibliafordítások 
 

Szent Margit legendájában szerepel egy olyan szövegegység, mely szerint Margit 
olvasta a Bibliát: ez alapján feltételezhető, hogy létezhetett magyar fordítása is, mivel Margit 
latinul nem (igazán) tudott. A legrégibb bibliafordítás-részletek a Müncheni, a Bécsi és az Apor-
kódexben maradtak fenn. A Müncheni Kódex a négy evangélium fordítását tartalmazza: a 
kéziratot Németi György másolta 1466-ban, a moldovai Tatrosban. A Bécsi Kódex ószövetségi 
könyvek magyarítását foglalja magába (Rut, Judit, Eszter, a Makkabeusok második könyve, 
Báruk, Dániel és a tizenkét kispróféta bibliai könyveit), három kéz írása különíthető el. Az Apor-
kódexben a zsoltárok fordításaival találkozunk: a kódexet premontrei apácák használták. A 
három kódex valószínűleg visszavezethető egy közös ősre. Egyes feltevések szerint (a Bécsi és 
a Müncheni kódexek mellékjeles helyesírást alkalmaznak) a ferences rendi krónikában 
említett Pécsi Tamás és Újlaky Bálint mesterek az 1430-as években készült ún. huszita 
bibliájának részleteit tartalmazzák (MADAS 2009: 256–261). Szabó Flóris viszont 1989-ben 
meggyőzően érvelt amellett, hogy sem a kódexekben szereplő fordítás, sem a fordítók által 
használt mellékjeles helyesírás nem huszita eredetű, hanem a ferences eszmeiség és 
írásgyakorlat terméke (SZABÓ 1989: 118–126). A Döbrentei-kódexben (Halábori Dobos 
Bertalan kézírásával) breviárium típusú beosztásban szerepelnek zsoltárfordítások, és 
tartalmazza az Énekek Éneke mesteri magyarítását is. A Jordánszky-kódex (1516 és 1519) már 
majdnem teljes bibliafordítást kínál: a 194 levél terjedelmű kódex tartalmazza az Ószövetség 
első hét könyvét, Szent Pál zsidókhoz írt levelét, és szinte valamennyi újszövetségi könyvet. A 
Keszthelyi Kódex (1522) breviárium típusú psalteriuma mind a 150 zsoltár magyarítását 
tartalmazza. A Székelyudvarhelyi Kódex (1526–1528) Judit könyvét is magába foglalja: a 
fordítás Szent Jeromos Vulgatája nyomán készült, és független a Bécsi Kódex szövegétől 
(MADAS 2009: 270.). 

Az első teljes magyar fordítást pálos hagyomány alapján Báthory (Bátori) László 
(1420?–1456), a később boldoggá avatott pálos szerzetes készítette el (más nézet szerint 
másolta egybe) 1456-ban: műve Mátyás korvinái közé is bekerült, ám azóta elveszett. 
Gyöngyösi Gergely pálos főperjel és rendtörténész, illetve Bod Péter is tudósít róla. Modern 
kutatások alapján felételezhető, hogy Bátori nem fordítást készített, hanem valójában 
szentíráskommentárt írt (MADAS 2009: 264–265). 

 

1. 5. A széppróza esélyei 
 

Hadrovics László kutatásai alapján feltételezhetők a lovagregény magyarországi 
jelenlétének nyomai: 15. századi dél-szláv prózaszövegek vizsgálatakor bizonyos nyelvtani, 
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fonetikai és fordításbeli sajátságok alapján ébredt rá arra, hogy egyes szerb és horvát nyelvű, 
a trójai háború történetét, illetve Nagy Sándor kalandjait feldolgozó alkotások magyar nyelvű 
ősváltozatra vezethetők vissza. A magyar Trója-történet latin őse esetleg azonos lehetett azzal 
a Dares Phrygius nyomán írt munkával, melyre P. mester gesztája előbeszédében hivatkozik, 
bár ezt a kutatás rendre megkérdőjelezi (HADROVICS 1955, 1960: 235–293, GINTLI 2010: 105–
107. Lásd még: ZEMPLÉNYI 1998: 26).  

1. 6. A középkor költészete 
 
1. 6. 1. A liturgikus kötöttségű és jellegű költészet alapvető műfajai 
 
1. 6. 1. 1. A responsorium és az antifóna 
 

A középkori költészet szakrális költészete énekelt költészet, erőteljesen liturgikus 
kötöttségű, elválaszthatatlan az egyházi gyakorlattól. A gregorián éneket a pap és az 
előénekes (cantor), kórusként az énekesfiúk (schola cantorum) és a gyülekezet adja elő. Az 
előadásmód lehet: szólisztikus – a pap és a kántor adja elő (szólóének), responzoriális – az 
előénekes és a kar váltakozó éneke (műfajnév: responsorium, ’válasz’), illetve a szólóénekes 
hangjaira a gyülekezet refrénnel válaszol vagy vele együtt énekli az utolsó sort (ez szabadabb 
zenei kompozíció, a kar osztódhat is, pl. előénekes + kar 1 + kar 2 + szóló + kar 2 + szóló) és 
antifonális – két kórus váltakozó éneke (műfajnév: antifóna, ’ellenhangzás’). Az antifóna 
előzményei az ókori Mezopotámia és Izrael vallási szokásaira mennek vissza. A fogalmat 
használják a zsoltárrészletet vagy bibliai egységeket feldolgozó ének megnevezésére is. A 
legrégibb magyarországi hangjegyes kéziratban (Codex Albensis, 1083 tájáról) szerepel három 
korai antifóna és responsorium Szent Istvánról. A vallási költészet műfajainak fejlődéselvét 
nagymértékben befolyásolta a miseénekek rendje és struktúrája. A legfontosabb miseénekek: 
Antifónák:  Introitus (belépő) – a mise kezdetén a pap belépését és közeledtét kísérő zene. 
Melizmákkal átszőtt antifóna. Offertorium (felajánlás) – kórus-antifóna zsoltárvers nélkül, 
melizmákkal átszőtt. Communio (áldozás) – egyszerű kórus-antifóna (a gyülekezet is 
csatlakozik hozzá). Responsoriumok: Graduale (lépcsőfok) – eredetileg az oltár lépcsőjén 
kezdte énekelni az előénekes, majd a gyülekezet, innen ered a neve. Alleluja – eredetileg 
szólisztikus ének, I. Gergely pápa óta zsoltárverssel éneklik, a mise melizmákban leggazdagabb 
része. Offertórium – 1958 óta responzoriális formájú, de antifónával és szólópszalmódiával is 
kiegészül (DOBSZAY 2017; RAJECKY 1982). 

Mivel a szakrális költészet a misébe ágyazódva volt jelen a középkorban, az alábbiakban 
röviden vázolom a mise szerkezetét. Minden mise alábbi öt egysége azonos szövegű – ezek az 
Ordinarium (missae) énekei, melyek antifonálisak: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. 
Egy teljes mise igeliturgikus, eucharisztikus és áldozási egységekből áll össze. Az igeliturgikus 
rész alapegységei: Introitus – bevonulási ének, Kyrie eleyson – a gyülekezet irgalomkérése 
(„Uram irgalmazz”), Gloria in excelsis Deo – dicsőítő ének (Dicsőség a magasságban Istennek), 
gyakran a pap énekli egyedül és aztán lép be a kórus, Oratio – a pap imája, Szentlecke – 
olvasmányok (levél és evangélium). Ezt követi a Graduale, az Alleluja, a Tractus és Sequentia 
(bűnbánat és böjt idején, a tractust egyetlen énekes adja elő, három vagy négy zsoltárversre 
terjed, a szekvencia az alleluja után következett, innen ered a neve ’következmény’. A tridenti 
zsinat (1545–1563) csupán öt hagyományos szekvencia éneklését engedélyezte (Victimae 
Paschali, Veni Sancte Spiritus, Lauda Sion, Stabat mater, Dies irae). A szekvencia után jön az 
evangélium, a prédikáció, majd a Credo in unum Deum (hitvallás, csak ünnep- és 
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vasárnapokon), illetve az Oratio communis (könyörgés). Az eucharisztikus rész alapelemei: 
Offertorium – felajánlás, antifóna, Oratio secreta – a pap áldozati imája, Praefatio – 
ünnepélyes hálaima, Sanctus / Benedictus – „Szent vagy, szent vagy, szent vagy”, ünnepélyes 
akklamáció, Canon missae – a bor és a kenyér átváltozása csendes imában, Pater noster – 
Miatyánk, Libera nos – könyörgés. Az áldozási rész elemei: Kenyértörés. Agnus Dei – Isten 
bárányának hívása, Communio – a hívek áldozása, Ite missa est –  „A szentmise véget ért, 
menjetek békével”, elbocsájtás, Deo gratias – a gyülekezet válasza, „Istennek legyen hála”, 
nagycsütörtökön és körmeneti miséken Benedicamus Domino,  Áldás (a II. vatikáni zsinat óta 
az Ite missa est előtt). A halotti mise latin neve: rekviem. (PETRÓ 1930; TÖRÖK 2008: 68–102.) 

 
1. 6. 1. 2. A szekvencia 
  

A szekvencia az Alleluja misetétel cifrázatából (melizmáiból) fejlődött ki. Ilyenkor egy 
szótagra több énekhang esett. A szekvenciák kezdetben prózai (Notker Balbulus), később, a 
12. századtól rímes szövegek. A 13. századtól párhuzamos strófák alkották (az az ún. viktorinus 
szekvencia Adam de Sancto Victore nevéből). Alapelve: két-két egyazon dallamra énekelt 
szakasza mindig megfelel egymásnak. A metrikai és a dallamstruktúrák versszakpáronként 
változnak (TÖRÖK 2008: 25). Az első magyarországi szekvencia (Novae laudis extollamus) 
Szent Lászlóról íródott Váradon, 1192 körül. Keletkezett szekvencia Szent Istvánról (Corde, 
voce, mente pura), Szent Imre hercegről (Stirps regalis, proles regis), Szent Demeter vértanúról 
(Gaude turba caelestium), aki Maximianus császár (286–310) idején szenvedett vértanúságot, 
pannóniai származása és a görög térítés révén elterjedt kultusza miatt a középkorban 
„magyar” szentként tisztelték, és Máriáról is (a legszebb a Mira mater extitisti). 

Az első fennmaradt magyar vers, az Ómagyar Mária-siralom is szekvencia. Tartalmilag: 
planctus.  Egy 1300 körüli domokos rendi kódex (Leuveni-kódex) őrizte meg a 134. lap 
verzóján. Címét közlője és első ismertetője, Gragger Róbert adta utólagosan. 1922-ben 
fedezték fel. Forrása egy latin szekvencia, mely a Planctus ante nescia sorral kezdődik (az 
eredeti vagy Geoffroi de Breteuil, esetlegy Godefridus de Sancto Victore alkotása). A 
költemény 27 versszakos, de a kódexben csak rövidebb változata szerepel. A 12 strófás magyar 
vers nem fordítás, hanem szabad parafrázis, kompiláció jellegű költemény a latin himnusz- és 
szekvenciaköltészet toposzaiból és Mária-siralmaiból, melynek szekvenciaszerkezete a 
másolás során kissé deformálódott. Az első hat strófa pontosan megfelel a latin szekvencia 
első három párversszakának (1a–1b, 2a–2b, 3a–3b), a 7. magyar strófa helyén azonban a 6b 
áll, majd a 7a követi, innen pedig a következő sorrend alakul ki: 6a, 7b, 8a, 8b. (A 4a–5b 
szakasznak nincs magyar megfelelője). A szabályos szekvenciás sorrend egyetlen versszak 
áthelyezésével helyreállítható (a 6a-t be kell iktatni a magyar 6. és 7. strófa közé).  Egyes 
feltevések szerint csonka, még lehetett folytatása.  

A Mária-passiók ősforrása a húsvéti játék, e vers is nyilván egy passiójáték része 
lehetett. A vers célja, hogy lírai hőfokon közvetítse Krisztus szenvedéseinek átélhetőségét 
(compassio).  „A magyar költészetre még fényes jövendő várt: ez a kezdet valóban nem volt 
méltatlan hozzá!”, „Vers (…) a javából” – kiáltott fel Horváth János, aki így jellemzi a vers 
világát: „Bágyadt féleszmélt állapotából három ízben tör fel benne megújuló erővel az anyai 
fájdalom jajszava, mindannyiszor más-más fordulattal keresve utat...” (HORVÁTH 1931: 89–
92). „Benne a magyar nyelv költői lehetőségei először szólalgatnak meg” – írja Szerb Antal, 
sorai szerinte egyenesen „hosszú verselő hagyományt” feltételeznek (SZERB 1992: 41). A vers 
tudományos kontextualizálást Martinkó András végezte el (MARTINKÓ, 1988), modern 
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elemzését A. Molnár Ferenc (A. MOLNÁR, 2005: 69–118), Vízkelety András (VÍZKELETY 2007: 
71–77), illetve Horváth Iván (HORVÁTH 2015: 5–54) kínálják. 

A költemény első egysége (1a –1b, 1–2) a belső, lelki állapot jellemzésével indul, az 1–
2. sor múlt és jelen kontrasztján alapszik. A syrolmol sepedyk fordulatot A. Molnár Ferenc 
fejtette meg a legmeggyőzőbben: a sebhed szó szerepel benne (sephedek) ’kínzó gyötrelmet 
érez’ jelentésben, és nem a sopánkodik (Gragger), sápad (Szinnyei, Négyesy), sóhajtozik 
(Bárczi), süpped (Pais) vagy a szepeg (Mészöly) szavak holdudvarában érdemes mozogni. 
Az 1b viszont már a külső okok részletezésére fókuszál, megjelenik benne a narratív-epikus 
elem bibliai, dogmatikus szimbólumokkal (fény, öröm – Krisztus). Az anyai fájdalom 
transzcendenssé és ugyanakkor egyetemes érvényűvé válik. A szimbólumok üdvtörténeti 
szempontból anticipációs karakterűek.  

A 2. egység (3–4): A 2a-ban váltás áll be, az anya immár Krisztushoz beszél, aki ura és 
fia is egyszerre. A fény Krisztusa után (1. szakasz) itt a vigasztaló Krisztus képe kerül előtérbe. 
Az ismétlés fontos elem összekötő szerepben is: ézes ürüm (1b) – ézes urodum (2a). A 2b-ben 
a sírás fiziológiai leírása jelenik meg: kifinomult izokólon-technika uralja ezt a szakaszt (A+B+C). 
A hullás motívuma összeköti a szemet és a vért, illetve Máriát és Krisztust. A buabeleul 
kyniuhhad fordulatot rendszerint vagy a kinyújt igével hozzák összefüggésbe, vagy a 
könnyühed (künnyühed, könnyít) igével: ez utóbbi  látszik logikusabbnak ’fájdalmát 
könnyebbítsed’ jelentésben.  

A 3. egység (5–6): A 3a tárgya Krisztus szenvedéseinek leírása – ami csak felvillant az 
előbbi szakaszban, itt szétagolva jelenik meg: ragyogó alliterációk, paronomasztikus játék a 
szavakkal (világ, virág).  A latin szöveggel való összevetésben a világ világa a dux morum (az 
erkölcsök kútfeje) vagy a mos morum (az erkölcs erkölcse) megfelelője lehet, a flos florum 
pedig a virágmetaforáé. Passiótörténetet kapunk dióhéjban. A lelki és a testi Krisztus egyaránt 
megjelenik a szimbólumok szintjén: a „lelki” Krisztus a fény és a virág, a „testi Krisztus” a 
megalázás (töviskorona, keresztcipelés) és a megfeszítés mozzanataiban érzékelhető. A 3b az 
anyai szenvedés képeit villantja fel – a két szenvedést a nyelv közös nevezőre hozza, a vér 
(hullás) és a víz (könnyhullás) motívum visszatérése. 

 A 4. egység (7–8): A 4a szakasz az anyai fájdalom múlhatatlanságáról szól: az anyai 
fájdalom passiója, a 4b a halál vigaszát és a halál paradoxonát (feltámadás) jeleníti meg. 
Krisztus pantokrátorként mutatkozik. Itt a therthetyk kyul fordulat értelmezése okozza a 
legtöbb gondot: Vízkelety András szerint a szakasz értelme a következő: „Siralmam, 
fohászkodásom / belőlem kifakad, / én szívemnek belső búja, / amely soha nem enyhül”. 
Benkő a „terjed (mutatkozik) kívül” értelmezést javasolja, Mészöly szerint a „Siralmam, 
fohászatom / tértetik kívül, / én jonhomnak bel búja, / aki soha nem hűl” a helytálló, A. Molnár 
Ferenc (Négyessy Lászlóhoz hasonlóan) íráshibát feltételez, a helyes a tettetik (thetthetyk) 
alak lenne. A szakasz értelme ebben a szellemben: „Siralmam, fohászkodásom / Láttatik kívül, 
/ Szívem belső fájdalma / Soha nem enyhül.”   

Az 5. egység (9–10): A szakaszkezdet Krisztus küldetésének tudatosulását vetíti elénk. 
Simeon (Lukács 2, 25–35), a kegyes jeruzsálemi izraelita azt a jelet kapta a szentlélektől, hogy 
nem halhat meg addig, míg nem látja meg az Ő Krisztusát. A gyerek Jézust a karjára vette és 
ezért áldotta az Istent, de megjósolta Krisztus sorsát is Máriának: „Íme, ő sokak elesésére és 
felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is éles 
kard járja majd át –, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata.”. Az 5b-ben a halálos kínzás 
tudatosítása következik be, és az elválás immár ténnyé válik. A Tuled ualmun (!) de num 
ualallal egység megfejtésekor  A. Molnár Ferenc arra a következtetésre jutott, hogy a rejtélyes 
ualallal szó „élettel, életben maradva” jelentést nyer a létigével összefüggésben, a van és az él 
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ugyanis szinonimaként viselkednek. A szakasz jelentése: „Elválnám tőled, / De nem életben 
maradva, / Mikor így kínoznak / Fiam, halálra!” A ualmum elírás, helyesen: ualnum, ebben 
szakirodalmi konszenzus van.  

A 6. egység (11–12): a 6a a zsidókhoz fordul; a szakaszt a bűntelen halál miatti vád 
megfogalmazása uralja, a vád retorikája, az accusatio alakzata jelenik meg. Passiótörténetet 
kapunk igenevekben. A 6b fohász kegyelemért, melyben a könyörgés retorikája uralkodik el 
(precatio). A közös halál reménytelensége is tudatosul, a halál kínja kulcsfontosságú, összegző 
kép: az óhajtott anyai halál szemben áll Krisztus kínszenvedésének átvállalásával, de a 
megváltó halál révén anya és fia is újra egyesülhet majd az Úrban.  

 
1. 6. 1. 3. A himnusz 
 

A himnusz metrikusan tagolt, strófikus szerkezetű dicsőítő és magasztaló költemény. 
Mint liturgikus műfaj elsősorban a zsolozsma énektételei közé tartozik. Kanonikus formájának 
megalkotója Szent Ambrus (340?–397) volt: nála minden himnusz 8 strófás, minden sor négy 
jambusból áll, és minden himnusz doxológiával (a Szentháromság magasztalásával) végződött. 
Strófaszerkezete, dallama egy-egy versen belül azonos (TÖRÖK 2008: 25).  

Latin nyelven a himnusz korán megjelenik Magyarországon is. Magyar szentekről 
(Szent Lászlóról – Regis regum civis, ave, Szent Istvánról – Gaude, mater Hungaria és Szent 
Imre hercegről – Chorus caelestis agminis, Plaude, parens, Pannonia) számos korai latin 
himnusz született. Legjelentősebb név szerint is ismert latin himnuszköltőnk Csanádi Albert 
(1494–1515) pálos szerzetes, budaszentlőrinci hitszónok volt. 1513-ra datálható a 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére írt Pange lingua virginalis, illetve az angyalokat 
magasztaló In superna regione. 

Magyar nyelven a latin himnuszok fordításaival honosodik meg a műfaj (pl. Húgynak 
felséges szerzője – Conditor alme siderum), de invenciózus Mária-himnuszokra is akad példa 
(Festetics-kódex, Döbrentei-kódex). Kimagasló magyar himnuszköltő volt Vásárhelyi András. 
Nevét himnusza, az Angyeloknak nagyságos asszonya kezdetű költemény (1508) őrizte meg a 
versfőkben (ANDREAS DE VASARHEL). A mű a „latin marianus költészet” frazeológiájából 
építkező önálló alkotás. Mária a vers csúcspontján (15. vsz.) a „magyaroknak 
megoltalmazójaként” jelenik meg és a „törököknek megnyomorítójaként”. A ferences rendi 
költőt feltehetőleg a törökök gyilkolták meg. A költemény metaforái ragyogóak: Mária a 
paradicsom széles kapuja, a menny ajtója, a szüzek virága, angyalok tisztasága. A vers 
hagyományos üdvözlő formulákkal indul, majd Máriát a menny királynőjeként ábrázolja a 
szentek, a pátriárkák és a három angyali rendhez viszonyítva. A 4. vsz-ban a földi elesettek 
patrónája lesz – kiváló ellentétezés, ez vezet a személyes és a közösségért való könyörgéshez. 
A vers a Peer- (ez archaikusabb formát őriz) és a Thewrewk-kódexben is fennmaradt (KURCZ 
1979, 23–32).  Himnusz töredéke lehet a Winkler-kódex (1506) kétsorosa is: „Édes anya, 
bódog anya, / Verág-szilő Szíz Mária”. Az általános gyakorlattal ellentétben célszerű az 
Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály kezdetű verset, az ún.  Szent László-éneket is a 
himnusz műfajához sorolni. A László-ének két helyen maradt fenn magyarul és latinul is, a 
Gyöngyösi- és a Peer-kódexben. A latin szöveg a Gyöngyösiben teljesebb (18 vsz), itt viszont 
csak 3 versszaknyi magyar szöveg szerepel (16–18), mely viszont nincs benne a Peer-
kódexben. A Peer-kódexben 15 versszak a latin is és a magyar is. A két kódex kiegészíti 
egymást, egyetlen magyar strófa híján mindkét ének rekonstruálható. A mű genezise heves 
vitát váltott ki: a kutatók egyik tábora (Gábor Ignác, Hegedüs István, Katona Lajos, Horváth 
Cyrill, Sík Sándor, Vargyas Lajos – VARGYAS 1966: 222–234) szerint a magyar változat az ősibb, 
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s belőle keletkezett a latin. Gerézdi Rabán meggyőzően bizonyította a latin primátusát 
(GERÉZDI 1968: 153–164), ám Vekerdi József (VEKERDI 1979: 11–22) köztes álláspontot vesz 
fel: a művet „latin nyelven megírt magyar költeménynek tartja” és a két szöveg egyidejű 
keletkezése mellett foglal állást: „a fordítás páratlan hűsége” szerinte így magyarázható meg 
a legegyszerűbben. A két szöveget stiláris értelemben egyenértékűnek tartja, sem a magyar, 
sem a latin szövegben nem talál idegenszerűséget, ennek ellenére paradox módon azt állítja, 
hogy a „a latin szöveg nyelvi stílusa teljesen elüt a középkori latin költészet nyelvétől, s a 
magyar nyelvi gondolkozás törvényeit követi” (VEKERDI: 1979: 21). 

A mű László himnikus magasztalása: a világi és a vallási erények sajátos, érzékeny 
egyensúlyba kerülnek, a szöveg történeti és szentéletrajz egységét valósítja meg. László szinte 
Attila jellegzetességeit is magára veszi: erre utal pl. a „metus orbis” epitheton (16. vsz), 
„terekek mondottak feld félelmének” (15. vsz). (László nem harcolt  a törökkel, a Theucer 
fordításaként megjelenő „terek” valószínűleg a szaracénokra utal, vagy a magyar verzió 
aktualizáló gesztusa lehet.)  

Gerézdi a költeményt epitáfiumnak tartja: „A László-ének a vulgáris latin nyelvű 
irodalmunk kiemelkedő alkotása, s ennek egyik legkedveltebb műfajába, az epitáfiumok közé 
sorolható.” (GERÉZDI 1962: 174). A szerző felhasználta a latin legendát és verses officiumot, 
valamint a krónikákat. Megjegyzendő, hogy a költemény formailag és tartalmilag is kielégíti a 
himnusz műfajának kritériumait. Gábor Ignác és Vargyas Lajos ősi szabad magyar ritmust vélt 
felfedezni benne, Horváth János a latin mintára visszatekintő szapphicum sajátos változatát 
látta meg a versben. A költeményben az 5//5-ös és az 5//6-os egységek dominálnak, de 
bizonyos éneklési technikával (pl. virgulálás) a teljes vers szabályosan elénekelhető, ahogy 
himnuszaink. A felező tízes a latin szöveget is uralja, ez latin vonatkozásban ritkaság, ezért ezt 
egyesek (pl. Vargyas, Vekerdi) a magyar forma transzformációjának vélik.  Vekerdi József 
szerint (VEKERDI 1979: 16) a mű nem himnusz, hanem „inkább panegirikus költemény vagy 
óda.” A szöveg nyilvánvalóan az egyházi líra legjobb hagyományait követi (aposztrofáló 
modor, elliptikus mondatszerkesztés, változatos metaforák, reminiszcenciagazdagság, 
himnikus szárnyalás). 

Pécsi Ferenc Szent Miklós-himnusza (1529) latin eredetijével együtt a gyöngyösi 
ferencesek könyvtárának egy kötetében (az ősnyomtatványhoz kötött toldaléklevélben) 
maradt fenn. A latin vers (Hymnus in divum Nicolaum) 30 versszak, szerzője Antonius 
Mancinellus Veliternus volt, a magyar 31 versszakból áll, a versfőkben latinul ez áll: Laus Sancti 
Nicolai pontificis. A szerző a két utolsó versszakban közöl magáról információt: kozári plébános 
(Nógrád, a Füleki járásban), a verset akkor írta, mikor „János királ vala kéncses jó Budába 
vígságban volna” – ez Szapolyai Jánosra utal (SZÉCHY 1897: 176–198.) Klasszikus értelemben 
himnusz. Egyesek a püspök csodáit magasztaló és segítséget kérő rekordáló éneknek tartják, 
mely a tanuló ifjaknak készült. A mű a Szent Miklós-legenda szórakoztató részleteit idézi fel, 
pl.: mindjárt születése után felállt a lábára feredőjében, szerdán, pénteken már csecsemő 
korában böjtölt (csak egyszer szopott), egy szegény ember három szűz lányát megmentette 
testük áruba bocsátásának gyalázatától stb. 

 
 1. 6. 1. 4. A verses zsolozsma 
 

A zsolozsma az egyház szolgálata (officium), istentisztelete, mely az éjszaka és a nappal 
megszentelésére szolgál.  Zenei értelemben a katolikus egyházi szertartásokon elhangzó, 
rendszerbe állított egyszólamú dallamok – himnuszok, antifónák, zsoltárok – gyűjtőneve.  A 
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zsolozsma az ún. kánoni órák (horae canonicae) rendjéhez igazodik, mely az ókori időbeosztást 
követi:  

 matutinum (virrasztó istentisztelet éjfélkor, vigilia, köznapon 60, ünnepen 90 perc, 
nagyhórának nevezik), 

 laudes (hajnali dicséret, munka előtti ima, a teremtő magasztalása, kb. 30 perc, 
nagyhórának nevezik), 

 kishórák (prima – reggel 6, tertia – 9, sexta – 12, nona – 15 óra: a prima ma már ki van 
iktatva, eredetileg 15 perces volt, a többi imaóra 10 percig tartó ún. napközi imaóra), 

 vesperas (vecsernye, 18 órakor elhangzó ünnepélyes hálaadó ima az elmúlt napért, 30 
perces, nagyhórának nevezik), 

 completorium (kompléta, befejezés, 10 perces elalvás előtti ima, kishóra). 
 
A hórákat megéneklő, rendszerbe szedő költeményt hóráséneknek nevezzük. A Winkler-
kódexben latin (Patris sapientia) és magyar (Atyának bölcsessége) változatban is szerepel egy 
ilyen műfajú vers. Egy-egy órához zsoltárok, olvasmányok és énekek tartoznak. A zsoltárokat 
antifóna keretezi, az olvasmányokat válaszos ének (responsorium) követi. A 10. századtól a 
himnuszköltészet és a szekvenciaírás fellendülésével a zsolozsma minden énekelt részét 
versbe foglalták, így keletkeztek az úgynevezett verses officiumok (verses zsolozsma, officium 
rhytmicum). Az officium énektételeinek együttesét históriának is nevezik, mert a szent 
élettörténetét is összefoglalta. A teljes verses zsolozsma akár több mint 30 tételből is állhatott. 
Az 1083-as kanonizáció után írt 3 antifónát és 3 responsóriumot beolvasztották Szent István 
verses zsolozsmájába, melyet 1280 táján egy ismeretlen Ágoston-rendi szerzetes állított össze 
Lodomér érsek kérésére. Verses zsolozsma készült Szent Lászlóról, Szent Margitról és Szent 
Imréről is. Kiemelkedően költői Csanádi Albert ugyancsak latin verses zsolozsmája Remete 
Szent Pál átvitelének ünnepéről, melyet hexameterekben írt, s melybe a himnuszokat 
szapphói strófákban illesztette be. 
 
 1. 6. 1. 5. Verses imák, fohászok, könyörgések 
 

Az ima, fohász egyéni vagy kollektív kérést megfogalmazó ünnepélyes hangvételű 
költemény, mely rendszerint dogmatikai elemeket is tartalmaz. Szép latin ima a Corpus ave 
Domini (verses könyörgés Úrfelmutatásra), mely magyar változatban már 1433-ban 
megjelent. Különösen fontos költői anyag Telegdi Miklós karácsonyi éneke (Telegdi 
prédikációi közé, melyek 1577 és 1580 közt jelentek meg, középkori eredetű énekeket 
iktatott). Kódexeink számos költőileg telített imaszöveget tartalmaznak, néhány példa: 
Krisztus hét szava a keresztfán (Peer-kódex), Emlékezzél, keresztyén (Winkler-kódex), 
Hideglelés ellen, Döghalál ellen (Peer-kódex), Farkasseb ellen (Nádor-kódex). 
 
1. 6. 2. A verses legenda 
 

Alexandriai Szent Katalin verses legendája (Érsekújvári-kódex) az egyetlen magyar nyelvű 
verses legenda.  A költemény 4067 soros, nyilvánvalóan epikus kompozíció, Toldy Ferenc 
egyenesen vallási eposznak nevezte (TOLDY 1987, 87). A mártírlegendák struktúráját őrzi (a 
nativitas – születés, a conversio – megtérés és a passio – mártírium hármas pillérszerkezetként 
tagolja a művet). Costus alexandriai királynak jóslat jövendöli meg lánya születését: „Ő 
beszéde bölcsességes, / És tudománya erősséges, / És ékességgel oly igen szép, / Hogy ő rajta 
csodál sok nép, / Férfiakat, mindeneköt / Ő lábokról hamar leköt / És hatalmas istenöket / 
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Megrútol mint ördegöket…” A király által öntetett fogadalmi aranybálvány anticipációként a 
kereszt alakját ölti magára. Katalint megtérítette egy remete, és egy Szűz Mária-fohász 
keretében Krisztus mennyei jegyesévé vált, s rendre megtagadta a bálványimádást. Számtalan 
kínzásnak vetették alá, de sosem tört meg, végül kerékbe törették, ám egy angyal összezúzta 
a speciális kínzószereket: „Négy nagy kerék készíttessék, / Harmadnapég megkészüljen / És 
forgása ilyen legyen: / Hogy kettei felforogjon, / És kettei aláforogjon: / Beretvával 
berakassák…” Az angyal apokaliptikus haragja egyúttal négyezer pogány életébe kerül. 
Katalint végül lefejezték, de testéből vér helyett tej folyt szét: „… hogy fejét vevék, / Vér nem 
jára ő nyakából, / De tej folya derekából, / Az szízességnek jegyére, / Kiben lakék, mind míg 
éle.” A holttetemet pedig angyalok vitték a Sínai-hegyre. A legenda egyik központi jelentőségű 
része az a jelenet, amikor 307-ben a Katalint szerelmével ostromló Maxentius császár 50 
filozófust hívott ki vitára, de Katalin megingathatatlan hitbéli bizonyossága meggyőzte az 
összes „pogány” bölcselőt a keresztény hit igazáról. A császár a filozófusok „elnémulása”, majd 
elfordulása után sem enyhül meg, máglyára küldi a filozófusokat, noha felesége és nem egy 
főembere a tömlöcbe megy, és az angyalokkal társalgó Katalin hatására áttér. 

 
1. 6. 3.  Feliratok, epigrammák 

 
A latin nyelvű világi költészet jóval kevesebb emléket hagyott ránk, mint a szakrális 

vonulat. A legkorábbi magyarországi latin verses emlékek a Gizella-kereszt néven ismert 
ereklyetartón szereplő hexameterek. A keresztet Gizella királyné készíttette anyja sírjára, 1006 
és 1038 között. A koronázási paláston, mely eredetileg harang alakú miseruha volt, öt rímes 
hexameter (leoninus) szerepel. Felirata szerint a palástot István és Gizella 1031-ben 
ajándékozta a székesfehérvári Szűz Mária-prépostságnak. A versek szigorúan kötődnek az 
ikonográfiai programhoz.  

A feliratok, illetve sírfeliratok (epitáfiumok) gyakran kifejezetten bravúrdarabok. IV. 
Béla király családjának epitáfiuma, azaz sírverse (a királyt az esztergomi ferencesek 
templomában temették el) pl. egyike a legkifinomultabb rímelésű magyarországi 
hexametereknek (leoninusok): „Aspice rem caram: tres cingunt Virginis aram: / Rex, Dux, 
Regina, quibus adsint Gaudia Trina / Dum licuit, tua dum viguit rex Bela, potestas, / Fraus 
latuit, pax firma fuit, regnavit honestas ”. Magyarul Csonka Ferenc fordításában: „Nézd, ime, 
Mária képe e három sír közelében: / Férj, feleség meg a herceg, az ég legyen éden ezeknek. / 
Míg lehetett, míg népe felett úr Béla királyunk: / Bújt a csaló, élt becsben a jó, volt béke 
minálunk.”  
 
1. 6. 4. A szerelmi költészet töredékei 
 
1. 6. 4. 1. A virágénekek 
 

A virágének karakteréről, regiszterbeli besorolásáról, műfaji jellegzetességeiről (és annak 
ürügyén) terjedelmes vita bontakozott ki (összegzése: TÓTH 2007, 133–145; KŐSZEGHY 2014: 
105–109), mely azonban nem győzött meg arról, hogy a fogalmat szűkebben is definiálni lehet, 
minthogy a virágének nem más, mint szerelemről szóló költemény, melyben olykor felbukkan 
a virágszimbolika is.  

Sylvester János 1541-ben retorikai értelemben, illetve a képes beszéd, a költői lelemény 
értelmezése szempontjából ír a virágénekekről: „Az ilyen beszídvel tele az szentírás, mellyhez 
hozzá kell szokni annak, az ki azt olvassa. Könnyű kediglen hozzá szokni az mü nípünknek, mert 
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nem idegen ennek az illyen beszídnek neme. Íl illyen beszídvel naponkíd való szólásában. Íl 
ínekekben, kiváltkíppen az virág ínekekben, mellyekben csudálhatja minden níp az Magyar 
nípnek elmíjínek éles voltát az lelísben, melly nem egyéb, hanem Magyar poesis. Mikoronn 
ilyen felsíges dologben illyen alá való píldával ílek, az ganejban arant keresek, nem azon 
vagyok, hogy az hitságot dicsírjem. Nem dicsírem, az mirül ez illyen ínekek vadnak, dicsírem az 
beszídnek nemesenn való szerzísit.” Melius Juhász Péter (1561) példákat is sorol: „Itt meg tiltja 
Pál a parázna, hisságos, csúf és trágár beszédet, virág éneket, lator dúdolást. Ugy mint imezek. 
Péter férjem etc. Az zöld vári éneket. Az agnőnek s az agebnek, annak mind egy ára etc.” 
Huszár Gál (1574) szerint „nem illik tehát minden gaz korcsomán, virág énekek között és a 
részeg disznók előtt az Istennek szent dicséretit énekleni.” A Balassa-kódexben összesen 
három helyütt szerepel a virágének terminus: az Aenigma c. vers nótajelzésében: Balassi egy 
horvát virágének nótájára alkot, a 33. ének utáni prózai feljegyzésben az egyik hiányzó verset 
nevezik virágéneknek, illetve a köv. bekezdésben a Júlia-versekkel kapcsolatban hangzik el: 
„Jobb ríszre a virágénekeket inkább mind Juliárul...”. Bogáti Fazekas Miklós Énekek éneke 
fordításában maga a fordító nevezte művét, illetőleg az Énekek énekét virágéneknek. 
  

A Soproni virágének-töredéket („Virág, tudjad, tőled el kell mennem, / És teíretted kell 
gyászba ölteznem.”) Házi Jenő fedezte fel 1929-ben, aki szerint a két sort Gugelweit János írta 
be Sopron városi jegyzőkönyvének hártyaborítékjára (pergamen könyvborítójára), csupán 
tollpróbaként, úgynevezett gótikus kurzív írással (HÁZI 1929). Gugelweitről tudjuk, hogy 1489-
ben nősült, 1495-ben pedig már meg is halt (MOLLAY 1939: 78–80.). A tollpróba 
lefirkantásának idejét 1488–89 tájára teszik. Horváth János szerint „kétségkívül szerelmi dal, 
vagy annak töredéke. Gerézdi szerint egy „albaszerű szerelmi búcsúzó” első két sora (GERÉZDI 
1962: 297). Kardos Tibor táncdalnak véli, Kodály Zoltán egy ének refrénjének tartotta, 
felmerült az is, hogy esetleg egy vallásos vers töredéke lehet, Kőszeghy Péter pedig a 
legújabban nem is töredéknek, hanem kerek gnómának, aranymondásnak tartja (KŐSZEGHY 
2014: 110–111).  A „gyászba ölteznem” fordulat Balassinál is megvan az Eregy édes győrőm... 
kezdetű versben: „Így szívem is érte öltözett most gyászban”. 

Virágéneknek tűnhet Török Imre verses üdvözlete kedveséhez, mely egy 1485-re datált 
levélzáró ritmikus szöveg: „Emericus Terek köszön Krisztinának, / legyen kenyvebb jnhának. / 
Száz jó napat, két száz jó ét hozjája.” 

Az Esztergomi virágének („Legyen Isten hozzád, / Óh én szép virágom.”) 1960-ban került 
elő. Mészáros István fedezte fel. A lejegyző egy 1547-ben másolt kézirat kötéstáblájára írta, a 
vers keltezésének időpontját megkérdőjelezik (HORVÁTH 1982: 256–257).  

A padovai ének (Donna, ch’havete...) latin közvetítéssel olasz fordításban fennmaradt 
magyar szerelmes ének. Bernardo Tomitano jegyezte le 1545-ben megjelent munkájában. 
Paolo Manuzio egy magyar verset idéz olasz fordításban. Egy padovai magyar diáktól (scolaro 
Ongaro) hallotta, aki latinra fordította neki, ő pedig toszkánra ültette át. A vers canzone formát 
kapott, a magyar eredetire nem igazán lehet visszakövetkeztetni. Az elérhetetlen kedves 
kegyetlensége örök tárgya a kor szerelmi lírájának. Olasz „módi szerint készült, a XVI. századi 
petrarkizmus gyümölcse” (GERÉZDI 1962: 303). 
 
1. 6. 4. 2. Táncdal, táncszó 
 

Az ún. Zöldvári ének töredéke egyszerre tűnik refrénes szerelmi dalnak, illetve 
tavaszéneknek. Kiforrott jelkép-terminológia uralja, mely későbbi dalaink, nótáink sémáját 
képezi (zöld erdő, piros hajnal). A töredéket Borsa Gedeon fedezte fel 1955-ben az Országos 
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Orvostörténeti Könyvtár egyik ősnyomtatványának bekötési táblájában (BORSA 1957: 236–
237). A kezdősorhoz (...öltöznek be az erdők zöldbe....) hasonlít a Carmina Cantabrigiensia 
egyik tavaszdalának kezdete: „vestiunt silvae tenera ramorum virgulta.” Horváth Iván szerint 
az „Öltöznek be az erdők kezdetű szöveg esetleg az európai női dal hagyományába illeszkedő 
ének töredéke lehet.” (HORVÁTH 1982: 255). Gerézdi így jellemezte: „Nem kétséges, vágáns 
típusú tavaszének, refrénes (hea, hea, hó!) táncdal.” (GERÉZDI 1962: 300). 

Az ún. Körmöcbányai táncszót Kreusl János körmöcbányai jegyző írta be Körmöcbánya 
1505. évi számadáskönyvének (borpénznaplójának) címlapjára. Ezt Križko Pál állapította meg 
(KRIŽKO 1876: 328–329). Szerinte „valamely magyar népdal töredéke.” A szöveg olvasata több 
ponton bizonytalan: az első szóban vagy a latin supra (fel!) rejlik (Križko Pál, Horváth János), 
vagy a sutra szó (Szilády Áron), vagy a boszorkányégetést idéző zsupra (Borzovai Nagy Ottó, 
Kőszeghy, Jankovics, Szentmártoni). Szilády a Kató szót a rím kedvéért Katának is olvasta: ezt 
a verziót veszi át a Kőszeghy – Jankovics – Szentmártoni-féle szöveggyűjtemény is. Ludányi 
Mária szerint két sor után hiátus van, nem törvényszerű, hogy közvetlen egymás utáni négy 
sort írt le a lejegyző. A verstöredéknek kalandosabbnál kalandosabb értelmezései vannak. 
Főbb variánsok: 1. Borzovai Nagy Ottó (BORZOVAI 1918) a verset kerek egészként értelmezi, 
egy jegyzői tréfaként magyarázza (meglehetősen abszurd módon), mely Kreusl János műve és 
egyben a vele történt szerelmi kaland játékos dokumentuma: „Talán az a Kató asszony is élő 
személy, talán felesége vagy leánya Palusch Bálint bíró uramnak, a nótárius úrnak meg 
kedvese. Erre enged következtetni az a fent erős s lefelé mindig vékonyodó hosszú vonás, mely 
a Palusch szó végéről kiindulva, a vers második sorában álló Catho szónál végződik. (...) Úgy 
képzelem a dolgot, hogy a Kató asszony s a nótárius úr közötti gyöngéd viszonynak a férj 
hazaérkezte vetett véget. Az asszony valószínűleg ajtót mutat Kreusl uramnak. Az ajtónyíláson 
kiröppen a középkor nyers, durva Múzsája, homlokon leheli a város pennáját s ő egy 
átvirrasztott éjszaka után költeni kezd s virágének köntösébe öltözteti legtrágárabb 
gondolatait. (...) A nótárius úrnak pedig nevetésre csiklandozó elégtétel, hogy a bíró úr látja 
ugyan az írást, de nem tudja, hogy róla s családjának tagjáról zeng a trágár dal.” 2. Gerézdi 
Rabán pajzán vénasszonycsúfolót lát benne (GERÉZDI: 1962, 298–299): „Rajta (supra), aggnő 
(ma így mondanánk, öreglány), most táncolj a teljes cicomádban, hogy hazajött a férjed, 
biztatja az ének az egyszeri Katát, ki jobbféle nőszemély lehetett, mire a kabola epitheton 
(kanca = szajha) is utal. Bizonyára az öregedő némber ura távollétében szívesen táncolgatott... 
S most, hogy az megjött, kissé másképpen lesz megtáncoltatva.” Horváth János szerint is 
„csúfondáros virágéneket, a vénasszonyt megszégyeníteni akaró virágének-paródiát 
sejthetünk benne: humanista tréfát.” (HORVÁTH 1935: 275.) 3. Ludányi Mária véleménye 
szerint (LUDÁNYI 1994:137) „ez a nyelvemlékünk német eredetű, egy német táncének szabad 
fordítása”. Szerinte pl. Neidhart von Reuenthalnál is felbukkan hasonló téma (Ein altiu diu 
begunde springen...), egészen hasonló szerkesztési elvek szerint megalkotva, azaz a vers 
forrásvidékét a XIII. századi német lovagi költészetben érdemes keresni. Ludányi tehát a 
szöveget egy német lovagi ének kevéssé erotikus színezetű magyar parafrázistöredékének 
tartja, a második sor után hiátust érez, mivel szerinte a palást utcai viselet volt és nem 
táncoltak benne. A kabla szerinte nem jelent szajhát, egyszerűen a kanca szó erotikus töltetű 
változata: „Értelmezésem szerint tehát a szöveg felszólítja az ínségben szenvedő Katót, hogy 
most tomboljon, mert végre hazatért a férje. A haja, haja, virágom nincs igazi tartalmi 
kapcsolatban a főszöveggel, én ezt strófazáró refrénnek tartom.” (LUDÁNYI 1994: 138). 4. 
Szentmártoni Szabó Géza olvasatában a vers „se nem vágáns ének, se nem táncszó, és nem is 
asszonycsúfoló, hanem egy szerelmi ének záró versszaka. A vers kontextusát a 
következőképpen színezi ki: „A vers tehát arról szól, hogy hazajött a férj, ezért a vénasszonynak 
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a fekhelyére kell takarodnia, a kancának fel kell ugrania az istállóban a heverésből, a Kató nevű 
feleségnek pedig szépen öltözötten kell a ház ura elé lépnie, azaz a háznál lévő összes nőnemű 
lénynek az ő rendelkezésére kell állnia. A „Haja, haja virágom!” talán egy réja, azaz strófánként 
ismétlődő verssor, amely itt a szerető sóhajtása a virágjának nevezett Katóhoz, amiért annak 
immár, őhelyette, a férjével kell lennie”. Újabb átírási javaslata pedig a következő: „Zsúpra 

aggnő, szökj fel kabla, / Hazajött fírjed tompj Kató, / A te szíp palástodban, / A te gombos 
sarudban! / Haja, haja, virágom!” (SZENTMÁRTONI SZABÓ 2011: 295–298). 
 
1. 6. 5. Panasz- és veszedeleménekek 
 
A „legkorábbról fennmaradt, szövegszerűen legalább részben ismert lírai jellegű világi 
énekünk” Gerézdi Rabán szerint Gergely deák éneke Jaksics Demeter veszedelméről (GERÉZDI 
1962: 38.), melynek kliséi Tinódi korai „veszedelmeiben” térnek majd vissza (vö. Buda 
veszéséről és Terek Bálint fogságáról), ezért Gerézdi veszedeleménekként definiálja. A vers a 
Mátyás-kor végéről származhat, 1487 után keletkezett.  Jaksics Demeter Mátyás király követe 
volt 1487-ben, amikor hazatért a követjárásból, egy egykori török foglya személyes bosszúból 
megölte. A vers háttécselekménye Hunyadi Mátyás idejében játszódik. Jaksics szerb főnemesi 
családból származott, Mátyás szolgálatában állt, 1487-ben indulhatott Konstantinápolyba, 
Törökországban követnek kijáró tisztelettel fogadták, megvendégelték, de hazatértekor a 
szendrői hídon Ghasi Mustafa és emberei megtámadták és felkoncolták. Nem politikai, hanem 
magánjellegű bosszúról van szó: Ghasi Mustafa és testvére egykor Jaksics foglyai voltak. Ghasi 
Mustafa fogait kiverette, testvérét pedig kíméletlenül felnyársaltatta, és ráadásul ővele 
süttette meg. „Az előtérben az én s az én érdeke áll, s ennek prizmáján megtörve, de nem 
megmásulva, jelennek meg, színeződnek szubjektívvé, leplezetlenül önérdekűvé a valóban 
megtörtént események.”– írja Gerézdi (GERÉZDI 1962: 57.)  

A Cantio Petri Berizlo – Beriszló Péter éneke 1515-ben, Szent György ünnepének 
vigiliáján keletkezett. 17 strófa, a versfőkben szereplő névváltozatból Szabadkai Mihály nevét 
olvasták ki: MIKHAEL DE ZABATKKE. Beriszló Péter veszprémi püspök volt, illetve horvát-
szlavón bán, híres törökverő harcos. Legismertebb győzelmét 1513-ban aratta a dubicai 
ütközetben. Az énekszerző célja az volt, hogy propagálja Beriszló törökellenes hadjáratát. A 
mű három egységre bomlik: Első egység (1–3): captatio benevolentiae, a szerző első 
személyben fordul a hallgatósághoz, megjelöli mondandója tárgyát. Második egység: a 
„szancsák vajda éneke”. A szerző egy fogoly bég szájába adja a püspök dicséretét. 11 strófát 
tesz ki, ez a gerinc. A 4. strófa morális összegzés. A vajda éneke a dubicai ütközetre utalhat, 
ahol Beriszló elfogta Balit, a szendrői török kerület (szancsák) bégjét. A bég önvizsgálatot tart: 
féktelen dúlásai miatt és igaz hitének elhanyagolása okán került szégyenletes fogságba (a földi 
lét eseményei transzcendens megokoltságúak): inkább a halált választotta volna. Beriszló az 
igaz hit bajnoka, a vajda a vitézi lét esszenciáját adja.  Harmadik egység a zárlat. A 16. versszak 
könyörgés, imára szólít fel a török elleni harc sikereiért, a 17. a versszerzés körülményeinek 
összegzése. Rónay György „meleg, magas rezgésszámú líraiságot” érzékel a versben, 
„magasabbat, mint nem egy tizenhatodik századi utódánál, magasabbat, mint nemegyszer 
Tinódinál.” (RÓNAY 1974: 33). 

Geszti László énekéből (1525) mindössze 6 versszak ismeretes, az is töredékesen. A 
versfők betűi: EZTI P G. Az első négy betűből nyilvánvaló, hogy kolofónstrófában említett 
Geszti László nevét rejthették („Geszti László diák szerzé ez éneket.”).  Geszti Várdai Pál egri 
püspök, később érsek familiárisa lehetett, illetve később esztergomi várkapitány. Horváth 
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János exhortatio ad proceresnek tartja a művet, azaz versbe szedett pártpolitikai szózatnak az 
1525. június 24-én megnyitott hatvani országgyűlés alkalmából. Az 1. versszak a régi dicsőség 
felelevenítése felszólítással. Mátyás kora volt az eszményi dicsőség ideje (2. vsz.), itt feszül 
egymásnak dicső múlt és kaotikus jelen, ez rokon vonás Nagyszombati Márton 1523-ban (két 
évvel korábban) írt latin carmen cohortatoriumának szellemével. A 3. versszak a ziláltság 
képeit vonultatja fel: a főpapság dézsmajogára hivatkozik (I. István decretumára) és a tized 
megtagadásának tettét isten- és törvénysértésként értékeli.  A 4. strófa a belháborút szító 
nemesek ellen íródott, II. Lajos pártján foglal állást.  Az 5. versszak szervetlennek hat: 
konkrétan Pesti Beke Ferencet gúnyolja, aki nyilván törökpárti lehetett. A 6. strófa kolofón: 
Verstani érdekessége, hogy a később oly sikeres felező tizenkettes első példája 
irodalmunkban.  

 
 
1. 6. 6. A planctus, a sirató és gyászének 
 

A Planctus destructionis Regni Hungariae per Tartaros – Siralomének a tatárok dúlta 
Magyarországról 1241–42 táján keletkezhetett IV. Béla környezetében, vélhetőleg egy 
szerzetes tollából. A tatárok büntetésként zúdulnak a bűnös magyarokra: „Már apáink bűnben 
éltek, / mi is vétkeztünk előtted / s bűneinknek sokasága / mi fejünkre visszaszálla / 
nyomorúság idején.” A dicső múlt képeit a jelen borzalmai váltják fel, az ismeretlen költő 
Európa elmaradt szolidaritásáról sem feledkezik meg. A szerző egyaránt jártas a szentírásban 
(Saul, filiszteusok, Jeruzsálem, Dávid, Ráchel) és a mitológiában is (Bellona, Tereus-mítosz).  A 
vers 62 ötsoros, rímes strófából áll, költői nyelve ragyogó, tele alliterációkkal, idézetekkel, 
allúziókkal. A kegyetlenkedéseket naturalisztikus módon ecseteli, az éhséget, a 
kiszolgáltatottságot még inkább: „Kik selyemben nőttek nagyra, / hosszú úton elfáradva, / 
elcsigázva nyomorodnak, / dögkutyákra fanyalodnak / úgy tömik meg gyomrukat. / Nem csitul 
Isten haragja, / fölcsap inkább magasabbra: / olyan éhség tör ki végül, /foguk, ajkuk belekékül, 
/mert már emberhúst harap. / Tereusok sokan lettek, / s Tereusnál bűnösebbek / szülő 
gyermekét levágja, / feni fogát önhúsára, / ki belőle vétetett.” (Vas István ford.) 

Hunyadi János siratásáról készült egy bravúros, rímes latin hexameterekben írt 
költemény, mely a hun–magyar azonosságtudatot hirdeti. 1476 tájára datálható. 

A Néhai való jó Mátyás király kezdetű magyar nyelvű költeményt Gerézdi a XVI. század 
tízes éveire datálja; annyi mindenesetre bizonyos, hogy 1490 utáni. Gerézdi szerint a szerző 
egyetemet végzett szerzetes lehetett (GERÉZDI, 1962: 201), a velenceieket „belcs”-nek, azaz 
tudósnak titulálja, ezt „humanista foganású epithetonnak” tartja (az „Italia docta” közhely 
magyar megfelelője). Általában epitáfiumként emlegetik. A humanisták vagy epigrammaszerű 
sírverseket, vagy elégikus threnost írtak. Ez a mű azonban a vulgáris latin epitáfium középkori 
formáival rokon. (GERÉZDI, 1962: 202). Horváth János joggal figyelmeztet arra a tényre, hogy 
csupán a vers hőse világi, a retorika majdhogynem egészében véve szakrális alapkarakterű 
(HORVÁTH 1935: 277). Célszerűbb a középkori egyházi siratóének egy válfaját látni benne. A 
szerző stílusa emelkedett, ünnepélyes, a liturgiából vagy a Mária-himnuszokból ismert 
elemekkel dolgozik („Magyarországnak fényes csillaga”). A szóképek leginkább a Mária-
himnuszokat idézik: „fényes csillag”, „kies hajlak”, „nagy ékesség” stb. A költemény a Mátyás-
kultusz egyik első reprezentatív darabja. Rímelését Rónay György szerint „sugalló, könnyítő, 
szárnyat adó” erő hatja át (RÓNAY 1974: 39). 
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1. 6. 7. A (vágáns) szatíra 
 

A Planctus cleri (Papok siralma) című szellemes latin költemény egyszerre panaszdal és 
szatíra: 1308 táján keletkezett, a magyar főpapok fényűzését kritizálja, az egyház romlását 
vetíti előre.  

Hasonló vágáns vers a Planctus vagorum (Kóbor deákok siralma), melyben a 
koldusbotra jutott deák siránkozik azon, hogy nem kapott papi hivatalt: a közeg csak a 
táncosnőket és a zenészeket becsüli, a tudást nem. A világi szférában az alkalmi költészet 
dominált elsősorban (epitáfiumok, magasztaló költemények).  

Apáti Ferenc Cantilena című, „friss, fürge költői készséggel” (RÓNAY 1974: 36) megírt 
műve (1525 körül írhatta) a Peer-kódexben maradt fenn. A szerző Gerézdi Rabán szerint 
valószínűleg Zalaapátiban vagy Monostorapátiban születhetett, teljes neve alighanem 
Franciscus Batto de Apati volt, aki 1518-ban a bécsi egyetemre is beíratkozott (GERÉZDI 1962: 
213–265). Eperjesi István a Batto nevet Botkára magyarította, s a költőt Botka Ferenccel 
azonosította (EPERJESI 1968: 513–520).  

Apáti műve a vágáns szatíra műfaját képviseli: a mű a Mohács előtti Magyarország 
társadalmának szatirikus körképe a pénz- és kéjsóvár papoktól, nemesektől kezdődően az 
erkölcstelen nőkig és csepkékig. A költemény a hízelkedést, a csalárdságot tekinti minden 
rossz forrásának, ragyogóan bánik az irónia eszköztárával, noha szövegét elsősorban az 
indignatio uralja. Sajátos szimbólumokat is alkalmaz: a kiskirályok uradalmait rókalyukaknak 
nevezi, a kiskirályok ellen fellépők, a király segédei olyanok, mint az agarak, a közember pedig 
egyenesen olyan, mint a nyúl, akivel mind az agár, mind a róka játszadozhat. A 9. versszak utal 
a Dózsa-féle parasztlázadásra (1514), és egy bibliai példázat (Sámson) megidézésével formál 
róla véleményt. A szerzetesek többször is céltáblájává válnak: a 11. strófa a ferenceseket, a 
14. strófa a bencéseket figurázza ki. A versfőkből kirakható a szerző neve: ez az akrosztichon 
jelzi azt is, hogy a költeményből legalább egy strófa hiányzik. 

Verselése: versszakonként három felező tizenkettest követ egy hat szótagos sor (6//6, 
6//6, 6//6, 6), de a költemény elképzelhető strófánként hét hat szótagos ütemversként is. 
Ráadásul a „csonka” hatos mindig megismételhető egységet képez, így az utolsó sorok 
megkettőzéssel is kiegészíthetők.  
 
1. 6. 8. A csízió 
 

A csízió eredeti jelentése: versbe szedett naptár; a legfontosabb ünnepek 
memorizálására szolgált. Az elnevezés a csízió első két szavából keletkezett: Cisio Janus (a 
Januarius rövidítése), azaz Circumcisio Christi (Krisztus körülmetélése, jan. 1.). Egy hónap a 
latinban két, a magyarban négy verssort kap, ez az egység pedig annyi szótagos, ahány nap 
van az adott hónapban. Az ünnep szentjének nevére az adott szótagok utalnak: így kb. másfél 
száz ünnep tartható fejben. A szigorú kötöttségek gyakran a tartalom rovására mennek. A 
legkorábbi magyar nyelvű csíziók: a 15. sz. végi Nagyenyedi Kódex (korábban Thuróczi-kódex 
vagy Teleki-kódex, esetleg Akadémiai Kódex) és a 16. század eleji Peer-kódex. Nyomtatásban 
elsőként Székely István naptárában fordul elő (Krakkó, 1540–50). Részlet a Nagyenyedi-kódex 
januárra vonatkozó csíziójából: „Kis karácsontól keresztvíz / Lött Pál remete mint nagy dísz. / 
Antaltól Fáb Ánnos kézben / Pál fordula fénesség // -ben”. Értelmezése: 1. szótag, január 1. – 
kiskarácsony, azaz újév ünnepe, 6. szótag, január 6. – vízkereszt, 10. szótag, január 10. – 
Remete Szent Pál ünnepe, 17. szótag, január 17. – Remete Szent Antal (vagy Nagy disznós 



35 
 

Antal: a disznóvágás ideje), 20. szótag, január 20. – Fábián és Sebestyén vértanúk ünnepe, 21. 
szótag, január 21. – Szent Ágnes napja, 25. szótag, január 25. – Szent Pál fordulásának napja. 

 
1. 6. 9. A históriás énekköltés alakváltozatai 
 
A Szabács viadala 1476 után keletkezett, az eleje csonka, kéziratát az OSZK őrzi. Thaly Kálmán 
tette közzé 1872-ben (Századok), 1871-ben került elő a Csicsery család oklevelei közül. A papír 
korhű, a szöveg nyelvileg is a korabeli nyelvállapothoz igazodik. A költemény egy hosszabb 
históriás ének 150 soros töredéke. A Mátyást magasztaló költő Szabács ostromát (1475–1476) 
részletes hadibeszámolóhoz hasonlóan mondja el: az ismert krónikáknál részletesebben és 
hitelesebben tudósít. Versformája páros rímű tízes, formailag kimagasló költői technika 
jellemzi, tartalmilag viszont a szakirodalom szinte általános vélekedése szerint prózai 
igénytelenség, kevés költői lendület uralja. Ez a negatívum viszont több ponton a műfajilag 
determinált vonatkozásokból fakad. A fennmaradt részlet főhőse tkp. Kinizsi Pál. Élénk 
színekkel látjuk a hajóhad készülődését, a hadi taktika kialakítását. A szerző hosszabban ír a 
cseh segédcsapatokról. Ali bégről hatásos portrét kapunk, a szerző beszámol Hamza 
árulásáról, illetve Mátyás diadalmenetéről Buda utcáin. A Tinódi által képviselt tudósító ének 
első fennmaradt előképe.  
Csáti Demeter 1526 táján írhatta a Pannóniai ének (vagy Pannónia megvételéről) címen ismert 
epikus költeményt. Csáti ferences szerzetes volt és a krakkói egyetemen tanult. A költemény 
szövegét Révai Miklós tette közzé először 1787-ben. Késői másolatban maradt ránk (18. sz.), 
az eredeti kódex már nincs meg. A legbehatóbban filológiailag Széchy Károly elemezte (SZÉCHY 
1892: 273–340, 433–471). A címadás utólagos. Arany János népi eredetet tulajdonít a 
szövegnek, illetve az alliterációs verstechnikának. Esetlegesen a joculator-hagyomány is szóba 
jön: a szöveg a huntörténet analógiájára képzeli el a magyarok bejövetelének útvonalát. 
Tárgya a magyarok története Szkíthiától a honfoglalásig, illetve a fehér ló mondája. Latin 
krónikákban megírt történet magyar énekbe szedve.  A nyitó versszak emlékezésre való 
felhívás („Emlékezzenk régiekrel”), majd a magyar őstörténet következik: isten akaratából a 
magyarok kijöttek Szkíthiából hét törzzsel és hét vezér vezetésével. Bibliai hasonlatokkal írja 
le a pogány haderőt: „Nagy erejek, mint Sámsonnak, / Bátor szívek, mint oroszlánnak.”  Árpád 
a legjelesebb. A magyarok értesülnek a Duna-táj gazdagságáról, ezért követeket küldenek 
Veszprémbe a herceghez, akit a szerző nem nevez meg: „Herceg akkor az földen lengyel vala, 
/  Ki mind ez országot bírja vala, / Lakóhelye Veszprém vala, / Ez föld népe mind német vala.” 
A követség vizet, földet, füvet kér és visz haza, a második követjárás során fehér lovat, féket, 
aranyos nyerget ajándékoznak a hercegnek, a harmadik követjáráskor pedig már egyenesen 
kitessékelik a herceget Pannóniából. A jelképeket később a költő hármasságok rendszereként 
fejti ki: „Feldedet adtad fejér lovon, / És fivedet aranyas féken, / Duna vizit aranyas nyergen, / 
Akkort való nagy szökségedben.”  
Árpád benyomul az ország területére, Százhalomnál legyőzi a herceget. A települések nevei 
etimologikus kapcsolatba kerülnek a történésekkel: „Istent ők ott imádának, / Háromszor 
Deust kiáltának: / Arról nevezték ott az várast, / Szamos mentében az nemes Dézsnek.”  
„Kelem földén a Dunán elkelének, / Az Csekén ők csekének, / Az Téténben el-feltetének.  Érden 
sokat ők értenek, / Százhalomnál megszállának, / Az herceggel megvívának.”    
Székesfehérváron megáll Árpád és a némettől megvívott országot Magyarországnak nevezi el. 
Itt lacuna van, majd a kolofón következik. Verselése: a kétütemű nyolcas dominál 
bokorrímmel.  
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2. A humanizmus és reneszánsz hazai térhódítása 

2.1. Bevezetés 

A humanizmus közkeletű felfogás szerint a reneszánsz kultúra szellemi mozgalma, melyet a 
14. századtól, Petrarca fellépésétől szokás számítani (vö. pl. KRISTELLER, 1979: 5–37; 
HORVÁTH 1935: 7–17). A humanizmus elitkultúra: a humanisták afféle szellemi köztársaságot, 
hálózatot hoznak létre, s a humanisták e köztársaság virtuális polgáraiként tevékenykedtek 
gyakran származásuktól függetlenül. A társas érintkezés alapformáiban is megnyilvánul az 
elitista szemlélet (összejövetelek: antik jellegű symposion, disputák, levelezés, baráti és 
tudományos társaságok, körök kialakítása: akadémiák és sodalitasok). Az antik szerzőkultusz 
egyrészt az ókori kéziratok felkutatására, másolására, kommentálására, kiadására, 
fordítására irányul, másrészt antik szerzők életpályamodelljeinek követésében nyilvánul meg. 
Ez a modern filológia megszületésének korszaka. Az antik énformálás vagy önstilizáció néha 
szélsőséges formákat öltött: Pomponius Letus pl. csak latinul volt hajlandó beszélni, antik 
ruhákban járt. Különösen nagy vonzereje a Vergilius-életrajzokból kihámozott költészeti 
modellnek volt, mely a költői profil genezisét nagyban befolyásolta. A költő kezdetben az 
iskolai retorikai előgyakorlatok tudásanyagával felvértezve az ún. kisköltészetet (tréfás, pajzán 
epigrammák) műveli, majd fokozatosan jut el a műfaji hierarchia csúcsán álló eposzig. Nagy 
szerephez jut az imitáció, mely nem szolgai utánköltést jelent, hanem versengő újraírást 
(VASOLI 1983: 38–52). A latin nyelvűség is antik karakterű: visszatérést jelent a cicerói tiszta 
latinsághoz, a vulgáris nyelveket és a középkori „romlott” latinságot a humanista elit elveti. 
Lezajlik a latin nyelv újraintegrálása. Később a görög nyelvismeret is fontos tényezővé válik, 
szinte a humanista értelmiségi profil kritériumává.  Janus Pannonius nagyszerű görögös volt, 
de pl. Galeotto Marzio egyenesen antigrécistának számított. A szónoklás művészete 
deszakralizálódott: a retorika új életre kel mint világi teljesítmény, a sermo helyébe világi 
műfajok léphetnek, az antik retorika (Quintilianus, Cicero) meghatározó szövegstrukturáló 
erejűvé válik. A humanizmus nemzeteken, országokon felül álló mozgalom, mely Itáliából indul 
ki (Firenze, Nápoly, Ferrara). A magyarországi humanisták is ott tanultak: az új eszmeiség hazai 
központja Korvin Mátyás udvara volt, ahol az itáliai humanisták jelenléte (Bonfini, Galeotto 
Marzio) jelentős mértékben gazdagította a magyar kultúrát (KUBINYI 2008: 161–174). Madas 
Edit két magyarázatot is ad a humanizmus gyors hazai elterjedésére: az egyik az uralkodó 
kulturális latinnyelvűség, a másik az, hogy „az új eszmeiség harmóniában marad az egyházzal” 
(MADAS 2008: 16).  

Naldo Naldi De laudibus augustae bibliothecae carmina című, négy könyvből álló 
költeménye Mátyás egyedülállóan gazdag humanista könyvtárát írja le: a firenzei szerző sosem 
járt Budán, ezért alkotásának hitele megkérdőjelezhető, ugyanakkor magyarországi 
hírforrásainak (Taddeo Ugoleto) köszönhetően nem zárható ki, hogy a költői leírás tényleges 
információkon alapul (BOLONYAI 2010: 429–452).  

Mátyás és Vitéz János kultúrpolitikai tevékenységének egyik fontos eleme volt a rövid 
életű pozsonyi egyetem megalapítása (az Academia Istropolitana a pápai engedélyt 1465-ban 
kapta meg, az ünnepélyes megnyitót 1467-ben tartották). Az intézmény jeles tanárai közt 
tartjuk számon Giovanni Gattit (Johannes Gattus), a kiváló humanista tudós, Bessarion bíboros 
egykori titkárát, aki teológiát oktatott, Ilkus Mártont (Marcin Bylica z Ilkusza) a neves lengyel 
csillagászt és asztrológust, Regiomontanust (Johannes Müller von Königsberg), kora egyik 
legnagyobb csillagászát, aki a klasszikus latin költészet oktatásának is mestere volt. Az 



37 
 

orvostudományt egy bizonyos „magister Petrus” tanította. A (vendég)oktatók közt számolni 
lehet Galeotto Marzióval is, s a feltételezett, Vitéz János tudományszervezői  tevékenységének 
homlokterébe kerülő lehetséges tanárok közt felmerülhet pl. Lodovico Carbone költő, 
Bartolomeo Fonzio költő és író (De poenitentia című dialógusát Vitéznek ajánlotta), a grécista 
Joannes Argyropulos (Arisztotelész De coelo c. munkájának fordítását Vitéznek ajánlotta) 
neve. Szóba jöhetett még a görög emigráns Georgius Trapezuntius is (egyik Basilius-fordítását 
ajánlotta Vitéznek, az ő Almageszt-fordításának – Klaudiosz Ptolemaiosz csillagászati műve – 
kódexébe rajzolták be az egyetem horoszkópját), akinek lányát Kosztolányi (Polycarpus) 
György, a jeles diplomata vette feleségül (KLANICZAY 2001: 105–156; CSÁSZÁR M. 1914). 

 

2. 2. A humanista levél- és orációirodalom 

A humanista társas érintkezés egyik alapműfaja a levél, azaz episztola. Mintái az antik 
episztolográfia klasszikusai: Seneca, az ifjabb Plinius és Cicero levélgyűjteményei. A humanista 
levél megteremtője és teoretikusa (Fam. 1, 5) Petrarca volt.  E. S. Piccolomini is lefektette a 
levélírás alapelveit. A középkori dictamenek humanista utódai az ars epistolandi (a levélírás 
művészete) típusú kézikönyvek. Az episztola alapjellegzetességei közé tartozik a brevitas 
(rövidség, tömörség) eszményének betartása, a példákkal, anekdotákkal, közmondásokkal 
való felékítés, noha a levélnek az élő beszédet kell követnie, a perspicuitas (világosság) 
eszménye, mely elsősorban az áttekinthető szerkezetre vonatkozik, a tiszta, antikizáló latin 
stílus, illetve a díszítés és a retorikai ötletesség hangsúlyozott jelenléte. Cicero szerint a levél 
„sermo amicorum absentium”, vagyis a jelen nem lévő barátok beszéde.  

Az első magyar humanista szerző Vitéz János (a szlavóniai Zredna, 1408? – Esztergom, 
1499) főpap (váradi püspök, majd esztergomi érsek), politikus (a királyi kancellária 
munkatársa), szónok, író volt. Jelentős mecénás: Janus Pannoniust is ő taníttatta. 
Szenvedélyes könyvgyűjtő, váradi könyvtára a Corvina gyűjtemény előtt a legjelesebb 
magyarországi könyvtár volt. Életrajzát Fraknói Vilmos írta meg (FRAKNÓI 1879), könyvtáráról 
Csapodiné Gárdonyi Klára és Földei Ferenc értekezett (CSAPODINÉ 1975: 235–243; 2008: 88–
100), Vitéz retorikai iskolázottságát Boronkai Iván kutatta (BORONKAI 1975: 235–243). 
Kiemelkedően fontos Pajorin Klára tanulmánya (PAJORIN 2004: 538–540) Vitéz János 
műveltségéről, aki amellett érvel, hogy az Epistolarium szerzője „a humanizmustól 
meglehetősen távol áll, leveleit skolasztikus szemlélet és műveltség jellemzi.” Pajorin szerint, 
ha a leveleskönyv nem is tekinthető eredendően humanista alkotásnak, mégiscsak Vitéz 
erőfeszítései révén nyert teret nálunk a humanista műveltség. Horváth János szerint Vitéz 
„gyakorlati humanista […] munkájában, szolgálatában teljesítette ki humanista önmagát” 
(HORVÁTH 1935: 71). Találóan nevezték Hunyadi János „tollának” (FÖLDES 2008: 119). Az 
itáliai humanizmus eszméit már Pier Paolo Vergerio (1370–1444) Magyarországra hozta, aki 
1418-ban Zsigmond kérésére jött Budára (KARDOS 1955: 84–99). A királyi kancelláriában 
dolgozó Vergeriót a pályakezdő Vitéz is jól ismerte. Vergerio kiváló levélírónak számított, 
Petrarca irodalmi leveleit is publikálta, pedagógiai alapműve, Az ifjak nemes erkölcseiről és 
szabad emberhez méltó tanulmányairól c. értekezése Guarino iskoláján is nyomot hagyott 
(ZSUPÁN 2008: 115–116). 

Vitéz János Epistolariuma az első magyarországi szerkesztett leveleskönyv. A várnai 
csatavesztés után (1444), 1445 és 1451 között írt leveleinek gyűjteményét váradi udvari papja, 
Ivanich Pál állította össze (V. Kovács szerint ez csak a szerénységi toposz része, az összeállító 
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maga Vitéz lehetett, V. KOVÁCS 1987: 264): 78 levelet tartalmaz, hét familiáris levél kivételével 
a többi diplomáciai jellegű (a főrendek és Hunyadi nevében). Ivanich jegyzetekkel, glosszákkal 
is ellátta a leveleket, illetve írt egy előszót is, melyben kifejti, hogy Vitéz leveleiből csak 
válogatott, és nem kronologikusan rendezte el azokat (VITÉZ 1987: 33–36). Ezután Vitéz két 
hozzá írt levele következik, melyekben hatványozottan ragyog fel a humanista portréja: 
számos jeles antik szerzőt idéz (Cicero, Seneca), illetve számos antik allúziót alkalmaz. Vitéz a 
szerénységi toposzokat alkalmazza, önmagát „árnyéklénynek” nevezi, aki se tudós, se szép 
stílusú leveleket nem alkotott, beszéde pedig „ösztövér”, s az antik levélírókra irányítja Ivanich 
figyelmét. A másik levélben a magyarországi irodalom állapotáról is látleletet készít, mondván, 
hogy nálunk „vajmi csekély különbséget tesznek az irodalom lisztje meg korpája között”, illetve 
„honfitársaink a latinos műveltségnek még söpredékét is alig kapiskálják”. Cicerót „architectus 
eloquentiae”-nek, azaz az ékesszólás építészének nevezi. Középkorias elemek, érvek és nyelvi 
megoldások is jócskán előfordulnak nála. Pl.: „Hiszen a szeretet – mint a hajdaniak mondják – 
az egyedüli érdemes szerző, aki a dolgoknak értéket és a műnek nevet ád.” (Szent Ambrus 
mondásán alapul).  Érdekes módon a humanista szerzők a familiáris és nem a diplomáciai 
levelek kiadására helyezték a hangsúlyt. Számos diplomáciai levelét pápákhoz (IV. Jenő, V. 
Miklós), fejedelmekhez (III. Frigyes császár, Aragóniai Alfonz és Ferdinánd, IV. Kázmér) írta, de 
Guarino Veronéséhez is címzett levelet (1451), melyben köszönetet mond Janus Pannonius 
neveléséért („ki most mesterének szemefénye, csak úgy tündöklik a tudományoktól”), és ismét 
visszaküldi őt tanárához. Későbbi leveleinek nagy része elveszett vagy Mátyás király leveleit 
tartalmazó kéziratokban maradt ránk.    

Vitéz János diplomáciai beszédeit (1452–55) kódexek őrzik. Mintaképe elsősorban Cicero 
volt. V. László üdvözlésére külön beszédet írt a magyar rendek nevében. A pápai követ előtt 
elmondott válaszbeszédeiből is több fönnmaradt, köztük a különösen jelentős V. László király 
nevében 1455. májusában elmondott második válaszbeszéd. Követi beszédeiből is többet 
ismerünk (kiemelkedik a frankfurti birodalmi gyűlésen és a bécsújhelyi kongresszuson 
elhangzott beszéd). 

Az episztola műfajának másik képviselője Váradi Péter humanista levélíró, 
művészetpártoló. Bolognában tanult, Vitéz-rokon lévén nagy egyházi karriert futott be, 
kanonok, majd 1476-tól gyulafehérvári prépost volt, végül 1480-tól kalocsai-bácsi érsek és a 
királyi kancellária irányítója (FRAKNÓI 1884; VÉBER 2009: 35–43). Rendkívül gazdag 
könyvtáráról a jeles humanista, Beroaldus is igen kedvezően nyilatkozott: könyvei közül 
Gerézdi Rabán szerint csak három maradt ránk (Szent Jeromos levelei, Nissai Szent Gergely 
Mózes élete G. Trapezuntius fordításában, Esztergomi Missale, GERÉZDI 1968: 75–142).  
Beroaldus neki ajánlotta Apuleius-kommentárját (Aranyszamár), Marsilio Ficino pedig egyik 
művét.  Leveleinek zöme humanista, stilizált episztola. A levelek epistolariumba rendezve 
terjedtek, ha volt eredeti, szerzői koncepció, akkor az mára elveszett. Egy 16. századi 
kéziratban 131 levele szerepel, ez a forrás (az. ún. Haager Ferenc-féle kézirat) számos 
másolatban terjedt el (Bél Mátyásnak is megvolt). Levelei több műfajba sorolhatók: 
kérelemlevelek (közbenjárás ügyében, patrónusszerzés vagy ajánlás ügyében írt levelek). A 
műfaj különösen szép humanista példája egy Korvin Jánoshoz írt levél, melyben egy szenvedő 
ember hangján (börtönbe került, a szabadulást kéri), emberi méltóságának elvesztése nélkül, 
kegyvesztettként szól. Köszönőlevelek (ilyen pl. VI. Sándorhoz írt levele), gratuláló levelei a 
barátok, ismerősök előrehaladása miatt érzett öröm kifejezésére szolgálnak. Pl. Kinizsi Pálhoz 
írt gratulációt egy tisztség elnyerése okán vagy Beatrixhez felépülése alkalmából. Az epistola 
familiaris mindhárom alaptípusát művelte (értesítés, bekítő levél, baráti levél). Az értesítő 
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levél a legkevésbé irodalmi értékű, a baráti a legirodalmibb. Ez utóbbiakban számos 
intertextus, reminiszcencia, tudós utalás rejlik. A legcsiszoltabb baráti levelek Báthori 
Miklóshoz, Kálmáncsehi Domokoshoz, Eszéki Istvánhoz és Keszthölczi Mihályhoz íródtak. 
Leveleiben szójátékokat, enigmákat is használ, humora kiváló és nemes. Olykor ragyogó 
szerkezeteket alakít ki, pl. Báthori Miklóshoz írt egyik levele öt rendkívül szabályos és telített 
körmondat. Orátori lendülettel ír, mondatait gyakran zárja le clausulákkal. Gyakran humanista 
túlzások jelennek meg nála ragyogó irodalmi színezettel. Egy patak lecsapolását pl. Hannibál 
és Xerxes tetteihez hasonlítja. Erőteljes Cicero-hatás jellemzi, költőktől is vesz át (Horatius, 
Vergilius), illetve idézi őket (Vergilius) vagy hivatkozik rájuk (Lucanus). Leveleinek alaptónusa 
a teocentrizmus, ez Gerézdi szerint a ferences teológiai vonulat hatása, akárcsak erős Mária-
kultusza. Mátyás megbízta őt Janus epigrammáinak összegyűjtésével és kiadásával. A Janus-
kultusz elindítása az ő nevéhez fűződik.  

A levélirodalom szempontjából említendők még Mátyás király, Janus Pannonius, Garázda 
Péter, Kosztolányi György, Vetési László, Piso Jakab vagy Magyi Sebestyén levelei. Mátyás több 
levelet is írt II. Pius, II. Pál, IV. Sixtus, VIII. Ince pápához, kiemelkedik még Pozsony városához, 
illetve Pomponius Laetushoz, II. Mohamed szultánhoz írt levele. II. Piushoz többek közt Margit 
szentté avatása ügyében fordult levélben. 

A szónokok közül kiemelkednek Vetési László görög és latin nyelven írt beszédei. Gibárti 
Kesserű Mihály lefordította Iszokratész két ógörög beszédét latinra, munkáit 1506 táján 
publikálta Bolognában, szépen formált levelei is maradtak fenn (HORVÁTH 1935: 209). 

 

2. 3. A humanista költészet alakváltozatai 

2. 3. 1. Janus Pannonius költészete 

Janus Pannonius (1434–1472), Johannes de Chesmicze, azaz Csezmicei János az itáliai 
humanizmus kimagasló, a magyarországi humanizmus legnagyobb alakja. Nevét a kétarcú, 
tipikusan római, az időt és határokat jelképező istentől kölcsönözte: egyszerre tekint az antik 
múltba és a humanista jövőbe, egyszerre Itáliára és Magyarországra. Az egyéniségében és a 
helyzetében lappangó kettősséget önreflexív verseiben is kifejezésre juttatta. Szlavóniai 
középnemesi családból származott, anyja, Borbála Vitéz János húga volt, aki Janust 1447-ben 
Ferrarába küldte Guarino da Verona (Guarino Veronese) iskolájába. A kitűnő humanista 
képzés után Janus Padovában kánon- és római jogot hallgatott (1454–58), ahol diplomáciai 
feladatok ellátására képezték ki. Tanulmányai során többször hazalátogatott, 1451-ben 
kanonoki javadalmat kapott, 1455-ben a bécsújhelyi császár birodalmi ülésen találkozott Enea 
Silvio Piccolominivel. 1458-ban ledoktorált és hazatért, 1459–1472 közt pécsi püspök, közben 
a királyné kancellárja. Jelentős diplomáciai tevékenységet fejt ki Mátyás udvarában, számos 
követjárásban vesz részt. Később Vitéz Jánossal együtt belekeveredett egy Mátyás-ellenes 
összeesküvésbe, Itália felé menekülve halt meg. Mátyás végül kiengesztelődött, eltemettette 
Pécsett, verseinek összegyűjtését Váradi Péterre bízta. Műveinek első tudományos kiadása 
Teleki Sámuel és Kovásznai Sándor nevéhez kötődik (Utrecht, 1784). Tudományos Janus-
életrajzot Huszti József (HUSZTI 1931), Gerézdi Rabán (GERÉZDI 1968: 7–39) és Ritoókné Szalay 
Ágnes (RITOÓKNÉ 2001: 101–105, 2002: 23–30) írtak. Költői életművét négy csoportra osztjuk: 
kisköltészet (epigrammák), elégiák, panegyricusok és műfordítások.  
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a) Epigrammái. Janus egyik legfontosabb műfaja a frappáns, expozícióból és konklúzióból 
építkező epigramma. A 2006-os kritikai kiadás 453 hiteles és három kétes hitelű Janus-
epigrammát (illetve ún. kisköltészeti alkotást) tart nyilván. Már ferarrai diákéveiből több száz 
latin epigrammája maradt fenn. Fő mintái az antik Martialis és a modern Antonio Beccadelli 
(Hermaphroditus c. kötetének) versei voltak. A versek gyakran kaptak anekdotikus színezetet, 
sokszor leképezték vagy parodizálták az iskolai retorikai előgyakorlatokat (progymnasmata; 
JANKOVITS 2002: 45–70): pl. állatmesét, szentenciákat szedtek versbe, verses 
összehasonlításokat, jellemábrázolásokat, bizonyításokat, cáfolatokat (stb.) írtak, illetve 
görögből fordítottak latinra. Különösen kardinális jelentőségű volt e szempontból is 
Quintilianus antik szónoklattana. 

Janus Pannonius önreflexív epigrammák egész sorát alkotta meg: ezek saját énjének antik 
stilizálására szolgálnak, az énformálás költői dokumentumai. A valóságmozzanatok antikizáló 
köntösben jelennek meg, a versek tárgya a költői önépítés és karakteralkotás. Néhány tipikus 
példa: A humanista énformálás ragyogó dokumentuma a Névváltoztatásáról címen ismertté 
vált vers (169. – a sorszám a vers kritikai kiadásban elfoglalt helyét jelenti, IANUS 2006, az itt 
közölt szövegek címtelenek), mely a költő önteremtéséről szól. A szerző korábban Iohannes 
(János) volt, de Thalia (a tréfás kisköltészet múzsája) erővel újrakeresztelte a Hippokréné 
vizében, s azóta Janus, a kétarcú időisten, a kapuk római istenének nevét viseli. A János név 
Keresztelő Szent Jánost is felidézi a költőben, s így lesz teljes a pogány (a keresztelő rítusait 
idéző) névadás. Guarino mester egy ajánlólevelében Janust „nemzetségében pannóiainak, 
műveltségében itáliainak” nevezi, tudását pedig egyenesen „döbbenetesnek”. A költő 
Martialishoz (237.) a beavatás verse: mintaképét, a legjobb költőt kéri, hogy ahogy Homérosz 
lelke egykor az antik püthagoreus tanok szerint átszállt az eposzköltő Enniusba, úgy szálljon át 
őbelé Martialis lelke. A vers a humanista imitáció tanának szellemes költői indoklása. Egy 
másik költeményben (28.) Martialis majmának nevezi magát. A Pannónia dicsérete címen 
népszerűvé vált epigramma (45.) bravúros retorikai csavarral indul: eddig mindent Itália adott, 
ami számított az irodalom terén, de most egy pannóniai költő művét olvassa Itália is. Pannónia 
ismét a virtuális antik Római Birodalom részévé vált, s a költő, mint a hajdani imperátorok, 
visszahódította ezt a barbár tájat. Az Egy dunántúli mandulafáról címen ismert költemény 
(389.) értelmezése kettős. Hagyományosan önreflexív alkotásként értelmezik: Janus 
költészete hazai környezetben olyan, mint az idő előtt kivirágzott mandulafa. A ragyogó 
mitológiai allegória ebben a felfogásban Janus egyik legbensőségesebb és legtragikusabb, 
illetve legjobban megszerkesztett költeménye. A Heszperiszek aranyalmái, Alkinoosz kertje és 
Elysium mezői után tér rá a pannóniai tragikus „csodára”, melybe belelátja Phyllis és 
Demophoon szerelmi allegóriáját – Phyllis trák királylány volt, akibe beleszeretett az athéni 
fiú. Demophoon hazahajózott és esküt tett, hogy egy év múltán visszatér, de cserbenhagyta 
Phyllist, aki bánatában mandulafává változott. Jankovits László a vers szoros olvasását és hű 
fordítását elvégezve meggyőzően érvel amellett, hogy a vers nem a zátonyra futott tehetség 
vagy költői egzisztencia allegorikus kudarctörténete, hanem épphogy a költészet mindent 
legyőző erejének az ünneplése (JANKOVITS 2012: 88–89).  

Janus Pannonius verseiben a testi fejlődés a szellemivel párhuzamosan jelenik meg. Az 
Életkoráról címen ismert (167.) epigramma mint a kamaszkor fiziológiai sajátosságainak 
kendőzetlen őszinteségű, antikizáló leírása egyedülálló a magyar költészetben. A testi 
fejlődéssel mintegy párhuzamos a szellemi érettség is, az intézményes tanulás gondjától való 
megszabadulás. 
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Irodalmi tárgyú, polémikus epigrammák is akadnak szép számmal az életműben: e szövegek 
afféle megverselt irodalmi viták, irodalomelméleti vagy költészetesztétikai reflexiók. A 
Vergilius tolvajára (146.) azt példázza, hogy a kreatív imitáció nem azonos a plágiummal, 
ugyanis az alkotás során nem másolásról, hanem versengésről van szó. Az, hogy Homérosz 
hatott Vergiliusra, nem tolvajlás, hanem erény: a kreatív, versengő utánzás terén ez az 
architextuális viszony lehet a minta. Janus Pannonius szinte fejből tudta Vergilius életművét: 
egyik tanulótársa, Battista Guarini szerint első hallásra hallatlanul terjedelmes költeményeket 
volt képes hibátlanul visszamondani. A humanista verselés egyik motorja a mnemotechnika 
fejlesztése volt, mely lehetővé tette az antik szövegekkel kapcsolatos intertextuális 
párbeszédet, s így mintegy megsokszorozta a modern szövegek jelentéshálózatát. A 
Költeményeinek tolvajára (148.) viszont már egy lépéssel tovább jut: Vallinus Janus 
követőjeként akar tündökleni, de nem utánoz, hanem plagizál, így kötete csak „új kiadása” 
Janus verseinek.  
 

A verses invektívákban a versben megképződő én ironikus vagy szatirikus élű támadást intéz 
egy-egy személy vagy jelenség ellen. 
A Kikacagja a római búcsúsokat (160.) apropója az, hogy V. Miklós pápa 1450-ben szent évet 
hirdetett, Rómát a bűnbocsánat reményében elözönlötték a zarándokok. Kelet (Tanais) és 
Nyugat (Tagus) egyként a római kereskedők, kocsmárosok és a pápa zsebeit tölti meg lelki 
elmélyülés és vallásos áhitat helyett.  Janus remek szójátékokkal él, pl.: „orbis in urbem” (vö. 
urbi et orbi áldás), az antik és keresztény motívumrendszert sikeresen kopírozza egymásra. 
Hasonló témájú a Kigúnyolja Galeotto zarándoklatát címen ismert epigramma (159.): Galeotto 
Marzio Janus ferrarai tanulótársa volt, akit elragadott a babonás vallásosság heve és 
csatlakozott a zarándokokhoz. Janus itt fogalmazza meg híres szentenciáját, miszerint egy 
humanista nem lehet egyszerre jó költő és bigott katolikus. A „relligiosus” szót Gelliustól veszi 
át. A költő nem hagyhatja el a Parnasszust a római zarándoklat kedvéért. A versben kortárs 
prédikátorokat is nevetségessé tesz (Alberto da Sarziano ferences szónokot, aki szintén 
Guarino növendéke volt, illetve Roberto da Lecce minorita szerzetest). Janus többször is 
ciklusokba rendezi epigrammáit: ezek a verstömbök részint variációk, részint egy 
hipernarratíva (egy ciklusra kiterjeszthető „történet”) egységei. Ilyen a II. Pálról írt kisciklus 
(421–424.)  A pápa férfivoltát nem kell a Johanna papissa miatti kolosszális tévedésből (egy 
férfiruhás nőt választottak pápává) kifolyólag speciális széken vizsgálni, mert lánya léte 
önmagáért beszél, s bizonyítja a szentatya atya voltát (vö. még RITOÓKNÉ 2012: 107–120).    

Az erotikus és priapikus epigrammák, ezek a szókimondó, erotikus tárgyú, frappáns versek 
Beccadelli Hermaphroditusa, Martialis epigrammái és a Vergiliusnak tulajdonított Priapea 
nyomán keletkeztek (CSEHY 2002: 150–168). Guarino kezdetben magasztalta Beccadelli 
kötetét, később azonban azt állította, hogy egykori magasztalását meghamisították. 
 

A Panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták c. ismert epigramma (176.) álnaiv retorikával 
megírt mestermű a korabeli diákélet egy vidám epizódjáról. Az eminens, erkölcscsősz diák 
szemszöge csak erőteljesebbé teszi az iróniát és a cinikus összekacsintást az olvasóval. 

A középkori költészetben gyökerező állatszimbolika, illetve a névvel való játék is megjelenik 
nála: pl. az Ursus-ciklusban, mely a kielégíthetetlen szexuális étvágyat teszi nevetségessé 
(Ursus a neve ellenére nem igazán medve, sokkal inkább egy pajzán nyúlhoz hasonlítható, 86.).  
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Az Ursula-ciklus pornográf verssorozata (195–197.) erőteljes Vergilius-allúziókkal (Aeneis, 6, 
126–129) írja le Ursula mérhetetlenül nagy nemi szervét, a vele való közösülést 
alvilágjáráshoz, illetve a hajótöréshez hasonlítja. A poént a magasztos elemek és az alantas 
megfogalmazások radikális kettőssége szolgáltatja. Az eposzok alvilágjárásainak és tengeri 
hányattatásainak ragyogó paródiája lesz, melynek közvetlen előzményei Beccadelli Ursa-
versei voltak. Ursula nemi szerve az egyik versben Kakosz, a háromfejű, tűzokádó szörny 
barlangjává változik át. Ahhoz, hogy épen megússzuk a kalandot, Hermészre, a lélekvezetőre 
van szükség. Az ún. priapikus költészet divatját Mussato, Beccadelli, Pontano és Pacificus 
Maximus kezdeményezték antik nyomdokokon: többen később ilyen jellegű műveiket 
megtagadták. A legitimáláshoz hozzájárult, hogy a szerzők az antik Vergilius-pályamodell 
szerint kezdték megkonstruálni költői énjüket, illetve a verissima lex néven ismert catullusi elv, 
mely határozottan elkülöníti a valós, referenciális ént a költői szövegben megképződő éntől 
(CSEHY 2007: 98–111). 

Az Önmagáról (74.) címen ismert kétsoros saját mérhetetlen szexuális étvágyát a 
tragédiamonológok fennkölt gesztusainak megidézésével parodizálja, s komikusan (illetve 
jelképesen) rálicitál Catullus és Ovidius szexuális potenciájára is.  

A Lucia-kisciklus a fiziognómia tudományának, illetve a jóslásba vetett hitnek igencsak obszcén 
kigúnyolása (Lucia az orr- és a péniszméret összefüggéseit taglalja, 189–194.).  

Szilviáról c. nevezetes verse (181.) egy Diogenész Laertiosznál leírt történet anekdotikus, 
szellemes újramesélése (Arisztipposz hedonista filozófussal esett meg). A narratív epigramma 
remek példája. 

A Pindola-kisciklus versei (298–299.) homoerotikus költemények, Pindola mesterkedéseinek 
leleplezéséről szólnak, miközben Janus újrakonstruálja a barbárság és a túlságosan kifinomult 
ízlés kontrasztját is (VADÁSZ 1992: 89–92). 

A népszerű Súlyos és kellemetlen kérdés címen számon tartott epigramma (44.) az iskolai 
retorikai előgyakorlatok (progymnasmata) egyik tipikus paródiája. Már maga a szónoki kérdés 
is paródia: Mért vágyik a puncira fütykös és fordítva? A tudós-anekdotikus kifejtés Platón 
Lakomájának androgün-allegóriája nyomán történik meg. 

 

A dicsőítő epigrammák magasztalás céljából megírt, frappáns fokozást vagy komparációt 
megjelenítő költemények. Mátyás, a humanista uralkodó magasztalása Janus egyik kedves 
témája volt. Egyik legsikerültebb versében Mátyás címerállatát, a hollót beszélteti (364.), aki 
átadja a helyét a keresztnek. Négy Mátyás-epigramma is született, amikor Firenze városa 
1470-ben Mátyást oroszlánokkal (az ideális uralkodó jelképeivel) ajándékozta meg (448–451.). 

 Vitéz János mecénási és emberi nagysága Janus Pannonius epigrammáiban elsősorban a 
kultúráért hozott áldozatokban mutatkozik meg (RITOÓKNÉ 2012: 93–100). Tanárát, Guarinót 
az ősi latin nyelv újjáélesztőjeként ünnepli a költő (220.). Tetrastichon a veronai Guarinóhoz 
címen ismert verse (311.) pl. mesteri magasztaló fokozás. Expozíció: Leonardo Bruni ragyogó 
fordító, Beccadelli kiváló költő, Poggio pedig egy új Cicero. Konklúzió: Guarino mester pedig 
mindhárom egy személyben (vö még pl. TÖRÖK 2008: 99–116).  
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A hadi környezetet megjelenítő költemények közül említésre kívánkozik egy diadalmas paean, 
azaz győzelmi ének, mely a havasalföldi zsarnok, Drakula vajda (III. Vlad a Draculea) elfogásáról 
szól (376.), akit testvére, az iszlám hitre tért Szép Radu űzött el. Mátyás valójában zálogként 
csapott le Drakulára: érdekei szerint őt illette volna a havasalföldi trón, de a török veszély 
miatt inkább hűségesküt kért Radutól. 

Az epitáfium, azaz a sírvers az epigramma legősibb funkcióját éleszti újjá. Janus sírversei vagy 
valós személyek feliratszerű epitáfiumai (Guarino sírfelirata, Alfonz, nápolyi király sírfelirata, 
II. Pius pápa epitáfiuma stb., vagy esetleg egykor élt neves személyről szóló irodalmi sírversei, 
pl. Homérosz sírfelirata). Fohászok, verses imák szintén felbukkannak: a keresztény ima 
antikizáló párjainak megteremtése miatt érdekes verscsoportról van szó. E típus szép 
reprezentánsa a Mars istenhez békességért címen ismert epigramma (426.). A költő Mars 
hadistenhez fohászkodik, hogy óvja meg Pannóniát a háborúságtól. Mint tudjuk, Bonfini 
szerint Mars a pogány magyarok főistene volt (Hadúr). A Békéért egy keresztény jellegű ima 
(308.), melyben a költő a mindenható atyához fohászkodik, aki Jupiter jelzőit kapja meg. 
 

b) Elégiái. Janus elégiáinak (a 2014-es kritikai kiadás 33 hiteles és egy kétes hitelű elégiát tart 
nyilván) fő mestere Ovidius volt (Tristia, Epistulae ex Ponto). Egyik leghíresebb, és legtöbbször 
magyarra fordított verse, a Búcsú Váradtól elégikus költemény, noha formai kritériumok 
alapján akár egy hosszúra nyújtott epigramma is lehetne. Nem véletlen, hogy a korai kiadások 
hol ide, hol oda sorolják. A hagyományos értelmezés szerint a vers 1460-ban keletkezett, 
amikor Janus elhagyni készült Vitéz János váradi püspök rezidenciáját. A téli Magyarország 
bemutatásához Ovidius száműzetésének színhelyét megidéző képeket választott, illetve 
Vergilius Scythia-leírását használta (Georgica). Janus a búcsúbeszéd antik struktúráját 
élesztette újjá. (JANKOVITS 2002: 117–139) A Várad környéki hőforrások megörökítéséhez 
Plinius kínált klasszikus példát. Vitéz híres könyvtárára is utal, búcsúzik a székesegyház előtti 
szent szobroktól is (István, László, Imre). László lovas szobrától kér áldást. A refrénes 
költemény („Fel hát az útra társaim, siessünk!”) egyszerre aktiválja az antik repetitív 
hendecasyllabusok hagyományát és idézi meg a strófikusságot (CSEHY 2012: 47–61). 
Janus a szép telet írja meg, szemben az itáliai locus amoenus kötelező tavasztoposzaival. Így  a 
tavasz helyébe a tél, a mezők, erdők, berkek helyébe a láthatatlan, hófedte táj, a folyó és patak 
helyébe a befagyott Körös, a Duna és a gyógyvizek kerülnek, Zephyrus helyét a szánkázás szele 
veszi át, Phoebus (Patara, Castalia) helyére pedig az Új Parnasszus, Vitéz könyvtára kerül. A 
humanista és a középkorias elemek sajátos egyensúlyt alkotnak (Vitéz János – Szent László, 
hendecasyllabus – refrénes megoldás, könyvtár – székesegyház). A kalokagathia eszménye is 
megjelenik a test és a lélek felüdülése kapcsán (timsós gyógyvíz –könyvtár).  A negatív 
télképzetek, melyekkel szemben Janus megalkotja a pozitív tél képét: Scythai Vergiliusnál is a 
tél hona, elviselhetetlen időjárási körülmények, barbár erkölcsök és szokások jellemzik a hideg 
helyeket. Scythia és a tél Ovidius száműzetését idézi, a szellemi értékek iránti érzéketlenséget 
sugallja. A medve a barbárság jelképe (Janus egy epigrammájában a rómaiak farkas 
„szukájával” szemben a medvét Pannónia jelképévé emeli). A tél a bezárkózás, a visszavonulás 
ideje (Horatius), Jankovits László szerint a vers műfaja syntaktikon és nem propemptikon, mert 
az olyan búcsúvers lenne, amelyben egy szónok szól a búcsúzóhoz, a syntaktikon viszont a 
búcsúzó szavait visszhangozza. A költemény egy másik, bravúros értelmezését Boda Miklós 
vetette fel: szerinte Janus Pannonius a versben Vitéz János nevében búcsúzik Váradtól, a 
váradi rezidenciától, mivel Vitéz immár esztergomi érseki rangban folytatja tevékenységét: a 



44 
 

költemény eszerint szellemes szerepvers. (BODA 2011: 137–143, a vers magyar fordításairól: 
BODA 2002: 103–108). 
 

A Saját lelkéhez (Ad animam suam) címen emlegetett elégia a beteg test és az öntudatát őrző 
lélek konfliktusát jeleníti meg a neoplatonista filozófia szóhasználatával (JANKOVITS 2002: 
141–221). Huszti József asztrológiai megközelítése szerint a lélek alászállásáról szóló részt 
születési horoszkópnak kellene értelmezni, hasonlóan kiemelten kezeli az asztrálmisztikát 
Bollók János is (BOLLÓK 2003: 99–110). A leírtak forrása azonban Macrobius. Kocziszky Éva a 
tárgyias költészet megnyilvánulását véli felfedezni a műben, nála a vers háromszereplős: a 
beszélő én (= anima), az ész (mens) és a test (corpus) jelenléte adja a költemény narrációs 
bázisát (KOCZISZKY 1979: 233–244; 1980: 192–209). A vers a középkori certamen- vagy 
dialógusköltészethez is kapcsolható: az univerzálisan kiváló lélek és a kaotikus test ellentéte 
feloldhatatlan, az ember nyomorúságos lény, az élet eleve diszharmonikus. A vers múlt – jelen 
– jövő hármasságában is értelmezhető. Előbb a testbe költöző lélek múltja jelenik meg: a lélek 
a Bak és a Rák közti kapun száll alá (Macrobius Scipio álmához írt kommentárja szerint), s a 
lélek a mens (ami azonos a platóni núsz fogalommal, s a második eredendő valóságot jelenti) 
szemlélődésének tárgyaként születik meg és annak gondolkodó részét képezi. Janus 
előszámlálja az értelem világából eredő javakat (probitas, nobilitas, ingenium, memoria), majd 
az alászállás javait. A mens csak részlegesen iszik a Léthe-vizéből.  A jelen előbb a testbe 
költözésről, majd a lélek esélyeiről szól a testben. A testek felvonultatása során Janus 
elmélkedik az ideális testről (17–18), majd a lélek által választott saját test jellemzése 
következik (19–20), végül a dyscrasia leírása: a test a négy őselemhez tartozó négy 
alapminőség (tűz, víz, levegő, föld – hideg, meleg, száraz, nedves) harmóniájától függően 
marad egészséges. Ha a harmónia megbomlik, rossz arány keletkezik, és az ember beteg lesz. 
A lélek számár a test börtön, s a beteg test nyilván gyengébb börtön. A lélek és test 
szimbiózisának kérdéseit példákkal szemlélteti a költő: Pittakos a hübriszt képviselő 
bölcsesség jelképe Platónnál is, Milo (erőfitogtató krotóni atléta, aki Püthagoraszt hallgatta, 
egyszer, amikor beomlott az iskola, ő tartotta meg a plafont, míg a többiek kiszaladtak) és 
Atlas a túlságosan izmos, erős testek képviseletében jelennek meg. Janus a lelket eltanácsolja 
a testbe költözéstől: térjen vissza a csillagokba. A jövő a testtől való megválás lehetőségeit 
taglalja, felmerül az újbóli alászállás lehetősége, a lélekvándorlás. A test inkább válasszon más 
életformát, mint az emberit. 

 

Az árvíz (De inundatione) című elégia: az 1468-as őszi árvizet egy üstökös jelezte előre, mely 
dögvészt, pusztulást jelent. Janus is „katasztrofista”, Ovidius (Deucalion és Pyrrha) és a Biblia 
nyomán festi az özönvizet, de az újjászületés optimista látomása is megjelenik: a költő a 
Parnasszus hegyére menekül, mint Noé egykor az Ararátra, s ez megtöri a pusztító áradat 
erejét. A vers bölcseleti tárgya a kozmikus idő kérdése, a mindenség titkainak a 
kifürkészhetősége, asztrológia és lélekvándorlás, az álom ezotériája, a természet 
apokalipszise.      

A Siratóének Racacinusról, kisinasáról című elégia Janus szolgájának (cubicularius) halálát 
énekli meg, aki egy ferrarai lóverseny során leesett lováról és a ló agyontaposta. A fiú 
kimagasló lovas volt (Kasztór tanította), illetve jó birkózó (Mercurius tanította meg rá). Janus 
egyik legbensőségesebb verseként emlegeti a szakirodalom, Marianna D. Birnbaum szerint 
egyenesen homoerotikus vonzalmakról árulkodó költemény (BIRNBAUM 1996: 41–50). A 
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költő a gyógyítás antik istenségeit emlegeti és a csodás feltámasztásokat. Az elégia 
mérhetetlenül dinamikus, akárcsak a lovasverseny. A felcser és az orvos hívásával indít, majd 
gyógyulásért fohászkodik: új Apollóra van itt szükség. Az emberi lét hajszálon függ, az Álom 
bátyja, a Halál (Thanatosz) mindig körülöttünk settenkedik, nem ismer kivételt és földi erényt. 
Lovasbalesetek antik katalógusát kapjuk, illetőleg a ló mint iszonyú tragédiák okozója jelenik 
meg (pl. Trója bukása, Pegasus az Égbe akart felhágni, de lezuhant, a sárló kancák öléből 
kicsöpögő nedvet a boszorkányok varázsszernek, szerelmi bájitalnak használták stb.), majd a 
fiatal Racacinus halálával való szembesülés következik: nem vonzotta őt soha a hintó 
nyugalma, csak a szenvedély. A fiú az elysiumi mezőkön nyer most kocsiversenyeket. Janus 
ezután személyesebbé válik: „Jó szolgát, ki hasonló hozzád, merre találok?” „Mellettem voltál 
nappal is, éjszaka is. / Éj idején hányszor látom majd szép, derüs arcod, / Álom”. Örökre 
megőrzi emlékét, s úgy tesz, mintha nem halt volna meg, csak aludna, illetőleg minden hasonló 
jelenségről eszébe fog ötleni Racacinus maga:. „Szőke fejű ifjú ha netán felbukkan előttem, / 
Lenszín fürtjeidet sejtheti képzeletem. / Izmos, termetes atlétát pillantva meg éppen, / Széles 
vállaidat látja a lelki szemem”. A léten túli világ antik képzeteivel játszik ezután a költő: ha iszik 
a Léthéből, nyilván új testbe költözik majd a lelke, illetve hátha bekövetkezik itt is valamiféle 
ovidiusi átváltozás (nem lenne fa vagy madár, örvénylő víz, de valószínűleg virággá változna, 
sáfránnyá, nárcisszá vagy jácinttá, mint a mitológia legszebb ifjai). Végül sírverset költ: „Janus 
hű Racacinusa testét rejti e sírhant, / S Janus lelke felét vitte magával a holt.” 

Janus másik közismert gyászéneke a Siratóének anyjának, Borbálának halálára: Janus 
édesanyja 1463. dec. 10-én halt meg, a költő az antik római naptár szerint adja meg a dátumot. 
Janus az apját elvesztő Aeneas gyászához fogható érzelmi átéléssel antikizálja a tragikus 
eseményt. Az antik Statius gyászverse édesapjáról szintén nagy hatással volt rá. Fájdalmas 
életrajzi elemek felidézése mellett (kivált anyja haldoklásának leírása, ahogy Janus vigasztalni 
próbálja és elkeseredettségét a reménységet színlelés maszkja mögé rejti), itt is nagy szerepet 
kap a mitológiai transzformáció. Barbara a mennyekbe jut, azaz Janus szavaival a boldogok 
vergiliusi mezejére. E versben emlékezik meg Janus elhunyt apjáról is, akit hatéves korában 
vesztett el. 

A roskadozó gyümölcsfa 1468 őszén keletkezett személyes sorsallegória a költészet 
ellehetetlenedéséről és a magyarországi értelmiségi, illetve művészsors tragédiájáról. A fa 
tönkremegy gyümölcsei súlya alatt, Janus mitológiai anyagyilkosságok (Orestes, Alcmaeon) 
megidézésével növeli a vers expresszivitását.  

Különösen erőteljes és szubjektív vers a Mikor a táborban megbetegedett: Hunyadi 1464 
októberében Boszniában harcolt, és Janus is vele volt Zvornik ostrománál. Súlyos betegség 
támadta meg, melyről tibullusi-ovidiusi hangon számol be. Tüneteit orvosi szakszerűséggel 
részletezi, szinte egy objektív külső szem nézőpontjából. A hadi eseményektől való félelem 
elenyészik a betegség iszonyatához képest, Janus szinte a halála előérzetétől reszket, 
elbúcsúzik a világtól és megfogalmazza saját sírversét, melyben egy humanista költő öntudata 
diadalmaskodik a kikerülhetetlen végzeten: „Itt nyugszik Janus, kivel ősi Dunánkhoz először / 
Jöttek a szent Helikon zöldkoszorús szüzei. / Ezt a dicsőséget, ó, hagyd meg a holtnak, Irigység: 
/ Rosszakarat, kíméld hűlt porait legalább.” E sorok olvashatók a költő pécsi síremlékén.  

c) Panegyricusai. A panegyricus dicsőítő, magasztaló, epikus igényű terjedelmes retorikus 
kompozíció. A római késő-császárkor vezető műfaja volt, fő mestere (és Janus mintaképe) 
Claudius Claudianus. Gyakorta vált a féktelen dicsőítés eszközévé, ahogy Janus fogalmaz: 
„Hangyából elefántot ekképp hamisítnak a költők.” Janus Pannonius a középkori 
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hagyományhoz is visszanyúl: jól ismerte Venantius Fortunatus dicsőítő énekeit is (RITOÓKNÉ 
2000: 61–68).  
 
A Guarino-dicsének Janus legsikerültebb panegyricusa, mely a humanista iskolamestert az új 
műveltségeszmény apostolaként ünnepli. Guarino a nagy civilizátor, aki felkarolta a „barbárt” 
és bevezette a tudás világába: Janus Achilles lesz, Guarino pedig Cheiron, a héroszt nevelő 
kentaur. A mű a pedagógia magasztos himnusza, a humanizmus eszmeiségének ünneplése, 
mely valóságos művészbiográfiát is kínál: Guarino születését gondosan előkészítik az égi jelek 
és a Múzsák, ugyanis vissza kell állítani a görög és a latin nyelv rangját (JANKOVITS 2012: 110–
117). Janus itt ígéri meg azt is, hogy eposzt készül írni Hunyadi János hőstetteiről, ami vagy 
puszta ígéret maradt, vagy elveszett. 

A René szicíliai király dicső tettei című panegyricus valóságos kiseposz. Janus Anjou René-
kultuszát Jacopo Antonio Marcello inspirálta, aki támogatta René politikáját. René 
visszatérését a nápolyi trónra 1452-ben készítették elő, a hadi vállalkozás sikertelennek 
bizonyult. A kiseposzban a lovaggá nevelés, a lovageszmények magasztalása, René testi-lelki 
kvalitásainak leírása (mitológiai „alter egóként” Achilles és Capaneus jelenik meg), a hadviselés 
részletezése uralkodik, Janus bravúrosan és magabiztosan, retorikai felvértezettséggel kezeli 
tárgyát, melynek köszönhetően a kudarcokban is képes megcsillantani az erények nyomait 
(SZENTMÁRTONI SZABÓ 2010: 5–93). A Marcello-panegyricus hőse Giacomo Antonio 
Marcello, Padova polgármestere, Janus támogatója. Propagandisztikus célzatú költemény, 
melyben a magasztalást maga Pallas mondja el. A mű homéroszi ihletésű: a „bolyongások” 
odüsszeuszi térfele a harcok „íliászi” térfelével egészül ki, s a mű álomlátást is tartalmaz, sőt 
múltbeli utazást is (az ókori Marcellus megidézésével).  

d) Janus prózai művei és fordításai. Egyes feltevések szerint Janus Pannonius írt egy magyar 
nyelvtant Beatrix királynő számára, de ez a mű elveszett. Beszédei is jelentősek, pl.: Budavári 
beszéd Lando pápai megbízott üdvözlésére, Mátyás király nevében. E szövegek, noha 
rendszerint diplomáciai célzatúak, kitűnnek retorikai megformáltságukkal. Levelei is 
fennmaradtak (Vitéz Jánoshoz, Galeotto Marzióhoz, Mátyáshoz, Vetési Lászlóhoz stb.). 
Görögből latinra ültette át Plutarkhosz és Démoszthenész egyes munkáit, illetve két részletet 
is lefordított az Iliászból, s nem egy epigrammája görögből készült fordítás. 
 

Janus Pannonius költői nagysága elvitathatatlan, hatástörténete szerteágazó, máig eleven. 
Életműve egyszerre része az itáliai humanista, illetve neolatin irodalomnak és a magyar 
költészettörténetnek is. 

 2. 3. 2. A humanista líra és kisköltészet magyarországi alakulása Janus Pannonius után 

Janus Pannonius életművéhez fogható jelentőségű, latin nyelvű költészet nem vagy csak alig 
született. A ránk maradt szövegek csekély száma is óvatosságra késztet. Garázda Péter 
(1450?–1507) neoplatonista szellemű költő tollából mindössze egy, kétes hitelű epitáfium 
ismert, a saját sírverse. Egyéb források alapján jelentős szerző lehetett, Callimachus Experiens 
szerint felülmúlta mesterét, Janust is. Vitéz János és Janus Pannonius rokona volt, jeles 
könyvgyűjtő, Janusnak ajándékozott görög kódexe fenn is maradt, levelezett Lorenzo 
Medicivel, Ugolini Verino barátja volt (V. KOVÁCS 1957, 48–62; HORVÁTH 1935: 173–174). 
Megyericsei János (1470–1517) is lényegében költői vershagyaték nélküli, üres név marad, 
noha Garázda Péterrel és Janus Pannoniusszal vélhetőleg jelentős költőtriászt alkottak (BODA 
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2002: 93; MIKÓ 1983: 49–75). Elsőként kezdte gyűjteni a római feliratokat és régiségeket 
Erdélyben, jelentős epigráfus, gyűjteménye fenn is maradt és betagozódott a tudományos 
alapkiadványokba. Vetési László versciklusa (11 költemény – az elsőnek csak a címe ismert) az 
első fennmaradt, tudatosan szerkesztett magyar versgyűjtemény: a tengelyszimmetriás és a 
számkombinációs elv szerint szerkesztett kötet jellegzetesen magyar témákkal foglalkozik 
(íjászat, a török veszély, bor, Janus Pannonius magasztalása, Vitéz János dicsérete). 
Retorikailag leleményes, klasszikus allúziókkal terhelt költészetet művel, mely nem nélkülözi a 
humort sem. A ciklust két Vitéz Jánossal kapcsolatos költemény keretezi, középpontjában 
pedig Janus Pannonius alakja áll (RITOÓKNÉ 2002: 109–120; CSEHY 2007b: 151–168.). 

Lászai János (1448–1523) verseiből szintén keveset ismerünk, legnevezetesebb római sírverse 
(a Santo Stefano Rotondóban van eltemetve), de szobrok alá írt feliratversei is fennmaradtak. 

A későbbi generáció legfényesebb tehetsége Jacobus Piso (1470?–1527), akit Francesco Arsilli 
egy költeményében Janus méltó társának tartott. Piso Itáliában és Bécsben tanult, az első 
magyar „erazmista” volt: Erasmusszal személyes kapcsolatban állt. Rómában találkozott vele, 
versengve írtak tréfás epigrammát (sírverset) egy részegsége miatt a bortól megfulladt 
portugál humanistáról, Henrique Caiadóról (JANKOVITS 2007: 266–273). 1982-ben Borsa 
Gedeon megtalálta Piso verskötetét, a sokáig lappangó Schedia („Rögtönzések”) c. 
gyűjtemény egy példányát, mely igazolni látszik a kortársak (Arsilli, Caspar Ursinus Velius, 
Erasmus) pozitív vélekedését Piso költészetéről. A kötet 1554-ben, Bécsben jelent meg. Az 
előszóból (a kiadó Georg Werner) megtudjuk: ez csak válogatás, a nagyobb műveket később 
adja majd ki. Piso, noha II. Lajos nevelője volt, Lajost nem emlegeti a kötetben. Egy másik 
tanítványát, Thurzó Eleket (Alexis) viszont negatív színben tünteti fel: Thurzó a könyveket 
vécépapírnak, csomagolóeszköznek használja. Szalkai László esztergomi érseket, mecénását 
két költeményben is magasztalja, s a maradék Szalkai-versanyag tagolni látszik a teljes 
gyűjteményt. Rómában írt vagy Rómához kötődő költeményei két kisciklust alkotnak, négy 
vers pedig 1514-es lengyelországi követjárásának idején született. Költészetének antik mintái 
elsősorban: Martialis és Juvenalis voltak. Verseiből sugárzik a nagyepikus témákra utaló 
szkepszis, illetve a jelenkor immoralitásának hangoztatása. Verseit a nagyvárosias 
szellemesség, az urbanitas eszménye jellemzi. Igen választékos nyelvű poéta, tudós 
utalásokkal terhes. A költőlét magyarországi értelmetlenségének bemutatása három versének 
is tárgyát képezte a Schediában. Az egyikben pl. Apollónhoz beszél himnikus hangon, majd ezt 
a hangot megtöri, és kéri Apollót, hogy vagy jutalmazza meg őt gazdagon, vagy bocsássa el 
szolgálatából. Érdekes módon e versben számos Catullus-utalás fedezhető fel. A patronálás 
kérdéseit egy Szalkaihoz írt versben is felveti, illetve a költővé koronázás gesztusát is 
megjeleníti. Verses leveleiben Ovidiust követi. 

A későbbi költők közül kiemelkedik Hagymási Bálint (1490?–1517), aki egy kiváló dicsőítő 
költeményben (Ad Pannoniam), 108 jambikus sorban magasztalta Magyarországot és Szatmári 
Györgyöt, aki itáliai tanulmányait támogatta. Oláh Miklós versei elsősorban alkalmi 
költemények, episztolák és epigrammák. Kiemelkedő darab a Mária királyné vadászata, illetve 
a Farsang éjszakája Brügge városában. Erasmus halálára több költeményt is szerzett. 
Verancsics Antal olasz nyelven szonettet (Pietro da Catagine orvos táncáról) és madrigált is 
költött. Epigrammaköltészete jelentős (lásd. pl. az Egy ribanc gyűrűjéhez, A magyarokhoz). A 
magyarokhoz hangulatában szinte Kisfaludy Mohácsát előlegzi meg. 

Fontos humanista szerveződés volt a Sodalitas Litteraria Danubiana (Dunai Tudós 
Társaság), melyet a bécsi humanista, Conradus Celtis költő, szövegkiadó alapított 1497-ben, s 
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melynek patrónusa ifj. Vitéz János lett. A társaság az itáliai humanizmussal szemben a német, 
illetve közép-európai humanizmus kimunkálásán fáradozott. A társaság tagja volt többek közt 
a vándorhumanista, költő Girolamo Balbi; a budai cseh kancellária tagjai, pl. Augustinus 
Olomucensis, Galeotto Marzio tanítványa; ifj. Vitéz János, akihez Balbi több (sikamlós) 
költeményt is írt. E környezethez sorolható Vitéz Mihály is, aki költőként is működött, s a bécsi 
egyetem tanára lett. Balbi számos magyar vonatkozású verset költött (gyakran sorokat vett át 
Janus Pannonius költeményeiből, RITOÓKNÉ 2002: 137–145), köztük egy dicsőítő epikus 
alkotást De laudibus bellicis regis Pannoniae címmel, melyet előbb Mátyásnak, majd Miksának 
ajánlott. A társaság 1508-ban, Celtis halálával megszűnt (KLANICZAY 1993: 50–77).  

Költői csoportosulások, sodalitasok, körök is léteztek, az egyik legnevezetesebb Pozsonyhoz, 
Radéczy Istvánhoz kötődik (Radéczy-kör, RITOÓKNÉ 2002: 219–241). Radéczy István (?–1586) 
egri püspök, királyi helytartó és műkedvelő költő (CSEHY 2011: 217–224) pozsonyi házában 
rendszeresen találkoztak költők, tudósok: kultikus antikvitástiszteletük antikizáló 
önreprezentációt vont maga után, itáliai mintára, Pietro Bembo köréhez hasonló modelleket 
követtek. Radéczy hársfája körül gyülekeztek (e mitikus fát többen versben is ünnepelték: 
Istvánffy, Corvinus). A humanista társas érintkezés tipikus módozatait gyakorolták (disputák, 
episztolaírás, szellemi lakomák, költői versenyek). A csoport jelesebb költői: Istvánffy Miklós 
(kivált pásztori tárgyú epigrammái sikerültek, CSEHY 2007: 169–188), Georg Purkircher, 
pozsonyi orvos, botanikus, Nicasius Ellebodius Casletanus németalföldi származású filológus 
(Pozsonyban halt meg 1577-ben, a dómba van temetve, Arisztotelész-értelmezése kora 
irodalomelméleti gondolkodásának egyik csúcsteljesítménye, MAURER 2014: 21–33), Elias 
Corvinus eposzköltő (Hunyadi Jánosról írt kiseposzt, verseit két könyvbe foglalta, jelentős 
szónok is volt),  Verancsics Faustus tudós, feltaláló (Machinae novae c. műve 
technikatörténeti szenzáció). Janus Pannonius kultusza meghatározó szerepű volt 
működésükben. 

A lírai költők közül kimagaslik még Zsámboky János (1531–1584), aki első verseit 
Xenophón-fordítása függelékében adta ki Démégoríai (Csevegések) címmel (Basel, 1552): ezek 
alkalmi költemények, episztolák, lakomaversek, kiemelkedik a Vergilius születésnapját 
ünneplő vers. Poemata (Padova, 1555) c. kötete gnómikus-bölcseleti alapkarakterű. 
Kulcsműve az Emblemata (Antwerpen, 1564), mely világsikernek számít, franciára és 
flamandra nagyon hamar lefordították, de angol verziója is van, adatolhatóan maga 
Shakespeare is felhasználta egy-egy embléma magyarázatát. A kötet struktúrája: minden 
címhez egy-egy allegorikus kép és verses magyarázat, azaz egy-egy epigramma tartozik. 
Jelentős Zsámboky vallásos költészete is. Költészetesztétikai szempontból fontos Zsámboky 
allegorikus imitációelmélete, mely a magyarországi irodalomelméleti gondolkodás korai 
csúcsteljesítményeihez tartozik (TÉGLÁSY 1988: 92–186).  

 

2. 3. 3. A humanista epikus költészet 

Mint említettük, Janus Pannonius vélhetőleg írt vagy tervezett egy nagyobb lélegzetű 
Hunyadi-eposzt, ám ez a mű nem készült el vagy elveszett (vö. még PAJORIN 2000: 73–78.).  

Az első hazai, magyar tárgyú eposz Stephanus Taurinus (1480?–1519), azaz Taurinus 
István műve, az 1519-ben kiadott Stauromachia volt, mely a Dózsa-felkelésről szól. A 
morvaországi német származású költő 1511-től Bakócz Tamás szolgálatában állt. A 
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polgárháborús eposz fő mintája Lucanus Pharsalia c. történelmi eposza (CSÁSZÁR 1937) volt, 
miközben a költemény Homérosz Békaegérharc című vígeposzának hangvételét is követi 
(SZÖRÉNYI 2002: 51–64; KISS FARKAS 2014: 549–562). A cím magyarázata kettős értelmű: a 
sztaurosz görög szó egyszerre jelent keresztet és karót is. (A karóba húzásos jelenetek 
leírásában bővelkedik a mű). A tárgy megnevezése Lucanust követi: „Lelkem készt a magyar 
földön dúlt, szolgacsatáknál / bőszebb harcot, a nagy bűnök vezetőit, a pórnép / rontó 
áradatát s mind annak okát, ami történt / zengeni.” (Muraközy Gy. ford.) A segélykérés során 
nem hívja Apollónt, hanem a Párkákat, Eumeniszeket s az iszonyú Acheront. Az egyik fúria 
(Megaera) lesz a fő segedelem. Az öténekes hexameteres eposzban keveredik a kisszerűség 
és a heroizmus, nincs igazi főhőse sem. A szerkezet is lucanusi karakterű. Az első ének központi 
szereplői: Bakócz Tamás esztergomi érsek és a keresztes hadakat vezető Székely, illetve 
Ulászló király, valamint Beriszló Péter, aki levelet ír a királynak, hogy Dózsa fellázadt ellene. A 
második és harmadik énekben a harc dominál: az urak seregét Báthori István és Csáki Miklós 
vezeti a fellázadt Székely ellen. A negyedik éneket Bakócz Tamás beszéde nyitja. Bornemissza 
János legyőzi a pórhadakat, melyeket Mészáros Lőrinc vezet, illetve itt kerül sor Temesvár 
ostromára (a várat Dózsa ostromolja, Báthori védi – párviadal). Az ötödik ének elején az 
ariszteia dominál (Várdai Ferenc és Szapolyai György vitézsége), itt fogják el Dózsát, a pórok 
váradi veresége megpecsételi a sorsukat, a diadalt a szerző nagyrészt új pártfogójának (Bakócz 
közben elhalálozott), Tomori Pálnak tulajdonítja. Dózsa halálának ábrázolása a borzalmak 
horrorisztikus festése miatt egyedülálló. Az eposz szerkezetében hangsúlyos szerepet kap a 
fiktív beszéd (pl. Dózsa ceglédi beszéde – állítólag nincs történelmi alapja) és a levél. Taurinus 
a rossz politikát kárhoztatja, amiért a török elleni harc helyett a polgárháború dúl országszerte. 
Lucanusi jegy a keretszerkezet is: az eposz a vaskor (Ovidius: Átváltozások) leírásával indul és 
az aranykor (Vergilius: IV. ecloga) jövendölésével zárul, a királyi trón várományosában, 
Lajosban lát bizodalmat. A parasztháború után attikai méz fog teremni Pannóniában és tej fog 
folyni a Dunában. Az eposzban szerepel istenapparátus is (Dózsa az alvilágba kerül, az elesett 
nemesek az Elíziumba), de nincs igazán hatással a történésekre: a heroizmus ideje lejárt, 
sugallja Taurinus, itt az irónia és a szatíra keserű korszaka. 

Adrianus Wolphardus (1491–1544) erdélyi szász költő szintén írt eposzt a Dózsa-
háborúról, de elveszett. Janus Pannonius kultuszának szorgos ápolója volt. Elégiái 
nevezetesek, köztük van egy Janushoz írt költemény is (ERNUSZT: 1939).  

Nagyszombati Márton bencés szerzetes Ad regni Hungariae proceres (Magyarország 
főuraihoz, Bécs, 1523) című műve nem igazán epikus alkotás, verses publicisztika, ún. carmen 
cohortatorium. Három ének, mintegy 900 disztichon, törökellenes harcra buzdít (HORVÁTH 
1935: 261–263).  A kísérő, illetve ajánlóvers, Ulrich Fabri svájci származású bécsi humanista 
műve, összegzi a fő mondanivalót.  A mű címzettje Szalkay, az egri püspök. Az első ének költői 
kérdéssel indul: „Hungara nobilitas, an non consurgis in hostes?”. A szerző elmeséli, mit tettek 
a törökök a már leigázott népekkel: az örmények, görögök és a Balkán szenvedéseit 
hosszabban is részletezi. A templomok meggyalázását és elpusztítását külön gonddal írja le. A 
cél: a kereszténység védelme. Hirtelen a mennyországot jellemzi humanista nyelvezettel, majd 
a főuraknak szegezi a kérdést: akarnak-e a mennybe jutni? Akik nem védik a kereszténységet, 
elkárhoznak (Orcus). A második énekben a megszépített magyar múlt szembesül a zord 
jelennel. Itt római példázatokkal él a szerző: két példát mond arra, hogy kiváló szülők 
gyermekei hogyan fajzottak el, kettőt pedig arra, hogy egyszerű szülők gyerekeiből hogyan lett 
fontos személy – a példatárat Valerius Maximustól veszi. Ezután a magyar elődök következnek: 
Attila, a szent királyok (István, László, Imre), Szent Gellért, Hunyadi János, Báthori István, 
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Kinizsi Pál és Mátyás. Szent Istvánt és Mátyást emeli ki: ma elherdálják a pénzt, István 
templomokat emelt és támogatta a szerzetesrendeket. Mátyás a legnagyobb magyar király, 
virágzott az ország, mint Róma Cicero korában. A központosított monarchia ünneplése zárja 
az éneket. A harmadik ének az országban uralkodó anarchia festése. II. Lajost arra kéri, éljen 
a hatalmával és uralkodjon erélyesebben. A Dózsa-felkelést Taurinus nyomán mondja újra. 
Hosszú szónoklatot intéz a nemesekhez: össze kell fogni a török ellen. A győzelem után eljön 
az aranykor. 

Schaeseus Keresztély (Christianus Schaeseus, 1535?–1585) medgyesi szász 
evangélikus lelkész Ruinae Pannoniae (Pannónia romjai) címmel Vergilius modorában 12 
énekes hőseposzt írt. A munka inkább történetírói kvalitásokkal bír, de lírai elemek is fel-
feltünedeznek benne: Magyarország és Erdély történelmét verselte meg János király halálától 
fiának, János Zsigmondnak haláláig (1540–1571). A VI. énekben a szerző Kendi Anna 
históriájának argumentumát meséli el, egy főúri házasságtörést és a kegyetlen megtorlást. A 
szerző korábban önállóan, elégikus formában, nagyobb költői energiákat mozgósítva is 
feldolgozta a történetet (BOLLÓK 2001: 149–182). Kendi Anna Török János felesége volt, férjét 
ifj. Szalánczi Jánossal, Hunyadvár udvarbírájával csalta meg. Venus minden bűn forrása, vallja 
a költő. Annát lefejezték, sírverse intő példa az utókornak. A csábítót feldarabolták, de előtte 
lófarkon is meghordozták.  

Csabai Mátyás (?–1562) kassai iskolamester Eger várának védelméről írt epikus 
költeményt Encomium arcis Agriae (Az egri vár dicsérete) címmel, melyben Dobó István 
hősiességét magasztalja. A disztichonkban írt mű 1555-ben jelent meg Kolozsváron (236 sor), 
majd a bővített (650 soros változatot tartalmazó) kiadás egy év múlva Wittenbergben. Csabai 
tematikusan Tinódi, nyelvi szempontból főként Vergilius nyomvonalán halad, de kiterjedt, 
humanista intertextuális bázist mozgósít. 

Budai Parmenius István (1555?–1583) költészete Angliában teljesedett ki. Epikus 
költeményben énekelte meg egy Észak-Amerikába tartó expedíció (Sir Humphrey Gilbert 
vezette 1583-ban Új-Fundlandra) kalandos hajóra szállását (De navigatione […] Humfredi 
Gilberti […] carmen epibaticon).  A költemény egy Temze-magasztalással indul: az Amerikába 
tartó hajót Argónak nevezi. Ragyogó tehetséggel alkalmaz mitológiai párhuzamokat. Az 
ismeretlen földrész lakóinak romlatlanságában egy új aranykor lehetőségét véli megcsillanni, 
s Anglia vezető, nagyhatalmi pozícióját jósolja meg.  Erzsébet, Astraea istennő képében az új 
aranykor záloga lesz. 1583-ban első magyarként jutott el Amerikába, később halálos 
hajótörést szenvedett (KLANICZAY 1976: 225–241). 

2. 4. A humanista próza alakváltozatai 

2. 4. 1. A történetírás 

Beatrix királynő felkérésére Pietro Ransano vagy Ranzano (?–1492), nápolyi követ 
Epithome rerum Hungaricarum címmel megírta a magyar történelem rövid foglalatát, melyet 
később világkrónikájába iktatott. A mű Thuróczy Jánost követte, de dokumentumokat, 
legendarészleteket is beépített, s a történeti részt földrajzi leírásokkal egészítette ki. Ransano 
művének jelentősége abban rejlik, hogy meghonosította a történetírás kortárs, itáliai 
modelljét. Mátyás családját az ókori Corvinus családra vezette vissza, a földrajzi nevekhez 
antik hangzáspárhuzamokat keresett. A magyarokat a szarmatákkal, Pannonia nevét a kenyér 
(panis) szóval, illetve Pán isten nevével rokonította. A kuriózumok iránt is fogékony volt, 
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akárcsak Galeotto, ő is látott szőlőkaró mellett aranyat nőni, egyszer pedig állítólag erdélyi 
őssárkány-koponyacsontot kapott ajándékba (HORVÁTH 1935: 163).  

Antonio Bonfini (1427/34–1502) 1486-ban került Magyarországra, ahol a Korvin-ház 
eredetéről írt művével hívta fel magára a figyelmet: Mátyás családját Jupiterig vezette vissza. 
Genézise szerint a Corvinusok nemzetsége Jupiter és Taygeta nimfa fiától, Lacedaeimontól 
ered. A római Marcus Valerius viselte először a Corvinus nevet, mert amikor egy gallal harcolt, 
egy holló segített neki. Fő műve a Hungaricarum rerum decades IV et dimidia (A magyar 
történelem dekádjainak négy és fél könyve), melyet Mátyás megbízásából 1488-ban kezdett 
el írni, s a magyar történelmet analitikus módon az őstörténettől 1496-ig adja elő. A mű 
negyvenöt könyvből áll, melyek tízesével (decasok) vannak csoportosítva. Legértékesebb része 
a saját korát megörökítő szakasz, a többit Thuróczy János nyomán hangolja át humanista, 
felülretorizált stílusú, a római Titus Livius modorát megidéző, a kortárs itáliai történetírás 
módszereit kamatoztató elrómaiasított elbeszéléssé (KULCSÁR 1973; HORVÁTH 1935: 150–
161). Attila pl. Marshoz és Herculeshez fohászkodik, Árpád szabályos antik libatiót 
(italáldozatot) hajt végre a Duna vizével. Rómaivá válik a sereg is, illetve a rendek is (szentátus, 
praetorok, questorok), a városok antik eredetre tesznek szert (Sopron neve Sempronius, 
Pozsony neve Piso, Pest Paestum, Tyrnavia Turnus neveit őrzi), a hősök rendre antik párt is 
kapnak (Kinizsi valóságos Aiax, Zápolyi Imre Ulixes, Mátyás kész Achilles) de Bonfini nem 
érzéketlen a valódi pannóniai antik örökség iránt sem. A mű európai és hazai hatástörténete 
jelentős: a históriás énekköltészet és a későbbi magyar epika és dráma egyik fő forrása lett (pl. 
Bánk bán története, Zách Felicián esete, Hunyadi László tragédiája, Mátyás-história). A hun–
magyar rokonságot kibővítette az avar elemmel, felértékelte Géza történelmi szerepét, 
kiegyensúlyozta a történeti kronológiát, arányossá tette az egyes uralkodókról szóló 
egységeket. Az 1456 utáni részt dokumentumokra, levéltári anyagra, levelezésre és szóbeli 
közlésekre alapozva írta meg. Külön érdekesség, hogy Euryalus és Lucretia szerelmének 
történetét is beleilleszti, melyet Enea Silvio Piccolomini De duobus amantibus c. művéből vesz 
át. Magyarország küldetéseként Európa védelmét emeli ki a barbár Kelettel szemben, 
történelemszemlélete ciklikus jellegű, természetelvű (születés – kiteljesedés – hanyatlás – 
újjászületés), a jelenségek, karakterek időről időre ismétlődnek, illetve visszatérnek. A fő 
mozgatóerő a virtus és a fortuna. Műve a 19. századig meghatározó jelentőségű maradt.  

A hazai történetírók új nemzedékének sorát Brodarics István (1470?–1539) és Oláh 
Miklós nyitják. Brodarics De conflictu Hungarorum cum Turcis ad Mohach verissima descriptio 
c. munkájában tárgyilagos okfejtő stílusban számol be a mohácsi vészről liviusi stílusban, 
„szinte a személyes jelenlét izgalmait önti át olvasójába minden különösebb mesterkedés 
nélkül” (HORVÁTH 1935: 253). A mű 1527-ben jelent meg Krakkóban. A művet a szakirodalom 
egyik ága szerint Brodarics I. Zsigmond lengyel király felkérésére írta, de erre meggyőző 
bizonyíték nincs. A másik indokot egy bécsi humanista, Johannes Cuspianus törökellenes 
beszéde jelenti, melyben árulással, cserbenhagyással vádolja a magyarokat. Cuspianus neve 
nem szerepel a műben: Kasza Péter szerint valószínű, hogy Brodarics mégis a beszéd egyes 
vádpontjaira válaszol, s nem kizárt, hogy egyben a korabeli német nyelvű bulvársajtó 
közhelyeire is reagál (KASZA 2006: 123–131). 

 A jeles diplomata, majd főpap amellett érvel, hogy az összeomlást a fátum okozta, és 
nem a magyar hadvezetés hibái. A katasztrófát különféle előjelekkel sejteti: Lajos király 
elsápad, Perényi Ferenc azt jósolja, hogy a csata napja a „húszezer magyar vértanú” napja lesz. 
Humanista jegyek is észlelhetők: az antik névszármaztatás, az öröklődő retorikai és 
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anekdotikus sémák rendre nála is felbukkannak. Irodalomtörténet-írásunk hagyományosan 
ezzel a művel tekinti lezártnak a humanista irodalom első korszakát.  

Oláh Miklós (1493–1568) II. Lajos, majd a mohácsi vész után Mária királyné titkára volt. 
Hungaria és Attila című munkáit a humanista történetírás kulcsművei között tartjuk számon: 
vélhetőleg mindkét művet egy nagyobb magyarságtörténet részének szánta, a Hungaria 
földrajzi bevezető, az Attila pedig a huntörténet monografikus összegzése. Attila karakterében 
Mátyás karaktere is pozitívan látszik tükröződni (Callimachus Experiens lengyel diplomata és 
költő Attilájában a negatív rokonítás is megtörténik). Oláh remek elbeszélő: koncepciózus, 
modern fejedelemmé alakítja Attilát, megerősíti a hun–magyar azonosságtudatot: a hunok fő 
ellenfelei Maternus és Detrikus germán (Aranynál: „Detre szász”) kormányzó voltak. Mitikus 
elemeket is felhasznál: Attilát álmában Mars fegyverzi fel, isten megszemélyesült kardja lesz, 
pajzsán és zászlóin turult visel. Szinte novellisztikus a 11. (Orsolya és a tízezer szűz lenyilazása) 
és a 14. fejezet (Aquileia ostroma, Digna szűz esete). A 15. fejezet ravennai epizódja is eleven, 
központba kerül a Leó pápa könyörgése utáni látomás, melynek hatására Attila eláll Róma 
ostromától. Oláh fiktív beszédei pompás humanista alkotások. Attila halálának leírása (16. 
fejezet) is valóságos szépírói sziget. 

Verancsics Antal (1504–1573) polihisztor tervezett főművének, egy átfogó 
magyarságtörténetnek csak az előszava és néhány töredéke ismert. Bonfini művét szerette 
volna folytatni. Jelentős archeológus volt, Ankarában, egy követjárás alkalmával felfedezte 
Augustus császár végrendeletét (Monumentum Ancyranum). Római régiségeket gyűjtött, 
kiváló életrajzíró (pl. megírta Atinai Deák Simon hadvezér és részben Fráter György esztergomi 
érsek, illetve bíboros életrajzát), értékesek úti beszámolói, levelei is. Nagyszombatban 
temették el.  

Szerémi György (1490? – 1558 után) emlékirata Magyarország romlásáról gyenge 
latinsággal megírt epizódokból szőtt elbeszélésfüzér. Inkább a pletykák, kuriózumok, jóslatok, 
rémtörténetek érdeklik, ugyanakkor mégsem tud vérbő elbeszélővé válni, mivel az 
öntetszelgés minduntalan foglyul ejti, s már-már minden kudarc oka azonos lesz: ha hallgattak 
volna a tanácsaira, minden baj elkerülhető lett volna. Jellemábrázolásai nem egyszer szatírába 
illőek. Cibak Imréről, Szapolyai régi hívéről így ír: „Oly vastag nyársa volt az ebéden és 
vacsorán, hogy egyikük a másikukat nem láthatta a sültek halmától. Ez a magyar ember olyan 
falánk volt, hogy ebéden tizenhat sült csirkéből meg szokott enni nyolcat, néha tizet is, és 
láttam, mint fogyasztott el egymaga egy sült bárányt.” Szövegében az „elasszonyosodott” 
férfiak (pl. Puich Mihály), vagy a kicsapongó, egymással, hites asszonyokkal és hajadonokkal 
„fajtalankodó” remeték éppoly súllyal vannak jelen, mint a komolyabb jelentőségű események 
(SZÁDECZKY 1892: 42–56). Szerémi műve irodalmi szempontból értékes kincsestár.  

A nagyszombati születésű Zsámboky János (1531–1584) Bécsben, Miksa császár udvari 
orvosaként és történetírójaként teljesedett ki: gazdag könyvtárán (kb. 4000 nyomtatott 
könyve volt) alapszik az osztrák nemzeti könyvtár gyűjteménye. Életműve rendkívül gazdag és 
sokrétű, mintegy ötven munkája nyomtatásban is megjelent. 1553-ban prózában latinra 
fordította Tinódi Sebestyén Eger viadaláról írt históriás énekét. Tőke Ferenc históriás éneke 
alapján írta meg Szigetvár ostromának történetét. Szövegkiadói, filológiai munkássága kivált 
érdekes: ő adta ki pl. Ransano, Bonfini, illetve Janus Pannonius munkáit.  

Forgách Ferenc (1535–1577) emlékirata Magyarország állapotáról (Commentarii), 
mely az 1552 és 1572 közötti eseményeket dolgozza fel, már kiérlelt, modern szempontból is 
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kimagasló történetírói munka, mely hosszú ideig sértette egyes nemesi családok 
érzékenységét (SZABÓ 1999: 12). Forgách a tacitusi sine ira et studio (harag és elfogultság 
nélkül) elvét vallotta: latinsága pedig méltó utóda a nagy történetíróénak, holott néhány 
kutató a munkát „csak” vázlatnak véli. Jellemrajzai rétegzettek, a sötétebb tónus sokszorosan 
is átüt rajtuk (Zrínyi erényeinek elismerése mellett pl. kapzsi, kegyetlen várúrként és barátja, 
Hans Katzianer gyilkosaként is megjelenik), hadiesemény-centrikus elbeszélésmód jellemzi 
(ebben kulcsszerepet kap az 1552-es és az 1566-os év). Eger és Szigetvár ostromát is leírja: 
történelmünk e két hősies példája mellett mindössze Mátyás uralkodása idejét magasztalja. 
Mátyás utolérhetetlen zsenije mellett pozitív módon mutatja be Szulejmán császár uralkodói 
rátermettségét is. 

Istvánffy Miklós (1538–1615) Bonfini folytatója, 1490-től 1613-ig írta meg a magyar 
történelem alakulását (A magyarok története), mesteréhez hasonlóan, liviusi módszerrel és 
nyelvezettel. Nagy érdeklődéssel ír a várostromokról (pl. Szigetvár ostromáról), szívesen 
dramatizál, beszéltet, kedveli a mozgalmas szerkesztést. Habsburg-párti, katolikus 
orientációjú szerző.  

Szamosközy István (1565?–1612?) Bocskai István udvari történetírója volt, kutatta 
Erdély antik emlékeit, gyűjtötte a dáciai feliratokat. Szamosközy Erdély történetírója, nagy 
filológiai aprómunkával dolgozott, modern szemléletére jellemző, hogy ő már a 
történelemformáló erők működési dinamikája iránt is érdeklődött.  

2. 4. 2. A királytükör és az anekdotafüzér   

A királytükör kései példája Andreas Pannonius karthausi szerzetes munkája, a 37 
fejezetből álló Könyvecske az erényekről (Libellus de virtutibus, 1467), melyet Mátyás 
királynak ajánlott és a ferrarai Szent Kristóf-rendházban fejezett be. A hit, remény, szeretet 
erényei után a négy sarkalatos erény szerepét taglalja az ideális uralkodó szempontjából, majd 
különféle életvezetési tanácsok és egzisztenciális csapdák következnek: a humanizmus 
szellemiségét is felvillantó szerző a lelki élet valóságos enciklopédiáját alkotja meg, miközben 
a szerző fellazítja a királytükör műfaját és beépíti a humanista irodalom törökellenes 
aspektusait, illetve a középkorias politikai erénytan téziseit (BENE 2007: 118–132).  

Galeotto Marzio (1427–1497) De egregie, sapienter, iocose dictis ac factis regis Mathiae 
(Mátyás király kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről) című műve csak érintőlegesen 
történeti munka: valójában anekdotafüzérré tágított magasztalás (enkómion), egy speciális 
királytükör, az ún. facaetiae-irodalom rokona. Horváth János szerint „anekdotás panegyricus” 
(HORVÁTH 1935: 139). A művet a szerző Korvin Jánosnak ajánlotta, s az ideális uralkodó 
profilját rajzolta meg gyakran vándoranekdoták felhasználásával (a fő minta Antonio 
Beccadelli Beatrix nagyapjáról, Aragóniai Alfonzról írt, címében is hasonló műve volt). Galeotto 
noha történetíróként beszél, műve lényegében kétszereplős alkotás, Mátyás és saját 
viszonyának tükre. A király magasztalása az önmagasztalás gesztusaival vegyül: míg Mátyás 
rex facetus lesz, Galeotto maga is vir facetusként jelenik meg. A szerző gyakran él az 
erénykölcsönzés gesztusával, sokat merít antik történetírók munkáiból (kivált Valerius 
Maxmimus híres tetteket és mondásokat rögzítő alkotásából, Plutarkhosz egyes munkáiból), 
de az átvett anyagot ki is színezi, saját természettudományi, teológiai nézeteivel egészíti ki. A 
szellemességek gyakran kerettörténetekbe ágyazottan jelennek meg (megsejtett csalárdság, 
furfangos visszavágás), gyakoriak a tudósokat megszégyenítő rejtvények, a kétérteműségek 
filológiai leleplezései. Különösen érdekesek Galeotto nyelvészeti megfigyelései: megállapítja, 
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hogy a magyarban nehéz a helyesírás, ám a nyelvben nincsenek tájszólások. A kuriózumok 
száma szinte végtelen: A „quid quaeris?” fordulat azonos a magyar „mit keressz?” fordulattal. 
Pest szerinte Paestum, Buda Buddha nevéből ered. Beszámol arról, hogy Magyarország egyes 
helyein karó mellett aranyat termesztenek. Galeotto ír a korabeli irodalmi életről is, az 
énekmondás hagyományairól, az étkezési szokásokról és a reneszánsz életmódról is (BÉKÉS 
2014: 155–175). 

 

2. 4. 3. A dialógus és a disputa  

Antonio Bonfini Symposion de virginitate et pudicitia coniugali (Beszélgetés a 
szüzességről és a házasélet tisztaságáról) című műve a humanista disputák világát idézi meg. 
Egy 1484-ben rendezett háromnapos szimpóziumot örökít meg: az első nap központi kérdése 
a testi örömök és az erkölcsi tisztaság viszonya, hierarchiája. Galeotto Marziót Bonfini 
megrögzött epikureistaként ábrázolja, aki az antik történetírókból kiszemezgetett válogatott 
hedonista példatárral rukkol elő sokszor nevetségessé tett érvrendszerében. E hang 
ellenhangját Geréb László keresztény etikája képviseli. A második nap az erényhierarchia 
jegyében telik: az erények csúcsa az erkölcsi tisztaság lesz. A harmadik nap fő kérdését maga 
a királyi pár, Mátyás és Beatrix tárgyalják meg: a vita központi kérdésében a szüzesség győz a 
házasélet tisztasága felett, és Mátyás életszemlélete lényegében elbukik. Beatrix középkorias 
aszkézise alighanem meddőségével magyarázható, döntő érveinek alapvetően teológiai 
karaktere van. Véleménye szerint a szüzesség inkább isteni erény: Bonfini Beatrixet a Duna 
istennőjének nevezi (PAJORIN 1981: 511–534). 

A firenzei Aurelio Lippo Brandolini (1454?–1497) dialógusa az emberi sorsról (Dialogus 
de humanae vitae conditione) vélhetőleg a betegségbe esett Mátyás vigasztalására született 
Budán. A beszélgetés háromszemélyes: megszólal a király, Beatrix és Pietro lucerai püspök 
(azaz Ransano). A vita a testi betegség és metaforikusan a világ betegségének 
viszonyrendszerét mutatja be. A püspök érvelése rábírja a királyt, hogy hagyjon fel a 
melankóliával, a méltatlan borúlátással. Brandolinit Vitéz János hívta a pozsonyi egyetemre, a 
retorika tanárának. 1489-ben Beatrix tanácsadójaként tevékenykedett, s Mátyás halálig 
maradt Magyarországon. Egy másik dialógusában (De comparatione rei publicae et regni – A 
köztársaság és a királyság összevetése) Mátyás és fia, Korvin János és egy firenzei kalmár 
vitatkozik arról, hogy vajon a királyság vagy a köztársaság lenne-e a legjobb államforma. 

Hagymási Bálint (1490? – 1517) fő műve egy pécsi humanista szimpózium alkalmából 
írt prózai certamen, mely Opusculum címmel vált ismertté: a vízivók meg a borivók 
versengését jeleníti meg. A disputa két fő kérdés körül bontakozik ki: a bor vagy a víz ivása-e 
a dicséretre méltóbb, illetve van-e olyan poéta, aki nem részeges. Macedóniai László a bort, 
Hagymási a vizet magasztalja: a stílus szellemes, sziporkázó, a tekintélyhalmozó 
idézetapparátus szinte komikus, erős szatirikus él rajzolódik ki (a papok pl. inkább a 
komédiákban gyönyörködnek, mint az evangéliumolvasásban). A költőket nem a bor, hanem 
az isteni sugallat fűti: a Múzsák forrása is víz, érvel a győztes (HORVÁTH 1935: 209–212). 

Zsámboky János Három dialógus a cicerói imitációról (1559) című párbeszédes 
munkája poétikaelméleti alapmű, mely a kreatív utánzás poétikáját fejti ki. 
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Kovásóczy Farkas (1540–1594) Dialógus Erdély igazgatásáról (1584) című művében 
Philodacus és Eubulus vitatkoznak az ideális irányításpolitikáról. A politikaelméleti munkát 
Báthory Zsigmond és Báthory István környezete inspirálta. 

 

2. 4. 4. Az értekezés, a traktátus műfaja 

A teológiai irodalomból Andreas Pannonius Expositio super Cantica canticorum 
Salomonis (Fejtegetés a salamoni Énekek énekéről) című értekező kommentárja (1460) tűnik 
ki eredeti meglátásaival és tudós elmélyültségével. 

Galeotto Marzio tudományos munkái közül kiemelkedik a De homine (Az emberről) c. 
enciklopédikus orvosi munka, melyet Vitéz Jánosnak ajánlott. A szöveg széttartóan sokféle: az 
értelmező szótár, a szaklexikon és a kuriózumleírások elemei vegyülnek benne 
kompendiumszerűen. Galeotto olykor bizarr módon szerkeszt: a humanista Vitéz 
magasztalását pl. a húgyhólyagról szóló fejezetbe iktatja, mivel a magasztalás tárgya 
húgyhólyagkőben szenvedett. Számos szélsőséges nézet is helyet kapott nála: mivel 
antigrécista volt (a görög kultúrát meghaladott stádiumnak tartotta), Seneca tragédiáit többre 
becsülte Szophoklész műveinél, védelmezi az ókori vallástörténet egyes elemeit (Priapus 
kultuszában pl. a férfiasság ideaszerű szimbolizmusát látja), szakít a „szemantikai” kultúrával 
(a betűk írott alakjának szerepet tulajdonít a hangképzésben), tagadja a testtől független lélek 
létét (SZÖRÉNYI 1996: 9–17) De incognitis vulgo (A közönségesen ismeretlen dolgokról) c. 
munkájának eretnek alaptétele, hogy a józan ész és a természeti törvények szabályait betartó 
személyek üdvözülnek. De doctrina promiscua c., 1490-ben befejezett munkája vegyes 
kompendium, melynek tárgyköre az asztrálmisztikától a méregtanon, a talizmánmágián, a 
fiziognómián át a szexológiáig terjed (BÉKÉS 2014: 29–40). Hotváth János szellemes, bár 
szarkasztikus véleménye szerint a leginkább Csokonai Kuruzsához hasonlítható „élelmes 
ezermesterség” jellemzi (HORVÁTH 1935: 137–138). 

Diomede Carafa (1406?–1478) különleges, eredetileg olasz nyelvű, ám latinul ismertté 
vált De institutione vivendi (Tanítás az életvezetés szabályairól) c. műve Beatrix királyné 
számára írt életvezetési kalauz, afféle „királynétükör”. Carafa 1476-ban adta át a királynőnek, 
közvetlenül Magyarországra indulásának napján. A mű az Isten tiszteletétől indít és egészen 
pragmatikus kérdésekig jut, pl. szorgalmazza, hogy tanuljon meg magyarul is, tanácsokat ad, 
hogy miként szállásolja el udvarhölgyeit, hogyan viselkedjen az anyósával, a férjével, a 
titkárával szemben. 

A jogtudomány magyar alapművét, a feudális jogrend kodifikálását, 1848-ig érvényes 
törvénykönyvét, az ún. Hármaskönyvet (Tripartitum) Werbőczy István (1460?–1541) alkotta 
meg. Horváth János szerint e mű „oly halhatatlanságot biztosított neki, melynek valódiságához 
ezeréves történetünk során talán senkié sem fogható, s oly »gyakorlati« hatást, minővel 
semmi más tudós alkotás nem dicsekedhet” (HORVÁTH 1935: 218). 

Károlyi Péter Institutio de syllabarum et carminum ratione (1567) c. munkája poétikai 
kézikönyv: első fele prozódia, a másik fele a kreatív írás technikai, gyakorlati kérdéseit 
tárgyalja. A natura (természetes tehetség), ars (művészeti, szakmai jártasság) és exercitio 
(gyakorlat) hármasságában helyezi el a versírást, a költészetet minden tudomány 
kiindulópontjának tekinti, a jó értelemben vett imitációt az igazi költészet alapelvének tartja 
(BÁN 1971: 9–13). 
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2. 5. A humanista drámairodalom 

A humanista dráma terén a komédia műfaja a legsikeresebb: a budai születésű 
Bartholomeus Frankfordinus (1490? –?) Gryllus c. komédiája Plautus hatásáról tanúskodik. 
Clearchus athéni filozófus áldozatbemutatás közben elveszti ötéves fiát, Aethicust. Agg 
barátja, Haliarchus már tíz éve elvesztette a fiát, Apollidest. Apollides hazatér: kiváltotta magát 
a szicíliai rabszolgaságból, sőt Aethicust is megvásárolta, mert megindította „nemes, szép 
külseje”. A fiúk megszabadulásáról és hazatéréséről szóló örömhírt hozó, zsarolással 
próbálkozó, élősködőt (Gryllust) a két apa örömében eltartja. Bartholomeus Frankfordinus 
nevéhez kötődik egy moralitás is, egy certamen, mely az Éberség és a Tunyaság vitáját 
ábrázolja az Erény Ítélőszéke előtt. Remek humorú, allegorikus célzatú munka.  

Az élete végén Pozsonyban megtelepedő, erdélyi származású, padovai főúri 
nevelőként és eperjesi lektorként is ismert Gyalui Torda Zsigmond (1515?–1569) görögből 
latinra fordította Euripidész Oresztész című tragédiáját. A fordítás előszavát egykori 
mesterének, Kálmáncsehi Mártonnak címezte. A szóról szóra való fordítást torzítónak, 
ízléstelennek és gyerekesnek tartotta („nyomorúságosan tönkreteszi az író mondanivalóját”), 
és az iskolai okatás hatékony pedagógiai módszerei közé száműzte. Modellként Erasmus 
Hecuba és Iphigenia Aulisban-fordításaira hivatkozik. Megvallja, hogy korábban átültette az 
Oltalomkeresőket és a Heraclidákat, ám azokat iskolás módszerek miatt megtagadta és 
félredobta. Gyalui Torda a padovai egyetem hallgatóinak erkölcsfilozófiai előadásain 
magyarázta Euripidész tragédiáit, ahogy Melanchton is tette Wittembergben. Melanchton a 
teljes latin Euripidészt 1558-ban Bázelben adatta ki.   

Johannes Sommer (1540?–1574) erdélyi szász szerző verses paródiája extravagáns 
metrumairól nevezetes. A Kólika és a Podagra rémuralma a kólikás panaszaival indul, majd a 
megszemélyesített betegségek monológokba kezdenek, végül Podagra istennő is csatlakozik 
Kólikához, hogy fokozzák a beteg kínjait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

 
 
 
 
3. A reneszánsz korszak irodalma 
 
3. 1. Bevezetés 
 

A reneszánsz mint kultúr- és művészettörténeti fogalom Jacob Burckhardt A 
reneszánsz Itáliában című műve révén terjedt el, noha először 1858-ban Jules Michelet francia 
történész használta. Az antik (görög, latin) eszmények és tradíció újjászületését jelenti a 
fennálló keresztény keretek között (JOHNSON 2004: 11–31). Időkerete kulturális terekként 
változó: Itáliában már Dante fellépésétől számítják, korai korszaka a Trecento (1300-as évek), 
kibontakozása a Quattrocento (1400-as évek), betetőzése pedig a Cinquecento (1500- as évek) 
idejére esik. A középkor és a manierizmus, illetve kora barokk között elhelyezkedő időszak 
valóságos tudományos és kulturális forradalmat hozott, a művészetek hatalmas fellendülését 
eredményezte, leszámolt a középkor tekintélyelvű tudományosságával, megteremtette a 
szövegkritikát, előtérbe helyezte a klasszikus latinságot, illetve elősegítette az anyanyelvi 
magaskultúrák megszületését. Egyik legfőbb szellemi áramlata a humanizmus (Petrarca 
fellépésével veszi kezdetét, fénykora a Quattrocento), a másik pedig a reformáció. Az olasz 
típusú reneszánsz Itália után Európában először Magyarországon honosodott meg a 15. 
században Korvin Mátyás udvarában. Korán átterjedt Lengyelországba, Franciaországba, és 
fokozatosan meghódította Nyugat-Európát.  

 Az újkori egyház és a bibliai életmód szöges ellentéte egyre érzékelhetőbbé vált, mely 
a római anyaszentegyház megreformálását szem előtt tartó vallási-politikai mozgalomhoz, a 
reformáció kibontakozásához vezetett. E folyamat fontos eszmetörténeti előzménye és 
bizonyos aspektusokban kísérőjelensége a reneszánsz és a humanizmus. Az előbbi 
megrengette a középkori világképet, az utóbbi felerősítette a bibliakritikát. A bibliakritika 
szempontjából elsődleges szerepe van Rotterdami Erasmusnak (1466–1536), a keresztény 
humanizmus legnagyobb alakjának, aki szellemes gúnyiratokban támadta a skolasztikát, az 
egyházi intézményrendszert (A balgaság dicsérete). Elkészítette az Újszövetség tudományos, 
kritikai kiadását és latinra is lefordította: Luther német fordítása is ezen alapszik. Erasmus 
kiterjedt magyar kapcsolatrendszerrel rendelkezett (TRENCSÉNYI-WALDAPFEL 1941; 
radikálisan átdolgozva 1966: 50–149). 
A reformáció kezdetét 1517. október 31-re teszik: ez Luther Márton fellépésének ideje, ekkor 
szögezte ki a wittembergi vártemplom kapujára 95 bíráló tételét. Az ún. ágostai (lutheránus, 
evangélikus) hitvallás megfogalmazására 1530-ban, Augsburgban került sor: az egyház 
középkori világi hatalmát radikálisan megkérdőjelezték, a hit és a szentírás mértékadó 
szerepére figyeltek. 1522-ben megjelent Luther Újszövetség-fordítása szász dialektusban, az 
Ószövetség fordításán többet dolgozik, a teljes Luther-féle Biblia 1534-ben jelenik meg. A 
fordító Körlevél a fordítóról c. értekezésében bepillantást nyújt fordítói munkájába, ebben 
erős hitet tesz az anyanyelviség tisztasága mellett, pl.: „Az ember szamár módon ne a latin 
nyelv betűit faggassa, miként beszéljen németül, erről az anyákat kell megkérdeznie 
otthonukban, a gyerekeket az utcákon, a közembert a piacon, figyelnie kell ugyanezek száját, 
hogyan szólnak, s eszerint fordítania”. Luther 1524-ben alkotta meg a német keresztyén 
énekeskönyvet, ebben szerepel híres verse is, az Erős vár a mi Istenünk.   
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Svájcban Zwingli Ulrich (Huldrych Zwingli) és Kálvin János nyomán bontakozik ki erősebb 
hatás (kálvinizmus, református vallás). Zwingli Zürichben valósította meg vallási reformjait, 
alaptétele: a hit forrása egyedül Krisztus evangéliuma és ez az egyház jóváhagyása nélkül is 
érvényes. 1529-ben zajlik le az ún. marburgi vita Luther és Zwingli tábora között. Luther az 
úrvacsora bevezető szavainak („Ez az én testem”) szó szerinti értelmezéséhez tartja magát. Az 
úrvacsora szerinte Istentől eredő ígéret, amelyet látható jelek formájában (kenyér és bor 
színében) a hívő elfogad. Zwingli szerint a kenyér és bor csak jelképezi Krisztus testét és várát: 
az úrvacsorakor a hívő Krisztus halálára emlékezik, s hitet tesz közössége és vallása mellett.  
Kálvin 1536-ban kiadta Institúcióit, a református egyház tanításainak főbb vonalait összegző 
alapművét. Szenci Molnár Albert fordította először magyarra 1624-ben. Először Genfben jön 
létre „Isten igéje szerint” reformált egyház. Kálvin első magyar tanítványa Belesényi Gergely 
volt, Kálvinnal folytatott levelezése fenn is maradt. Kálvin számára az egyház nem hierarchia, 
nem is hivatal, mint Luthernél, hanem az a hely, ahol Isten e világi uralma megjelenik. A 
predesztináció tanában azt az elvet vallja, hogy Istentől való kegyelmi kiválasztás révén egyes 
emberek üdvösségre, mások kárhozatra jelöltettek ki, és ezt a Bibliából vezette le. A 
kiválasztottság gondolata szerinte ösztönzőleg hat a hívőre. 
A reformáció népi irányzatából jött létre az anabaptizmus (újrakeresztelők). Elvetik az egyházi 
dogmákat és a gyerekkeresztséget. Fő ideológusa a radikális Münzer Tamás volt.  
Az anabaptista irány mérsékelt változata lett a baptista egyház. Magyarországon a XVIII. 
században az amúgy is szerény anabaptista mozgalmat felszámolták. Az unitárius a XVI. 
században önállósult protestáns egyház Erdélyben, Dávid Ferenc alapította, fő elve a 
szentháromságtan elvetése. Sokáig üldözött iránynak számított. 
 
3. 2. Reneszánsz magyar bibliafordítások 
 
Az új magyar bibliafordítások születésének két inpirációs bázisa van: részint a katolikus 
Erasmus nevével fémjelzett humanista szövegkritika, részint a reformáció anyanyelviség-
programja (ZVARA 2003: 11–18). 
 
3. 2. 1. Erazmista fordítások 
 

A legrégibb, teljes egészében ránk maradt, nyomtatott, mindvégig magyar nyelvű 
könyv az Az szent Pál levelei magyar nyelven (Krakkó, 1533) című bibliafordítás-részlet. A 
fordító, Komjáti Benedek (?– 1533 után) a Nyitra megyei Komjáton született. A bécsi 
egyetemen tanult, egy ideig volt pozsonyi kanonok is. A Perényi család nevelőként alkalmazta, 
ahol Perényi Frangepán Katalin kérésére magyarította Szent Pál leveleit. Kompilációs 
fordítástechnikát alkalmazott (korábbi fordításokat is felhasznált, pl. a Döbrentei kódex 
anyagát), és a fordítás „magyarságára sok szent magyarázó doktorokat” is olvasott. A Vulgata 
alapján és Erasmus-kommentárok segítségével dolgozott, mindennemű nyelvművelő szándék 
híján. Pál minden levele elé odafordította az Erasmus-féle argumentumokat is. A 
magyarázatok is zömmel Erasmus-parafrázisok. A munkát „Szent Gergely pápa estín, nagy 
mise harangkor” fejezte be. Nyelvezetét sok latinizmus jellemzi, szinte szavanként fordít, 
gyakran él szóikerítéssel, s a két vagy több szavas magyarázó betoldást, magyarázatot 
zárójelekkel, „két félholdval ()” jelezte (HORVÁTH 1957: 27–30).  

Pesti (Pesthi, Pesti Mizsér) Gábor (16. sz.) négy evangéliumot tartalmazó 
bibliafordítása Novum Testamentum címmel jelent meg Krakkóban, 1536-ban. Pesti Komjáti 
bécsi tanulótársa volt, a Jagelló-kori humanizmus szellemi örököse. Lehetséges, hogy a 
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csallóközi Misérd községből származott. Erasmus szövegkiadását használta, vele indokolja az 
előszavában is a fordítás szükségességét (Erasmusra hivatkozva jelzi, hogy Szent Jeromos 
nemcsak latinra, hanem a saját anyanyelvére, azaz dalmátra is lefordította a szentírást, ám az 
elveszett), de kiaknázta a korábbi, a Vulgata alapján készült magyar fordításrészleteket is 
(Müncheni Kódex, Jordánszky-kódex).  Művészileg ez a legmodernebb, legmagyarosabb 
fordítás a század kísérletei között. Szerinte a törököknek és a szaracénoknak is le kellene 
fordítani a Bibliát, hogy megtérhessenek.  

Sylvester János (1504?–1552) í-ző nyelvjárásban író bibliafordító, humanista. Latin 
nyelvű költészete is jelentős. Kassai tanára, Leonhard Cox hatására vált Erasmus követőjévé. 
1529-ben Wittembergben tanult, Melanchtont hallgatta, akit nyelvtanában mesterének, 
„praeceptor noster”-nek nevez. „Nem térítő, vitatkozó prédikátor ő, hanem csendes, 
elmélyült tudós, aki a hibátlan, tiszta bibliai igazságot a filológia módszereivel igyekezett 
feltárni” – írja róla Varjas Béla (VARJAS 1982: 94). Később, 1534-től Nádasdy Tamás sárvári 
udvarában tevékenykedett, ahol Nádasdy nyomdát is létrehozott (sárvár-újszigeti nyomda). 
1543-tól a bécsi egyetemen hébert, görögöt és történelmet oktatott. A katolikus egyháztól 
sohasem szakadt el. Lefordította a teljes Új Testamentumot, mely Újszigeten jelent meg 1541-
ben. Erasmus kiadása alapján dolgozott, nagyfokú szövegkritikai-filológiai alaposság 
jellemezte, betűrendes szómagyarázattal is segítette a megértést. Sylvester mindhárom szent 
nyelvet ismerte. Irodalmi szempontból Horváth János szerint a járulékos elemek 
értékesebbek, mint maga a fordítás, melynek stiláris vonatkozásaiban Pesti Gábor felülmúlta 
őt (HORVÁTH 1957: 154; VARJAS 1982: 97). Sylvester Új Testamentum fordítása tartalmazza 
az első magyar időmértékes verset (disztichon), s az első magyar nyelvű stilisztikai fejtegetést 
a metaforákról, illetve a képes beszédről a virágének műfaji sajátosságait is játékba hozva. Az 
első magyar időmértékes vers nemcsak formai, hanem költői remeklés is, metaforahálók (a 
Szentírás lelki kenyér és tiszta forrásvíz) és retorikai bravúrok pazar szövete. Ugyancsak 
bibliafordításában találhatók magyar nyelvű, tökéletes technikájú, disztichonos summázatai 
három evangéliumhoz (Márkét kihagyta) és az Apostolok cselekedeteihez.  

 

3. 2. 2. Protestáns fordítások 

Heltai Gáspár tudósokból álló munkacsoportot szervezett a bibliai könyvek 
magyarítására (1551–1565), s műhelyében néhány ószövetségi könyv híján teljesnek 
mondható fordítás készült el, mely hat kötetben látott napvilágot (ZVARA 2003: 14).  

Melius Juhász Péter szintén szerette volna magyarra fordítani a teljes bibliát, ám ebből 
csak részek jelentek meg: 1565-ben a Krónikák könyvei, a Jób Könyve, Sámuel és a Királyok 
két-két könyve. Héberből, azaz „a zsidó nyelvnek igazságából” fordítotott, Wittembergben 
kiváló nyelvtudást szerzett, rabbinikus forrásokat is használt, sőt a kabbala is eljutott hozzá 
(DÁN 1973. 72–87). Stilárisan viszonylag szürke nyelvet használ, ám kommentárjaiban olykor 
egészen bizarr és eleven nyelvi fordulatokat is megenged: Sába királynéja „nem ihagott-
vihagott a Salamon praedicatióján, mint a mostani magaúnt népek”, olykor közmondásokat is 
beiktat („Könnyű kopaszt borotválni”). Szójátékai néha erőltetettek, a misét rendre mesének 
írja, a kardinálok helyett kárcsinálókat mond, de élénkítő hatásúak.  Az Újtestamentum-
fordítás 1567-ben Szegeden jelent meg, de egyetlen példány sem maradt fenn belőle.  

 Félegyházi Tamás 1586-ban adta ki Újtestamentumát, de a kiadást már nem érhette 
meg, a munkát Gönci György fejezte be.  
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A első fennmaradt és teljesnek tekinthető magyar nyelvű bibliafordítás a nagykárolyi 
születésű gönci prédikátor (majd esperes) Károli (Károlyi) Gáspár (1530?–1591) nevéhez 
fűződik, aki Heltaihoz hasonlóan valószínűleg másokat is bevont a munkálatokba. 
Tanulmányait Brassóban, Wittembergben és Strassburgban végezte. Bod Péter szerint 
Svájcban is megfordult.  Károli református (kálvinista) fordítása az ún. Vizsolyi Biblia, 1590-ben 
jelent meg. A mű ajánlásában leszögezi: az emberélet célja az „isteni esméret”, de erre az 
ember Isten akarata nélkül nem lenne képes: „ő tanít minket magára.” Ebben az előszóban 
megindokolja a fordítás szükségességét, beszámol elveiről. Ő magyar Bibliát visz ajándékul az 
Isten házába. Ismerte a korábbi magyar fordításokat, az alapszövegekre is támaszkodott, de 
számos más forrást felhasznált: a Vulgata, a Septuaginta szövegét, a domokos rendi Sanctes 
Pagninus latin fordítását, Franciscus Vatablus magyarázó jegyzeteit. Sebastian Münster 
munkáját is kiaknázta. Fordítás közben vezérfonalul főként Franciscus Junius és Immanuel 
Tremellius héber eredetiből készült szoros latin fordítását követte. Bencédi Székely István 
zsoltárfordításaiból egész mondatnyi részeket emelt át. Károli Vulgata-ellenes érvrendszere a 
fordítás előszavában Martin Chemnitius lutheránus teológustól származtatható (P. 
VÁSÁRHELYI 2005: 37). Az elöljáró beszéd alapkérdései: számít-e az értelmezési hagyomány a 
Szentíráson túl, mi a helyzet a kanonikus és az apokrif könyvek viszonyával, mennyire 
kulcsfontosságú a Vulgata tekintélye, ki magyarázhatja a Szentírást. A fordítás 
forráskritikájával kapcsolatban érdemes idézni Komoróczy Géza megállapítását, melyet az 
Énekek Éneke Károli-féle fordítása kapcsán fogalmazott meg: „A különben is sajnálatosan 
sekélyes, többnyire felekezeti provincializmusba fulladó Károli-kutatás mindmáig nem 
tisztázta megnyugtató módon Károli fordításának filológiai alapproblémáit. Károli javára írja 
például, hogy a héber eredeti alapján, vagy legalábbis annak figyelembevételével dolgozott. 
Ez, vizsgálataink szerint, legalább az Énekek éneke esetén tévedés. E sorok írója Károli Énekek 
éneke-fordítását nemcsak a héber szöveggel vetette egybe, de azokkal a latin fordításokkal is, 
amelyeket előszavában maga Károli is forrásaiként jelölt meg. Ennek során kiderült, hogy 
Károli hebraizmusai egytől egyig latinból, Immanuel Tremellius zsidó származású 
teológusprofesszor 1532-ben Amszterdamban kiadott, majd még néhányszor megjelent, 
meglehetősen szolgai latin fordításából származnak, amit mutat az is, hogy ha eltérés van 
egyfelől a héber szöveg, másfelől Tremellius között, Károli sosem a héberhez csatlakozik. 
Idegen megoldásai Tremellius nehézkességeiből erednek. Az Énekek énekéhez tehát aligha 
használt héber szöveget.” (KOMORÓCZY 1970: 101). Dán Róbert nyomán megállapítható, 
hogy a korabeli bibliafordítók a héber szöveget inkább csak ellenőrző szövegként használták, 
és jobbára a hébert követő latin fordításokhoz folyamodtak (DÁN 1973: 61).  

Szenci Molnár Albert kétszer is sajtó alá rendezte Károli fordítását: az 1608-as 
változatot Hanaui, az 1612-est Oppenheimi Bibliaként emlegetik. Molnár szövegkiadói, 
szerkesztői stratégiáit, a mű fogadtatását és a bibliakiadás kiváltotta katolikus–protestáns 
polémiákat Vásárhelyi Judit elemezte. Szenci Molnár korrekciói ellenére „szent szövegként” 
kezelte Károli fordítását, a sajtóhibákat kigyomlálta, a helyesírást saját nyelvtana elveihez 
igazította, kiegészítette az apparátust, az apokrif könyveket áthelyezte, kivette a kanonikusak 
közül, és lefordította Kálvin eligazítását a kérdésben, pótolta a hiányzó argumentumokat, 
olykor korrigált, a Károli-glosszák egy-egy magyar szavára cserélte a főszöveg idegen 
kifejezéseit (P. VÁSÁRHELYI 2006: 80–84; 111–113).  

Hosszabb idő után Komáromi Csipkés György készített egy új, átdolgozott protestáns 
fordítást (1719), mely sok tekintetben ugyan felülmúlta Károlyiét, de ki nem szorította. 

 
3. 2. 3. Katolikus fordítás 
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Az erazmista bibliafordítók fordításrészletei után az első teljes katolikus bibliafordítás 

sokáig váratott magára, mivel a Tridenti Zsinaton (1545–1563) győzött az a párt, mely nem 
támogatta, sőt 1596-tól egyenesen tiltotta a szentírás anyanyelvi fordításait és azok olvasását 
(ZVARA 2003: 13).  Hivatalosan a katolikus egyház csak 1754-ben engedélyezte a biblia 
anyanyelvi megjelenéseit. Az ellenreformáció (illetve a katolikus megújhodás) mozgalma 
viszont már jóval korábban életre hívta a katolikus magyar változatot, Káldi György 
gördülékeny, üde nyelvezetű munkáját, mely 1626-ban jelent meg Bécsben Szent Biblia címen. 
A magyarítás az „igaz régi deák bötű” alapján, azaz a Vulgata nyomán készült. A fordítást 
Pázmány Péter és a vallástoleranciájáról is nevezetes protestáns fejedelem, Bethlen Gábor 
egyaránt támogatta. 

 
3. 3. Zsoltárfordítások és zsoltárparafrázisok 
 

Bencédi Székely István szintén tervbe vette a szentírás lefordítását, ám csak a zsoltárok 
prózafordítása készült el (Krakkó, 1548). Héber forrásokat is használt, a posztbiblikus 
kommentárirodalom eredményeire is támaszkodott, egyes zsoltárok argumentumait viszont 
a Vulgatából vette (DÁN 1973: 47–60).  

Bogáti Fazekas Miklós (1587–89) zsoltárparafrázisai szombatos körökben voltak 
népszerűek, Szenci Molnár Albert teljes református (1607), Thordai János (1627) teljes 
unitárius Psalteriumot fordított.  

A zsoltáréneklés (a verses magyarítások) megnövekedett szerepe a protestáns 
egyházaknál Sztárai Mihállyal (1500? –1575) kezdődik, őt tartják a gyülekezeti zsoltáréneklés 
megteremtőjének, számos dallamot is komponált. 16 zsoltárt dolgozott át. A 
gondolatmenetet mindig szigorúan tartja, Horváth János szerint „inkább terjengős tolmácsai, 
mintsem ihletett újraköltései az eredetieknek” (HORVÁTH 1957: 66).  Legsikerültebbeknek a 
10., 23. 28. és a 74. zsoltár átültetéseit tartják.  

 Nevezetesnek számít Kecskeméti Vég Mihály „Mikoron Dávid nagy búsultában” 
kezdetű, egyéni színekben, vibráló líraiságban tobzódó zsoltárparafrázisa (az 55. zsoltár átirata 
– a Vulgata szerint az 56.). Kodály Zoltán felhasználta a Psalmus Hungaricushoz (1923). „Szebb, 
erőteljesebb fordítás ez, mint akár a Szenczi Molnáré” – írja Horváth János (HORVÁTH 1957: 
250).  

Szegedi Gergely tíz zsoltárparafrázisát is kiemelkedőnek ítélik a kor viszonylatában. 
Egyes parafrázisait konkrét címzetteknek írta: a 112. zsoltárt például pap Benedek kassai 
kereskedőnek, ezért a versfőkben az ő neve szerepel. Lírai telítettsége miatt ki szokás emelni 
Zeleméri László 2. zsoltárból készült parafrázisát is. Balassi Bálint istenes költészetének is 
jelentékeny részét teszik ki bravúros zsoltárparafrázisai. 

 Szenci Molnár Albert (1574–1634) zsoltárfordításai Psalterium Ungaricum címen 
jelentek meg. Ismerte és használta Clément Marot és Theodor Beza (francia és latin) 
parafrázisait, Ambrosius Lobwasser német interpretációit, Andreas Spethe latin fordítását. 
Magyar elődeit szintén alaposan tanulmányozta, sokra becsülte Sztárai Mihályt, Szegedi 
Gergelyt, noha fordításaik szerinte „igen paraszt versekben vadnak”. Gúnyosan írt a históriás 
énekköltők (Tinódi) vala-vala rímeiről, a legtöbbre a költők közül Balassit tartotta. Nem érezte 
magát szó szoros értelemben poétának, a vallásos áhitat hevítette, célja „csak” az ige hű 
tolmácsolása volt (BÁN 1978: 138). Imre Mihály ugyanakkor pontosan mutatja be, hogy míg 
ajánlásaiban „az alkotói önérték degradációja” nem egyszer „többlépcsős pszeudominutiós 
gondolatmenetben halad, álvituperatív felhanggal jelenik meg,” a fordító „zsoltárfordításait 
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önérzetesen az európai teljesítmények közé helyezi”, az igaz értelem primátusának 
hangoztatása az esztétikai megformálással szemben pedig a zsoltárfordítók „Luther óta 
napirenden lévő crédóját visszhangozza”, vagyis lekicsinylő megjegyzései szerénységi 
toposzok, s valójában egy speciális egyensúlypoétikáról van szó értelem és dekorativitás 
között (IMRE 2009: 235–261). A „fondamentombéli igaz értelmet” a Károli-féle 
bibliafordításban ellenőrizte, ami annyit jelent, hogy a bizonytalan helyeket Károli nyomán 
oldotta meg (CSÁSZÁR 1914: 157–170, 279–299, 403–417). Szenci Molnár rím- és 
verstechnikája nem éri utol se Balassit, se Rimayt, noha közel 150 versformát honosított meg 
költészetünkben, s műfordításaiban gyaníthatóan egyfajta folytonosan önmagára és 
környezetére reflektáló „szereplírát” is művelt (TŐZSÉR 1984: 17–48).  
 

3. 4. Bibliai históriák 

 

A bibliai história olyan epikus ének, mely tárgyát a szentírásból veszi. Versbe szedett 
bibliai történetekről van szó, melyek meglehetősen szorosan tapadnak az ősszöveghez, ezért 
a művészi invenció inkább a megformálás erejében mutatkozik meg. A műfaj egyik 
kezdeményezője Batizi András, protestáns énekszerző volt 1540-ből való Vitéz Gedeonról 
szóló históriájával (HORVÁTH 1957: 42). Négy bibliai históriát költött: a kis, 300 tagú seregével 
(és Isten segítségével) 135 000 pogányt lekaszaboló vitéz Gedeon története mellett írt a bűnös 
Ninivében a prófétaságot „rühellő” Jónás prófétáról, mely Babits Jónás könyvének is forrása 
volt. Megénekelte Zsuzsanna ártatlanságának történetét, akit két gonosz agg bíró igyekezett 
befeketíteni, valamint Izsák és Rebeka házasságának történetét. Horváth János a „csupasz 
narráció” és a „naiv költészet” varázsát emeli ki (HORVÁTH 1957: 43), mivel Batizi költői 
programja nem a szórakoztatás, hanem az okulás és az allegorikus erkölcstanítás. Batizi 11 
gyülekezeti éneket és egy házassági éneket (mely magába foglalja a 127–8. zsoltár fordítását) 
is költött.  
 Sztárai Mihály zsoltárparafrázisai, hitvitadrámái mellett az epikus költészetet is művelte: 
három bibliai históriát írt, előbb az állhatatos Eleázár népszerű (két másik feldolgozása is 
ismert Bornemisza Miklós és Zombori Antal tollából) történetét (1546), akit hét fiával együtt 
a pogány uralkodó nem tudott rávenni arra, hogy megszegje hitét, és disznóhúst egyen. Fő 
forrása a Makkabeusok könyvének 6–7. fejezete volt, mely a vértanúság-történetek 
prototípusát képviselte. Valószínűleg közvetve felhasználta Erasmus Pseudo-Josephus 
könyvét is, s kapcsolódott a Makkabeus-történetet szimbolikus jelentőséggel felruházó 
európai protestáns vonulathoz. A fiúk száma a mózesi törvényeket jelképezi, a mártírok anyja 
pedig Júdeát. A história a végveszélybe jutott nép és az Úristen viszonyának népszerű 
példázata lesz (ÁCS 1997: 199–216).  Sz. Illyésnek és Ákháb királynak idejében lött dolgokról c. 
költeménye (1549) hőse a zsidó vallástól Bálhoz átpártolt Ákháb király, akinek országát ezért 
Isten szárazsággal sújtja, illetve a tüzes szekéren égbe ragadott Illés próféta, akit éhínség 
idején egy özvegyasszony etetett, noha csak maréknyi lisztje volt. Ákháb a tévelygés, Illyés az 
üldözött vallás, az öregasszony a tápláló egyház megtestesítője lesz (HORVÁTH 1957: 67–68). 
Az Holofernes és Judit asszony históriája (1552), melyet Tinódi Sebestyén is feldolgozott (az ő 
műve világiasabbra sikeredett), az ellenség csellel való legyőzésének szép példája: ez Sztárai 
legkidolgozottabb költői munkája. Tinódi megírta Dávid és a filiszteus Góliát harcát (1549), és 
Jónás történetét is megverselte. 
 Kákonyi Péter „veszteg ültében” 1544-ben versbe szedte Asvérus perzsa király és Eszter 
históriáját. Asvérus története az asszonyi engedetlenség ellen íródott: Asvérus felesége, Vásti 
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szeméremből nem jelent meg a részeg király lakomáján, ezért az elbocsátotta, és Esztert vette 
nőül. Kákonyi (akárcsak kásőbb Fekete Imre) feldolgozta Sámson történetét is, mely a női 
árulás iskolapéldája lesz. 
 Dézsi András tollából öt bibliai história is ismert: az Izsák feláldozásáról szóló 
kompaktságával és érzelmes betéteivel emelkedik ki, Az iffjú Tóbiás házasságáról írt 
költemény egyes részletei modern költői hőfokon izzanak. Némely történet (a lévitáké vagy a 
makkabeusoké) gyakran beleveszik a vers tanulságába vagy csak utalásszerűen idéződik meg. 
Dézsi lévitákról szóló történetének párja Békési Balázs Szodoma és Gomorra pusztulását 
megéneklő mozaikos históriája (1559). Biai Gáspár Dávid és Betsabé történetét dolgozta fel, 
Nagybánkai Mátyás Józsefét (1556).  
 Torkos János Absolon-históriája terjedelmes „szép intések” közbeiktatásával meséli el a 
vérfertőző szerelem történetét (Amnón, a féltestvérük megerőszakolja Támárt), a 
testvérgyilkosság iszonyatát (Absolon megöleti Amnónt), Absolon lázadását apja, Dávid ellen, 
és a főhős halálát. A kompozíció szétmálik, belső dinamikája sokszor sérül (HORVÁTH 1957: 
440).  
 Sztárai Miklós az özönvízről énekelt (1576): Noé alakjában nála Krisztus metaforikus 
képe jelenik meg.  
 Illyefalvi István a bibliai alapokra építkező, de euripidészi elemekkel drámává bővített 
Buchanan-féle Jephte-tragédiát dolgozza át verses elbeszéléssé (a dráma újraírását, fordítását 
Balassi Bálint is tervbe vette). Jephte fattyúnak születik, akit testvérei elüldöznek. Nagyszerű 
vitéz lesz belőle: az ammoniták miatt végveszélybe kerülő zsidók hozzá folyamodnak 
segítségért, amit kitaszítása ellenére nem tagad meg. Fogadalmat tesz, hogy ha győz, 
feláldozza istennek az első embert, akivel találkozik. Jephtét a diadal után először imádott 
felesége üdvözli: Jephte iszonyú hányódás és lelki gyötrelem után beteljesíti Isten akaratát, a 
feleség, Iphis önként vállalja sorsát, s mint Iphigenia Euripidésznél, az áldozati oltáron várja, 
hogy elmetsszék a torkát (HORVÁTH 1957: 444–445).  
  Ilosvai Selymes Péter bibliai históriái közül kiemelkedik a Szent Pálról szóló (Debrecen, 
1674), melyet az Apostolok Cselekedetei alapján írt 1564-ben. Saul megtérését, térítő útját és 
elfogatását meséli el. Ptolomeus királynak históriája c. művében a Septuaginta 
keletkezéstörténetét verselte meg Ariszteasz nyomán. Ptolomeus Philadelphus Kr. e. 285 
körül az alexandriai, héberül már alig tudó zsidók számára 70 (72) tudóssal lefordíttatja az 
ószövetséget 70 (72) nap alatt. A mű két részből áll: a fordítás történetének leírása, a fordítás 
átadása utáni conviviumok leírása. Naponként tartott lakomákon a 72 fordító megfelel 
Ptolomeus összesen 72 (sokszor meglepően bizarr, nem teológiai) kérdésére (120 strófában 
tárgyalja a kérdéseket és a válaszokat). Pl.: „Hogy lesz kellemes a lakoma?  Ha hegedüsöket 
hallgatunk. / Hogy lehet félelem nélkül élni? A lelkiismeret szavát követve. / Mi a bölcsesség 
gyümölcse? A léleknek csendessége, lelki öröm.”  Míg Ptolomeus könyvtárában 200 000 könyv 
van, Ilosvai panaszkodik, hogy Magyarországon az uraknál nem igen lát könyvet, csak pintes 
serleget és ostáblát. A história áttételesen a magyar bibliafordítások állapotáról is szól. 
 A műfaj egyik utolsó ékköve Bogáti Fazekas Mihály dramatizált Énekek éneke átköltése 
1584-ből, mely jelentős mértékben szakad el az ősszövegtől és válik a magyar szerelmi 
költészet egyik legszebb költői megnyilvánulásává. A népszerű műfaj a 17. század elejére 
elerőtlenedik, a század közepére pedig szinte teljesen elhal.  
 
 
3. 5. Bibliai tárgyú drámák 
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Az ún. Segesvári töredék (1575? 1576?) kötéstáblából került elő 1964-ben. A bibliai 
tárgyú drámarészlet a tüzes kemencébe zárt három zsidó ifjú történetéről szól. Nebukadnezár 
elrendeli, hogy az ország nemesei jelenjenek meg egy bálványisten felavatási ünnepségén. 
Három ifjú ezt megtagadja. A darab másik rétege a Király szolgáit (Jancsi, Péter) is bemutatja, 
ők állítják fel az Aranyképet (Jancsi lelke mélyén ellenzi). A drámában maga az Aranykép is 
megszólal, s a szereplők közt találjuk a Sátánt és Venus istennőt is. A műből mindössze 219 
sornyi töredék ismert (LATZKOVITS 2007: 257– 259). 

Szegedi Lőrinc (?–1594) Theophania c. bibliai ihletésű darabja prózai fordítás Nicolaus 
Selnecker lutheránus prédikátor négyfelvonásos latin verses drámájából. Ádám és Éva a 
gyerekeiket, Kaint, Sethet és Ábelt nevelik. Éva sajnálja, hogy idáig juttatta a családot az 
ősbűnnel, de vigasztalja Krisztus majdani eljövetele. Ádám jó családapaként megbocsátott 
Évának. Ábel és Séth példás életet élnek, Káin csak a kígyóval szeret játszadozni. Isten 
meglátogatja Éva családját (míg Ádám dolgozik): Ábel és Séth felmondják a leckét (az egyik a 
tízparancsolatot, a másik a Miatyánkot), Kain viszont mindent „elfelejtett”. A latin változat 
folytatása az, hogy Isten kijelöli a fiúk jövőjét: Ábel pap lesz, Séth uralkodó és Káin paraszt. 
Horváth János szerint a darab a protestáns családmodell anakronisztikus visszavetítése a 
bibliai időkre (HORVÁTH 1957: 306–309). 

 
3.6. Az egyháztörténeti tárgyú históriák 
 

Sztárai Mihály két egyháztörténeti tárgyú epikus éneket írt: az egyik Szent Athanasius 
alexandriai püspök (modern értelmezésben a pápai tévelygés ellen hadakozó Luther ősképe) 
ariánus tanok elleni fellépését tárgyalja, a másik Cranmerus Tamás (Thomas Cranmer), az első 
protestáns canterbury érsek mártíhaláláról szól. I. (Katolikus vagy Véres) Mária, noha a 
történészek szerint Cranmer többször is megtagadta protestáns „eltévelyedését”, 1556-ban 
mégis máglyára küldte. „Cranmerus érsek, a tiszteletre méltó kopasz vénember alakjában 
Sztárai úgy magasul elénk, mint a birtokolt igazság élő szobra, szemben a pápista hazugsággal, 
meg nem alkuvón viszi a makulátlan zászlót, mely a küzdelem örvényében mégis foltot kap” – 
jellemzi frappánsan Sztárai költői-elbeszélői magatartását Weöres Sándor (WEÖRES 2010: 
140). 

Tőke Ferenc  Spira Ferenc (Francesco Spiera) olasz kálvinista jogász históriáját dolgozta 
fel Az istennek röttenetes haragjáról című históriás énekében. Spiera protestáns lett, majd a 
velencei inkvizíció előtt 1548-ban a pápai bűnbocsánat reményében megbánta tettét, 
megtagadta a vallását. Erre betegségbe, illetve mély depresszióba esett – ezt Tőke Isten 
büntetéseként értelmezi. A história legjobb része a velencei úton kibontakozó certamen: 
Spiera lelke hite melletti kitartásra, ördögtől megszállt teste hitelvei feladására készteti 
(HORVÁTH 1957: 216–217). 
 
3. 7. Pillantás a hitvitairodalomra 
 

Ozorai Imre (1500?–1550?) fő műve, a latin című De Christo et eius ecclesia, item de 
Antichristo eiusque Ecclesia (Az Cristusrul és az ű egyházárúl esmét az Antichristusrul és az ű 
egyházárúl)  1546-ban Krakkóban kiadott vitairata „az első protestáns szellemű könyv a 
magyar nyelven nyomtatottak közül” (HOTVÁTH 1957: 31).  A próféták szerint (Ezékiel, 
Zakariás és Dániel) Isten országának eljövetelét meg fogja előzni az ellenmessiás, az 
Antikrisztus uralma. Noha Luther a pápában látta az Antikrisztust, akinek uralmát a visszatérő 
Krisztus dönti majd meg, Ozorai az ördög által megszállt lelkekben fedezte fel azt. A lelki 
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Antikrisztus mellett a testi is megjelenik, ez pedig a török. Ozorai a katolikus egyház 
„elfajzásában” látja Krisztus egyházának pusztulását. 

Dévai Bíró Mátyást (1500?–1545 első fele) Schesaeus Keresztély magyar Lutherként 
emlegeti eposzában. A reformáció korának jelentős hitvitázója és írója volt. A lutheri-
melanchtoni irány képviselője, az ágostai hitvallás egyik első magyar terjesztője. 
Wittembergben és Krakkóban tanult. Első ismert művei latin nyelvű hitvitairatok, 52 
cikkelyben állította össze a keresztyén hit főbb tanait. At tíz parancsolatnak, ah hit 
ágazatainak, am mi Atyánknak, és ah hit pecsétinek röviden való magyarázatja c. műve 
katekizmus jellegű, felnőttek vallási oktatására szolgáló munka. A bevezetőben leszögezi: Isten 
megparancsolja nekünk, hogy kutassuk az ő dolgait és értsük meg önmagunkat is, Isten csak 
jelből és igéből ismerhető meg. Tökéletessége csak Istennek van, de nekünk is hasonlatossá 
kell válnunk hozzá. A tökéletességet Ádám is birtokolta a bűnbeesés előtt. Csak a hit által 
üdvözülhetünk. A szerkezetet a cím jól mutatja, a munka valóban a benne foglalt három 
dologgal foglalkozik. Alapelve: „Istennek kell inkább engednönk, hogynem embereknek.” 
„Keresztyén” értelmezést kínál, mely nála ahol lehet, eltér a katolikustól (pl. a képek tisztelete, 
az ünnep megszentelése). A szerző allegorikus módszert alkalmaz, pl. Egyiptom a hitetlenség 
sötétségét jelképezi a lélekben, a fáraó az ördög stb. A szüzességi fogadalmat egyenesen 
haszontalannak tartja az üdvösség szempontjából. A Credo magyarázatába beilleszti latin 
nyelvű hitvitairatainak tapasztalatait. Szerinte a keresztyének nem hiszik a purgatórium tanát, 
a szenteknek nincs nagyobb érdemük, mint a tiszta életű halandónak, Szűz Mária is csak szent 
fia által üdvözült. A hit külső jelei képezik e fejezet tárgyát (pl. keresztség, úrvacsora, mise, 
feloldozás, gyónás). Két szín alatt kellene áldozni, a mise Krisztus testamentumának jele, de 
nem engesztelő, hanem csak hálaadó áldozat, halottért nem mondható mise, csak önmagunk, 
egyénileg vehetünk részt a hitben. 

A legharcosabb reformátor Melius (Méliusz) Juhász Péter (1536?–1572) volt. 
Debrecent ő tette kálvinista Rómává. Ő volt az ún. Debreceni Hitvallás szerkesztője, az első 
magyar nyelvű növénytan (Herbarium, 1578) és református imakönyv megalkotója. Horváth 
János szerint: „pályafutása kész egyháztörténet” (HORVÁTH 1957: 281.), egész életében 
hadakozott: hol a katolikusokkal, hol a lutheránusokkal, hol pedig a szentháromságtagadókkal. 
Az ún. Debreceni – Egervölgyi Hitvallásban fő zsinati vallástételeket foglal össze: két latin 
nyelvű szövegről van szó (Confessio Ecclesiae Debreciensis, Confessio Catholica). Horváth 
szerint „meglehetősen vegyes, rendszertelen, sok helyt pallérozatlan latinságú, sietős munka”, 
teológusként Melius a „szélsőséges tradicionalizmus” híve (HORVÁTH 1957: 281–283). Csak a 
keresztség és az úrvacsora szentségét ismerte el, a bűnbeesés előtt szerinte létezett szabad 
akarat, de utána megszűnt, hogy a majdani újjászületés után a választottakban újra 
érvényesüljön. Megfogalmazta a predesztináció elvét, az úrvacsoratant – a jegyek, azaz a 
kenyér, a bor, csak nevét veszik fel a jegyeztetett dolognak (testnek és vérnek), nem a 
lényegét, nincs átlényegülés –, a házasságot a papok számára is engedélyezettnek tartotta, az 
orgonahasználatot pápista szokásnak mondta, a paráznaságot halállal javasolta büntetni. Az 
egyházi éneklés szerinte csak akkor helyeselhető, ha a szövege a szentírásból ered és ha 
anyanyelvű. Elvetette a katolikus énekkultúra dekorativitását és arisztokratizmusát. 

Fontosabb vitapartnerei között találjuk Francesco Stancarót, Arany Tamást és Dávid 
Ferencet. Stancaro szerint Krisztus csak emberi természetét illetően tartható közbenjárónak. 
Melius Krisztust isteni természete alapján is annak tartotta. Melius Arany Tamás 
„tévelygéseinek” 36 tételből álló listáját állította össze. Arany szerint pl. Krisztus nem Isten, 
hanem az Isten és egy ember fia, a Szentlélek sem Isten, hanem az Úr szerelme, Ádám bűne 
már az isteni mindentudásnak köszönhetően a bűnbeesés előtt is megvolt stb. Dávid Ferenc, 
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aki sokáig Melius harcostársa volt, fokozatosan vált szenthároság-tagadóvá. E tan szerint a 
Szentháromság léte nem következik a Bibliából, hanem utólagos kreáció. Az eszmerendszer 
nemzetközi alakjai közül Szervét (Servet) Mihály (Miguel Serveto) spanyol humanista 
polihisztor, az olasz Francesco Stancaro és Blandrata György (Giorgio Biandrata) voltak 
közvetlen hatással az erdélyi antitrinitárius tanokra. Biandrata János Zsigmond fejedelem 
orvosa lett, Gyulafehérváron halt meg, Stancaro 1553 és 1557 között Erdélyben élt. Biandrata 
megnyerte tanainak az uralkodót és Dávid Ferencet is. Miután azonban Dávid tovább 
radikalizálódott (megszüntette a gyerekkeresztelést és Krisztus imádását), maga is részt vett 
Dávid erőszakos félreállításában.  

Melius programszerűen publikálta prédikációskönyveit, melyekben eluralkodott a 
részletező írámagyarázat, s nem egyszer e szövegei is hitvitázó jelleget kaptak. Krisztus 
közbenjárásáról (1561) c. műve pl. Stancaro és hívei ellen íródott.  „Komor, bibliás pátosz” 
jellemzi, kemény magatartását a „konfesszionális szemléletű protestáns egyháztörténetírás” 
a „református egyház megerősítéseként, sőt megmentéseként ünnepelte, és szívesen 
hasonlította Calvin genfi tevékenységéhez” (BÁN 1976: 74). Weöres Sándor így jellemzi Melius 
„kupolaépítésű vitairatát” a modern irodalmár szemszögéből: „Eszme-menetekből épülő 
bolthajtásai elegánsak és impozánsak, a mű mégis rossz” (WEÖRES 2010: 156). 

 
Dávid Ferenc számos vitairata közül (a latin nyelvűek némelyikét Biandratának 

tulajdonítják) kiemelkedik a Rövid magyarázat, mely négy részből áll: az első egység a 
szentháromságról szóló tanítás viszontagságait foglalja össze, különös tekintettel annak 
ellenzőire. A második egység az eddigi reformációval kapcsolatos elégedetlenségéről szól: a 
reformáció még mindig befejezetlen. A harmadik rész egy prédikáció, mely a szentháromság-
tagadást igazolja, a negyedik rész pedig módszertani jellegű, a szentírás-magyarázat 
alapelveire tanít. Prédikációiban kizárólag a szentírásra támaszkodik, minden egyéb forrást 
elvet. Rövid útmutatás c. művében erre példát is ad: Krisztus új Ádámként jelenik meg a 
második teremtés alkalmával, mely az újvilág megteremtését jelzi az óvilág létrejötte után. A 
halál is megkettőződik: van testi és lelki halál. Dávid Lelio és Fausto Soccini tanaiból veszi át 
krisztológiai szemléletét, mely Krisztust különleges, bűntelen, Szentlélektől fogant, isteni 
képességekkel bíró embernek tartja, akit Mária szült a világra, és korábban nem létezett, így 
nem is lehet a Szentháromság második személye. (E nézet később radikalizálódott: a 
monadorantista irány Jézus Atyától eredő istenségét is megkérdőjelezte.) Ehhez tapasztotta 
Servet anabaptista jellegű teológiájának bizonyos spirituális elemeit. 1570-re jósolta Krisztus 
ezeréves földi országát. Az unitárius tanokat a lutheri tanokkal induló reformáció legmagasabb 
fejlődési fokaként értelmezte. Míg János Zsigmond alatt Erdély a vallási tolerancia országa volt, 
1571 után Báthory István tiltani kezdte az unitárius könyvkiadást, korlátozta az egyház 
hatókörét. 1579-ben elítélték tiltott vallási reformokért és radikalizmusért (vagy a 
monadorantizmus kötelező tételéért, vagy Matthias Vehe-Glirius szinte kizárólagos 
ótestamentum-központúságának bizonyos fokú tolerálása miatt): a dévai várbörtönben halt 
meg, halála pedig idővel a hívek szemében mártíriumnak minősült (BALÁZS 1988). 
 
3. 8. Hitvitadrámák 
 

Sztárai Mihály a hitvitát a színpadra állította. Drámáit szerény drámai erő jellemzi, 
inkább dramatizált traktátusnak hatnak, tételesek és sarkítottak. Különösségük abban áll, hogy 
magyar tárgyúak, nem fordítások vagy adaptációk. Egy-egy alak tipizált megformálása 
helyenként szerencsésnek mondható (Böröck pap, Vikárius), de a túlzottan sarkított pártosság 
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ezt is gyengíti. A Papok házassága 1550-ben jelent meg, igen töredékesen fennmaradt 
komédia erős aktuálpolitikai éllel. Tárgya a cölibátus kérdésköre. A vaskaszentmártoni zsinat 
alkalmából íródott.  A töredéket egy 16. századi erdélyi kiadvány kötéstáblájából áztatták ki. 
Az evangélikus Tamás pap és Borbás bíró bizonyítják a pápa előtt, hogy a házasság Isten 
ajándéka, s csak 553 éve tilos. Böröck papot és Vikáriust meg is győzik, belátják, hogy tévedtek. 
A mű hamis kolofónnal jelent meg (nem Krakkóban adták ki, hanem Kolozsvárt), de 
bizonyíthatóan Sztárai műve, mert: a töredék szereplői felbukkannak Az igaz papság tiköre c. 
műben is, és mert az utóbbiban konkrét utalás is van a papok házasságáról szóló darabra. Az 
igaz papság tiköre (Comedia lepidissima de sacerdotio) 1544 és 1551 közt keletkezett Laskón, 
Huszár Gál adta ki Magyaróváron 1559-ben. A reformáció fő tételeinek dramatizált rögzítése, 
agitációs-propagandisztikus dráma a katolicizmussal szemben, fő tárgy: a pappá szentelés 
ceremóniája. Az egyetlen jelenetként megírt első felvonásban a tanulatlan Antal bírót a 
teológiailag képzett lutheránus Borbás bíró oktatja ki a papi tisztség mibenlétéről. Előbb a 
katolikus pappá szentelést, majd a rítusokat parodizálják. A vita egyre inkább kiszélesedik, 
előbb csak Antal és Borbás közt, majd ki-ki hívja a maga papját: a jóindulatú, de nem túlzottan 
okos Antal a parasztosan gyarló Böröck papot, a hihetetlenül és hiteltelenül túlképzett Borbás 
bíró a bölcs Tamást (ez Sztárai alteregója), majd csatlakozik hozzájuk Vikárius és Fráter Lukács. 
Miután nem jutnak dűlőre, a pápa elé tárják ügyüket. Teológiai fejtegetések uralják a mű 
eszmetörténeti szintjét. Borbás Luther tanítását visszhangozza: az igaz egyház valamennyi híve 
egyben pap is (lelki papság). Kétféle papság van: testi, azaz külső, lelki, azaz belső – ez az igaz 
keresztyénség alappillére, ennek főpapja Jézus. A lelki papság három tisztet tölt be: áldozás 
(Krisztus keresztáldozása nyomán), prédikálás (Krisztus példabeszédei nyomán), imádkozás 
(Krisztus imái nyomán). Krisztus áldozatában három elem van: érdem, elégtétel, engesztelés. 
Sztárai konkrét bibliai passzusokból merít és citátumokkal is él. A darabban nincs drámai 
feszültség, pusztán dramatizált teológia marad. Az imádkozás módja is háromféle: az igazság 
áldozatával történő ima (megalázzuk magunkat, lélekvizsgálatot tartunk – vö. 4. zsoltár), a 
dicséret áldozatával történő ima (vö. 15. zsoltár), a jó cselekedet áldozatával történő ima (Pál 
levele a Philippibeliekhez, 4.). A testi papság külső, mert az adott személy választása, nem az 
Úr rendelése, 4 fő tisztet tölt be: prédikálás, a szentségek kiszolgálása, a megoldozás hatalma, 
az átkozásnak hatalma. A darab további fő tárgya a pappá válás módjának kérdésköre. Két fő 
dolog ellen lép fel: olajjal való megszentelés, pilis (Szent Pétert megfogták Rómában és bolond 
módra megnyírták – ezt a megaláztatást újították meg a katolikusok, de mivel a csúfolók műve 
volt, Sztárai bolondságnak tartja). A hitvita ügye a pápa elé kerül, mert ellopták az Úristen 
igéjét és „diákol” mondják (az anyanyelvi istentisztelet programja kiemelten fontos). Tamás 
pap nyíltan vádolja a pápát, mondván: a katolikusok „lopók”, pénzért árulják az Úr testét és 
vérét (misemondás), pénzért szentelnek kispapokat, oktalanok (a pápát bibliai passzusokkal 
szégyeníti meg, illetve a Vita Apollinarisból idéz, mely szerint Péter apostol Apollinarist olaj és 
pilis nélkül pappá szentelte). A pápa már-már fel akarja akasztani magát szégyenében (Tamás: 
„Judas doktoroddal egyetembe”), és beismeri, hogy nem tud se prédikálni, se érvelni, ezért 
Tamás kapálni küldi: „Pápa: Hév ám a kapa nyele. Tamás: Megpökjed te s meghidegedik. 
Mégis jobb kapálnod, mintsem magadat felakasztanod.” A katolikus fél elbukik: Vikárius pap 
varga lesz, Böröczk pap tímár, a püspök pedig kovács. A munkát a lutheri propagandairodalom 
és a német farsangi dráma szatirikus vonulatához sorolhatjuk (UTASI 2013: 56–62). 

A Debreceni disputa (1573) színjáték jellegű dialógus, mely az unitáriusok (Varga, azaz 
Dávid Ferenc) diadalát hirdeti a kálvinista „Péter pápa”, azaz Melius Juhász Péter felett.  A 
disputa szereplői azonosítható kortárs karakterek (a szerző némelyeket szatirikus 
ragadványnévvel – Péter pápa, György kardinál: Czeglédi György, másokat anagrammával – 
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Charianus: Dudich András, másokat körülírással jellemez – olasz doktor: Biandrata). A mű 
három „cselekedetből” áll: a lényegi vita a harmadik részben zajlik le, az első két felvonás a 
háttérmunkáról szól. A vitát három páros disputája alkotja: Péter pápa és Varga Ferenc a 
szentháromságról vitatkoznak, György kardinál és Charianus Krisztusról és Vicarius Pál az olasz 
doktorral a szentlélekről. A műben a szigorú biblicizmus és a vallási tradicionalizmus csap össze 
(HORVÁTH 1957: 361–365).  

A töredékben maradt Nagyváradi dialógus (régebbi nevén komédia) antitrinitárius 
hitvita-paródia, két prédikátor, egy váradi református lelkész és egy szentháromságtagadóvá 
lett hajdani iskolatársa (Czakó Jakab és Szabó István) mérkőzik meg. Balázs Mihály az ún. 
Reformationsdialog műfajával rokonítja. Mintájaként Hans Sachs egyik dialógusa szolgált 
(BALÁZS 1998: 184–196).  
 
3. 9. Értekezések, traktátusok, hitbuzgalmi irodalom 
 

Heltai Gáspár Vígasztaló Könyvecske (1553) c. műve a boldog halálra való 
felkészülésről szóló értekezés. Heltai németből fordította (Johann Spangenberg írta az 
eredetit). A halál csak „aluvás”, természetellenes félni tőle. A könyvben lévő három verses 
betétet is lefordította, méghozzá versben. Az első a kevélység ellen emel szót, a második a 
halál mindenen való hatalmát demonstrálja haláltáncmodorban („Hol vadnak most minnyájan 
a pápák...”), a harmadik halál és ember viszonyát tárgyalja. Heltai Gáspár nevéhez kötődik a 
Háló (1570) – vagy Hispániai vadászság címen is emlegetett értekezés magyarítása is. A munka 
Gonsalvius Reginaldus Montanus (Álnév! Két személyt szoktak azonosítani vele: Antonio del 
Corrót, Casiodoro de Reynát) spanyol szerző 1567-ben latinul megjelent művének magyar 
adaptálása (BALÁZS 1993: 167–196). A fordító könyvét név nélkül adta ki, Károlyi Péter Az egy 
igaz Istenről c. művében írja, hogy Heltai fordította. Az 1550-es évek végén a lutheri eszmék 
hatására felélénkült a spanyol inkvizíció tevékenysége. A mű az inkvizíció szörnyűségeiről ad 
számot, arról, miképp csalják az „ördög” hálójába az inkvizítorok az áldozataikat. Az inkvizíció 
hálója a jámbor keresztényekre vadászik. Az inkvizítorokat „szent vadászoknak” nevezi. A 
főördög a pápa, „minden bűneknek és latorságoknak atyja és patrónusa”. Illusztráló példák is 
szerepelnek benne: 10 áldozat vértanúságának története is bele van szőve. Részletes 
borzalomleírások, a behálózás és a kínzások, megalázások, gúnyolódások részletes lélektani 
leírását adja: fokozatosan a legvéresebb diktatúrák természetrajza bontakozik ki. Látszatra az 
áldozat ügyvédet is kap, illetve gyónhat, de ez utóbbit kifecsegik. A piacon égetik meg őket 
általában elevenen, csak pénzzel, lefizetéssel lehet menekülni, de akkor is sárga, keresztes 
kámzsát kell viselni. A könyv végén a jelenkori pápáról is szól (V. Pius), aki maga is támogatta 
az inkvizíciót. Heltai ekkor már antitrinitárius, hangsúlyozza, hogy a toleráns János Zsigmond 
költségén jelenik meg a könyv. Olykor teljesen abszurd megállapításokig feszíti a húrt, pl. a 
Végező beszédben Szigetvár elestét még szerencsének is tulajdonítja, mondván, így legalább 
a harcban részt vevő katolikus papok kimaradtak a hőn áhított és beígért magyarországi 
hatalomból. Heltai fordítása mellőzi a latin eredeti előszavából a vallási tolerancia bizonyos 
gesztusait: a szerző ugyanis a felekezetiségen felülemelkedve hangoztatja humanista, 
tolerancia iránti elkötelezettségét, az eretnekekkel Gonsalvius szerint semmi esetre sem 
szabad erőszakkal fellépni, hanem Szent Pál intése alapján tanítani és figyelmeztetni kell őket. 
Heltai inkább protestáns vitairattá formálja a szöveget, „felhasználta az alkalmat a régebbi 
lutheránus démonológiájának és újsütetű antitrinitarizmusának összekapcsolására” 
(SZÖRÉNYI 1996: 18–25). 
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Heltai Imádságos könyve (1570–1571) a német lutheránus kegyességi irodalom egyik 
alapművének (Johann Habermann Betbüchleinjének) nívós unitárius átdolgozása az aktuális 
erdélyi viszonyokra.  

Balassi Bálint életművét két prózafordítás keretezi: a Beteg lelkeknek való füves 
kertecske (Krakkó, 1572) Michael Bock lutheránus prédikátor, orvos-botanikus vigasztaló 
iratának (Würzgärtlin für die kranken Seelen, 1562) átültetése, a mű a túlvilági lét 
szempontjából ítéli meg a földi világot. A megpróbáltatások elviselésének lelkigyakorlatos 
könyve: az egyes fejezetek füvekre oszlanak, ezekből kerekül ki a kertecske. A „keserű füvek” 
után a „gyönyörőséges ízű” füvek következnek (bűntudat és bűnbocsánat). A kert metafora: a 
tudósok és művészek találkozóhelye, illetve a lélek maga. Balassi 1572-ben 18 éves volt, 
feltételezték, hogy valójában Bornemisza Péter fordította, mivel Bornemisza 1577-ben újra 
kiadta és átdolgozta a művet. Balassi nevét fel se tüntette, a metaforát eltüntette, Vigasztaló 
könyvnek nevezte a művet, a fű helyett „vigasztaló szó” lett minden fejezet címe. Teológiai 
érvekkel nehezen bizonyítható Balassi kizárólagos szerzősége, valószínűleg közös munkáról 
van szó (KŐSZEGHY 2014: 419–442). A krakkói kiadásból egyetlen példány maradt, ez pedig 
sokáig Nyizsnij Novgorodban volt (hadizsákmány), 2006-ban visszakerült Sárospatakra. 

A Campianus Edmondnak... tíz magyarul írott okai (Bécs, 1607) c. munka a jezsuita 
Edmundus Campianus (1539–1581) Rationes decem (1581) c. polémikus írásának fordítása, 
mely a protestánsok ellen íródott. Az immár katolizált Balassi hét okot fordított le, a többit a 
jezsuita Dobokay Sándor, Balassi gyóntatója magyarította. Jellegzetesen hitvédő írás, a 
katolikus egyház melletti tanúságtételek rendszerezése (az Anyaszentegyház ősisége, a 
zsinatok, az egyházatyák stb.). Balassi kiváló reneszánsz prózanyelven fordít, eleven stílusban, 
saját létterének elemeit is beleiktatja a szövegbe. Kőszeghy Péter amellett érvel (inkább csak 
érzelmileg), hogy Balassi érdekből, feladatként, a Habsburg-hűség bizonyítása végett 
fordította (KŐSZEGHY 2014: 446–449) ezt az egykori hitelveivel ellentétes munkát. Edmund 
Campion 1574 és 80 között Brünnben és Prágában élt, Balassi elvben személyesen is 
találkozhatott vele. A szintén konvertita Campion nagy erudícióval megírt művét titokban 
nyomtatták ki: a „lázadó jezsuitát” Angliában katolikus összeesküvés szervezése címén 
kivégezték, a katolikus hitéért vállalt mártíriumáért 1970-ben szentté avatták.  A fordítás a 
jezsuita kultúrprogram hazai nyitányához tartozik: a magyar szöveg a protestáns-humanista 
és a katolikus (jezsuita) fordítási és citálási technika két fordítói stratégiájának együttes 
jelenlétét mutatja (HARGITTAY 1999: 661–665).  

  
Szenci Molnár Albert Imádságos könyvecskéje (1621) hiánypótló fordításnak bizonyult 

a kegyességi-ájtatossági irodalom szempontjából is. Kálvin Institúcióinak magyarítása 
(Keresztyéni Religiora es igaz hitre való tanitás) a legjelentősebb prózaátültetése. Szenci a 
tiszta latinság híve, s a latin ciceronianizmusnak megfelelő magyarságot próbál meg 
kialakítani. Terminológiai jártasságáról szótára is tanúskodik. Fordítói stílusa gyakran lesz 
expresszívebb a forrásszövegénél, számos népi kifejezés, elem vegyül a szaknyelvvel. Olykor 
közbeszúrt értelmezéseket is találni nála, magabiztossága gyakran ötvöződik költőiséggel. A 
Kálvin által idézett Vergilius-szakaszokat nem versként tolmácsolja, hanem Junius Melchior 
fordításelméletének megfelelően: prózában. Műfordítói prózastílusa elsősorban a reneszánsz 
retorikára épül (TÉGLÁSY 1978: 59–66). Discursus de summo bono címen (Értekezés a legfőbb 
jóról, 1630) erkölcsfilozófiai fordítást tett közzé. A mű őse Georg Ziegler munkája, Szenci az 
értekezés német verzióját (Discurs vom höchsten Gut) magyarította. A boëthiusi sztoikus 
etikán alapuló, a manierizmus stílusjegyeit is mutató munka 12 fejezetből áll. Három típusra 
osztja a javakat: testi javak (szépség, erő, egészség stb.), a szerencse javai (pénz, hatalom, 
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fényűzés, barátok stb.) és a lélek javai (bölcsesség, tudomány, szeretet stb.).  A legfőbb jó 
természetesen maga Isten (VÁSÁRHELYI 1985: 109–116). Az értekezés számos betéttörténetet 
tartalmaz (anekdota, hősportré, elbeszélés, parafrázis), melyek etikai célzatúak.  
 
3. 10. A prédikációirodalom 
 

Az első magyar nyelvű prédikációs könyvet (Az Úr Jézusnak szent vacsorájáról, 
kínszenvedéséről és dicsőséges feltámadásáról való prédikációk) Huszár Gál (1512?–1575) 
nyomdász és énekszerző adta ki 1558-ban. Énekeskönyve A keresztyéni gyülekezetben való 
isteni dicséretek az evangélikus és a református énekeskönyvek, graduálja az evangélikus 
liturgia alapja lett. A század egyik leghíresebb vándornyomdásza volt (Magyaróvár, Debrecen, 
Sempte), kinyomtatta többek közt Sztárai komédiáját (Az igaz papság tüköre), Bornemisza 
postilláinak első kötetét, Melius Juhász Péter prédikációit, vitairatait (BOTTA 1991). Melius 
Juhász Péter és Dávid Ferenc prédikációi mellett kiemelkednek Bornemisza Péter posztillái. A 
postilla a latin „post illa evangelii textus” (az evangélium ama szavai után) fordulatból kialakult 
műfajnév: szűkebb értelemben a Biblia egyes részeinek népszerű magyarázata, tágabb 
értelemben szentbeszédek gyűjteménye. Luther Kirchenpostille (1525–1527) c. műve jelentős 
hatással volt a protestáns prédikációgyűjteményekre. Bornemisza zólyomi tartózkodása alatt 
kezdte írni mintegy 7500 lapnyi prédikációgyűjteményét: az év összes egyházi ünnepére és 
vasárnapjára írt prédikációt, sőt ugyanarra a napra többet is. 12 évig folyamatosan dolgozott 
rajtuk (1597–1579), míg végül öt kötetben megalkotta az első teljes magyar nyelvű 
postillagyűjteményt. Nála a prédikáció szövegmagyarázó, egzegetikai műfaj, kommentár 
jelleget kap. Tág keret jut a lírai kitárulkozásnak is, a harmadik kötettől megszaporodnak a 
szórakoztató jellegű írások. A szerző ars poeticája: „nem mint prédikációt, hanem mint 
magában olvashatót, úgy tartsad”. A negyedik kötet egyik része határozottan eltávolodott a 
postillaműfajtól, ezt elkülönítette Ördögi kísírtetek címmel. Ez a mű legirodalmibb és 
legmeghökkentőbb része: Az első része az ördög természetével, cseleivel és a védekezés 
módjaival foglalkozik. A második rész példatár az első részhez, illetve általában vett 
prédikációs nyersanyag. Itt számos külföldi forrást is kimutattak, pl. Melanchton Loci 
communes c. művének Joannes Manlius-féle átdolgozását). Az ördög ellen örök harcra 
vagyunk kárhoztatva, ezt hivatott megjeleníteni a kortársak szemében botrányosnak tűnő 
kitárulkozás. Név szerint emleget főúri családokat, főpapokat. Rudolf császár nála pl. az 
ördöggel cimborál alkimista érdeklődése miatt. Bornemiszára Bécsben rá is törtek és 
bebörtönözték, egy kosárban leeresztve szökött, de a kötél elszakadt, lábát törte és sántán 
menekült rejtekhelyére, majd Beckó várába, végül Detrekőre. A lelki élet tökéletes feltárását 
a testiség legintimebb megnyilvánulásainak pőre kitálalása kíséri. Önelemzése szintén 
kendőzetlen pszichológiai mélyfúrás. Számos bájoló imádság feljegyzése révén konzerválta a 
népi vallásosság legősibb gyökereit. A tardoskeddi Szerencse Benedekné szövegeit 
„nagyanyjátul és egy misemondó paptul” tanulta. A kis betétgyűjtemény csúzra való báj, 
fejfájás, torok, ficam, igézet, fekély (öklelet) és geleszta elleni varázsénekek csokra. A 
paráznaság példátlan nyíltsággal kerül terítékre. A parázna férfiak „feleségekkel elől s utól 
élnek szodomita módjára”. A barátok, apácák kegyetlen célponttá válnak: „az apácáknak 
árnyékszékeket rakva találták mindenütt apró gyermek csontjaival.” A perverziók, a zoofília is 
megjelenik: „sokan fírfiú-gyermecskékkel, sok móddal, sokan szamár barommal 
undokoskodnak, némely tehénnel, borjúval, némely disznó és eb barommal.” A paráznaság 
általános, az önkielégítés noha halálos bűn, mégis utat tör magának: „sok undok asszonyok, 
leányzók hurkával morcongottak és némelyeknek bennek szakadt”, „némely asszony és leány 
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bűrből csinált szerszámmal latorkodott”. A homoszexualitás is dívik: „asszony asszonnyal, 
férfiú fírfiúval undokoskodnak”. Kuriózumok és horrorisztikus jelenetek egész sora található a 
műben. Pl. templomi szoborral fajtalankodó ifjú, egy deák a koporsóban tesz magáévá egy 
nemesasszonyt (kommentár: „Piha, undok lator!”). Prédikátorokról is pletykál, anekdotikus 
történeteket kerekít: pl. Kálmancsai Márton leányt tartott inasnak férfiruhában. Az ördög 
olykor eb képében jelenik meg, vagy egy vágfarkasdi eset tanúsága szerint megszállhat egy 
embert: a szerencsétlen áldozat egyszer az ördög, másszor az isten szavait mondta. Egy másik 
személy egy kígyóból készült varázsfőzet révén érteni kezdte az állatok nyelvét – ez is a sátán 
műve. A műben számos novellisztikus jegy található: a legrégibb európai novellásköteteket 
idéző technika jellemzi (Le cento novelle antiche, Novellino). 3-4 soros sztori, melynek lényege 
az újdonság (’novella’ = új, érdekes hír). A híradás mellett a stilizáció gyakran eltörpül 
(NEMESKÜRTY: 1984). Az erkölcsi indíttatás és bizonyosság szintén gátja a novellává 
alakulásnak. Természetesen a novella kritériumai nem kérhetők számon a szerzőn, mivel 
csupán prédikációs segédletről van szó. Az árnyalt önvallomás erőteljes jelenléte igazi 
kuriózum. Az írás Bornemisza számára „lelki kényszer”, isteni parancs: „oly iszonyúak jutának 
eszembe, hogy félve írnám és sírva kérném az Istent, bízna másra efféle írásokat”. A műveit 
borhoz hasonlítja. A test, illetve a tudat belső várkastély, melyet az öt érzékszerv őriz, ezeket 
csábítgatja bűnre a sátán – barokkos vonás. 1584-ben megjelent magánolvasásra szánt 
Prédikációk egész esztendő által (Foliopostilla) c. könyve, melyben átdolgozta korábbi öt 
kötetének anyagát: itt már az értelmet célozza meg az érzelmek helyett, a történeteket, 
anekdotákat redukálja.   

Szenci Molnár Albert Postilla Sculthetica címmel Abraham Scultetus (radikálisan 
ortodox protestáns teológus, Prágában pl. a vallási megtisztulás szellemében megszervezte a 
Szent Vitus-székesegyház kifosztását) prédikációgyűjteményét magyarította először. A 
prédikációk viszont, noha olykor a pogányság (antik keresztényüldözés) és a katolicizmus ellen 
szólnak, gyakran bírnak esztétikai értékkel is. Molnár olykor Magyarországra utaló elemekkel 
fordít, erősen vonzódik a konkretizáláshoz és a racionalizáláshoz, a bibliai idézeteket Károliból 
veszi (VÁSÁRHELYI 1985: 29–54).   
 
3. 11. A disputa, a dialógus 

 
Heltai Gáspár A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való Dialógus 

(1552) című munka Sebastian Franck német nyelvű, 15 fejezetből álló prózai traktátusán 
alapszik, Heltai viszont dramatizálta Franck szövegét. Az előszóban kifejti, hogy a bűn 
állandóan les ránk, „valahol az Úristen templomot épít, ott mingyár egy kápolnát rak melléje” 
az ördög, karácsony után jön az ördög ünnepe, a farsang. A hétrészes, hét napot bemutató 
dialógusban két kolozsvári polgár beszélget, Antal, aki a reformátorok hatására jó polgár lett 
(„megigazult”) és Demeter, az alkoholista, aki „pofáján” „Bakhus címerét” viseli. Demeter már 
a második napon megtér, miután Antal bibliai érvrendszerrel (Szent Pál levelei, Salamon) 
győzködi Demetert, hogy változtassa meg életét. Különösen hangsúlyos a prédikáció jótékony 
szerepe. Minden nap a részegség újabb veszedelmére mutatnak rá: a részegség ugyanis bűnök 
egész családjának gyökere. Franck klasszikus idézeteiből, mitológiai példáiból Heltai sokat 
mellőz, a bibliai idézeteket viszont megszaporítja és betoldásai is vannak (a női cifrálkodásról, 
a fényűzésről, a részegség rossz hatásáról a törvénykezésben). Katolikusellenes éle is van. 
Franck saját írói munkásságát egy patikus füvészkedéséhez hasonlítja, a szerző szkeptikus az 
írással kapcsolatban, szerinte Isten élő szava (a kinyilatkoztatás)  és annak lejegyzése sem 
kompatibilis, így a természetes bölcsességet is képes meggyilkolni a betű. Utasi Csilla 
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kimutatta, hogy míg Franck retorikailag alaposan felépített „új antropológiai tanítást adott”, 
Heltai a problémát „kegyességi kérdésként” kezelte (UTASI 2013: 29–62) .  

 
Az utópia műfaját a szabadgondolkodó, chiosi születésű Jacobus Palaeologus (1520?–

1585) honosítja meg Disputatio scholastica (Skolasztikus vita, 1575) című (befejezetlen), latin 
nyelvű művével. A szerző 1572-ben jött Erdélybe (SZCZUCKI 1980: 296–309). A képzelt hitvita 
egy Tempe-völgyi fantasztikus városban, a négyszögletű Janopolisban (János Zsigmondról 
elnevezett városban) játszódik, ahol Jósiás király uralkodik. A király még a kozmikus 
jelenségeknek is parancsol, úgy rendeli, hogy a bárányfelhőkkel el-eltakart nap pontosan az 
ég tetejéről süssön, a föld pedig ne verje vissza a sugarait, hanem engedje át az alvilágba, az 
ún. antipódusokhoz. Az idilli leírások mind a tájra, mind a tárgyi környezetre kiterjednek. A 
hitvitára költők is érkeznek (pl. Buchanan, Sannazaro), akik a saját anyanyelveiken olvasnak 
fel. A paródia és a szatíra fantasztikus tárháza tárul fel: ilyen pl. Béza érveléseinek kiélezetten 
agresszív és eltúlzott butasága, a tridenti zsinatot parodizáló jelenetek sora, vagy V. Pius 
festése, aki a túlvilágon veszi észre, hogy főinkvizítori jutalmaként a nála lévő kulcsok nem a 
mennyet, hanem a poklot nyitják. A disputát hatalmas égi tabló előzi meg, illetve huszonnégy 
égi szenátor „katasztrofista” beadványa az Istenhez, melyet a szentháromságtan kóros 
elburjánzása váltott ki. Kishíján a világ elpusztítása is bekövetkezik, ám Jézus rábírja az Atyát, 
hogy egy univerzális hitvita talán esélyt jelent a megtisztulásra. A vita érdemi része egy 
unitárius újonc, Niccolò Paruta és egy tapasztalt tanár, Johann Sommer karakteréhez kötődik: 
kettejük nonadorantista tézisei adják a mű gondolati magvát, ők cáfolják az ellenfelek (VII. 
Gergely, VIII. Bonifác, Zwingi stb.) érveit. A vita második napja csonka: ebben megszólal Kálvin, 
Bulliger, Aquinói Tamás és Duns Scotus is. A mű főbb előképeit Balázs Mihály tárta fel: ezek 
közt kiemelt szerepet kap Nicolaus Cusanus De pace fidei (1453) c. munkája (BALÁZS 2005: 1–
11; BALÁZS 2007: 296–309). A disputa épp az ő fellépésekor szakad félbe. A művet Pirnát Antal 
egyenesen fantasztikus regénynek nevezte (PIRNÁT 1961). 

Palaeologus Catechesis christiana dierum duodecim (Tizenkét napi keresztény tanítás) 
c. műve a káté, az antik-humanista szimpózium (Platón, Cicero) és az Erasmus-féle colloquium 
műfajainak sajátos elegye, mely vallási szintézisre tör. A mű egyik kulcsfigurája a zsidó Sámuel 
és Telephus, a spanyolok által Európába hurcolt indián „vadember”, mivel a vallási 
szinkretizmus jegyében a szerző elsősorban a zsidókat és az idegeneket akarja megnyerni, 
különös tekintettel a muzulmánokra. A mű java részét a meghívott prédikátorok (Pápista, 
Lutheránus, Kálvinista) eszmefutattásai teszik ki. Palaeologus az eredendő bűnről írt 
eszmefuttatásában tagadja, hogy az minden halandóra átragadt. Egy másik 
eszmefuttatásában azt fejtegeti, hogy vajon minden ember (az újólag felfedezett őslakosok 
stb.) Ádámtól származik-e. 
 
3. 12. A reformáció történelemszemlélete 
 

A reformáció történelemszemléletének újdonságait Farkas András az Az zsidó és 
magyar nemzetről címen ismert költeményében közvetíti először, művészi formában, azaz 
versben. Farkas 1531-ban iratkozott be a wittembergi egyetemre Andreas Lupus Strigoniensis 
néven: itt ismerte meg Johann(es) Carion (1499–1537) krónikájának szemléletét, mely az ún. 
millenarizmuson (vagy chiliazmuson), azaz Krisztus ezeréves uralmán alapul. Hét részes éneke, 
melyet Weöres Sándor a humanista szárnyalást követő „gyalogló Múzsa” termékének mond 
(WEÖRES 2010: 104), szakaszonként hasonlítja össze a magyar és a zsidó nép történetét. A mű 
eszmeiségében a választott bibliai nép sorsanalógiája a meghatározó, ahogy Horváth János 
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fogalmaz: „elbibliásítja a nemzeti történetet, s a zsidó nép történetében mintegy jóslatszerű 
előképét látja a magunkénak.” (HORVÁTH 1957: 40).       Az első szakasz felszólítás az 
emlékezésre, a zsidó–magyar párhuzamok jelzésszerű megjelenítése, a vers struktúrájának 
leírása: „Azért ez éneket mi kétfelé osszuk, / Hogy ez dolgot nyilvábban megérthessök. / Először 
mi szóljonk ah zsidó népekről, / Mert őket az isten Egyiptomból kihozá. / Azután mi szóljonk az 
magyar népekről, / Ment őket az isten Scythiából kihozá.” A második a zsidóság 
őstörténetének összefoglalása. Az egyiptomi kivonulás története, József és Mózes 
történetének jelzésszerű emlegetése. A Vörös-tengeren való átkelés, megérkezés Kánaán 
bőséges földjére. Ezzel párhuzamos a harmadik szakasz magyar térfele, melynek tárgya a 
magyarok kijövetele Szkíthiából Isten segítségével, Hunor és Magor történetének felvillantása, 
a hun–magyar őstörténet alapvonásai. Itt is felbukkan a szokásos pszeudoetimológia Pannónia 
nevéről: a kenyér latinul panis, innen eredeztethető a név, mert ez egy „bő kenyerő ország.” 
Pannónia mint Kánaán jelenik meg. A negyedik egység a zsidók történetének újabb szakaszát 
tárgyalja. Ez a jó fejedelmek, vitézek, királyok kora: Józsué, Gedeon, Sámson, Dávid, Salamon 
ideje. De a nép megromlott, ezért Isten megharagudott rájuk: „Pogány kerálokkal, idegen 
népekkel / Országokat dúlatá, raboltatá.” (Vö. Nabukodonozor hadjárata Jeruzsálem ellen, a 
babiloni fogság korszaka). Hasonlóan alakul a magyarok sorsa is: a magyarok is jámbor 
fejedelmeket kaptak (Attila, Estván, Szent Imre, Szent László, Béla, Mátyás stb.). Magyarország 
felvirágzik, határai kiterjednek. A dicsőségperiódust Isten haragja követte a magyarok 
hitetlensége, paráznasága, kapzsisága, hamissága miatt, és betört a török.  A katolikus egyház 
elfajzása is felbukkan: „Mi kápolnáinkban voltak éneklések, / De ah szent írásnak nem volt 
prédikálása.”  Isten elvette monostorainkat, ahogy a zsidók jeruzsálemi templomát. 
Aktuálpolitikai események megjelenése: János király frigye a törökkel. A következő szakasz a 
pusztulásé: a zsidók közt próféták hirdetik a messiás eljövetelét, Isten leküldi Krisztust, de a 
zsidók megölik, ahelyett, hogy követnék. Isten a rómaiakat küldi elpusztítani Jeruzsálemet. A 
pusztulás képeit Farkas iszonyatos erővel festi:  „Nagy éhség támada, kezdék csókolgatni / Az 
galambszart, kivel ők sóznak vala, / Megnyomorodának, kezdék bényelnie / Számszeríh ideget, 
önnön saruok talpát. / Asszonyi állatok édes gyermekeket / Éhségnek miatta megfűzik, eszik 
vala.” Egyesek lenyelik az aranyat, ezüstöt, de a rómaiak felkoncolják őket, és onnan is 
kiszedik. Isten így bánik azokkal, aki „nem engedének az evangéliomnak.” A záró magyar 
egység a zsidó analógiát figyelmeztetéssé transzformálja: az Isten bölcseket és jámbor 
tanítókat bocsátott közénk. Hallgatni kell rájuk, mert a magyarság úgy jár, ahogy a zsidók 
jártak. Magyarország feltámadásának záloga a hit. Az utolsó versszak kolofón: Farkas a művet 
1538-ban költötte, akkor, amikor „az hitetlenek / Istennek híveit széjjel üldözik vala.” Farkas 
versezete Kölcsey Himnuszára is hatással lehetett. 

Batizi András leghíresebb epikus költeménye nem hagyományos értelemben vett 
bibliai história, hanem bibliai elemet megverselő ún. verses világkrónika, a Meglött és 
megleendő dolgoknak teremtéstől fogva mind az ítéletig való históriája (1544). A vers szerint 
a világtörténelem Isten kinyilatkoztatása szerint halad a célja felé. Illyés próféta a 
világtörténelmet (6000 év) három egységre tagolta: minden egység 2000 évig tart (kettős 
chiliasmus), az első a teremtéstől Mózes fellépéséig, a másik Mózestől Jézus fellépéséig, ez a 
törvény kora, a harmadik Jézustól máig, ez az „Idvezítő” kora. Az utolsó négyezer esztendőben 
Dániel próféta szerint négy monarchia váltja egymást. Az Isten ezt Nabukodonozor álmában 
jelezte: Nabukodonozor egy óriási embert látott: a feje arany volt, a melle, a karja ezüst, a 
hasa, a combja réz, a lábszára vas, lábfeje félig sár, félig vas. Egy kő szakadt rá hirtelen, mely 
porrá zúzta és nagy heggyé vált, mely betöltötte a földet. Ehhez az álomhoz tartozik még 
Dániel látomása is a négy tusakodó szélről és négy bestiáról. Az arany a babilóniai birodalom 
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jelképe, melynek fő uralkodója maga Nabukodonozor, szimbóluma a kétszárnyú oroszlán, 
mely Babilon és Asszíria egységét mutatja. Az ezüst a perzsa birodalmat jelenti, Cyrus, Darius 
és Artaxerses országáét, melyet az őket jelképező hármas fogsorú medve szimbolizál. A réz 
Nagy Sándor görög birodalmának jelképe, melyhez egy négyszarvú leopárd tartozik (Sándor 
birodalma négy királyra szállt). A vas korszakát a Római Birodalom testesíti meg, mely máig 
tart, mert a Német–római Birodalomban folytatódik. Ekkor jelenik meg a földön egy 
„csudálatos bestia”, tíz szarva van, vasfogú, vaskörmű, és mindent földhöz ver a lábával. A 
Római Birodalmat jelképező szörny további módosulásokon megy át: kinő egy hatalmas látó 
és istenkáromlón beszélő szarva – ez Mohamed (Mahumet) fellépése 640-ben, három szarva 
kitörik, azaz Róma fennhatósága alól kikerül Szíria, Egyiptom és Cilicia nagyobb része, mivel 
ezek Mohamedhez pártolnak át. A törökök betörése tovább erősítette Mohamed hatalmát. 
„Töröknek mondatnak, mert ők mindent törnek.” A törököket Isten büntetésül használja. A 
mű végén Batizi eljut Krisztus születéséig, és előadja azt a próféciát, mely szerint Krisztusra két 
Antikrisztus támad rá, a testi és a lelki, azaz a pápa (hamis tudománnyal) és a török 
(fegyverrel).  Hasonló verses világkrónikát Dézsi András is írt. 

Károli (Károlyi) Gáspár Két könyv című műve a bibliai alapú protestáns magyar 
történelemszemlélet legjobb prózai összegzése.  A munka címéhez híven két fejtegetésből áll. 
Eszmetörténeti főmotívumai Szabó András szerint a következők: a kiválasztottság-tudat: ez a 
zsidó–magyar párhuzamból is fakad, ugyanakkor a prédikátori kiválasztottságot is jelenti, a 
bűnbeesés-tan hirdetése: a történelem alávetését jelenti Isten akaratának, a szociális 
lelkiismeret megszólaltatása: a társadalom igazságtalanságainak felismerése, a chiliazmus: a 
világvége és az utolsó ítélet közeledtének tana (SZABÓ 1984: 195–208). 
Első rész: Országoknak és királyoknak romlásoknak, jó szerencséjeknek vagy gonosz 
szerencséjeknek okairul etc. – a reformáció történelemszemléletének első prózai összegzése, 
Károlyi zsidó–magyar történelmi párhuzamokat keres. Az emberi történelem nem véletlen 
szerencsék és szerencsétlenségek rapszodikus sorozata: Isten irányít mindent. Valahányszor a 
zsidók és a magyarok elhagyták az Istent és bálványimádók lettek, katasztrófa következett be. 
Végül a zsidó nép rabságba került, s noha az Úr adott prófétákat, a szabadulás után a 
farizeusok ismét romlást okoztak, s Jeruzsálem Róma fennhatósága alá került. A török is Isten 
büntetése a bálványimádás miatt.  Az első könyv nem is annyira értekezés, mint inkább 
prédikáció jellegű világmagyarázat. Károlyi valamennyi királyunkat bálványozónak tartja, még 
a Mátyás-kultusz nyomai sem bukkannak elő nála. A magyarországi erkölcsök számos negatív 
vonását összegzi az elburjánzott bűnök felsorolásával (pl. a részegségről így ír: „Mert a föld 
kerekségében nem lehet vitézb nemzetség az boritalra, részegségre, tobzódásra az magyar 
nemzetnél.”) Második rész: Micsoda jegyekből esmerjük meg az Istennek ítíletinek közel való 
voltát – ez a könyv a chiliazmussal foglalkozik. A végítélet közelsége érdekli. Illés próféta 
szerint 6000 évig áll fenn a világ, Dániel négy monarchia-elméletét és Nabucodonozor álmát 
is beledolgozza a koncepciójába.  Ez a rész erősen Melanchton hatását mutatja, Melanchton 
épp akkor adta elő világtörténelem-koncepcióját, amikor Károlyi Wittembergben járt. Isten 
ítélete szerinte kétféle: a) kéváltképp való – ez tkp. a bosszúállás (Sodoma és Gomorra) b) 
közönségesképpen való – a testnek feltámadása utáni ítélet. Az ítélet napja kiszámíthatatlan, 
méltóképpen kell várni, mert közel lehet. Kilenc „jegyet” / „jelenséget” (tkp. érvet) sorol, 
melyek megelőzik a világvégét. Illés próféta jövendölése az első jel – „Hatezer esztendeig áll 
ez világ, / kétezer esztendeje üres leszen, / kétezer esztendeje törvény alatt, / kétezer 
esztendeje Messiásé.” Nabukodonozor álma a második jelenség. Egy hatalmas embert lát, feje 
arany, a melle és a karja ezüst, a hasa és ágyéka réz, a lábszára vas, a lába vassal és sárral elegy.  
Egy magas hegyről leszáll egy kő, mely a nagy ember lábát megnyomorítja, a kő agyonveri az 
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embert, nagy heggyé nőm és betölti a földet. Dániel magyarázata: négy birodalmat jelképez a 
négy fém (arany, ezüst, réz, vas): babilóniai-asszír (Círusig), perzsa (Círustól Alexanderig), 
görög birodalom (Alexandertől Juliusig), római birodalom (Juliustól máig): ez kettészakadt, 
ahogy a sár és vas is együtt alkotat a lábat. Dániel négy fenevadat is vizionált a négy 
birodalomhoz: a tengerből jött elő egy oroszlán, egy három fogsorú medve, egy négyfejű 
leopárd, és egy „rettenetes fenevad”. Krisztus példabeszéde a harmadik jelenség (Vö. Lukács 
21: 25–27, a fügefapéldázat).  A 4–6 jelenség Szent Pál egy-egy passzusa alapján rajzolódik ki, 
a hetedik jelenség az, hogy a tudomány fejlett fokra jutott, az írásértés bölcsessége sosem volt 
ilyen magas fokú, ez is bizonyítja a világvége közelségét. A nyolcadik jelenség a rossz 
természeti előjelek és a kortárs rendellenességek elburjánzása. Kilencedik jelenség: a háborúk 
korát éljük, Károlyi szerint sosem volt ennyi halál és tévelygés. A végítélet eljövetelére készen 
kell lennünk, bármikor is következik be.  

 
3. 13. Történetírói munkák 
 

A Ferdinánd-párti Zay Ferenc (1505–1570) Az Lándorfejírvár elveszésének oka e vót, és 
így esött című haditudósítása Verancsics Antal számára készült, aki Bonfinit szerette volna 
folytatni. Zay végső soron Szapolyai intrikáit okolja a bukásért: előbb oknyomozó érvelésbe 
kezd, majd leírja magát a nándorfehérvári ostromot (1521). Zay pszichologizáló szemlélete az 
újdonság erejével hat, műve komoly irodalmi értékekkel bíró alkotás. 

Mindszenti Gábor diáriuma öreg János király haláláról Szapolyai János király utolsó 
hónapjait dolgozza fel (1540 márciusától) naplószerű emlékirat formájában. Horváth János 
szerint irodalmi stílus tekintetében „Mikesig nem találni párját”, olyan fokú művészi öntudat 
s oly mérvű „élmény-egység” és „hangulat-egység” jellemzi (HORVÁTH 1957: 114). A diárium 
egy átpártolási összeesküvés megtorlását (két erdélyi vajda Ferdinándhoz pártol), egy tordai 
gyűlést (János megkegyelmez a pártütőknek), János fiának megszületését és a király halálát 
mondja el. Filológiai érdekesség, hogy a szerző nevét a király környezetéből származó 
dokumentumokban nem találták meg, ezért felmerült a gyanú, hogy esetleg Pesti Gábor 
rejtőzik a Mindszenti név mögött. 

Bencédi Székely István Chronica ez világnak jeles dolgairól (1559) című művében a 
protestáns történelemszemlélet (Farkas, Batizi koncepciójának historiográfiai adaptációja) 
tükröződik. A könyv felépítése az évkönyvek logikáját követi, a magyar (és hun) eseményeket 
Thuróczy, majd Bonfini nyomán tárgyalja. Radikális katolikusellenessége szinte a komikum 
határáig terjed (a pápák szinte kivétel nélkül antikrisztusok, a középkori történelem szinte csak 
katolikus bűnlajstrom, HORVÁTH 1957: 52). Irodalmi érdekessége, hogy feljegyez (vagy 
megalkot) egy kortesdalt Mátyás megválasztása alkalmából (WEÖRES 2010: 106). 

Heltai Gáspár Chronika az magyaroknak dolgairól címen dolgozta át Bonfini történeti 
művét. Jóformán csak az eseményanyagot veszi át, stiláris és eszmetörténeti értelemben 
mindent átalakít: felszámolja Bonfini mindent antikizáló szemléletét, egyszerűsíti a stílust, 
feloldja a liviusi kompozíciót, elhagyja a kozmográfiai és világtörténelmi keretet, a struktúrát 
uralkodók szerinti tagolásra cseréli, kigyomlálja a katolikus vonatkozásokat (legendák, szent 
szüzek, püspökök, Szent Lászlóról is meglehetősen tiszteletlenül szól), a németeket támadó 
részeket elhagyja, erőteljes protestáns irányzatosság jellemzi. Mátyásért lelkesedik, de 
kritizálja is (ifjú korában pompakedvelő volt, a pápa rávette a csehek elleni hadjáratra stb.), 
felszámolta a Mátyás–Attila párhuzamot is. Olykor kételyeit fejezi ki, néhol cáfolja is Bonfinit 
(pl. Hunyadi János származása), átveszi Bonfini E/1-es előadásmódját, pl.: „Láttam Mátyás 
királyt”, s ez zavarba ejtő. A munka a magyar nemzeti tudat kialakulásának és a magyar 
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relikviakincsnek egyik alapműve: különösen foglalkoztatják a mondai elemek, a 
történetmesélés (az elegáns latin szónoklatokat viszont mellőzi), csak nála maradt fenn pl. 
Mátyás és a kolozsvári bíró története, tudósít egy budai egyetemi városrész építési tervéről, 
leírja az esztergomi prímási palota festményeit (VARJAS 1982: 236). Heltai 1565-ben publikálta 
Bonfini művének Mátyásról szóló részeit: a latin szöveget megőrizte, de katolikusellenes 
(sokszor alantas) margináliákkal látta el, a pápák és püspökök neveit pedig fordított betűkkel 
szedette. (1567-ben Zsámboky filológiailag is komolyan vehető kiadást készített; SZÖRÉNYI 
2002: 65–72) „Számára minden irodalmi forrás csak tégla, építőelem, amelyből a saját 
protestáns-polgári nézetei szerint szerkeszti meg, építi fel a maga legtöbbször újarcú művét” 
– jellemzi Varjas Béla Heltai munkamódszerét (VARJAS 1982: 227).  
 
3.14. Történelmi tárgyú históriás énnekköltészet (krónikás énekek) 
 

A krónikás vagy históriás ének valamely krónikából veszi történeti tárgyát, egy-egy 
fontos történelmi eseményt alakít epikus költészetté. Nagybáncsai (Nagybánkai) Mátyás 
História az vitéz Hunyadi János vajdáról című históriája pl. Bonfini és Bencédi Székely István 
krónikája nyomán készült (1574). A Hunyadi-mondakör versbe szedésének ötletgazdája 
alighanem Görcsöni Ambrus volt. 1567 körül Ungváron költötte Mátyás király viselt dolgairól 
írt históriáját Thuróczy János és részben Bonfini nyomán: a mű 1485-ig tárgyalja Mátyás 
pályafutását, aztán megszakad. A történet népszerűségét jelzi, hogy a költemény folytatását 
Ilosvai Selymes Péter, majd Bogáti Fazakas Miklós írták meg. 

 A legnevesebb magyar történelmi tárgyú história alighanem Ilosvai Selymes Péter 
(1520? –1580?)  Az híres-neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiről és bajnokoskodásáról 
való história (Debrecen, 1574) c. műve, mely a középkori Toldi-monda átmentése miatt is 
érdekes, és azért is, mert Arany Toldi-trilógiájának fő forrása. A művet a szerző Perényi István 
ugocsai főispánnak ajánlotta a versfőkben. Divat volt elmarasztalni Arany remekműve után, 
holott határozott értéket képvisel. Ilosvai előbb Toldi „ifjúságbeli dolgairól”, majd „vénséginek 
csuda dolgairól” számol be. A mű első része biográf adatokat közöl: Toldi 1320-ban született 
Nagyfaluban Károly Róbert idején, apja Lőrinc, bátyja György. Ezután Miklós erejének 
sokszoros, epizódszerűen, anekdotikusan tagolt demonstrálása következik: malomköveket 
emelt a szolgák közt, rúdhányásban és kődobásban mindenkit lepipált. Megölte György egy 
szolgáját, el kellett bujdosnia, anyja táplálta titkon, míg György meg nem kegyelmezett neki. 
Lacfi nádor hadának nyomtatórúddal mutatja meg az utat Budára, gyilkosság miatt ismét 
bujdosni kénytelen. Pestre megy, ahol megfékez egy henteskés elől menekülő bikát, egy ideig 
a mészárosnál szolgál, a király konyhájára kerül Budán, ahol mosogat és vizet hord. Egyszer, 
amikor a vitézek rudat hánytak, ő is bekapcsolódott, és mindenkit legyőzött a király ámulatára. 
A király megkegyelmez neki a gyilkosságért, és rájön, hogy György rokona. György nem engedi 
az udvarhoz, szolgálatra küldi. Vele megy szolgája, aki rozskenyeret visz, melybe anyja 100 
aranyat sütött.  

Meghallja, hogy egy cseh bajnok (Mikola) vitézkedik Budán, aki egy özvegy két fiát is 
megölte. Bosszút esküszik. Két csónakon mennek a szigetre, Miklós elbocsátja az ő csónakját, 
mondván, egy elég lesz a hazatérőnek. Miklós Mikola fejét veszi. Ezt a sikeres pályát két 
dicstelen kaland is tartítja, melyeket Arany mellőzött. Toldi egy budai főember özvegye iránt 
szerelemre lobban, de az okos asszony nevetségessé teszi őt. Az asszony vacsorára hívja, 
kárpitokkal fedi be ablakait. Az egyiken egy oroszlán van: azt mondja a félpucér Miklósnak, 
hogy ha valóban olyan nagy bajnok, ugorjon fel az oroszlánra. Miklós tréfából nekiront, s Buda 
piacára kerül az elfedett ablakon át. A másik kaland egy sírrablás története. Toldi egy szál 
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ingben bolyong, találkozik egy lakatossal, akitől ruhát kap, és bemennek egy kápolnába, ahol 
egy nemrég eltemetett hercegnő pihen, hogy kirabolják a sírt. Nagy nehezen felbontják a 
szarkofágot, Toldi bemászik, kiadja a zsákmányt, a lakatos viszont ráhúzza a sírfedelet. Toldi 
csak nagy üggyel-bajjal szabadul.  

A másik rész az öreg Toldiról szól: Ennek központi része egy prágai kaland. Miklós ismét 
az udvarban van. Lajos hadba indul a cseh király ellen, mert az adót követelt tőle. Toldi is vele 
megy a cseh királyhoz, miközben a kint hagyott magyar had már támadásba is lendül. Erről 
tudósít egy hírnök, akit Toldi köntösujjával agyoncsap (abban hordta a buzogányát). A 
magyarok elfoglalják Prágát, a király (Miklós taszigálja és bátorítja, szégyenkezik a király 
bátortalansága miatt) megfenyegeti a cseh uralkodót, majd Toldi a cseh király 11 pártfogoló 
királyát is Lajos szolgálatára kényszeríti. A következő jelentős epizód egy párviadal leírása. A 
király megharagudott Toldira, aki barátruhában rejtőzött. Egy olaszt azonban senki se tudott 
legyőzni. Németújhely piacán Toldinak sikerül, a fejét akarja venni, de a király megkegyelmez 
neki. Az utolsó egység Toldi kassai magányáról és egy királyi gyűlésről szól.  Toldi már 
aggastyán, Kassán él. A király gyűlésre hívatja őt, ahol a fiatal vitézek kigúnyolják vénsége 
miatt: Toldi erre hármat agyonsújt, de még  a királyt is megfeddi. Toldi két esztendő múlva 
Nagyfaluban hal meg, ahol ereklyéit őrzik (koponya, öklelő fa). Ilosvai Toldi-pályakép komplex, 
epizódcentrikus elbeszélés, mely a lélektani dimenziókat sem mellőzi. Tipikusan reneszánsz, 
összetett, messze nem idealizált karakter lép elénk: Arany ezt alakítja át a népies romantika 
hőskultuszának szellemében. 

Valkai András (1540?–1586?) énekszerző, kalotaszegi nemes, a Báthoryak rokona. 
Kulcsfontosságú műve a Bánk bánnak históriája, melyet Bonfini nyomán költött 1567-ben, s 
mely Katona József drámájában nyeri majd el kanonikus pozícióját a magyar irodalomban. A 
tárgy megnevezésére a harmadik versszakban kerül sor: „Másod András, harmad Béla fiárul, 
/ És feleségérül, német Gertrudrul / Szólok mostan az jó vitéz Bánk bánrul, / Királné asszonynal 
történt dolgárul.” András 1201-ben keresztes hadjáratra indul, a „szent had” vezéreként, az 
országot Bánk bánra bízza. Bánk felesége az udvarban szolgálja a királynét, de a királyné 
„atyafia”, azaz öccse szemet vet rá („szerelmére gerjede Bánk bánnénak”). Az asszonyt a 
királyné egy rejtek házba csalja, ahol öccse el van rejtőzve, és megszeplősíti: „Jámborsága 
megromla virágában, / Megtöreték az ő tisztaságában.” Az asszony nem titkolja a történtetket 
Bánk előtt: amikor a hazatért férj szerelmesen közeledik hozzá, mindent elmond neki, s 
tragikus monológban kéri, ölje meg őt, mert oda a becsülete, a jámborsága „hajója elmerült”.  
Bánk arra kérte, ne sírjon, felkötötte tőrét, majd a „Királné asszonyt legottan levágá”, 
felmutatta az udvar előtt a véres tőrt és szónoklatot intézett a tömeghez. Elmondja azt is, hogy 
felkeresi a királyt és törvényt kér a fejére.  Bánk Konstantinápolyban találkozik a királlyal, 
beszámol neki a történtekről. Valkai rímtechnika itt kulminál: „Mert feleséged, én asszonyom, 
Gertrud, / Kit én véltem olyannak, mint az szent Ruth, / Oly dolgot mívelt, ki megmondásra rút, 
/ Ki ő halálára volt választott út.” A király megértőnek bizonyul, hazaküldi, mondván, majd 
otthon ítélkezik, otthon „igaz törvént tőn / Ki szabadulására Bánk bánnak lőn”. A király 
haditetteinek magasztalása után a magyarokhoz fordul a költő: legyünk hűek a fejedelmekhez, 
legyünk igazak és istenfélők. Forrását pontosan megadja: „Ki bűebben ezt érteni akarja, / 
Bonfinius könyvében meg találja, / Másik írásában meg olvashatja, / Mert hetedik részében 
el-beírta.” A nevét nem írja bele a versbe, nem rejti a versfőkbe, de jelzi, hogy aki akarja, a 
szerzőt megtalálja Valkón, Kalotaszegben. Szép reflexiós betéteket iktat be a forgandó 
szerencséről (a szerencse szeszélyesen kormányozza az élet hajóját, kopasz, csak egy fürtnyi 
haja van, ragyog, mint a tükör, olyan, mint a forgószél) és a szerelem eltitkolhatatlanságáról 
(olyan, mint a sántaság). 
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A történelmi ének olykor aktuális eseményekről is tudósít, s nem egy história több 
különféle műfajba besorolható szövegtípus kontaminációja: az ismeretlen szerzőtől származó 
Ali pasa históriája pl. három határozott egységre bomlik. Az eleje egy követjárás története. 
Homonnai Drugeth István Szattyai Kristófot küldi a budai pasához, hogy elérje, a török ne 
zaklassa Heves városát.  Ezután következik a budai Ali pasa históriája. Szelim szultán 
testvérének, Aszmának egy bolond szpáhi leszúrja a férjét, Ibrahimot. Az özvegy Alit akarja 
férjül, aki kénytelen emiatt elbocsátani családját, és elvenni a szultán rokonát. Aszma hamar 
meghal. A szultán visszakéri a hozományt és a vagyont. Egy vénasszony (Razainkadin) ellop egy 
fejdíszt azzal a céllal, hogy Ali majd őt veszi el új asszonyának. Ali erre nem hajlandó, ezért a 
nő bevádolja az udvarnál. Ali mérget vesz be, hogy az ítéletet elkerülje. A harmadik egység a 
női csalárdságok történeti katalógusa. A legvalószínűbb, hogy a történeti jelleget szimuláló, 
ám inkább a regényesség irányába ható oktató-moralizáló históriát Tardi György írta (FODOR–
SUDÁR 2002: 325–358). 

 
 

 
3. 15. A tudósító ének: Tinódi Sebestyén  
 

A tudósító ének verses tudósítás, epikus aktuálpolitikai beszámoló egy viszonylag friss, 
közérdeklődésre számot tartó (hadi)eseményről. 

Tinódi (1515?–1556) saját magát Sebestyén deáknak, Sebők deáknak, Sebastianus 
literatus de Tinódnak nevezte. Tinódon (Baranya) született. 1554-ben Lantos Sebestyén néven 
írták össze. 1541-ig Török Bálint udvari énekese volt, majd Török rabságba esése után több 
urat is szolgált. 1544 táján polgárjogot nyert. Kassára költözött, ahol műveinek zöme született. 
Nemességet kifejezetten költői tevékenységéért kapott 1553-ban, az indoklásban ez áll: „a 
históriáknak magyar nyelven való ékes foglalásáért.”  Címere: kard és lant. Istvánffy Miklós 
egyik latin versében egyenesen a magyar Homéroszt látja benne. 1554-ben jelent meg fő 
műve, a Cronica Kolozsvárt (22 história kottákkal). A könyv maga vegyes műfajú (históriás 
ének, bibliai história, tudósító ének, regényes elbeszélés, didaktikus-moralizáló költemény, 
szatíra). Ez a magyar irodalom első tudatosan szerkesztett versgyűjteménye (SZAKÁLY 1984: 
5–85; KLANICZAY 1961: 39–53). A mű alapcéljai: pontosan tudósítani aktuális 
hadieseményekről, erkölcsi példaadás nevezetes históriák felemlegetése révén, a vitézi 
életpálya szépségeinek és erényrendszerének bemutatása (erkölcsi kódex), allegorikus 
párhuzamok kimunkálása múlt és jelen között, felekezeti kiélezettség nélkül szólni a különféle 
vallású hallgatósághoz. Kölcsey így jellemzi a műfajt a Nemzeti hagyományokban: „Nagy nevek 
ragyognak azokban, de Tinódi s egykorúi nem tevének egyebet, mint az tenne, ki 
újságleveleket foglalna versbe” (KÖLCSEY 2008: 202–203).  

Legjelesebb tudósító énekei: Buda veszéséről és Terek Bálint fogságáról (1541) – 
Erdélyben meghalt János Zsigmond. Budát egyrészt a németek, másrészt a törökök fenyegetik. 
A költő Izabella királyné és fia, János herceg nehéz helyzetét ecseteli, akik hol a német, hol a 
török kénye-kedvének vannak kiszolgáltatva. Török Bálint, Tinódi ura és támogatója végül 
Rusztán basa fogságba esik, felesége pedig magára marad két fiával.  

A szalkai mezőn való viadalról (1544) – Egy 1544 augusztusában lezajlott török–magyar 
csata leírása, mely „szívet adott” valamennyi kereszténynek. Részletes csatarajz, bepillantás a 
török sereg világába (mivel nem kapnak zsoldot, rabolnak). A szalkai keresztény győzelem 
egyetemes példává nemesedik. Tinódi kiemeli a komáromi, sellyei és a surányi vitézek 
küzdelmét. Buzdító beszédet is beiktat, Nyári Ferenc szájába adja. Hősként jelenik meg benne 
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a másutt kárhoztatott Balassa Menyhárt is. Tinódi retorikailag egyik legváltozatosabb 
históriája.  

Szitnya, Léva, Csábrág és Murán várának megvevése (1549, Kassa) – a rablóvárak elleni 
küzdelmek megjelenítése versben. 1548-ban gróf Salm Miklós vezetésével a király (Ferdinánd) 
nevében, spanyol zsoldosok igénybevételével komoly hadsereg indul a fenti várak ellen. Tinódi 
etikailag a „kegyötlen agyarkodás” ellen lép fel. Az ének első felében meséli el Szitnya 
bevételét, majd Léva ágyúzását, végül Csábrág megszerzését (ezek mind Balassa Menyhárt 
kezén voltak): ez utóbbiak önként megadták magukat, mivel a spanyolok karókon 32 levágott 
fejet vittek magukkal, s ez önmagáért szóló fenyegetés volt a számukra. Tinódi ezt 
gyávaságnak tartotta. Az ének másik fele Murány ostromáról szól. Murány Basó Mátyás 
birtoka volt, akit lefejeznek. Tinódi itt is részletes ostromrajzot kínál. Tinódi alapvetően a 
széthúzás ellen szól, de számos helyen ambivalens értékítélet megfogalmazására kényszerül. 
Az ének széttöredezik, a tudósító jelleg kerül előtérbe. 

Kapitán György bajviadalja (1550) – a mű Kapitány György hollókői vitéz és Hubiár aga 
párviadaláról szól. Egy rabon kaptak össze. A mű sok szempontból tekinthető Balassi Egy 
katonaének című verse előzményények (SZAKÁLY 1984: 42–43).  

Szegedi veszedelem (1552) – Tót Mihály, Szeged egykori városbírája éjjel hajdúival 
beszökik a törökök által elfoglalt szegedi várba, és óriási pusztítást visz végbe. Ali basa kiveri 
őket a városból és sokan odavesznek. Tinódi felemeli szavát a fejetlen virtuskodás ellen. 

Budai Ali basa históriája, 1553 – Ali nyolc várat és kastélyt szerez meg Budából ki-
kitörve, kihasználva, hogy közben Temesvár ostroma zajlik Amhát basa vezetésével.  Először 
Veszprémet szerzi meg (Beszperim) Vas Miháltól, majd további várakat vív meg. Drégel 
ostrománál elmeséli a később Arany János által is feldolgozott Szondi György-történetet. 
Ságban és Gyarmaton nem lelt embert, Szécsént Árokháti Lőrinc védi, de a katonák 
megszöknek a török haderő láttán, a porkolábot pedig elfogják nyolc vitézzel együtt. További 
várak, helyek ostroma következik, kiemelkedőbb részegység jut Ördög Mátyás 
veszedelmének. Ördögöt (Tayfelt) Ferdinánd a végvárak megszabadításával bízta meg. Ali 
elfogja, Konstantinápolyba viteti és egy zsákba varrva bedobatja a Boszporuszba. Tinódi egyik 
legizgalmasabb históriája. 

Erdéli história (1553) – a mű a János Zsigmond király halálától Izabella Kassáról 
Lengyelországba való elvonulásáig tartó 12 év verses krónikája majdnem 1700 sorban. 
Izabellát gyakorlatilag két férfi mozgatja: a törökpárti Petruit (Petrovics) Péter és a németpárti 
Fráter György. Zsúfolt adathalmaz, intrikák végeláthatatlan szövevénye, nehezen olvasható. 
Bornemisza Péter innen vette át híres refrénjét a Cantio optimához. („Vajon mikor lészen 
Kassában szállásom” – mondja János Zsigmond, SZAKÁLY 1984: 43.)  

Egervár viadalja (1553) – ez a leghosszabb Tinódi-ének, négy részből áll. Első rész: a vár 
leírása, előkészületek, a török vezér (Amhát pasa) levele a megadásról. Második rész: 
seregszemle, ki-kitörések a várból, az első roham. Harmadik rész: hadi diplomáciai 
levélváltások, a puskapor felrobbanása, Gergel deák tűzszerszámaival visszaverik a törököt. 
Negyedik rész: második török ostrom, a törökök elvonulása, diadal, Dobó István 
megjutalmazása Ferdinánd által. Megírta az ének rövidebb változatát is Egri históriának 
summája címmel (SUGÁR 1974: 5–50; VARJAS 1982: 164–183). Tinódi műve Gárdonyi Géza 
híres regényének (Egri csillagok) egyik fő forrása volt, de életműve nagy hatást gyakorolt Arany 
Jánosra is. 
 
 
3. 16. A moralizáló–didaktikus költészet  
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A moralizáló-didaktikus költészet (oktató és feddő énekek) Tinódi életművének fontos 

diskurzustípusa. Hadnagyoknak tanuság, mikor terekkel szömbe akarnak öklelni c. műve 
oktató ének, bibliai alapozottságú erkölcstan versben. A hadnagyok legfőbb példái a próféták 
legyenek. Csata előtt a hadnagyok beszédet intézzenek a katonáikhoz, az intés Isten 
szeretetére kiemelkedően fontos, akárcsak a gyónás. A hősi holtakat az angyalok viszik a 
mennyek országába – ez a mozzanat valószínűleg a Szigeti veszedelem apoteózis-jelenetére is 
hatással volt. Bibliai példákat kell követni, illetve azokból ajánlatos okulni: Judit, 
Nabukodonozor, Dávid neve merül del elsődlegesen. Az ellenséget Isten megrontja és 
elpusztítja. Tinódi imádságot és beszédet is ír tkp. a hadnagy számára. A mű 1550-ben Kassán 
íródott.  

 Sokféle részögösről c. feddő éneket Tinódi 1548-ban írta. Noé első lerészegedésének 
történetét a Bibliából meríti: az özönvíz kimosta a szőlőt a paradicsomból, így került a bor az 
emberiséghez. Ehhez csatlakoztatja a Gesta Romanorum egyik, indiai eredetű elbeszélésének 
elemeit, mely szerint Noé négy állat (oroszlán, majom, disznó, kecske) vérével locsolta meg a 
szőlőt, s így négy alaptípusa alakult ki a részegeknek, akik a fenti állatok módjára viselkednek. 
A vers egyes vándormotívumai megjelennek Mikszáth Kálmán Galamb a kalitkában c. 
regényében is. A költemény később részletező katalógusverssé alakul át, ahol a részeg férfiak 
és a részeg nők típusait listázza életképekbe sűrítve. Önirónia is vegyül a soraiba: „Lantosok és 
hedegősök, kiknek bor lelkök, / Csak borért is elzörgetnek néha szegényök.”  

Az udvarbírákról és kulcsárokról c. költemény tréfás feddő ének, Tinódi 1553-ban, 
Bonyhán írta. A bonyhai úr udvarbíráit és kulcsárait támadja szatirikus éllel, mivel „büdös bort 
adának”. A verset a Cronica végére iktatta, s a konkrét esetekből általános érvényű tanulságot 
kreál. A költő idegen helyen a szolgákkal kerül egy szintre és lenézik, szinte a cselédeknek van 
kiszolgáltatva. A jó bor ihletforrás, bátorító eszköz, erőt, tüzet csen a költeménybe, a vizezett 
bortól nád nő az orrában, de legfőkébben „kisebbedik” gégéje „az Krónikában”.  

Az öntörvényű költő helyébe a reformáció korának korai költészetében gyakran az 
elkötelezett költő-pásztor lép (HORVÁTH 1957: 56). E típus jellegzetes képviselője Szkhárosi 
Horvát András (1500?–1549?). Versei Weöres Sándor szerint „faragatlan sziklákból épült 
kiklopsz-falak” (WEÖRES 2010: 121). Ferences szerzetesből lett evangélikus reformátor. A 
nyers erő, a költői düh tölti meg szövegeit energiával, Jeremiás próféta hangétele, bibliai 
stíluseszmény, lüktető harag uralja „tajtékos verseit”. Tíz terjedelmes éneke maradt ránk, 
ebből 8 katolikusellenes hitvitavers. Gyakorlatilag prédikációkat ír verses formában oktató-
magyarázó hangon, szenvedélyes kitörésekkel tarkítva. A Kétféle hitről c. vers a „Krisztus-béli” 
és a „pápai foltos” hit konfliktusát jeleníti meg. 1544-ben írta Nagyváradon. Cél: az olvasó 
válasszon a vallások között (27. vsz.). Két részből áll: a) a reformáció tanainak összefoglalása, 
b) a katolikus egyház szatírája. A mű döntő hányadát a katolikus szertartások kifigurázása teszi 
ki (42–71. vsz.). A hit szerinte a katolikusoknak a száján és nem a szívében van. Durva 
hangnemben támad egyes szertartásokat, pl.: az utolsó kenet szerinte a  „pápa megváltott 
büdös olajával” zajlik (34. vsz.),  a szerzetesek, klastromok szidalmazása több versszakot kitesz 
(37–39), gúnyolja a „szalmahintés” szokását (karácsonykor a katolikusok szalmát hintettek a 
templomba, mert Krisztus is szalmán született), a gyertyaszentelést, a virágvasárnapi 
barkaszentelést,  „nagy karácsony előtt” „agyaras” misét tartanak: e szójáték az „aranyas” 
kifejezés leplezésére szolgál. A farsangot maximálisan elítéli: Konc vajda (= farsang) és Cibere 
bán (= böjt) hamvazószerda éjjelén összeverekednek, Cibere bán győz, 46 nap böjt következik. 
Az ütközet megjelenítése régi tradíció, (lásd még pl.: Brueghel festményeit) Szkhárosi is nyilván 
erre játszik rá.   
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Emberi szerzésről  egy barátból lett pap szájába adott ének, aki „elrúgta csuháját” és 
megfogadta, hogy többé nem csal és nem ámít.  Vágáns elementumok beiktatásával gúnyolja 
a szerzeteseket: szerinte felesleges a szerzetesség intézménye, a szerzetesek részegesek, 
paráznák, tudatlanok, a szerzetes olyan, mint a konkoly: „Miként az konkolnak fejír az virága, 
/ Belől, ha megrontod, fekete az magva: / Az szerzetesnek ilyen jámborsága.” 

Az fejedelemségről c. művét 1545-ben Tállyán írta. Alaptétele: „Isten szerzése az 
fejedelemség.” A fejedelem Isten szolgája, az istenszolgálatot pedig a Szentírásból kell 
megtanulni. A fejedelem mindkét táblára viseljen gondot (7): itt Szkhárosi Mózes tábláira 
gondol, azaz a) törődjön a hittel kapcsolatos törvényekkel és b) az erkölccsel kapcsolatos 
törvényekkel. A Biblia számos helyen ad konkrét tanácsot is (fontos példák: Dávid király, 
Mózes, Sámson, Salamon, Dániel, Judit). A 19. versszaktól a jelen sanyarúságán kesereg („Hol 
vagynak mostan az jó fejedelmek?”), ma a kegyetlenek uralkodnak, „sívó oroszlánok”, de átok 
száll rájuk, és elnyeli őket majd a pokol. A 38. versszaktól a szentírás etikai vonatkozásai 
alapján Isten szájába adva, kinyilatkoztatásszerűen jelennek meg a tanácsok példák 
előszámlálásával: a „farahó” minden népével a tengerbe veszett, de Mózes népe 
megszabadult, Holofernest legyőzte Judit, bár hatalmas serege volt, Nabugodnozor a barmok 
közé vettetett, és „aszú szénát rága”, Heródes testét apró férgek ették meg. A „peníszes pénz” 
ellen külön felemeli a szavát, magyar példát is hoz, Moré Lászlót, ezt a különösen kegyetlen 
főurat elviszik büntetésképp a törökök. A testi ellenségtől rettegünk, de a lelkitől, sajnos, nem, 
pedig az talán még veszélyesebb.  

A Pál érsek levelére való felelet egy Várdai Pál esztergomi érsek ellen írt dogmatikus 
vitairat.  Várdai 1548-ban püspökeihez intézett egy levelet, melyben vélhetőleg a katolikus 
egyházi gyakorlatról értekezett. Szkhárosi úgy állítja be a katolikus egyház kritikáját, mintha 
csak Várdai Pál személyes nézetei ellen lenne kifogása. A vers invektíva. Támadja az érseket a 
két szín alatti áldozás hiánya miatt: ő bort iszik a kehelyből, de a híveknek nem ad. A vers 
ostorozza a szentkultuszt, a halottakért mondott misét, támadja a latin nyelv használatát a 
liturgiában: „Mit teszen volt az Szentlélek az sokféle nyelvvel, / Ha Pál érsek csak deákul 
beszéltet Istenvel? / Netalántán az Úristen nem tud minden nyelvvel?”  

Az fösvénységről című verse szerint pénzt szerezni szükségletekre és Isten szolgálatára 
nem bűn, gyűjteni, felhalmozni viszont az. Bízni ugyanis a pénzben nem szabad, csak Istenben. 
Bibliai példákkal mutatja be a pénz hatalmát: Júdás bűnhődése kiemelt szerephez jut. A 
fösvénységet megszemélyesíti, s minden más gonoszság és vétek szülőanyjává teszi 
(HORVÁTH 1957: 58). 

 Az átokról című költeménye Mózes V. könyvének híres átkait szedte versbe („Imezt 
írja szent Moizes ötödik könyvében, / Ő könyvének huszonnyolcad jó nemes részében”). Az 
1547-ben született mű szerint ezek az átkok azokra szállnak, akik nem tartják meg Isten szent 
szavát. Az átok a zsidókon beteljesedett az egyiptomi rabsággal, de vajon fog-e a magyarságon 
is, amikor „Budáról az törekök igen prédikálnak”?  Vibráló feszültség uralja a költeményt, 
helyenként módfelett érzékletes: „Érccé válik fejed felett a szép csillagos ég, / Vassá válik 
talpad alatt az nagy jó zsíros föld, / Porharmatot, hamuesőt iszik az aszú föld, / Megrepedez, 
úgy panaszol reád az szomjú föld.” Károlyi fordításában ugyanez a rész: „Eged, mely a fejed 
felett van, rézzé, a föld pedig, mely a lábad alatt van, vassá válik. Az Úr eső helyett port és 
hamut ád a te földedre: az égből száll reád, mígnem elpusztulsz.” (Móz, V, 28, 23–24.)  

Az 1544 körül írt Vigasztaló ének verses fohász Krisztushoz. A magyarság érzékletes 
vigasztalása: „Királyi nemzet vagy, noha te kicsin vagy, / Az atya istennek bizony te kedves 
vagy.” Szkhárosi talán leglíraibb költeménye. Krisztust, a pásztort kéri, védje nyáját. Máig 



82 
 

szerepel protestáns énekeskönyvekben. Bárczi Ildikó szerint ez „szerkezetileg is a század 
legjobb lírai darabjainak egyike”.  

 
3. 17. A dramatizált paszkvillus (politikai dráma) 
 
          A Comoedia Balassi Menyhárt árultatásáról (1569) c. munka műfajának meghatározása 
nem könnyű: aktuálpolitikai szatirikus drámának hat, de a dialógusirodalommal is érintkezik 
(LATZKOVITS 2007: 251). Horváth János dialogizált paszkvillusnak mondja (HORVÁTH 1957: 
405.), mivel a munka inkább szatirikus jellemrajz, mint dráma. Hubay Miklós drámaíró viszont 
a sötét dráma lehetőségeit pillantotta meg benne, és a darabot újra színpadképessé tette, 
beemelte Színház a cethal hátán c. művébe: „...kezdettől fogva szeretem, szinte megigézve 
bámulom e kor rejtélyes, anonim drámai művét, a Balassi Menyhártról szóló komédiát, 
kortársakra visszavágó, hajmeresztően bátor aktualitásait, Shakespeare előtti shakespeari 
szituációit.” Az ötrészes darab cselekménye egy gyónásba ágyazott bizarr önvallomásban 
csúcsosodik ki (negyedik rész). Az áruló Balassa már átpártolt Ferdinándhoz (1562), de a 
családja János Zsigmond fogságában sínylődik. Balassa családja miatt újabb átállásra készül: 
megpróbál alkudozni János Zsigmonddal titkos követek útján (feleségét, gyerekeit és Munkács 
várát kéri). János Zsigmond megunta már Balassa szélkakas politikáját, és nem hajlik az alkura. 
A főhős a császárral kezd alkudozni. Szénásit bízza meg a diplomáciával: azt a hírt hozza, hogy 
a császár támogatja őt, ha áttér. Balassi tanácsot ül deákjaival (Tamás, Józsa), majd hivatja az 
esztergomi érseket (Oláh Miklós), mondván, hogy misét hallgat, böjtöl és gyónni akar. 
Meggyónja az összes pálfordulását, vétkét – ez a darab legjobb része – és lefizeti az érseket a 
közbenjárás végett, aki feloldozza őt. Aztán Linzben folytatódnak az események, Menyhárt fia, 
Boldizsár Tamás deák társaságában jelenik meg. Boldizsár a tudományt semmibe veszi, 
teljesen az apjára ütött, az udvarba igyekeznek, mert az apja hűségét biztosítandó zálogul meg 
kell jelenniük. A fiú jelleme meglehetősen torz, abban bízik, hogy morva és osztrák 
kereskedőket foszthat ki útközben. A mű történeti hátterét Virovecz Nándor elemezte a 
legbehatóbban (VIROVECZ 2016: 373–401). A drámában a jellemkomikum dominál, az erkölcsi 
züllöttség és lealacsonyodás változatos formái bukkannak fel. Karádi Pál nyomtatta ki 
Abrudbányán 1569-ben: egyes feltevések szerint ő maga is írta, de felmerült Bornemisza Péter 
neve is.  

 
 
3. 18. Nyelvészeti munkák, nyelvkönyvek, ábécéskönyvek 
 

Dévai Bíró Mátyás (1500?–1545 első fele) Orthographia Ungarica, azaz igaz írás 
módjáról való tudomány című helyesírási „szabályzata” és ábécéskönyve 1538 táján jelent 
meg Krakkóban.  A mű létrejöttének két indoka van: azért kell írni és olvasni, hogy 
„olvashassuk mindnyájan a szentírást”, és hogy „egymásnak mindegyikőnk írhasson.” A 
munkának gyakorlati és lelki haszna is van. Művében funkció tekintetében két típust egyesít: 
az egyházi rendeltetésű írást és a humanista kancelláriait. Balázs János (BALÁZS 1958: 168.) 
szerint ez a kettős felosztás német protestáns munkák hatását tükrözi. A betűn nála hangot 
kell érteni. A vocalist szólónak magyarítja (Sylvesternél ugyanez szótívő). Számos jelentős 
fonetikai megfigyelése van. Öt diphthongust tart számon. Lehetséges, hogy a kettős 
betűjelekkel a korabeli magyar nyelvjárások hangrendszerének ejtésváltozatait is jelölni 
akarta. Pl.: Szẻp = szíp, szép, sziep, szeip. Az az és az ez helyesírásában speciálisnak tűnő 
eljárást követ: pl. ab barát, ap pap, em mester, ed deák (Az az-nak és az ez-nek a köv. szó 
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mássalhangzójához való hasonulása gyakori a Guary-, a Nádor- és a Nagyszombati kódexben.) 
Íráspróbák (parancsolatok, hitágazatok, a Miatyánk, az Angyali üdvözlet stb.) is szerepelnek a 
műben. 

Sylvester János magyar megfelelőkkel egészítette ki Christian Hegendorf (Rudimenta) 
és Sebald Heyden (Puerilium colloquiorum formulae) latin nyelvtani és nyelvgyakorló 
könyveit. Ez utóbbiból egy részlet: Helyzetkép – a diákok tanulás helyett golyóznak, ekkor 
megjelenik a tanár. „Timotheus: Praeceptor venit. – Az mesther megh yeowe. Vitus: Quid ex 
te audio? – Laas myth thewlled hallok. Timotheus: Ve nostris natibus. –  Jay my 
segghewnknek!” Latin-magyar nyelvtant is írt. Grammatica Hungarolatina c. műve Újszigeten 
jelent meg 1539-ben. A grammatika Sylvester szerint azért is fontos, mert a hét szabad 
művészet egyike. A helyes beszédre és írásra oktat. Magyarul a grammatikát „betűkről való 
tudománynak” nevezi.  A grammatikának 4 része van a nyelvi közlés elemei alapján (betű: 
littera, vox – orthographia, eggybefoglalás: syllaba – prosodia, ighe: dictio – etymologia, 
beszíd: oratio – syntaxis). Ebben a sorrendben haladva vázolja fel nyelvi rendszerét. A magyar 
magánhangzók rendszerét mellékjelekkel kiegészítve tálalja, a mássalhangzók esetében is 
bevezet mellékjeleket. Egy hangot egy betű jelöl, ha kell, mellékjelesen.  

A latin analógiájára elmagyarázza a magyar morfológia szabályosságait és eltéréseit. A 
magyar nyelvtani résznek azonban fontos forrása a héber grammatika is. Sajátos jelentőségű 
eredmények: A magyar magánhangzók csoportosítása terén alapozó fonetikai vizsgálatokat 
végzett el. Dévai ellenében állást foglalt a szóelemző írásmód mellett, új betűket nem vett fel 
az ábécébe, inkább mellékjelezte a latinokat. A magyar alaktan felvázolása is jelentős tett, még 
ha Sylvester nem is szabadulhatott a latin esetrendszertől. A mondattani rész kidolgozatlan 
maradt. Sylvester elsősorban az irodalmi normát, az írott megnyilatkozást preferálta a 
szóbeliséggel szemben, a nyelvrokonság kérdésében a magyart a héber rokonának tartotta, s 
így tudta megmagyarázni az indoeurópai nyelvektől eltérő vonásokat (SZÖRÉNYI 1999: 24–
32). A nyelvtan összeurópai kontextusát, valamint Sylvester irodalomszemléletének 
karakterét Bartók István összegezte (BARTÓK 2007: 87–191). 

Szenci Molnár Albertet (1574–1634), a humanista műveltségű literátort Ady az „első 
magyar kultúrembernek” nevezte. Szellemiségének kiformálódásában fontos szerepe volt 
Petrus Ramusnak (1515–1572), illetve ramizmus néven ismert humanista bölcseletei-teológiai 
tanának (CZEGE 1978: 43–48). A ramizmus egyfajta intellektuális magatartásforma, 
szembehelyezkedik a skolasztikus alapvetéssel és az értelem primátusát szorgalmazza, 
illetőleg a tudományt nem elitista nézőpontból látja, az anyanyelv művelését hangsúlyozza: 
minden leírt sor célja a használni akarás legyen. Nyelvészeti munkássága ezt a törekvést 
mindennél jobban jelzi. Dictionarium Latino-Ungaricum et Ungarico-Latinum (1604) címmel 
latin-magyar, magyar–latin szótárt írt. Ez a magyar nyelvtudomány egyik első európai szintű 
lexikográfiai fegyverténye, a kortárs lexikográfiai elméleteket is kamatoztatja (IMRE 2009: 46–
110.). Nyelvtana Nova grammatica Ungarica címmel készült el, melynek célja, hogy lehetővé 
tegye idegenek számára a magyar nyelv elsajátítását. Nem ismerte Sylvester János művét. 
Teljes alaktan és mondattan is található benne. Ramus latin grammatikáját követi, aki az ókori 
nyelvek tanításának metodológiáját ötvözte a középkori nyelvtudományi gondolkodás 
eredményeivel. 
 
 

3. 19. Antik, görög–latin tárgyú históriák 

3. 19. 1. A mitológiai história 
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A mitológiai história az antik mitológiából, illetve azzal kapcsolatos antik szépirodalmi (és 
történeti) munkákból meríti tárgyát, s verses, epikus keretek között jeleníti meg azt. Az antik 
kultúra a régi magyar irodalomban is referenciakultúra, viszonyítási alap, a közös értelmezői 
nyelv része. Ebből kifolyólag a mitológiai történetek gyakorta allegóriák, a jelen kérdéseire 
válaszoló analóg elbeszélések. Egyes históriák betétszövegeiként vagy példázataiként is 
megjelennek. 

A trójai mondakör 

A tág értelemben vett trójai mondakör több széphistóriánkat ihlette. Hunyadi Ferenc 
orvosdoktor 1569-ben írta Trója megszállása és veszedelme c. hatrészes históriáját, mely 
főként a középkori Trója-regényen alapszik, és Páris születésétől egészen Aeneas 
megmeneküléséig mondja el a nevezetes ostrom történetét (KIRÁLY 1917: 13–24). A Lévai 
Névtelen Páris és Görög Ilona szerelmének történetét alakította 1570-ben szerelmi-erotikus 
jellegű verses elbeszéléssé, a műfajt Weöres Sándor „mitológiai sztriptíznek” nevezte 
(WEÖRES 2010: 178). Ovidius két heroidájára és középkori forrásokra támaszkodott, de erősen 
redukálta Ovidius szellemes retorikai megoldásait (POLGÁR 2011: 32–42). Csáktornyai Mátyás 
erdélyi református verselő História Aiaxról és Ulissesről írt, háromrészes históriás éneke 
(1592) Ovidius Átváltozások c. műve nyomán keletkezett: a nyers erő és az éles elme 
allegorikus küzdelmét és szerepét jeleníti meg. A két görög hős Achilles fegyverzetén 
osztozkodik: a pajzsot és páncélt végül a leleményes, retorikailag különösen fordulatos 
beszédet tartó Ulisses nyeri el, Aiax pedig a bírák ítélete után öngyilkosságba menekül. 
Csáktornyai meglepően potosan fordít: ötletes inverziói modern hatásúak. Huszti Péter 1582-
ben Vergilius Aeneisének fordításával próbálkozott Aeneis azaz a trójai Aeneas herceg dolgai, 
melyben Trója vétele és romlása, trójaiak bujdosásuk Aeneassal együtt, haduk Olaszországban 
és Róma városának eredete nagy szép díszes versekkel megíratik címmel. Huszti művébe más 
szövegeket, kommentárokat is beledolgozott, sőt bibliai elemeket is felhasznált (pl. Dániel 
könyvéből). Művét a protestáns eszmeiség szellemében modernizálta és látta el ideológiai 
töltettel. A kronologikus, nyílt szerkezetű história felszámolja az antik eposz műfaji 
hagyományait, ráadásul három eltérő versformában íródott, ami különféle igényekhez 
igazodó át-, illetve egybeszerkesztésre vall (VADAI 1992: 676–684). 

Jason és Medea története 

Tinódi Sebestyén Jázonról és Médeáról c. históriáját még 1537 körül írta, s a Cronica c. 
gyűjtemény egyetlen mitológiai tárgyú darabja. Az argonauták hadjáratát, illetőleg Jázon és 
Médea szerelmének történetét dolgozta fel. Tinódi egyik legkorábbi alkotása. Forrása Guido 
da Columna Historia destructionis Troiae c. művének egy részlete (egy 1494-es 
szövegváltozatot használt). Az argonauták trójai megállója nem Guido da Columna találmánya, 
Trója már Diodorus Siculusnál is első megállóhelyként szerepel, és Hyginus is így tudja. A Trója-
história narratívájának erősítése azonban további okokkal is magyarázható: részint egy 
közismert és általános érdeklődésre számot tartó mítoszról van szó (a széphistória nem 
arisztokratikus műfaj), részint a Trója-történet legitimáló erejű, s a „meglött dolgok” (azaz a 
história) és a fikció határterületén mozog. Tinódi is a história felől indít, azaz költeménye csak 
modern értelemben „fikciós alaptermészetű”: „Sok bölcsek írttanak az meglött dolgokról, / 
Jelesben Trójának ű nagy romlásáról, / Én is szólok  annak fondamentomáról, / Hogy kétség 
ne légyen ennyi sok írásról”. Számos mitológiai „tévedést és hibát” követ el, melyek zömmel a 
forrásaiból is adódnak: Összekeveri Peleust Peliasszal. Peleus (Péleusz) phtriai király volt, 
Akhilleusz apja, az ő felesége volt Thétisz. Tinódinál ő lesz thesszáliai uralkodó és az 
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aranygyapjas vitézek története vele kezdődik.  A mitológiai kiindulópont: Peliasz iólkoszi király, 
mint a városalapító Krétheusz mostohafia, aki halála után magához vette a hatalmat Aiszóntól 
és leszármazottaitól. Amikor Aiszón fia, Iaszón felnőtt és visszakövetelte a trónt, Peliasz azt a 
feltételét szabta ki neki, hogy hozza el az aranygyapjút. Ez a tévedés okozza, hogy Tinódi „Trója 
fondamentomáról” beszél a nyitóversszakban. Összekeverte Héraklészt és Akhilleuszt. Thétisz 
ugyanis Akhilleusz és nem Hercules anyja. Hercules anyja Alkméné. Hercules Guido 
változatában eljut Colchisba. Jázon küzdelmét tehát két közeli személy nézi: Hercules 
elismerése a fizikai értelemben vett férfias virtus elismerése (belépés a hősök világába), 
Médiáé a szexuális potencia ünneplése (belépés az érett férfiak világába). Az arany kos 
bőrének lenyúzása a szüzesség elvesztésével párhuzamos cselekedetként jelenik meg 
Guidónál („suo aureo spoliat vestimento”), a két eseményt Tinódi nem köti össze lexikailag. 
Tinódi Jázonja lényegében Hercules és Aeneas különös kombinációja lesz, Média alakja pedig 
legalább részben Dido karakterére kopírozódik rá. (CSEHY 2017: 121–138). Az aranygyapjas 
kost élő állatnak képzeli, Jázon megnyúzza és lefejti a bőrét. A kos eredetileg Phrixost vitte 
Kolkhiszbe, hogy megmentse a feláldozástól. Aiétész Árész ligetébe helyezte el a kosbőrt, és 
egy örökké éber sárkányra bízta. Tinódinál: „Lángbocsátó ökrök azt őrizik vala.” A földrajzi 
nevekkel, helyekkel sincs mindig tisztában: Kolkhisz („Kolkos szigetének híjják országokban”) 
szerinte sziget, és Trója közelében található („Trója határához közel mondják vala”). A történet 
lényege: Peleus (azaz Pelias), hogy a trónját jogosan követelő Iaszónt „elveszthetné”, az 
aranygyapjú megszerzését tűzi ki neki feladatul. Iaszón hajót faragtat (Argó – a hajó nevét, 
leírását és a seregszemlét kihagyja, egyedül Herkulest említi). A hajósok kalandjait mellőzi, 
helyettük egy trójai kalandot iktat be (itt Lamédon uralkodott). Végre elérnek Kolkos szigetére, 
ahol Ohétes (Aiétész) uralkodik. A király szívesen fogadja, mivel Jázon igen gazdag, s ha 
alulmarad a gyapjúért folyó küzdelemben, akkor a vagyona Ohetésre marad. A lakomán 
megjelenik Média (Médea), aki rendkívüli szépség, de „ördöngös vala, / Homálba az napfént 
fordíthatja vala, / Szeleket, vizeket ű támaszthat vala, / Véneket ifjakká ű szerezhet vala. / 
Télben ha akarta, az fák virágoztak, / Földek megindultak, vizek visszafoltak (...)” . Szerelem 
az első látásra, a király Jázon mellé ülteti a lányát. Média kezdeményez: „...náladnál szebbet 
soha én nem láttam, / Kérlek, megbocsássad, szerelmed óhajtom, / Kit az én szívembe 
arannyal béírtam.” Próbálja lebeszélni a hőst, de sikertelenül, végül segítséget ajánl. Éjfélkor 
Jázont az „ágyas házába” hivatja, ahol „nagy víg kedvét néki az leány jelenté”, majd Jázont 
megesketteti, hogy magával viszi és hű lesz hozzá. Média két kenőcsöt ad neki, melyekkel 
legyőzheti a lángokádó ökröket, és ad neki egy aranygyűrűt különös kővel, mely láthatatlanná 
teszi őt („kit most is az bölcsek írnak akétesnek.”). A hiteltelen dolog bizarr hitelesítése: 
„Akhétesvel ment Éneás Kárthágóba, / Mikor Didó asszony bément az templomba, / Virgilius 
írja az Éneidesben, / Nem látta űt akkor senki az templomban.” Média kitanítja Jázont, aki a 
kenőcsöket használva a lángos ökröket járomba fogta, szántott, majd a másik kenőccsel 
eloltotta a sárkány mérgének tüzét, a gyűrűvel pedig láthatatlanná vált és legyőzte a sárkányt: 
„kinek ű fogait mind kitörte vala.” Média egy tornyot csináltatott, hogy nézhesse Jázont. Jázon 
elveti a fogakat, fegyveresek keltek ki, akik „egymás miatt fottig mind megöletének”. Jázon 
megöli a kost és megnyúzza. Ohétes elámult, éjjel Jázon és Média egymáséi lesznek, aztán 
búcsúzás nélkül, sejtve, hogy a király esetleg csak színleli a jókedvét, megszöktek. Peleushoz 
értek, aki „irélli vala” Jázon sikerét. Innen Tinódi már nem részletez, csak összefoglal: „Jázontul 
Média végre megcsalaték, / Hiti, fogadása mind elfeledteték, / Mert nagy csalárdságval végre 
megöleték, / Kin végre az Jázon oly igen bánkódék.”  Vajdakamarási Lőrinc unitárius lelkész 
Igen szép história a Jason királynak házasságáról című, 1580-ban írt műve Kovásóczy Farkas 
házasságát ünneplő versezet, mely allegorikus rendszerébe iktatta a Jason és Medea mítoszt. 



86 
 

Ceyx és Alcione 

Bessenyei Jakab Az házasságról való szép ének (1562) c. művében a biblia példákon kívül 
szerepel Ceyx és Alcione ovidiusi meséje (Bessenyei Stigelius német verzióját használta): 
Alcione férje, Ceyx király a tengerbe fullad, miközben Apollón templomába igyekszik, 
holttestét a víz partra sodorja, hitvese nem talál vigaszt, az istenek mindkettőjüket 
búvármadarakká változtatják át. A históriát saját esküvőjére írta, Horváth János szerint túl 
didaktikus, és „szinte lábbog a tanulságban” (HORVÁTH 1975: 427). 

3. 19. 2. Antik történelmi tárgyú históriák 

Nagy Sándor históriájának foglalata már Temesvári Pelbártnál is megvan, s nem egy 
kódexünk tartalmaz részleteket Nagy Sándor fiktív életrajzából (pl. a Bod- és a Lobkowitz-
kódexben megjárja a Paradicsomot). Az első verses históriát Ilosvai Selymes Péter Az világbíró 
Nagy Sándornak (...) sok hadakozásiról (1548) címmel költötte, amennyiben ő az egyik 
argumentumban szereplő Petrus in Ida(r) (nagyidai Péter?). A mű forrása Q. Curtius Rufus 
Nagy Sándor-életrajza (a művet Forró Pál a XVII. században magyarra is lefordítja) és Justinus 
világkrónikájának részletei: teljes és hangsúlyozottan történeti képet kapunk, a szerző 
fogékony az egzotikumra (India) és a nagyepikus stílus jegyei is megcsillannak benne. A mű hat 
részre oszlik, az argumentumokat latin hexameterekben foglalja össze (KIRÁLY 1980: 192–
194).    

Varsányi György Egy szép história az persei királyrul kinek Xerxes neve (1561) Justinus 
(„mint Justinus mondja”) és Hérodotosz nyomán keletkezett antik történeti tárgyú história. A 
szerencse forgandósága áll a mű középpontjában. Epikai szála vékony, túl sok a reflexió, a 
szerkezet teljesen töredezett. A mű világkrónika szerűen indul, „ez világ idejét megmondom”, 
a szerző Illyés próféta nyomán előadja a 6000 év történetét Ádám teremtésétől az özönvízen 
át Bábel tornyáig („holott minden nyelvek elváltoznak vala”). Hatalmas reflexió következik a 
szerencséről, majd rátér a tárgyra, mely 111 strófából csak 41-et tölt ki (HORVÁTH 1972: 128–
129). Xerxes hadjáratainak történetét Xerxes hatalmának leírásával kezdi. Xerxes Görögország 
ellen indul. „Oly nagy kevélységben Xerxes király vala, / Hogy az fényes napot fenyegeti vala.”  
A felfuvalkodottság természetes következménye a szégyenvallás. Leonidas spártai király és „jó 
négy ezer ember” szembeszáll Xerxesszel, majd a vizen Themistocles teszi ugyanezt, s emiatt 
Xerxes kudarcot vall. Egy halászcsónakon menekül, „mint egy szolga szinte úgy búdosik vala”, 
hadnagyát, Mardoniust is hamar legyőzik. Otthon egy Artabanus nevű „fű szolga” a király 
fiaival együtt megöli Xerxest. Varsányi ezután áttér Policrates „csudájára”. Policrates ragyogó 
szerencsének örvend, ezért aggodalmaskodik, hogy megtanuljon bánkódni, a legszebb 
gyűrűjét beveti a tengerbe. Később bánni kezdte a tettét, de a hatodik napon egy halász 
kifogott egy ragyogó halat, melyet elvitt neki ajándékba. A hal gyomrából előkerült a gyűrű. A 
szerencsét sorscsapás követi, és ezt nem lehet elkerülni. A király se kerülhette el a sorsát, 
bárhogy is próbált mesterségesen bánatot előidézni, „nem sok idő múlván béesék az tőrben, 
/ És felakasztaték szidalmazásképpen.” Ezután Cirus története következik, aki pásztorból lett 
perzsa király. Az ifjú „scitiai” királyt és népét alaposan megtizedelte, de a királyné asszony 
megbosszulta: elpusztította Cirus hadát, Cirus fejét levágatta, majd beledobta egy vérrel teli 
hordóba, mondán: „vérben annyit igyék, ne kívánjan többet.” Varsányi egy terjedelmes 
katalógusban számlálja elé azokat a személyeket, akik fényes karrierjük csúcsáról a semmibe 
jutottak, illetve akiket a szerencse megtréfált, vagy akik szembeszegültek az isteni 
elrendeléssel.  A vers végén Dániel próféta négy monarchia-látomása alapján kifejti a 
világtörténelem lefolyásának menetét, majd a bűnöket ostorozza. A kolofonból kiderül, a 
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verset „ű bánatjában, / Kárvallása után ű nagy búsultába” szerezte. A mű hárompilléres, 
kerettel ellátott szerkezetet érvényesít: Illés és Dániel próféták adják a világértelmezési, 
ideológiai keretet, melyen belül Xerxes a gőg, Policrates a színlelés, Cirus a vérszomjas 
agresszió bukását jelképezi. 

Iustinus nyomán íródott Kákonyi Péter Cirusa (1549) is. Josephus Flavius A zsidó 
háború c. munkája két históriás éneket is ihletett: az egyik Mádi Mihályé (Jeruzsálem 
pusztulása, 1551), a másik Szegedi Andrásé (Jeruzsálem megvétele, 1553). 

3. 19. 3. Regényes antik históriák 

A mitológiai és a történelmi históriák mellett regényes antik históriák is születtek, 
melyek antik vagy antikizáló irodalmi alkotások nyomán keletkeztek, s olyanok is, melyek az 
antik környezetet áltörténelmi díszletül használják. 

A Gesta Romanorumon alapuló históriák 

Ismeretlen szerző tollából való az Apollonius históriája (1588) c. nagylélegzetű epikus 
költemény, mely a Gesta Romanorum (A rómaiak cselekedetei) című történetfüzér 153. 
fejezetének feldolgozása. Antiochus király beleszeret a saját lányába: „éktelen kévánság szép 
leánya felől / szívében gerjedezik.” A lányt kérők ostromolják, de az apa csak ahhoz adja, aki 
megfejti a neki feltett találós kérdést („mesét”). A mese a király saját parázna bűnének 
allegóriája, bűn és enigma, megfejtés és lelepleződés elválaszthatatlanul összekapcsolódik: 
„Az gonoszság visel, bűnben gyönyörködvén / anyai hússal lakom, / Keresem bátyámat, az én 
anyám férjét / és sohult nem találom.” Apollonius királyfi Tyriából érkezik lánykérőbe, a mesét 
megfejti. A király azt állítja, hogy a megfejtés hamis, ezért még kap egy hónapot, hogy odahaza 
gondolkodjék rajta. Apollonius otthon könyveiből is megbizonyosodik, hogy helyesen fejtette 
meg az enigmát. Rájön, hogy a király meg akarja ölni, ezért titokban hajóra száll, melybe 
kincset és búzát rakat. A király kihirdeti, hogy aki megöli Apolloniust, hatalmas jutalmat nyer. 
„Hegyen, völgyön, vízen, földen mind egyaránt / vadásszák az úrfiat” még a barátai is, de nem 
lelik, ezért maga a király indul utána hajón. Apollonius Tharsisba jut, Stranguilis elmondja, hogy 
a városban éhínség tombol, mire Apollonios felajánlja olcsón a gabonáját, és a város mellé áll. 
Hálából egy oszlopot emeltek a megmentőnek. Innen indult Pentapolisba, de viharba 
keveredett, végül egy halász fogadta be, adott neki egy köntöst, amiben a városba mehet, 
hogy szolgáljon Altistrades királynak.  

Egy meztelen fiú szétkiabálja a piacon, hogy aki azt szeretné, hogy „megmosódhassék, 
/ menjen az Lapta házba.” Fürdő előtt labdajátékot szoktak játszani: a király kedvenc sportja 
volt ez, Apollonius méltó versenytársnak bizonyul, a király magához hívja, illő ruhát ad neki. 
Apolloniusnak eszébe jut régi gazdagsága. Lucina királylány is megjelenik a lakomán, virginán 
játszik, mindenki elámul, csak Apollodorus nem. Elkéri a hangszert és ő kezd el játszani: mintha 
Apollónt hallanánk. Lucina kéri atyját, hadd legyen Apollonius a zenetanára. Lucina beleszeret, 
szinte belebetegszik az epekedésbe, holott három kérő ostromolja hiába. Ő csakis Apolloniust 
akarja, de ezt rejtélyesen mondja el egy levélben (második enigma): „az tengeri habtól 
hányatott légyen / életemnek hű társa.”  A király kérdőre vonja az ifjakat, melyikre igaz ez. A 
legidősebb hazudik, a középső leleplezi, a lány felfedi, mire vágyik, Apollonios végül elveszi 
feleségül. Tyrosból befut egy bárka: a hajós elmondja Apolloniusnak, hogy Antiochust és 
lányát agyonütötte a mennykő.  Apollonius felfedi kilétét az idegennek, kész hazamenni újra 
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átvenni az országát. Terhes („nehézkes”) felesége vele akar menni. Az apja elengedi, noha 
nincs utóda.  

A feleség egy tengeri szélvész után megbetegszik, kómába esik, lánygyereket szül 
(Tharsia). A kormányos tengerbe akarja vetni a tetemet, Apollonius koporsót csináltat, 
felékesíti a halott feleséget, táblát tesz a fejéhez, ezer aranyat a lábához, hogy majd aki 
megtalálja, méltón temethesse el, és zokogva a tengerre ereszti a koporsót. A koporsó 
Ephesusnál köt ki, Cerimones doktor talál rá a tanítványaival. A doktor elolvassa a mellékelt 
levelet, el akarja temetni a tetemet, de az egyik tanítványa meggyógyítja a tetszhalottat, és 
Lucina Diana templomába kerül. Apollonius Tharsisba jutott ismét, Stranguilió házában száll 
meg, elpanaszolja sorsát, náluk hagyja Tharsiát dajkástul, hogy vendéglátója lányával, 
Philomaciával együtt neveljék fel. A lány kilencévesen már „igen bölcs lött vala az 
filozófiában.” A dajka halála előtt elmondta a lánynak, hogy az ő apja nem Stranguilió, anyja 
se Dionisiades, nem Philomacia a nénje, hanem ő királylány, Apollonius és Lucina gyereke. Ha 
bajba kerül, hivatkozzon az atyjának emelt oszlopra. A dajka meghal.  

Philomacia rosszul teljesít a „scholában”, sokkal csúnyább, mint „testvére”. Eltelt egy 
év, Tharsia tizennégy esztendős lett, Dionisiades meg akarja öletni, hogy rá maradjon a 
vagyon, amit Apollonius hagyott a lányának.  Az öreg szőlőkapás, Theophilus elrejtőzik a 
szentélyben, elkapja a lányt, meg akarja ölni, és az indítékokat is felfedi előtte. Tharsaia előbb 
gyónni akar. Míg imádkozik, három sírrabló jelenik meg, és elragadják a lányt. Theophilus azt 
mondja Dionisiadesnek, megtette, amit kért. Stranguiliónak azt hazudják, a lány magától halt 
meg. A tolvajok Manchilenéba vitték a lányt, ahol eladták a piacon: egy bordélymester és a 
helyi fejedelem, Athanagoras versengenek érte. Athanagoras a licitálást végül feladja: majd 
elmegy a bordélyba és ott az övé lesz („megrontom virágába”).  

A bordélymester Priapus szobrát imádtatja a rablányokkal. A lány megérti, hol van, 
könyörög a tisztaságáért, de hiába: felöltöztetik, és az álarcban megjelenő Athanagoras készül, 
hogy „megfertőztesse”. A lány könyörög, elmeséli sorsát, erre a király meghagyja szüzességét, 
sőt szánakozva bő pénzt ad neki, jönnek a kuncsaftok, mindenki megindul a lány sorsán, és 
mindegyik pénzt ad neki. Tharsia meséléssel, a szó erejével őrzi meg szüzességét. A pénzt a 
lány odaadja a vicemesternek, és megvallja, hogy még mindig szűz. A bordélyos viszont kapzsi, 
egyre több pénzt akar. A lány a piacon „kezde disputálni”, és sok pénzt keres vele.  

Stranguilió és neje látszatra gyászol, Apollonius megtudja a rossz hírt: azt mondják, a 
lány beteg lett, és hirtelen halt meg. Pompás sírt emeltek neki a tengerparton. Az apa 
megtekinti. Utazik haza, de vihar miatt kiköt Manchilenéban. Apollonius a hajófenéken zokog, 
a városban nagy a vígság. Athanagoras meglátja a hajót, megtudja, kié, a tulajdonos viszont 
nem akar feljönni, csak sír. Athanagoras a híres Tharsiát küldi oda. Tharsia vigasztalni próbálja 
apját, de sikertelenül, végül előadja élettörténetét, és egymásra ismernek (anagnorízis). 
Athanagoras megkéri a lány kezét, hiszen úgyis ő oltalmazta, „hogy el nem vesztette / 
szűzessége virágát.” Apollonius neki adja, a kapzsi bordélymestert rettenetes kínok közé veti, 
vejével és lányával Tharsison át Tyriába mennek.  

Álmot lát, ezért Ephesusnak veszik az irányt. Diánának kell áldoznia. A szentélyben 
előadja élettörténetét, Lucina pedig ráismer (második anagnorízis). Apollonius Tharsisban 
Stranguiliót és feleségét megöleti, majd Pentapolisban beszámol a jó hírekről. Beköszönt a 
boldogság korszaka. A história regényes hányattatások, lelki és testi odüsszeiák sorozata: a 
tisztaság, az erény és a szüzesség folytonosan veszélybe kerül, s végül megmenekül. A görög 
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szerelmi regények dramaturgiáját megidéző szerkezet a kalandhalmozások epizódszerű 
beiktatásával egészül ki. A tetszhalál, a lánykereskedelem, a hajótörés tipikus eleme ezeknek 
a regénysémáknak: itt az elszakított szerelmesek helyett azonban elsősorban az apa és a lánya 
sorstörténete kerül párhuzamba. Párhuzamba és kontrasztba is, hiszen Antiochus és lánya a 
szülői szeretet szélsőségesen negatív ellenpólusát képviselik. A história az isteni gondviselés 
diadalát hirdeti, a forgandó szerencse etikai következménye kihatnak a teljes létezésre. 
Apollonius az ideális férfi karakterét testesíti meg (éles elme, kitartás, sport, művészi 
érzékenység), Odüsszeusz emberi leleményessége és Apolló isteni jegyei keverednek benne. 
A tudós és szép nőként megjelenő lány Diana és Minerva istennők földi mása. Az enigma 
megfejtése a sors, a létezés értelmének jelképe lesz, a világhoz való hozzáférés kulcsa, az égi 
üdv reményében zajló jelolvasás művészete.   

Rusztán császár históriája a Drávai Névtelen munkája. A szerzőt Toldy Ferenc nevezte 
el Drávai Névtelennek, a szöveget az 1638-ban másolt Csoma-kódex őrizte meg, datálása 
bizonytalan (VARJAS 1982: 207–208). A kódex többi szövegének 90 százaléka datálható, s mind 
korábbi 1572-nél, ebből következik, hogy e mű is akkorra tehető. A szerző művét a 
„Rómaságnak írt könyvéből”, azaz a Gesta Romanorumból, latinból fordította, de nem találunk 
vele teljesen megegyező történetvariánst. Nagy vonalakban a 110. történet jöhet számításba 
(Szent Eustachius mártírlegendája). Az alapul szolgáló mártírlegenda a Legenda aureában is 
jelen van: a különbségek számottevőek. Lázár Béla az eltéréseket a szerző protestáns voltával 
magyarázta (LÁZÁR: 1891), ezt később Katona Lajos cáfolta (KATONA: 1898), szerinte a forrás 
a Gesta Romanorum egy ma nem ismert sztorija volt.  A szerző megvallja, hogy nem mindig 
érti a latint, ez is eredményezhetett kisiklásokat. A forrásokkal kontaminálódott Titus Livius 
Róma-történetének néhány mozzanata is. A Rustan (Rusztán) név keleti eredetet sugall.   

Eustachius (Eusztákiusz, Euszták) Rómaság ura volt, felségül vett egy Gönlis nevű lányt, 
akitől két fia született: Remus és Romulus.  A feleség az Úrhoz fohászkodott pogánysága miatt. 
Eustachius álmában megjelent isten követe („Hallgasd meg követséget az te istenedtül, / 
Téged akar kimenteni az nagy pogányságból.”), Isten azt akarja, Eustachius vegye fel a 
keresztséget és válasszon: ifjan akar szegény lenni vagy inkább öregen. Eustachius úgy dönt, 
ifjan veszi fel a keresztséget és szegény lesz, hogy öreg korában lehessen inkább gazdag. 
Miután felvette a keresztséget, elhagyta régi nevét, és felvette a Rusztán nevet. Rómát 
ellenség pusztítja, a császár és családja egy „rejtek házban” megmenekül, de végül mégis 
bujdosniuk kell, mert elvesztik a nép kegyeit.  Koldulnak, de a nagyurak elintézik, hogy még 
alamizsnát se kapjanak. Kénytelenek elvándorolni. Át kell jutni a vízen, ez egy bárkán sikerül 
is, de nem tudják kifizetni a bért, ezért „az császártul az bárkások házastársát elvék”, és a bárka 
fenekébe zárták. Rusztán a tengerparton marad két fiával. A bárkások „meg is kezdik 
förtöztetni” az asszony tisztességét, ám a nő imádkozik, és vihar kerekedik. Hajótörés 
következik be, de az asszonyt háromnapnyi hánykolódás után kimenti az Úr. Egy városba 
sodródik, ahol egy főbíróhoz kerül dajkának, mert „akkoron felesége teje szűkön vala.” Ruszán 
fiaival egy folyón akar átkelni: az egyik fiút leültette az egyik partra, a másikat átvitte a másikra. 
Épp a folyó közepén járt, amikor egy oroszlán elragadta az egyik fiát, mire a másikhoz futna, 
azt meg elviszi egy anyafarkas. A császár „egy óráig esze nélkül vala”, de végül Istenhez 
fohászkodik, sőt hálás lesz a csapásokért is. 

 Beér egy városba, elszegődik dolgozni. Egy szokásos vadászat alkalmával rátalálnak a 
fias oroszlánra, aki kölykei közt az egyik csecsemőt (Romulusz) is nevelte. A vadászok elveszik 
tőle a gyereket, és zsákmány gyanánt a főbírónak adják. Egy másik város vadászai a másik 
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gyereket (Rémusz) nevelő farkasra leltek, a csecsemőt az ottani városbíró kapta meg, aki fia 
gyanánt neveli. A család megmenekült, de szétszóratott. Az ellenség újra megindul Róma 
ellen, az Úr egyre-másra sújtja a várost, de az okokat nem ismerik. Két vénember, akik a császár 
családját megkeresztelték, kifejtik: Rómát addig bünteti majd az ég, míg Rusztán császárt meg 
nem keresik, és haza nem hívják. Tizenkét ifjú indul keresni őt, de nem nagy sikerrel, végül 
„tizenketten egy várasban öszvetalálának”, és a főbírónál ebédelnek, közben elmesélik 
Rusztán történetét.  

Egy ember a főbíró kisfiát egy szőnyegen rengeti, az ifjak vetnek neki pár falatot. Az 
öreg sírni kezd, és felfedi kilétét: ő a császár, aki a főbírónak 32 évig szántott, vetett és 
vénségére dajka lett. Rusztán visszatér Rómába, sikeresen harcol, de nagyobb seregre van 
szüksége, ezért levelet küldöz szét. A két talált gyerekből két jeles hadvezér (hadnagy) lesz, és 
mindkét város vezetése Rómába küldi a maga jeles fiát. A két tábor közös helyen tanyázik le, 
a hadvezérek együtt lakomáznak és összebarátkoznak, elmesélik élettörténetüket.  A farkas 
nevelte fiú Athenas várasban nevelkedett, s hét doktor tanította őt (a hét szabad művészetet 
megtestesítő Grammaticus, Dialecticus, Rhetoricus, Arithmeticus, Musicus, Diametricus, 
Astronomicus), de a hadi tudományokban is jeleskedett.  

A két hadnagy közösen jut el egy városba, ahol a főbírónál ebédelnek. A 
dajkaasszonynak alamizsnát adnak, mire a nő előadja élettörténetét: „Annak vagyon 
teljességgel harminckettőd éve, / Hogy elváltam én uramtul, az Rusztán császártul, / Attul 
fogva édesb ételt, italt én nem ittam, / Hanem mostan az asztaltul, kit küldtetek, vettem.” Az 
ifjak csodálkoznak, majd Rómába indulnak. A császár megörül nekik: az egyiket a vízi haderő 
vezetőjévé, a másikat a földi haderő vezérévé nevezi ki. Hősiesen harcolnak, tíz király ejtenek 
rabul. A császár több napos lakomát („lakodalmot”) szervez, az ifjakat maga mellé ülteti, sőt 
„ő falatját tányéráról az övékre rakja.” A fiúk előadják élettörténetüket, Rusztán rájuk ismer: 
„Ti valátok Rómaságban én édes magzatim, / Rómaságban, ez várasban született fiaim, / Ilja 
Rea Szilviátul világra lötteim.” Rusztán elmeséli a teljes történetet, az ifjak pedig előadják a 
dajkaasszony történetét, erre azonnal felkerekednek, hogy megkeressék az anyjukat. 

Harminckét esztendő után hazatérnek Rómába. A fiak öt-öt országot kaptak. 
Plutarkhoszra utal a szerző, aki szerint a fiúk „mely anyátul föltartatnak olyatén erkölcsök,” 
mert „higgyed, hogy az gyümölcs nem esik messze fájátul.” A rendkívül bonyolult történet 
Róma alapításának történetét mondja újra a maga regényes módján: nem a történelmiét, 
hanem a szilárd, keresztény erkölcsön nyugvó városét. A megbomlott harmónia 
rekonstruálása és visszaállítása allegorikus jelentőségű lesz: a jóslat uralta sorstörténet 
allegorikus dimenziókat nyer. Az oroszlán szoptatta Romulus a harcias heroizmus, a farkas 
táplálta Remus a bölcsesség megtestesítője lesz: békében uralják országaikat, melyeket 
jámbor, szentéletű, Istenben bízó atyjuktól örököltek. Virtus, bölcsesség, istenhit: a szöveg 
etikai pilléreit ezek a minőségek alkotják. 

Póli István históriája Jovenianus császár felfuvalkodottságáról szintén a Gesta 
Romanorum egyik történetén (59. elbeszélés) alapszik. A költemény 1593-ban íródott egy 
Sóvár nevű faluban. Jovenianus (Jovinianus) császár alakja a képzelet szülötte. Jovenianus 
fennhéjázó elvakultságában Istennek hiszi magát, ezért az Úristen angyala büntetést mér rá. 
Miközben felhevült testtel fürödni megy, a ruháit felveszi egy hozzá hasonlító idegen, aki a 
trónon is a helyébe lép. Jovenianus meztelenül megy a palotájába, ahonnan kikergetik, majd 
egykori hívei, családtagjai is folyamatosan megtagadják, rendre megverik, ráuszítják az ebeket, 
bolondnak mondják. Gyóntatója egy komikus jelenetben pokolbéli kísértetnek véli. Egy 
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remete fogadja be, öltözteti fel.  Jovenianus megbánja bűneit, az Isten megbocsát neki: 
visszatér a palotába, ahol szembetalálja magát „önmagával”. Az álcsászár felfedi, hogy ő nem 
más, mint Raphael arkangyal. Jovenianus hálát ad az istennek, hogy megszabadította a bűntől. 
Póli históriája a közvetlen isteni beavatkozás ténye miatt is érdekes. A fordulatos történet 
változatos színekben pompázva bontakozik ki. 

Antik regényeken, novellagyűjteményeken alapuló históriák 

Ismeretlen költő (Petki János?) műve a Clitophon és Leucippe c. töredékesen 
fennmaradt verses regény, melynek részletei egy kassai  nyomtatványból egy kölni 
nyomtatvány kötéstáblájában kerültek elő. Borsa Gedeon becslése szerint a mű maga 23 ív 
terjedelmű lehetett, azaz kb. 6500 sor. Forrása Akhilleusz Tatiosz regényének 1606-os latin 
fordítása (De Clitophontis et Leucippe amoribus libri VIII) volt. Ludány Mária szerint a szerző 
Petki János lehetett, mert 1610-ben írt Cupidóról szóló verse számos egyezést mutat a mű 
egyes helyeivel, Orlovszky Géza ezt csak hipotézisként fogadja el, mivel szerinte a sztoikus, 
kiábrándult Petkitől idegen e mű „világias és erotikus hangoltsága.” (RMKT 16, 12, 693.) A mű 
szerelemfelfogása a Szép magyar komédia előszavával rokon. Balassi 30. versében említi is 
Leucippét.  

Első töredék (1–72): A szerző, azaz Tatius Sydon (Szidón) városában meglát egy 
festményt, melyen Európé elrablása látható: „Európa az táblán vala kifestve, / Phaeniciai 
tenger őmellette (...) / Bika hátán egy szép leány ül vala, / Creta felé bika leánnyal úsz vala.” 
Részletes képleírást kapunk: a műalkotás maga a szerelem ünneplése. Az elbeszélő itt 
találkozik egy föníciai ifjúval, Clytophónnal, aki elmeséli leszármazásának és szerelmének 
történetét: apja a tehetős Hyppias, a család Tyrusból származik. Az apa arra akarta 
rákényszeríteni a 19 éves ifjút, hogy vegye feleségül mostohahúgát, Caligót (az eredetiben 
Kalligonét). Az ifjú egy éjjel rémálmot lát: „Övemön alól láttatom kötözve, / Egy szép szűz leány 
fekszik az én ölembe, / teste vagyon tűlem különrekesztve.” Másfelől egy égő fáklyát és tőrt 
tartó nő is megjelenik neki, aki nekiesik a tőrrel, hogy megsebezze az oldalát és elválassza tőle 
a lányt. Sostratestől, atyja bátyjától Bizanciumból követek érkeznek, a tráciai hadak támadása 
miatt Sostrates szeretné Hyppiasra bízni a lányát, Leucippét, feleségét Panthiát, míg újra nem 
lesz béke. Clytophón egy lakomán beleszeret a leányba, melyen egy ifjú lantos Apollo és 
Daphné szerelmének történetéről énekel.  

Második töredék (az ún. K ív): Ez a rész a szó szoros értelmében töredékes. Clytophont 
Satyrus (C. szolgája) megpróbálja összeboronálni egy gazdag epheszoszi özveggyel 
(„Melittának szép gazdag háza vala”), miután Clytophon a saját szemével látta, ahogy 
Leucippét a hajósok lefejezik, és a tengerbe dobják. Elsiratta a holttetemet és fogadalmat tett, 
hogy szűz marad. Melitta, a gazdag özvegy folyton zaklatja szexuálisan Clytophont, aki 
felemlegeti fogadalmát, de a nő így is hozzá akar menni, el is jegyzik egymást. A házasulók egy 
hajón utaznak, a nő megint próbálkozik, de Clytophon kijelenti: „Megholt Leucippémet el nem 
feledem”. Amikor kikötnek Ephesusban, egy elgyötört szolgasorsra jutott szabad lány 
(Lacaena) veti magát Clytophon elé, aki elpanaszolja, hogy a rabszolga-kereskedő Sostenes 
alantas nemi gerjedelmével üldözi őt. Melitta védelmet ígér. Erre „megharaguvék Sostenesre 
Melitta, / Róla tisztit is mindjárast levonatá.” Melittát Callistenes kereskedő juttatta ide. 
Satyrus egy levelet ad át Clytophonnak, aki felismeri Leucippe keze írását. A levél viszonylag 
teljes szövege fennmaradt.  A levél beszámol a lány hányattatásairól, szemrehányást tesz 
Clythophonnak a házassága miatt („Te meg se verettél, el sem adattál, / Mégis azért ugyan 
megházasodtál.”). A lány kéri, vegye meg őt Melitta, és engedje haza. Clythophon nem akar 
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hinni a szemének, a lány él és azonos Lacaenával.  Satyrus azt tanácsolja, tartsa titokban a 
dolgot, amíg meg nem tudnak biztonságosan szökni Epheszoszból, hiszen a kéjsóvár özvegy 
mindenre képes. Clytophon tisztázó válaszlevelet küld, de abból csak három csonka sor 
maradt. A magyar műből hiányzó folytatás: váratlanul hazatér Melitta halottnak hitt férje és 
bebörtönzi Clytophont, az özvegy megtalálja Leucippe levelét, meglátogatja a fiút a börtönben 
és a szökésért cserébe egyetlen szerelmes éjszakát kér. Clytophon hosszas vonakodás után 
rááll. 

A történet a görög szerelmi regények klasszikus dramaturgiáját követi: a két különleges 
szépségű szerelmes egy váratlan esemény során egymásba szeret, majd elszakadnak 
egymástól, szüzességük, tisztaságuk és életük folytonos veszélyeknek van kitéve, végül sok-
sok párhuzamos viszontagság, félreértés után egymáséi lehetnek, s rendszerint beavatódnak 
valamely antik isten kultuszába. Kerényi Károly, aki a regénymechanizmust a maga 
vallástörténeti aspektusaival együtt föltárta, ezt a sémát nevezte a „kettős szüzesség 
odisszeiájának”. (KERÉNYI 1927) A régi magyar irodalomban e történettípus elveszti antik 
vallástörténeti hátterét, s helyére a keresztény morálbölcselet lép, mely számos reflexióban, 
kiegészítésben, párhuzamban ölt testet. 

A Cegei Névtelennek tulajdonított Effectus amoris, az szerelemnek ereje (1587) c. 
töredékesen fennmaradt széphistória Athénaiosz Deipnon szophisztón c. műve alapján 
íródott. Odatis és Zariades szerelmi történetét dolgozza fel „egy ifjú skólai mesterségben” latin 
forrás alapján („deákból fordítá magyar énekben”) „Cegében, az Holdos tónak fektében”. A 
latin forrás: Natale Conti 1556-os bázeli kiadása lehetett. A forrásmegadás magában a műben 
így hangzik: „Chares Mitylenaeus historicus / Több írási közt írja egy könyvében, / Kit 
Athenaeus béhoz írásában, / Bölcsek vacsorájával kit írt, abban.”  Két ifjú legény élt Ázsiában, 
Hystaspes és Zariadres, ez utóbbi fiatalabb volt. Olyan szépek voltak, hogy azt beszélték róluk, 
hogy kész Adóniszok („Adonides”), Venus földi fiai.  Egy Homartes nevű királynak volt egy 
Odatis nevű lánya, aki eladósorba került. (10–96: csak töredék maradt fenn ebből a részből, 
tartalma: Odatis álmában beleszeret Zariadresbe és fordítva. Zariadres követek segítségével 
megkéri a lányt, de a lány apja elutasítja. Az apa barátait csődíti össze egy lakomára, és 
Odatisnak csak ezek közül szabad férjet választania, ezt pedig egy ital átnyújtásával kell 
jeleznie. Odatis titokban tudatja atyja tervét Zariadresszel, aki szkíta álruhát ölt és nyolcszáz 
stadionnyi utat tesz meg szerelméért. A lány már épp nyújtaná át az aranyserleget, amikor 
megjelenik. Odatis felismeri az álmában látott férfit, és neki adja: a férfi elragadja a lányt és a 
kocsijára kapva megszökteti.)  

Zariadres és Odatis szeretik egymást. Erotikus jeleneteik allegorikus módon jelennek 
meg: „Hogy szeretnék egymást, ezzel jelenték, / Egyik az másik ölében elalvék, / Venus 
istenasszonynak áldozának, / Kertbéli szép rózsákat szaggatának.” (98.) Odatis kertjében két 
fehér és két piros alma van: „Zariadres ám az két fejér almát, / Fogdosni kezdé néki, mint 
sajátját, / Csókolni és harapni az pirosát, / Ilyen jókkal tölté el az étszakát.” A szerelem diadalt 
aratott. A műben utalás történik az elveszett Cimon és Effigenia című históriára is. 

Szakmári Fabricius István Historia ex Partenii Nicensis de amatoriis affectionibus collecta 
(1577) c. munkája laza verses elbeszélésfüzér. Szakmári unitárius prédikátor volt. Szatmári 
származású, ez a versfőkből is kiderül (STEPHANUS FABRICICS SAKMARINUS DE AMORE 
IMPVDICO COGITABAT). Művét 1577-ben Kolozsvárt írta. Szabadon fordított, rosszul tudott 
latinul.  A forrás a Nikaiai Partheniosz híres Peri erotikon pathematon c. gyűjteménye volt: 
Partheniosz műve 36 történet foglalata, ezekből Szakmári Fabricius 16-ot verselt meg (1–10, 
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13–17, 31). A művet a szerző latin fordításban ismerte, Cornarius 1531-es kiadásából dolgozott 
(CSEHY 2014: 118–127). Szakhmári históriája tartalmazza a régi magyar irodalom legbizarrabb, 
szexuálisan gyakran kiélezett történeteit. A kompozíció önálló, körgyűrűs logikai szerkezetet 
alakít ki, melynek pulzálását a meghökkentés és az etika konfiktusa adja. A szerző nem mindig 
fordít helyesen, gyakorta a történetek szinte rekonstruálhatatlanok az eredeti ismerete nélkül. 
Az epizódok sorozata így áll össze:  

(Lyrcusról.) Caunus szigetén élt Ebial és szépséges lánya, „Ilebiam” (!), akit Lyrcus vett 
feleségül. Nem lehetett gyerekük, ezért elment „Didimey” (!) templomába fohászkodni. Azt a 
tanácsot kapja, hogy akivel először találkozik, azzal közösüljön: „Templomból kimenne, kit talál 
elől, / Avval közösüljön, fiat lát attól.” Hazafelé sietett, hogy a neje legyen az első, akivel 
találkozik, de Lyrcus Staphilusszal (Bacchus fiával) futott össze, aki leitatta és annak lányával 
(Hemithea) hált. A történet kiderült, Lyrcust kikergették országából, folyamatos háborúk 
törtek ki közte és ellenségei között, majd miután Hemithea és az ő fia, Basilos hazatért, ő lett 
a király.  

(Polimeláról) Ulisses szállást kért Eolustól, akinek volt egy Polimela nevű lánya „Kit Ulisses éjjel 
megkerölt vala”. Ulisses elhajózott, a lánynak ajándékot adott. Eolus meg akarta ölni a lányát, 
de Diores (a lány testvére!) megakadályozta, és feleségül vette önnön húgát.  

(Evippéről) Ulissesnek ez nem volt elég, Epyrumba (!) ment, és „megszeplősíté” Tyrimnus 
lányát, Evippét. A fiú az Eurialus nevet kapta, „az gyermek Itacában lőn”, ám Penneloppes 
addig unszolja a férjét, hogy az kérésére megöli fiát. Tanulság: „Maga az asszonyembernek 
tanácsa / Ritkán igen hasznos, mert hosszú haja.” De az ég megbüntette: Ulissest is tulajdon 
fia (Telemachus) ölte meg, igaz, véletlenül keveredett vele párbajba.  

(Oenonéról) Az Ída hegyén pásztorkodó Alexander (később Sándor néven emlegeti) beleszeret 
a jövendőmondó Önonba, Cebrenis (!) lányába, de Sándor megismeri Helenét, és elhagyja 
Önon asszonyt. Megsebesül Philoctetestől, ám senki se tudja meggyógyítani őt, csak Önon. 
Sándor elküldi szolgáját Önonhoz, de az „mondá, hogy hívatná Sándor Helenét”. Végül mégis 
elmegy, de akkorra már Sándor halott. Önon öngyilkos lesz.  

(Leucippusról) Leucippus Xanthius fia volt, híres és vérengző hadvezér volt, de „végre szerelem 
tőrébe kapta.” Saját húgába szeretett bele, ezt megvallotta anyjának, aki megengedte neki, 
hogy vele háljon. A lány vőlegényének tudomására jut a dolog, de nem tudja, ki hál a nővel.  
Xanthiusnak azt mondják, hogy valaki megszeplősítette a lányt. Az apa keresi a gonosztevőt, a 
leány mátkája egyszer az ágyasházba vezeti az apát, hogy kapja el a csábítót, de az apa a 
neszektől megijedt, és menekülő lányát öli meg. Leucippus erre azt hiszi, hogy valaki rátámadt 
a lányra, és megöli az apját. Leucippus elhagyta az országot.  

(Palleneről) Sithon királynak volt egy Pallena nevű lánya. Ahhoz adta csak feleségül, aki megvív 
vele. Sokan pusztultak el, s amikor már fogyott a király ereje, a legjobb vívókat egymásnak 
ugrasztotta: Dryantes (Dryas) és Clytus került szembe egymással. Pallena Clytusba szerelmes, 
ezért cselt eszel ki dajkájával: „Dajka ehiteté Driantes előtt, / öszve ne szegezné kucsi kerekét.”  
Clitus megöli Dryast, akinek kocsikerekei kihullnak. De a király megtudja, hogy lánya „lest 
vetett volt”, és máglyára küldi lányát és Clytust. Ám alighogy fellobban a láng, eső kerekedik, 
a tűz kialszik: a király erre megbocsát, és a lányt végül Clitushoz adja. Tanulság: „Csodamadár 
azért az leánymadár, / gyakran jegyesére nagy romlást hadar, / Szebbnél szebbet látván arra 
vigyarog, / Szemét arra vetvén, igen hunyorog.”  
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(Hiparinusról) Heraclea városában élt egy szép ifjú, Hiparinus. „Antileon őtet megszerette vólt, 
/ Közösülni gyermekkel mesterkedik vala.” Antileon mindenképpen meg akarja szerezni a fiút, 
ezért a kedvéért ellopja Archelaus csengettyűjét is. E tette elismerést és viszonzást vált ki a 
fiúból. A helyi zsarnok is beleszeret a fiúba, akit erőszakkal akar megszerezni: Antileon megöli 
(„Fegyverrel ő hamar általnyársolá.”). Antileon menekülés közben meghal. 

(Erippéről) Miletom (!) városában élt Xantus, akinek a feleségét Erippének hívták. A gallusok 
elragadták a feleséget, a férj, hogy ki tudja fizetni a váltságdíjat, minden vagyonát eladta. 
Xantus a Celta tartományban meglelte a nőt és azt, aki rabként tartotta. Kiváltotta Erippét ezer 
aranyért. (Erősen megkurtított verzió: az eredetiben a nő csalárdságáról van szó, nem akarja, 
hogy kiváltsák, ám a kelta meggyűlöli azért, hogy semmibe vette férje igyekezetét, sőt még 
jámbor ura ellen is cselekszik, és a férj szeme láttára végez az asszonnyal, a váltságdíjat pedig 
visszaadja a férjnek.) 

(Policritáról) Polikritét igen szerette Diognetes, „Deliom (!) templomban ki mindenkor lakott.” 
Diogenes az ellenség oldalán áll, ennek ellenére követeket küld a nőhöz, aki csak akkor 
hajlandó fogadni őt, ha teljesíti bármely kérését. A lány hazaárulásra veszi rá szerelmesét, a 
fiú rááll: „rokoninak kenyérben levelet külde”, hogy segítsék az ügyét, éjszaka törjenek ki. Ki is 
törnek, de véletlenül az éj leple alatt megölik Diognetest is. Másnap a naxosiak látni akarták a 
lányt, hogy megtiszteljék, ékes ruhába öltöztették, de a nő a sok drága holmi alatt megfulladt.  

(Leuconéról) A thesszáliai Cyanippus megszerette Leuconát, feleségül is vette. A fiú imádott 
vadászni, egyszer egy oroszlánvadászat után úgy elfáradt, hogy nem volt kedve a nő kedvére 
tenni az ágyban.  A nő „titkon az erdőbe kiindula”, hogy „feltakart” ruhájával csábítgasson, de 
férje vadászebei széttépték. Cyanippus bánatában öngyilkos lett.  

(Harpalicéről) Climenusnak két fia és egy lánya volt, akit Harpalicénak hívtak. Beleszeretett a 
saját lányába és a dajka segítségével megrontotta, mivel vele „titkon paráznaságban éle”. 
Harpalice mindeközben jegyben járt Alastorral. A lakodalmon Climenus bolondnak tettette 
magát, és megölte Alastort. A lány nem tudta elviselni a csapást, ezért megölte kisebb 
fiútestvérét, majd étek gyanánt feltálaltatta apjának. Jupiter madárrá változtatta. Climenus 
pedig öngyilkos lett.  

(Antheusról) Cleobea igen szerette Antheust, de viszonzást nem kapott. Cleobea kitalálta, hogy 
az arany vedrét beleejtette a kútba. Antheus lemászott érte, ám „Reá Cleobea követ bocsáta” 
és a fiú meghalt. Végül nem tudta elviselni tettét, és felakasztotta magát.  

(Daphneról) Amiclasnak volt egy Daphnis (!) nevű lánya, aki imádott vadászni, és Diana 
szolgálatában állt.  Leucippus beleszeretett a szűzbe, női ruhát öltött és együtt vadászott vele. 
Apollo is megszerette Daphnist, ezért azt tanácsolta a vadászó szüzeknek, hogy fürödjenek 
meg a kútfőnél. Leucippus nem akart levetkőzni, erre a szüzek letépték a ruháit, majd 
bosszúból „nyilakkal őtet általlőtték vala.” 

(Laodicéről) Amikor Diomedes és Achamus (Akamasz) Trójába értek, hogy hazavigyék Helenét, 
Laodicé (Priamosz lánya volt) beleszeretett Achamusba. A lány előbb titkolta, majd felfedte 
vágyát Perseus feleségének, Philobeának (Philobie). Mindenképpen szeretett volna legalább 
szeretkezni vele. Philobea rávette férjét, kössön vendégbarátságot Achamusszal, aki 
rábeszélte a fiút, hogy menjen vele Dardanosba, egy ünnepre. Odament a lány is: Perseus egy 
ágyba fektette őket, s így a lány vágya beteljesült. Fiuk született, Munitus, akit vadászat közben 
megmart egy kígyó és meghalt. Itt kiterjedtebb a tanulság: „Vadnak mi időnkbe ezféle leányok, 
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/ Kik az ifjak után igen kullagnak.” A nők minden eszközt megragadnak, hogy férjhez 
mehessenek.  

(Periandros anyjáról + Aesopus-mese) Periander Corintusban élt, a saját anyja szeretett bele: 
„Ifjat eláltatá álnokságába, / Kivel közösülni akar magában.”  Azt mondja a fiának, hogy egy 
szépasszony szerelmes bele és hálni akar vele: este eljön hozzá az ágyasházba, de ne gyújtson 
gyertyát és ne beszéltesse a nőt, mert szégyellős. Az anya ilyen cselell végül „elhála véle”. 
Másnap az anya kérdezgette, tetszett-e, Periander igennel felelt („Nékem igen tétezett”) és 
jelezte, hogy újra várja az asszonyt. Periander meg akarta tudni, ki is a nő valójában: egyszer 
gyertyát gyújtott erőszakkal és felfedezte ágyában az anyját (az eredetiben egy rabszolgáját 
lámpással bújtat el, aki előugrik és kiderült az igazság). Meg akarta ölni az anyját, de az anya 
öngyilkos lett. Tanulság az asszonyoknak: „Az természet kívöl ne ballagjatok.” Előhoz egy 
Aesopus mesét is: egy fiú „aprólék kést” lopott az iskolából. Már vitték felakasztani, amikor 
kérte, hogy vezessék oda az anyját. Azt mondta, meg akarja csókolni, de leharapta az orrát, 
amiért anyai kötelességéből kifolyólag nem verte meg alaposan korábbi csínytevései miatt.  

(Dimitáról + Ammon és Thamar) Egy Diméta (eredetileg Dimoitész) nevű ifjú elvette Evroppin 
asszonyt, aki viszont a bátyjával hált. Diméta szétkürtölte a valóságot, a nő felkötötte magát. 
Tanulság: nagy vétek atyafiakkal hálni. Ezután egy bibliai sztorit iktat be: Ammon és húga, 
Thamar szerelmét.  

(Zárlat) „Volt ennek nagy gondja, ki ezt szerzette, / Régi históriákból kiszedegette, / Nevét az 
versfőkbe behelyheztette, / Tanoságokra jámboroknak írta.”  Elmondja még, hogy 1577-ben 
Kolozsvárt írta a művet. 

Bogáti Fazakas Miklós Aspasia asszony dolga c. históriája Ailianosz Tarka históriájának egyik 
epizódja versbe szedve. A félárva Aspasiát Cyrus háremébe viszik, ahol különösen erényesen 
viselkedik: Cyrus feleségül veszi a nőt, és lemond háreme egyéb gyönyöreiről. Aspasia anyósa 
javára ugyancsak lemond egy különösen drága nyakláncról, ezért az anyós is megkedveli. Cyrus 
halála után Aspasia Artaxerxeshez, Cyrus testvéréhez kerül, aki szintén fő feleségeként tartja. 
Amikor meghal a király fiúkedvence, a legszebb ázsiai fiú (Teridates), Aspasia vigasztalja meg 
az uralkodót a halott fiú köntösébe öltözve. Aspasia a költeményben az ideális, szerény nő 
megtestesítője lesz (elutasítja az ékszereket, a cicomát, a kincseket, bölcs és szép, tanácsaival, 
szavaival megvigasztalja a férjet, az ágyas szerepét nem fogadta el, csak a feleségét). 

Czobor Mihály (1575–1616) Theagenes és Chariclia címen emlegetett, a korban népszerű, 
befejezetlen verses regénye monumentalitásában, hatványozott szövegszerűségében és 
művészi szándékaiban is túllép a hagyományos verses história keretein: Héliodórosz Etiópiai 
történet (modern magyar fordításban Sorsüldözött szerelmesek címmel jelent meg) c. 
regényének német fordításán alapszik (mely Johann Zschorn munkája). Czobor lendületes 
költői átdolgozása több önálló leleménnyel is kiegészül (pl. Hérakleia leírásában egy modern 
város képe villan fel, beiktatja Athén keletkezésének történetét). A történet a Paradicsomból 
eredő Nílus költői leírása után (mely a sokágú, bonyodalmas költői elbeszélés allegorikus 
technikájának leírásaként is olvasható) egy hajótöréssel, illetve rablótámadással indul: 
Chariclea és szerelme, Theagenes rablók kezébe kerül, Chariclea eléri, hogy a sebesült 
Theagenest is magukkal vigyék, akit fivérének mond. A szerelmeseket elszakítják, majd 
erényeiket, szüzességüket védelmezve számos kalandba, félreértésekbe keverednek. Czobor 
verstechnikája kimagasló, noha nehéz formát, ötös bokorrímet használ. A művet Gyöngyösi 
István dolgozta át és fejezte be a saját elképzelései szerint, miközben számos allegorikus 
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referenciát hozott működésbe (POLGÁR 2018: 160–175.). Héliodórosz első magyarországi 
fordítója Enyedi György volt, igaz, ő a görög regényt latinra ültette át (KIRÁLY 1980: 167–177.). 

Ismeretlen költő tollából származik a Szép históriás ének az Telamon királyról és az ő fiának, 
Diomedesnek szörnyű haláláról (1578) c. história. Széll Farkas Istvánfi Pálnak tulajdonította 
számos egyezés és hasonlóság alapján. Sokkal valószínűbb Horváth János véleménye, mely 
szerint inkább Istvánfi-hatásról, mintsem Istvánfi-műről van szó (HORVÁTH 1957: 106). 
Egyesek a Kádár Kata címen ismert ballada rokonának tartják. A történet az Isten előtti 
egyenlőség elvének példázatos kifejtésévé válik. Telamon király Antiochiában uralkodott, 
„kinek csak egy fia vala udvarában, / Diomedes neve nagy szép állatjában.” A fiú házasodni 
szeretne. A vár melletti szomszéd faluban élt egy Nestorkius nevű varga és lánya, a szép 
Katarista. Diomedes el szeretné venni, de Telamon nem akar beleegyezni a frigybe, nem akar 
nevetség tárgyává válni. Telamon „országos hadat hamar támasztata”, és fiát kinevezi 
hadvezérnek, hogy eltávolítsa Katarista közeléből.  Diomedes felkeresi a lányt otthonában, és 
eljegyzi. Telamon jövendőmondókat hívat, akik ezt jósolják: „Királyi fenséged ne utáljon 
szegényt, / Mert te felséged ezt, hogy jól megérthesse, / Az istent felséged ezzel csak 
megbántja, / Szegényért, gazdagért az Krisztus meghala.” Megjósolják azt is, hogy a zsarnok 
elveszti a fiát. A király erre Kataristát a „Xantus nevű vízben bevetteté vala.” Diomedes álmot 
lát, meglátja a gyilkosságot, azonnal hazaindul. A vargától megtudja, álma valóság volt, a 
vargát igazi atyjának nevezi. Diomedes az uraktól tudakolja, hol vetették vízbe a lányt, majd 
„Szent keresztnek jegyét Xantusnak vizére / Diomedes király háromszor rávette, / Imádságot 
kezde, égre feltekinte, / Urakra tekinte, szököllék a vízbe.” Diomedes utána ugrott 
szerelmesének. Telamon búvárokat szerez, akik kiemelik az ölelkező tetemeket. A király ámul 
a csodán, átkozza magát, majd díszes temetést szervez nekik: közös koporsóba temetik őket. 
A király levonja a tanulságot: a szegény nem alávalóbb a gazdagnál. Nestorkius vargát az 
udvarba hozatta, és jól tartotta. Az Isten nem nézi a vagyont, amikor ítélkezik. A histrória 
kiemelkedik arányos szerkezetével és lírai elemekkel tarkított drámaiságával.              

3. 20. Antik drámaadaptációk  

Az antik dráma iránti érdeklődés már a humanizmus jegyében is megerősödik. A 
drámafordítás igénye azonban csak később jelentkezik. Bornemisza Péter Balassa János 
későbbi udvari prédikátora Zólyomban, illetve Balassi Bálint nevelője. A bécsi egyetemen 
görögtanára, Gregorius Tanner hatására átdolgozta Szophoklész Élektra c. tragédiáját. A 
Magyar Elektra vagy korhű címen Tragoedia magyar nyelven, az Sophocles Electrájából 
nagyobb részre fordíttatott, és az keresztényeknek erkölcsöknek jobbításokra például szépen 
játéknak módja szerint rendeltetett c. dráma 1558. május 25-én jelent meg Bécsben. 
Hatástörténete minimálisnak bizonyult, néhány 18. századi utalás (Bessenyeiék ismerték, de 
nem foglalkoztatta őket) után hosszasan kallódott, 1923-ban fedezték fel újra, 1930-ban pedig 
Móricz Zsigmond írt róla nagy sikerű tanulmányt a Nyugatba. Bornemisza eredendően 
„nagyobb részre való” fordításnak tartotta. Szophoklész műve 1510 soros verses tragédia, a 
nyomtatvány 2050 sornyi próza. Trencsényi-Waldapfel Imre szerint az I, 5. jelenet több sora 
jambikus lejtésű, de ez nem igazolható, a nyelvből fakadó zeneiség kelthet ilyen illúziót.  
Egyesek latinból fordítottnak vélték, de ez nem igazolható. (Nincs ilyen latin nyelvű dráma, 
illetve a félreértések a görögből fakadnak, a latin utószóban görög Szophoklész-sorok 
szerepelnek idézetként, a görög nevek latinos írása korabeli gyakorlat, Bornemisza bécsi 
tanára, G. Tanner latinul interpretálhatta Szophoklészt). Borzsák István szerint eredetiből 
dolgozott, ami eltérés, az írói szándék, hiányos nyelvismeret, illetve az iskolai oktatás 
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szokásgyakorlata miatt alakult ki (BORZSÁK 1960). Bornemisza nyelve Móricz szerint „ragyogó 
és ropogó”, az utószóban hangoztatott eleveket követi: az egyszerűség és a világosság közös 
nevezőre hozott eszményét. Mára Sándor szerint Bornemisza drámája olyan, „mintha a 
vásáron bábjáték keretében adná elő négyszáz év előtt egy borízű hangon rikoltozó 
mutatványos Szophoklész remekét” (MÁRAI 2018: 70–71). A latin utószó komoly disszertáció: 
Szophoklészhez Bornemisza szerint politikai kérdésekben érdemes fordulni, hiszen Athén 
sztratégosza volt – erkölcsi és politikai szempontból egyaránt gyümölcsöző őt olvasni. 
Bornemisza Aiszkhülosszal veti össze a drámát, aki alulmarad, mert Szophoklész politikai 
helyzetismerete és áradó költői nyelve Bornemisza szerint kimunkáltabb. A két mű 
(Szophoklész és Bornemisza tragédiái) összevetését Borzsák István végezte el. Alapvető 
megállapításai: Bornemisza műve nem fordítás, hanem kivonatos, újrastrukturált parafrázis, a 
mű erkölcsi univerzuma a Ne ölj! és a Ne paráználkodj! parancsolatoknak (5. és 6.) rendelődik 
alá. Ezek képileg is ábrázolva voltak a nyomtatványon, Káin és Ábel, illetve Dávid és Betsabé 
példája révén. A dráma is igazolja a Biblia és a klasszikus irodalom korabeli 
elválaszthatatlanságát. A műben redukálódik a mitológia, minden szinte keresztény arculatot 
nyer. A bonyolult kardalokat Bornemisza elhagyta. Borzsák félrefordításokat is talált. (Pl. a 4. 
felvonásban Amphiaraosz halálát rosszul mondja el: nem aranylánccal fojtotta meg „egy 
asszonyi állat”, ahogy B. írja, hanem egy aranyláncért vette rá őt a felesége, Eriphylé, hogy 
vegyen rész Théba ostromában, s így a felesége okozta a halálát. Szophoklésznél magyarul: 
„Tudom, hogy A. király asszonyi aranyékszerek hálója miatt tűnt el.” Bornemisza: „amaz 
hatalmas Amhiraon (!) király mint jára: csak egy asszonyi állat miatt hala meg, kit aranylánccal 
megfojta.” Bornemisza átstrukturálja a szereplőgárdát: nála a Chorus „vénasszony”, ez 
Szophoklésznél az argoszi szüzek kara következetesen. Problémás, hogy olykor többes 
számban beszélnek hozzá, akkor is ellentmondásosan, pl.: „Jaj, hagyjatok békét, nem kell 
nekem semmi vigasztalás” – mondja Elektra (III, 2), „Halljátok-e szép leányok (!), az 
Agamemnon király házát tudjátok-e melyik?” – kérdi a Mester (V, 2), vagy: „Vajon jó helyre 
találkoztunk-e mi, asszonyok?” – kérdi Orestes. Felmerül az a lehetőség is, hogy a kórus ad hoc 
jellegű. Bornemisza beiktatja Parasitust, aki eredendően komédiaszereplő. A dráma 
szerkezete Bornemiszánál: 

Első felvonás: az 1–4. jelenet Bornemisza leleménye, ahogy Aigisthos kiemelése is (a görögben 
mellékszereplő). A kiemelést az aktualizáló tendenciák indokolják: Aigisthos egy velejéig 
romlott 16. századi magyar főúrrá válik. Első párja Parasitus, a talpnyaló, második párja 
Clytemnestra, aki afféle „magyar nagyasszony”. Clytemnestra egyénisége démonivá torzul, 
elköveti a hübrisz bűnét („Nem félek immár senkitül” – mondja). Bornemisza átcsoportosította 
a bekövetkező tragédia előzményeit. Élektra keresztény imára emlékeztető fohászt mond, 
melyet a „tiszta fényhez és a földeket körülvevő levegőhöz” intéz az eredetiben, de itt a szerző 
kiiktatja a szophoklészi apparátust, helyette istenkedést vezet be, a mennyei és nem az alvilági 
hatalomhoz fordul. Szophoklész istenei és mitológiai célzásai kimaradnak, Élektra siránkozása 
jelentősen bővül. 

Második felvonás: A Mester és Orestes jelenetével indul, ide került át Szophoklész kiváló 
expozíciója. Szophoklésznél Orestes egyesíti magában Odüsszeusz és Akhilleusz erényeit, azaz 
a szó és a tett harmóniába kerül, a tragikus pátoszt Élektrának hagyja. Bornemiszánál a Mester 
maga lesz az ész, egy 16. századi prédikátor jellemét ölti magára, ő jóváhagy, és nem 
tudomásul vesz, mint Szophoklész paidagógosza. Szophoklésznél Oresztész tettre kész hős, itt 
kezdetben naiv, gyermeteg figura, aki eszmélkedik és a Mester szellemi irányítására szorul. 
Orestes monológja is krisztianizálódik (Dávid és Góliát emlegetése). A harmadik jelenet önálló 
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lelemény: Chrysothemis és Clytemnestra kerül szembe, és nem Chrysothemis és a Kar, mint a 
görögben. Clytemnestra rémálma anticipációs jellegű, Bornemiszánál dramatizálva jelenik 
meg. A királyné lelki megingása a tragédia bekövetkeztét sejteti. 

Harmadik felvonás. Élektra örvend a „fertelmes asszonyi állatnak félelmén”. Nagyjelenet anya 
és lánya közt, ez a legdrámaibb rész. Az anya Iphigeneia feláldozása miatt szenved, Élektra 
apja halála miatt. Az álhír kapcsán Orestes odüsszeuszi vonásai domborodnak ki: Orestes 
meghalt egy kocsiversenyen Delphoiban. Bornemiszánál ez az esemény csak redukált, 
Szophoklész homéroszi allúziókkal részletezi a kocsiversenyt. Bornemiszánál az epikus 
mozzanatok eltűnnek, erősebb a drámaiság az öröm (Clytemnestra) és a gyász (Élektra) 
konfliktusában.  Ellentétes tükörpozícióba kerül a nyitó és a záró rész. 

Negyedik felvonás. Élektra passzívból aktív cselekvővé válik, javasolja testvérének, öljék meg 
együtt a zsarnokot, síri áldozat. Bornemisza erősen függetlenedett mintájától. Élektra panasza 
késleltető jellegű. 

Ötödik felvonás. Mélypont után fordulat. Élektra fájdalma Bornemiszánál keresztényi, bibliai 
ihlettel van megírva: „Orestes, miért hagytál el engem?” (vö. Mt, 27, 46). Az interpretatio 
Christiana eluralkodik a művön. Oresztész antik misztériumokat idéző alakját Krisztus 
misztériumával helyettesítette. A gyilkosságok teátrálisabbak. A kardalokat elhagyta, csak 
szelektíve fordított belőlük részleteket. Aegistus megölésében Élektra is „részt vesz”. A 
zsarnok beszéde sokkal terjedelmesebb lesz Bornemiszánál, Élektra szavainak szophoklészi 
kétértelműsége itt sérül. Szophoklész méltóságteljes Aegistusa itt nevetségessé válik, a dráma 
vége pedig prédikációs jelleget kap, tanulságlevonás után zárszó, hálaadás, intés. A pelopidák 
sorstragédiája így válik a tízparancsolat igazságainak szemléltetőjévé. 

Az Iphigenia Aulisban c. Euripidész-drámaadaptáció töredékesen maradt fenn, az ismeretlen 
fordító vélhetőleg latin humanista szövegváltozatból dolgozott. A művet Borsa Gedeon 
fedezte fel 1998-ban: szerinte 1575 és 1580-ban készült (BORSA 1998). Mindössze két 
töredéke ismert (a 402–440. és a 479–517. szakasz fordításai), de erőteljes munkának látszik.    

3. 21. Az ezópusi mese (fabula) alakváltozatai 

A fabula „kitalált történet, mese”, Szenci Molnár szótára szerint „kigondolt szófia 
beszéd”, Pázmány a valótlanság szinonimájaként használta. A régi magyar meseirodalom 
ezópusi válfaja Pesti Gábor működésének köszönhetően honosodott meg irodalmunkban. 
Aiszóposz a Kr. e. 6. században élt szamoszi rabszolga allegorikus történetekben beszélt a világ 
folyásáról, a legtöbbször állatokat ruházott fel emberi tulajdonságokkal. Julianus császár 
szerint ő volt „a mesék Homérosza, Thuküdidésze vagy Platónja” (BITSKEY 1987: 211–230). 
Pesti Gábor Esopus fabuláji c. munkája Bécsben jelent meg 1536-ban. Az állatmesék 
magyarításával (185 mese) a bibliai példázatokkal rokon erkölcsnemesítő művet adott a 
magyar olvasó kezébe: „Ámbár Esopus példabeszédei a mese nevet viselik, mert a beszélni 
nem tudó állatokat beszélni tudók gyanánt szerepelteti, de ezekből is lehet – bármily néven is 
tartsuk őket számon – üdvös tanulságokat meríteni” – írja a mű latin előszavában (Gerézdi 
Rabán ford., ESOPUS 1980: 8). Ugyanitt tér rá Erasmus egyik (a Szent Jeromos-életrajzból vett) 
gondolatára, mely szerint „nem sokat számít, mily ösvényen szaladsz, csak Krisztushoz siess.” 
Az előszó kis filológiai esszé a képes beszédről (a parabolákról) és az ezópusi mese hasznáról. 
A mesék bölcseletét emeli ki Johannes Alexander Brassicanus is, aki a bécsi egyetem jeles 
görög professzora volt. Epigrammája arra utal, hogy maga Szókratész is nagyra becsülte, sőt 
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versbe szedte Aiszóposz meséit. A fordítást Pesti Utasi Csilla szerint „a krisztusi vonzást igazoló 
cselekedetként határozza meg”, a „fordító alakját Krisztus követésének jegyeivel ruházza fel” 
(UTASI 2013: 111). Pesti vezérkötetként Martinus Dorphius kiadását használta. Az előszót 
Esopus regényes életrajza követi. A mesék fordítások, tárgyukhoz, szövegükhöz szorosan 
tapadnak. Némelyik meseszüzsé-variánsként működik (pl. a 14. és a 70. vagy a 17. és a 75.). A 
mesék tanulságait Pesti háromsoros gnómaversekben (affabulatiókban, „értelmékben”) 
rögzítette, ezek önálló szerzemények. Pesti „élesen elüt a korszak többi magyar szerzőjétől: 
kevésbé naiv és sokkal önállóbban bölcselkedő” – véli Weöres Sándor (WEÖRES 2010: 111).   

Heltai Gáspár Száz fabula c. gyűjteménye 1566-ban jelent meg Kolozsváron: ő az 
evangélikus-lutheri hagyomány felől érkezik, és nem latinból vagy görögből, hanem németből 
dolgozik, konkrétan a Heinrich Stainhöwel–Sebastian Brant-féle kiadásból. Luther maga is 
nagyra becsülte az ezópusi hagyományt, hozzá is látott egy fabuláskönyv munkálataihoz. 
Tizenhárom meséje, az ún. Coburgi töredék először 1577-ben jelent meg, de más munkáiba is 
iktatott fabulákat: a szakirodalom kb. 50 Luther-meseparafrázist tart nyilván, feltehető, hogy 
épp Luther meséi alkották Heltai inspirációs bázisát is, aki ugyanazt a forrást használta (UTASI 
2013: 117–123). A százas szám a tökéletes harmóniára utal: a szövegek kettős felépítésűek: 
mese és értelmezés világosan két eltérő szövegtípust képviselnek. „Minden fabulának az 
értelmét is melléje töttem” – írja. A magyarázat szinte mindig vallási, a fabula rendre az emberi 
gonoszságot mutatja be áttételesen, a tanulság pedig az isteni igazságot. A kompozícióban 
fontos szerepet játszanak a tematikus egységek (pl. 1–10.: a javak igazságos elosztása, 11–18.: 
az elbizakodottság büntetése stb.). Az értelmezések olykor hosszabbak a mesénél, és olykor 
meglehetősen váratlanok, pl. a rab házőrző kutya és a portyázó farkas meséjében a feladatát 
teljesítő komondort magasztalja és nem a szabad farkast. Az Egy asszonyállatról és egy 
farkasról (87.) c. fabula tanulsága pl. a nők szavának súlyát kérdőjelezi meg. Heltai egyesít is 
két külön mesét, illetve kiegészíti forrásait vagy maga költ egyet (Egy nemes emberről és az 
ördögről, 99. fabula). Luther példájára kihagyja a gyűjtemény erkölcsileg problémás anyagát, 
Poggio Bracciolini sokszor pajzán facetiáit. Heltai módszere láttató, bővítő, színező, olykor 
szinte novellává alakítja a mesét. Erősen domesztikál is, pl.: „szebeni szűcs”, „szép török ló”. 
Népies fordulatokat, közmondásokat is alkalmaz, remek stiliszta. A nőképe drasztikusan 
maszkulin, a nőt alsóbbrendű lényként kezeli: „A diófa, szamár, gonosz asszonyember és a házi 
nép nem teremt gyümölcsöt veretlen.” Vagy: „Az asszonyállatoknak hosszú a hajok, de igen 
rövid az eszek.”  

Laskai János 1592-ben jelentette meg Az Aesopus életéről, erkölcséről, minden fő 
dolgairól és haláláról való históriáját, mely a legteljesebb Aiszóposz-életrajz magyar nyelven 
(az eredeti a bizánci Maximosz Planudész műve). A görögből és latinból készült fordítást iskolai 
segédkönyvnek szánta. 

3. 22. A széphistória 

Novella alapú históriák 

Egyes históriás énekeink tárgyának forrásait novellák képezik: Giovanni Boccaccio 
Dekameronjából három történet is versbe kívánkozott. Egyik sem olaszból készült: Istvánfi Pál 
Petrarca, Enyedi György és Szegedi Veres Gáspár pedig Filippo Beroaldo latin átdolgozása 
nyomán alkotott. Ennea Silvio Piccolomini De duobus amantibus c. latinul írt novellája ihlette 
a Pataki Névtelen széphistóriáját Lucretia és Euryalus erotikus szerelméről. 
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Istvánfi Pál Voltér és Griseldisz históriája (1539) c. műve Boccaccio 100. novellájának 
Petrarca által készített latin fordítása nyomán keletkezett nászajándékul János király és 
Izabella székesfehérvári esküvőjére. Ez utóbbira utal a „hertelen indulván király örömében” 
fordulat. A szerző Istvánffy Miklós apja, Padovában jogot tanult.  Janus Pannonius Marcellus-
panegyrisének bolognai kiadásában (1522) két latin verse szerepel, de ismeretes még egy 
hatsoros epigrammája is unokaöccse haláláról, akit vízbe fojtottak Pozsonynál. Magyar műve 
az első ún. széphistória. Nyomtatásban először 1574-ben Debrecenben jelent meg. Horváth 
János szerint Istvánfi módszere „magyar ízű nosztrifikálás”, „kedvesebb, szemléletesebb, 
gyöngédebb a magyar” (HORVÁTH 1957: 105). Négyütemű tizenkettesei miatt is kitüntetett 
figyelem illeti az alkotást. Istvánfi költészete helyenként különlegesen magas hőfokon izzik, 
pl.: „Mert az idők miként folyóvizek múlnak, / Az ifjúságnak is virági elhullnak. / Az vénség 
utána mint egy farkas ballag, / A halál pediglen legközelben hallgat.” Tartalmi összegzés: 
Olaszország egy szegletében járunk, a „Vezule hegynek ű kerületiben”, Voltér birodalmában. 
Voltér szenvedélyes vadász és madarász, ezért a nők sem nagyon érdeklik. Barátai ráveszik, 
nősüljön meg. Voltér vadászat közben megismeri Jankula lányát, Grizeldiszt, és el is veszi 
feleségül. Aranyos ruhába öltöztetik, ő az udvar csodája, ura távollétében pereket old meg, 
háborúkat hárít el. Teherbe esik és lányt szül. Voltér próbára akarja tenni a feleségét: azt állítja, 
a nemesek nem kedvelik őt, mert parasztivadék, a lányát pedig el kell pusztítani. El is veszik 
tőle a gyermeket, de Grizeldisz beletörődik. Voltér titokban ruhákba kötözve és szekrénybe 
szegezve egy öszvéren nénjéhez (Kende Panitnéhoz), Bolognába küldi a gyereket, hogy az 
felnevelje. Négy év múlva Grizeldisz már fiút szül, két év múlva azonban Voltér újabb próbát 
eszel ki: a nemesek ismét gyűlölik, mert félnek, hogy paraszt magzat fog uralkodni rajtuk, ezért 
őt is el kell távolítani. Grizeldisz alázata nem lankad: „Mert mikor házamnak ajtóján kijöttem, 
/ Az én ruháimat rólam levetettem, / Minden akaratom azonnal letöttem.” Ha kell, meg is hal 
férjéért. A fiút is Bolognába viszik. Voltér újabb próbát eszel ki: a pápától engedélyt kér, hogy 
első feleségét elbocsássa és újranősüljön. Bolognába küldet, hogy ékítsék fel tulajdon lányát, 
és tegyenek úgy, mintha ő lenne a menyasszony. Grizeldiszt hazaküldi, aki szemrebbenés 
nélkül tűr, és örömest megy haza. Az új menyasszonyt készséggel fogadja, csak a jegyruháját 
kéri, hogy Voltérra emlékezhessen. Mindenki szeme láttára levetkőzik, és mezételen lábbal és 
fővel elhagyja a várost. Az esküvőre a király azonban visszahívja Grizeldiszt, hogy öltöztesse fel 
az új menyasszonyt. Voltér kikéri a véleményét az új menyasszonyról, Grizeldisz dicséri, csak 
arra kéri volt férjét, hogy ezt ne gyötörje annyi kínnal, mint őt hajdan. Erre már Voltér se bírja 
tovább a színjátékot, s felfedi, hogy az új menyasszony tkp. a saját lányuk, a kisfiú pedig a fiuk: 
„Az én magzatimat fel nem mészárlottam, / De csak egy ideig őket eltitkoltam.” Grizeldisz 
majdnem elpusztul örömében, Voltér magasztalja állhatatosságát, a királyné újra visszatér az 
udvarba. A király a vén Jankulát is az udvarba hozatja, és haláláig eltartja. Istvánfi históriája 
fordulatos, szép költői megoldásokban bővelkedő epika. 

Enyedi György (1555– 1597) unitárius püspök, író, költő fő műve az 1574-ben, Bécsben 
írt Gismunda és Gisquardus históriája, melyben Boccaccio Decameronjának egy novelláját 
(negyedik nap, első elbeszélés – 31.) dolgozta fel Philippus Beroaldus (Filippo Beroaldo) latin 
verses fordítása nyomán (KELEMEN 1998: 21).  Az alkotás Historia elegantissima címen 1577-
ben Debrecenben nyomtatásban is megjelent. B. Kis Attila szerint Enyedi sajátosan tér el 
mintájától: „csak frazeológiájában nemesi, valójában egy polgári világot mutat be.” Továbbá: 
„Enyedi parafrázisának fontos novuma tehát, hogy az allegorikus metaforák és a törvényszéki 
beszédhelyzet helyett a konvenciót és a genus deliberativumot alkalmazza a történet 
elmesélésében” (B. KIS 1997: 253–261). Már Beroaldo is erősen áthangolta Boccaccio 
„elégikus szatíráját”: kerülte a vulgárisabb célozgatást, sokkal inkább a patetikus 
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szerelemábrázolás híve volt, s ahogy arra már Henrich Arnold (HEINRICH 1912: 20.) is felhívta 
a figyelmet, művét igyekezett Vergilius nyomán átdolgozni (a két főhős sztoriját szinte erőnek 
erejével Dido és Aeneas történetére kopírozta), s ez mind Henrich, mind B. Kis szerint 
szervetlen egybecsúszást eredményezett. Enyedi nem tisztázza, hogy szatirikusan vagy 
heroikusan akarja-e bemutatni a hősöket (B. KIS 1997: 257). Enyedi a történetet legalább 
tizenöt helyen átalakította, és legalább tíz exemplumot vagy reflexiót iktatott közbe, pl. az ifjak 
állhatatlanságáról, a hiábavaló nemességről, az asszonyi állhatatlanságról, a szerelem pusztító 
erejéről, az atyák dühéről, a balszerencséről, a tudós emberekről, az alacsony sorból 
felemelkedettekről. A reflexiókat a B. Kis előtti szakirodalom kárhoztatja (Varjas, Dézsi, 
Heinrich), mert nem illeszkednek a jellemekhez, Varjas Béla szerint pl. Gismunda szinte tudós 
humanistának hat (VARJAS: 1982, 140–141). Varjas ugyanakkor magát a szerzőt is a humanista 
hajlamú költők közé sorolta, a művet pedig az elvilágiasodott, profán témák fénykorába, a 
tulajdonképpeni ponyvairodalomba. A cselekmény főbb vonásai: Tancredusnak van egy lánya, 
Gismunda, a főkancellárja pedig a szegény sorsból általa kiemelt, erkölcsös-elmés Gisquardus. 
Tancredus Olaszország ura, lányát imádva szereti, mert „férfi magzatja neki nem vala.” Sokan 
versengnek a lány kezéért, végül az ifjú görög király nyeri el a kezét. Eleven jellemzés: „Ez 
királnak noha nem szép termeti, / Kazdagságért de vagyon böcsületi, / Rút termetét ezzel 
helyére viszi, / Szép Gismundát ez házasul megnyeri.” A többiek bosszút akarnak állni a 
királyon, ezért inkább hazatér Görögországba a lánnyal, ám odahaza hamarosan meghal, 
Gismundát pedig „nagy özvegységbe ejté”. Gismunda apjához látogat Salernumba, ahol apja 
javaslatára megesküszik, hogy „örök özvegységre” adja magát. De az öreg király „asszony 
állhatatlan voltát nem tudja”. Gismunda egy lakomán Gisquardussal szembe kerül az asztalnál 
(„gyakorta int szemeivel ifjúnak”), s Cupido szerelemre lobbantja őket. A fiatalok már csak 
ilyenek: „Állhatatlan asszony fogadásában, / Hogy ki volna még az szép ifjúságában, / Nem 
kerüli léptét Venus ágyába.” Enyedi a szerelem lírai jellemzését adja petrarkista paradoxonok 
bevonásával.  

Gismunda fél megszegni az esküjét, ezért a szerelmet titokban tartják, noha „a 
szerelmet higgyed nehéz titkolni.” Gismunda levelet ír szerelmének, egy fuallóba (síp) rejti, 
„ezen éjjel nappal ifjú gerjedez.” Az ifjú „bátrabb engedni ő bujaságának, / Hogy nem kedvét 
szegnéje asszonyának.” Gismunda megírja azt is, hogy „szép virágát Venusnak szaggathatná”. 
Egy sötét barlangban találkoznak, Gismunda éjjel „ablokához kötött önnen házának, / Erős 
sinórt kit vert vala magának, / Alá ereszkedék falán várának.”  Ovidiusi jellegű gnómák, pl.: 
„Rest ifjakat Venus asszony nem kedvel.” A virágénekek retorikáját kiaknázva beszél a 
szerelmesekről, pl.: „Rajta esék virágnak nagy öröme”. Gismunda virágnak nevezi szerelmesét: 
„Sokat, úgymond, virág érted gyötrődtem, / Szerelmedért lelkemben veszekedtem, / 
Özvegységem, szívem érted letöttem, / Ez mai nap magam néked engedtem.” Reflexió 
következik a szerelemről, számos régi példa Cupido tetteiről (Páris és Szép Ilona, Tarquinius és 
Lucretia, Dido és Aeneas, Achilles és Briseis).  

A király éjfélkor a bástyáról meglátja lányát a barlanghoz szaladni, kémeivel elfogatja a 
kancellárt, akit árulással és hűtlenséggel vádol meg. Gisquardus egy terjedelmes orációt 
mond, melyben egyrészt hálát ad a királynak, amiért felemelte a szegénységből, másrészt 
megvallja szerelmét. Gismunda barátaival mulatozik a házában, amikor a király magához 
rendeli, a követség „nagy bánatot hoza az szép virágnak.” A király szembesíti őt az 
esküszegéssel, és bosszankodik, amiért „nemtelent vött” „ágyasházába” a „paraszt 
Gisquardus” személyében. A király meg akarja ölni a kancellárt, hogy véget vessen e méltatlan 
szerelemnek. Bízik benne, hogy ha kegyetlennek mutatkozik, a lánya könyörögni fog neki, de 
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Gismunda nem hajlandó kérlelni apját, nem hajlandó hízelkedni, vállalja szerelme 
következményeit, s ha kell, meghal ő is. „Életemnek most nálam szép virága, / Üdőm olyan, 
mint szépen kinyílt rózsa, / Ifjúságomnak kebelemben illatja” – mondja. Ezután felsorol néhány 
szegény származású jelességet, aki sokra vitte, illetve gazdagot, aki elbukott és nyomorban 
halt meg (Scipio, Agesilaus, Quintus Aemilius imperátor pl. disznópásztorként végezte, a 
hadnagy Belisarus koldus lett stb.). Elmélkedik az igazi nemességről, mely nem vehető pénzen, 
nem külső tulajdonság, hanem istentől eredő jó erkölcs. Végül mégis kéri apját, vegye maga 
mellé Gisquardust, hiszen pl. Hostilius Tullius is paraszt volt és király lett, Ptolomeus katona, 
Darius pedig csak egy poroszló fia, Maximilianus császár pedig egy kötélverő fiát, Gadaresut 
emelte királyságra. A király hajthatatlan maradt: kivégeztette a fiút. „Szívét az ifjúnak” 
kivágatni rendelte, a hű szolga a köpenye alatt elvitte a szívet a királynak, aki  „egy szép arany 
mosdóba” tette, majd „ebéd felett leányát megkémleté, / Eledelül az szívet neki küldé.” 
Gismunda átkot mond, magával viszi a szívet, könnyeiben füröszti, fohászkodik Venushoz, a 
történetüket pedig beágyazza a kultúrtörténetbe: „Te öléd meg szép Medeat Jazonért, / Dido 
asszont elvesztéd Aeneasért, / Az szép Thisbét elvesztéd Priamusért, / Már engem is te ölj meg 
Gisquardusért.” Gismunda a szívet a kebelébe tette, és mérget vett be. A király átkozta magát, 
díszes temetést rendezett, a szerelmeseket közös sírba temettette. A királyt a nép megutálja 
és száműzi. A király nem vonul el a száműzetésbe, inkább öngyilkos lesz (egy handzsárral döfi 
le magát). Ezután erkölcsi tanulság következik a szegények megbecsüléséről, az Isten szerint 
való házasságról. Kolofón: az ének deákból van fordítva, másfélezer hetvennégy esztendőben 
keletkezett, a költő „ezt éneklé társához szerelmében.” A király gyilkos motivációját nehéz 
megtalálni: Beroaldo latin szövege a király és titkára közt intimebb viszonyt sejtet, mint a 
megszokott, s a történet így egyfajta féltékenységi dráma lehetőségét rejti (CSEHY 2014: 179–
184). 

            Szegedi Veres Gáspár Titus és Gisippusának (1577) közvetett forrása szintén Boccaccio 
Dekameron című keretes elbeszélés-gyűjteménye volt: egészen pontosan a 10. nap 8. 
novellája (HEINRICH: 1881, 227–289). Toldy Ferenc a művet barátságregének (TOLDY 1987: 
102), Dézsi Lajos a barátság „gyönyörű panegyrisének” (RMKT 16, VIII., 1930: 488), Pintér Jenő 
„két önfeláldozó nemesifjú igaz barátságáról” szóló históriának nevezte (PINTÉR 1930: 377). A 
teljes cím így hangzik: Szép rövid história két nemes ifjaknak barátságokról. Az egyébként 
ismeretlen Szegedi Veres Filippo Beroaldo humanista latin fordítása alapján dolgozott. Műve 
a kolofón szerint Désen készült 1577-ben. Két kiadását tartjuk számon, az első Kolozsvárt 
jelent meg 1578-ban, a második 1582-ben Bártfán (ebből csak töredék maradt).  

Az igaz barátság példázataként előadott célzatos költemény több burkolt homoerotikus 
motívumot is tartalmaz, mégpedig a korabeli barátságretorikába ágyazva, melyet a szerző 
tudatosan alkalmaz, és kiaknázza a bennük rejlő lehetőségeket. Az önfeláldozó barátság 
érzékisége a vágykontinuum áthágási rendjének struktúráját követi: az amor felségterülete ez, 
melyen belül számos konfiguráció képzelhető el. A barátság költői anatómiájára helyeződik a 
hangsúly: a nem azonosan megélt érzés, a vágymunka eltérő karaktere a barátság 
minőségének konvencionális minimumában egyenlítődik ki.  

A téma ősforrása Petrus Alfonsi Disciplina clericalis című művének második része, a De integro 
amico címen is ismert fejezet, mely egy bagdadi és egy egyiptomi kereskedő barátságáról szól. 
Egyikük a szerelem betegségébe esett (ez a klasszikus metafora hatalmas karriert fut be az 
ókortól máig), és a másik jegyesét kívánta gyógyírul a bajára. A barát átengedte neki a 
csodálatos lányt. Az idővel leszegényedett, koldusbotra jutott egyiptomi férfi, noha Bagdadba 
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ment, nem merte felkeresni egykori barátját, ezért egy mecsetben szállt meg: itt a szeme 
láttára egy gyilkos végzett egy másik férfival, majd elszelelt. Az elkeseredett egyiptomi magát 
vallotta gyilkosnak, hogy földi szenvedései végre-valahára véget érjenek: bebörtönözték, és 
fel akarták akasztani. Gazdag barátja az utolsó pillanatban érkezve felismerte a szerencsétlent, 
és önmagára vállalta a gyilkosságot, amiért egykor meggyógyította őt az egyiptomi. Az 
önfeláldozás láttán és a helyzet érzékeny patetikusságán megindulva az igazi gyilkos önként 
feladta magát.  

A barátság efféle érzelmi maximumokat ostromló példája egy időre sémává válik: előbb a 
Gesta Romanorum 171. elbeszélésében tér vissza, majd pedig Boccacciónál ölt új alakot, 
immár nagymértékben erotizálódva, kivált a rejtélyes, egymásba nyíló hálószobák trükkjével 
(Dekameron, 10, 8). Beroaldo erőteljesebbé és evidensebbé teszi a mű homoerotikus 
dimenzióit, s ezáltal mintegy racionalizálja is a történéseket: Gisippus Titusra irányuló vágya 
Gisippust majdnem a mártírium közelébe juttatja, boldogsága lényegében Titus közelségével 
egyenlő, aki immár önálló útra lépett, de ezek az utak időnként talán még találkozhatnak. 
Gisippus ráébred: immár Sophróniával kell osztoznia barátján. Gisippus lételeme az idill (a 
filozófiai tanulmányok időszaka), melynek megbomlását a permanens boldogtalanság érzése 
tölti ki, mely bölcsen kezelt és jól leplezett identitászavarában ölt testet, s a Titus elvesztésétől 
való rettegésben csúcsosodik ki. A társadalmi normáknak való megfelelni vágyás csődje 
azonban menten evidenssé válik Titus atyjának halálakor. Titus viszonzási gesztusai Rómában 
az idill bizarr megidézését jelentik Gisippus számára: áldozat, mellyel Gisippus támogatásáért 
és kiteljesíthetetlen szerelméért fizet, a halál lehetősége, melyben a permanens vágy 
feloldódhat.  

A halálközeliség a mű folytonosan jelenlévő tulajdonsága: Titus a szerelem miatt kerül 
halálközeli helyzetbe, Gisippus szintén, noha szerelme nem konvencionális, hiszen Titusra 
irányul. Gisippus kivégzése hasonló helyzet, sőt analóg azzal a lelki kivégzéssel, melyet 
Sophronia szépségének diadala miatt kénytelen elszenvedni Titus érzelmeinek 
megváltozásában. Titus életében Sophronia az első intim titok, amelyet nem oszt meg azonnal 
Gisippussal: ez az elhallgatás az elszakadás tortúrájának legkegyetlenebb jele. Chremes halála 
váltja ki a nősülés igényét, Publiusé robbantja ki a botrányt. Gisippus megnősítése a mű végén 
a konvenciókhoz, a heteronormativitáshoz való igazodás jele és a beletörődésé is. A frigy 
nyilván nem a házasságra lépő felek érzelmeinek megkoronázása, sokkal inkább az egymásra 
talált „szerelmeseké”, akik történetesen a história főszereplői. Gisippus társadalmi 
pozíciójának kialakítása érdekében, mely vagyonos római polgárként legitimálja őt, 
elkerülhetetlen a Fulviával kötendő házasság. 

Lucretia és Euryalus történetét Ennea Silvio Piccolomini (a későbbi II. Pius pápa) De 
duobus amantibus c. novellája ihlette. A Pataki Névtelennek tulajdonított széphistória 1577-
ben íródott „Patak városában, az úr gombos kertében”. Mivel a szövegben Balassi-
intertextusok tűnnek fel, formája a Balassi-strófa előképe, szerelemideológiája pedig 
Balassiéval rokon, szerzőként felmerült Balassi Bálint neve is. A mű végén található Amor-
leírás a Balassi-kötetben található Dobó Jakab énekére írt ellenvers párjának látszik, ez 
indokolja esetleg a fiatal (15 éves) Dobó Jakab szerzőségét (RITOÓKNÉ 1980: 650–655). 
Kőszeghy Péter többek között a latin argumentumok vizsgálata alapján Paksi Mihály, pataki 
rektor szerzőségét valószínűsíti (KŐSZEGHY 2014: 157). Az udvari jellegű szerelmi ideológia 
ugyan bizonyos mértékig áthatja a mű lélektani és cselekményformáló dimenzióit (kivált a 
verses levélváltás esetében), de a nyílt erotika, sőt obszcenitás is jelen van benne. Lucretia és 
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Euryalus házasságtörő szerelmének valós eseményeken alapuló széphistóriája öt részből épül 
fel, a költemény summázatát a hetedik strófa adja.  

Az első részben a szerző, „az ő szerelmeknek / indulatját” írja meg, a másodikban 
„egymásnak küldött leveleket” sorakoztat fel Ovidius heroidáinak modorában, a harmadik és 
negyedik rész „sok szerencsétlenségekről és nagy örömekről szól”, az ötödikben a szerző szól 
„szörnyű haláláról / az asszonynak”. A fő tárgy „az kegyetlen szerelem”, a mű példázat is (s 
hetedik strófa „beszédnek” nevezi), a szerző mitológiai és bibliai példatár betoldásával érvel 
pro és contra. Az első részben jól megrajzolt portrékat kapunk: Euryalus 32 esztendős francia 
„hérosz”, a császár embere, Lucretia férjes asszony, akinek szépsége a szingularitás elve 
alapján íródik a történetbe. Lucretia szépségének leírásában a szerelmi metaforarendszer is 
helyet kap: „szemöldöke néki kézíj módra hajlot” (= Amor nyila). Férje, Menelaus (finom utalás 
a mitológiai szép Heléna-történetre) „méltatlan” ekkora szépségre. A költő Lucretiával 
mondatja el a jellemrajzát, mely teljességgel ellenpárja az udvari szerelemideológiának: 
„semmi gyönyörűség nincsen az én uramban (…), gyűlölséges szava, sok ölelgetése, kedvetlen 
csókolása”.  

A szövegben gyakori a belső monológ, a tusakodás, az önmeggyőzés retorikai 
bravúrjait a szerelem mindent legyőző hatalma táplálja: Lucretia belebetegszik Euryalus 
távollétébe. A szerelmi széptevés rítussá válik.  

A második rész ovidiusi jellegű episztolái a szerelmi rituálé tükrei: ez a retorikai 
óriásbetét példatárakkal, állapotrajzokkal dolgozó humanista mikrokompozíció.  

A harmadik rész a testi vágyaké moralizáló betoldásokkal, melyek a szentenciák („Az 
megtiltott dolgot az asszonyemberek sokkal inkább kévánják”) és az intések juttatnak 
érvényre. Számos késleltető effektus lép életbe: a találkák szervezési nehézségeinek 
köszönhetően a szerelmi vágy fokozódása egyenesen arányos a késleltetés narratív 
technikáival, a szöveg maga válik vágyakozó testté. Kalandok sorozata: Euryalus álöltözetben, 
társadalmi rangját megcsúfolva gabonahordó parasztként bejut Lucretiához, Lucretia csele (a 
skatulya kiejtése az ablakon) megmenti a férfit a rajtakapástól: a ráció és a szerelmi 
irracionalitás ütközőterében a csel, a szerencse és a bujaság erői küzdenek az önvizsgálattal. 
A szeretkezés erotikus leírásában Euryalus összes belső érve megcáfolódik.  

A negyedik részben a szerelmi vetélytárs (Pacorus) mesterkedései példázzák, hogy a 
szerelem a legtöbbször nem magától értetődően kölcsönös. Az ibolyacsokorba, illetve a 
hógolyóba rejtett szerelmes levél elvéti a címzettet, Menelaus féltékenysége erősödik: a 
gyanú egyre gyötrelmesebb. Sosias, a szolga segíti a szerelmeseket: a férj váratlan 
hazaérkezésekor a szerető a szénában húzódik meg, ismét a nő csele segít a bajon (a bor 
mámorával csábítja el Menelaust az ágyasháztól). Euryalus megvesztegeti Pandalust is, 
Menelaus testvérét. Az obszcenitás vulgáris tréfaként jelenik meg: Menelaus Euryalus lovát 
kéri kölcsön, hogy a birtokára lovagoljon kivizsgálni jobbágya halálának ügyét, amikor a szerető 
ezt gondolja: „Te az én lovamon, én feleségeden igetek, Menelae!” Szeretkezés közben 
Lucretia elájul, a szerető kétségbeesett monológ után sírva fakad, a könnyektől viszont a nő 
felébred.  

Az utolsó részben Euryalust a pápához kíséri a császárt, egy rövid sienai intermezzo 
után kénytelen örökre elhagyni szerelme városát, Lucretia pedig elsorvad bánatában. A 
történet itt akár véget is érhetne, ám a szerző jelzi, hogy Euryalus gyászából vígasztalódva új 
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szerelembe esett. A nő passzív a nemek társadalmi szerepét tekintve, de aktív a szerelem 
„társadalmában”, eljátssza a konvenció rituális aktusait, de rendkívül öntudatos, az érzelmek 
világában manipulatív és otthonos, a társadalmi szerepek gátjai miatt énje itt realizálódik 
igazán. A munkát Amor jellemzése zárja, mely szembenáll Balassi Amor-értelmezésével.  

Ráskai Gáspár műve, az  Egy szép história az vitéz Franciskórul és az ő feleségéről 
(1552)  című alkalmi széphistória ősváltozata egy Boccaccio Dekameronjában található 
elbeszélés (II. 9.), mely lovagi változatban transzformálódott át magyar közegben játszódó 
magyar szöveggé (VARJAS 1982: 146; HEINRICH 1879: 100–108). A szerző délszláv forrásokra 
is támaszkodott (SZEGEDY 1912: 407–412). Szilády Áron a szövegben szereplő 
(azonosíthatatlan) Béla király miatt rokonítja a Semptei Névtelen művével, s a két szöveget 
közös mondakörbe utalja (SZILÁDY 1884: 670–677). Toldy Ferenc tetszetős naivságról, szép 
alapgondolatról beszél, de a nyelvi megformálást a kor leggyengébb teljesítményei közé 
sorolja (TOLDY 1987: 96), Horváth János szerint „mondanivalója csak botorkál a vers korlátai 
között” (HORVÁTH 1957: 225). A téma különlegességét Szilády Áron is érzékeli az RMKT-kiadás 
kísérőjegyzeteiben: „A mi meséinkben, hagyományainkban általában nem szerepelnek a 
férfivá öltözött nők. Kitűnni, fényleni, pompázni tehetségünk felett is szeretünk, de 
alakoskodásra se hajlamunk, se tehetségünk. A férfi mint férfi, a nő mint nő szokta teljesíteni 
kötelességét  nehéz körülmények között is.” (RMKT 1896: 311.) Ez az egyértelműségben 
megdicsőülő nemzetkarakter a kor posztromantikus férfiideáljának jegyében fogant. A 
jegyzetíró, kommentátor egészen odáig megy, hogy a magyar Ráskay épp e 
nemzetkarakterológiai állandó miatt eleve a „nőiség észrevehető kímélésével” rajzolta meg a 
férfi Lorántot. 

Franciskó és felesége örömben élnek, ám nem sokáig. A lovagi tornán alul maradt 
Kasszánder lovag hazugságai és egy vénasszony (egy kulcsárné) segítségével véghezvitt 
cselvetései miatt házasságuk csakhamar csődbe jut. Kasszánder aljassága egzisztenciálisan 
ellehetetleníti a pár létét: a feleség férfiként, Lóránt néven próbál szerencsét, s „Indiából 
jöttnek magát mondja vala”. A nőies karakterjegyeket tehát itt az egzotikus származás 
magyarázza. A királyt Budán ő is elbűvöli: ismeretlenül is komornyikká, majd a fiává fogadja. 
Férfias erényei közé elsősorban a hű szolgálat és a jámborság tartozik, de a szépség is 
felbukkan a kvalitások közt („néki így jól látjuk mi nagy szépségét is” – mondja egy emberként 
a király és meddő felesége). Lóránt tökéletes férfiként viselkedik: ráadásul egy „nyalábos” 
képében felismeri saját férjét, aki bujdosni kényszerült, s ráveszi, párviadalban hagyja magát 
legyőzetni. Ez a tökéletes inverzió a társadalmi hegemónia teljes megfordulását jelenti a 
maszkos játék ellenvilágában.  

A király örömében, Lóránt férfiasságáan nem kételkedve feleségül akarja adni hozzá a 
lányát. A bizarr eljegyzés le is zajlik: „Leány az Lóránttal vannak vigasságban, / És egymáshoz 
vannak nagy jó szeretetben”. Lóránt a jegyest elhagyja, mert immár végleg szeretné rendezni 
ügyeit megtalált férjével és a gaz, hazudozó birtokbitorlóval. A biológiai nem evidens 
performanciája itt is leleményesen marad el. A „szerelmesek” búcsúját a költő élénk színekkel 
festi le: „Az királytul Lóránt akkor elbúcsúzék, / Kin királyleánynak siralom adaték, / És ő 
mátkájátúl édes szóval válék, / Sok hálaadással tőle elbúcsúzék”. A nagy leleplezés Zebenik 
várában történik: a nő felfedi kilétét, a férj pedig nem más, mint egy közönséges „nyalábos”, 
Loránt szolgája. A király elámul a hűségén („kit még férfiban is nem sok ember láta”), és 
meghagyja őt örökösének. Horváth János nem mulasztja el megjegyezni, hogy az otthagyott 
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jegyesről nem esik szó a továbbiakban (HORVÁTH 1957: 225). Ráskai históriája a nemi 
ambivalenciát komikumforrásként kezeli, miközben az inverzió poétikáját is megalkotja.  

A Semptei Névtelen históriájával közös vonásává válik a fabula felé való elmozdulás is, 
s ebbe a játékos keretbe illeszkedik a korabeli nemi stratégiákról szóló szatirikusan is 
felfogható tanítás, illetve a nemi sztereotípiák mind testi, mind társadalmi átlépésének 
lehetőségeivel való szembesülés. 

Mese- és/vagy mondalapú históriák 

A Semptei Névtelen 1570-ben keletkezett Az Béla királyrúl való és az Bankó leányárúl 
szép história című költeménye egy férfinak, sőt, vitéznek öltözött lány kalandjait meséli el Béla 
király udvarában. Az állítólag horvát ősforráson alapuló munka (VARJAS 1982: 139; HORVÁTH 
1957: 231–232) sok tekintetben eltér a konvencionális széphistória-sémától: a szerelmi szál 
egyoldalú, ráadásul végig ambivalens karakterű, a főhőse nő, Bankó amazon típusú, 
ugyanakkor Diana istennő egyes karakterjegyeit is viselő, meg nem nevezett lánya. A dicső 
múlt emlegetése a történet elején a kiélezett tréfává váló cselekményben oldódik 
meseszerűvé. Bankó kilenc hajadon lánya közül a legkisebb a legszebb, ugyanakkor a szépség 
nem korlátozódik a nőiségre magára, mivel „járása néki férfimódra vala”. A férfivá válás 
számára pusztán technikai kérdés. A borotvált haj, a huszárruha, a jó ló és a sok szolga 
elegendő ahhoz, hogy a látszatidentitás hitelesnek hasson (5. vsz.).  

A széphistória értelmezhetővé válik a társadalmi és a biológiai nem konfliktusát 
bemutató szövegként is: a férfiasság kritériumait mindvégig megőrző Bankó lánya csak 
egyetlen esetben kerül kutyaszorítóba, történetesen akkor, amikor a király javaslatára a lányt 
a fürdőbe akarták csábítani. A biológiai nem evidens kiütköztetésének provokációjára a lány 
férfias hárítással válaszol: harcba készül, apja időközben megtámadott birtokát védelmezni. A 
felvállalt, társadalmi nemként funkcionáló férfiasság ismét diadalmaskodott, s az evidenciával, 
a biológiai nemmel való szembesülés csak a mű végén, az identitás kitárulkozásakor válik 
nyilvánvalóvá: „Hamar kapcsolja komoka dolmányát, / Királynak mutatá szép két almáját”. 
Természetesen a feszültség költői fenntarthatóságában kulcsszerepet játszott a gyanú 
permanens jelenléte, mely a szöveg testén állandó stigmaként hagyott nyomot. A haza 
védelmére fiúvá vált lány láttán a király szabályosan zavarba esik, szerelmet érez a lányos 
külsejű katona iránt: „Mely igen ifjú vagy, kin nagy csodám vagyon, / Te szép tekéntésed 
leánymódra vagyon, / Te járásod néked fírfimódra vagyon, / Hogy én megérthessem, 
akaratom vagyon”.  A nőies ifjú teste és státusza között fennálló ambivalencia rejtvénnyé teszi 
magát a hatalmi pozícióból szinte birtokolható testet.  A király nem kizárólag érteni akarja a 
test rejtélyét, hanem felmerül benne a test esetleges birtoklásának lehetősége is, melynek 
gátja a biológiai látszat: „Mert ha leány volnál, igen szeretnélek, / Budánál, mindeneknél 
inkább becsülnélek.” Ez a queer szituáció (az idegenség és a nőiesség kettős furcsasága) 
azonban a befogadóban a narrációs technikák evidens magyarázó jellege miatt csupán a 
komikum szolgálatára rendeltetett játék, nem generál traumát vagy identitásválságot.  

A gyanú retorikája mindvégig uralja a szöveget, maga a király javasolja a 
férfiasságpróbákat: először egy (anti)akhilleuszi próbatételt látunk, mely során a lányruhában 
rejtegetett  görög hős annak idején lebukott. Bankó lánya azonban a piacon nem kap a nőies 
holmik után, a konvenciók ismeretében a férfias holmikat válogatja. A privát szféra férfiasságát 
firtató titkos próba sikere után a gyanú a biológiai nem agresszív kiugrasztására vállalkozik 
egyfajta ösztönös determináltság logikájában bízva. A nyílt kihívások, viadalok a demonstratív, 
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társasági férfiasság terepére vezetnek, de a hős mind célba lövésben (koncentrálókészség), 
mind kőhajításban (erő), mind pedig a pályafutásban (kitartás) diadalt arat. A homoszociális 
közegben betöltött társadalmi rítusokban Bankó lánya hasonlóképpen kitűnőre vizsgázik, 
noha cselvetésre kényszerül az ivászatban. A fürdőpróba elhárítása férfias erényre való 
hivatkozással történik, atyja harcias védelmezésének gesztusával. A biológiai nem tréfás 
demonstrálása közbeni-utáni sikertelen üldözés lényegében a szerelmi játék kifejeződése, 
mely a király evidens férfiasságának megfeneklését jelzi: nála a biológiai nem ösztönössége 
mond csődöt.  

Szilágyi Mihály és Hagymási László harminchárom soros históriája (1561) „Szöndörő 
várában” íródott, szerzőként ennek megfelelően a Szendrői Névtelen alakját kreálta meg az 
irodalomtörténet. A Csoma- és a Vasady-kódexben maradt fenn. Azonosítható karakterekkel 
dolgozik (Szilágyi Mátyás nagybátyja, Hagymási temesi főispán volt), de a történés teljességgel 
fiktív és meseszerűen megalkotott. A két rab magyar úr megszökik a császár lánya segítségével 
a török fogságból. Szilágyi pünkösdi kobozjátékának és „termetének” ugyanis a császár lánya 
nem tud ellenállni. A sikeres éjféli szökés után a nemesurak megvívnak a lányért, Szilágyi 
„Hagymási kezét elcsapá bokában”... Hagymási ezt égi büntetésnek veszi, hiszen neki otthon 
van felesége és kisfia is. Horváth János szerint a mű „lélektani függésű regényessége” és 
verselése miatt is különleges (HORVÁTH 1957: 229). 

Gergei (Gyergyai) Albert Árgirus históriája, Vörösmarty Csongor és Tündéjének és 
Petőfi János vitézének ihletője egyike volt a legnépszerűbb históriáknak, 1749 és 1849 között 
közel 100 kiadása létezett, huszonkét popularizálódott szövegváltozatát ismerik (KARDOS 
1967).  A szerző nevét a versfők őrizték meg, a költő forrásként olasz krónikákra hivatkozik, 
ám ezek nem kerültek elő, feltételezik, hogy a forrás egy keleti regény görög átdolgozása 
nyomán keletkezett olasz széphistória lehetett. A história különlegessége, hogy teljességgel 
mellőzi a moralizálást. A földi és a tündérvilág éles kontrasztot alkot: boldogság csak a 
tündérvilágban létezik. Szerelemideológiája Balassiéval rokonítható.  

A történet meseszerűn indul és építkezik: Acleton királynak három fia van, egy rejtélyes 
fa a kertjében háromszor virágzik ki egy nap, de reggelre mindig eltűnnek az almái. A 
jövendőmondó Philarenus három nap gondolkodási időt kér, hogy kitalálja a megoldást: a 
legkisebb fiú végül leleplezi a gyümölcstolvajt, de sorsa az örök bujdosás lesz. A tündérré vált 
hattyú viszont felfedi Árgirus királyfinak, hogy a fát eleve neki ültette.  A szerelmes éjszaka 
után elalszanak, egy vénasszony („kofa”) viszont levágja a tündérlány egyik hajtincsét, s ezzel 
menekülésre kényszeríti. Árgirusnak egyetlen támpontja marad: Északra kell mennie, a fekete 
városba. Inasával indul útnak. El is jut Tündérországba, egy segítőkész óriással („nagy ember”, 
küklopsz) való találkozás után betérnek egy vénasszonyhoz, aki viszont a saját lányát szeretné 
a királyfihoz erőltetni. Megvesztegeti az inast, aki elaltatja a tündérre várakozó királyfit, s így 
nem jön létre a várva várt viszontlátás a csodakertben. Az inas csalárdsága kiderül, Árgirus az 
öngyilkosságot fontolgatja (a kardjába akar dőlni), végül három ördögfitől megszerzi a 
csodatévő ostort, bocskort és palástot, melyekkel azonnal Tündérországban terem, célját 
mégsem érheti el azonnal. Egy hegyen megpillantja a királylány palotáját: három hírnökkel 
üzen neki, de a lány egyiknek sem hisz, mindüket pofonnal jutalmazza. Végül kijön, és a 
sorsüldözött szerelemesek egymáséi lesznek.  

 

3. 23. A (példázat)novella   
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A Poncianus históriája c. népszerű novellafüzérnek az 1570-es években két magyar 
fordítása, adaptációja is előkerült: az egyik 1573-ban jelent meg Bécsben és latinból készült, a 
másik még 1572-ben jelent meg Kolozsvárott Heltai Gáspár nyomdájában. Ezt a munkát 
németből fordították, Georg Rabe és Weygand Han 1565-ös frankfurti kiadása nyomán, és az 
irodalomtörténet Heltai Gáspár művének tartja. A latinól készült fordítás pontosabb, a 
németből készült elevenebb és regényszerűbb. 

 A Ponciánus históriája keretes elbeszélésgyűjtemény. A hetes szám mágikus erejű: a 
császárné hét történetére hét bölcs mond egy-egy ellentörténetet, majd a 15. novellában a 
császárfi története hangzik el. Amikor Poncianus fia, Diocleciánus hétéves lett, az édesanyja 
meghalt, utolsó kérése az volt, hogy atyja hét bölcshöz küldje tanulni, majd ő lépjen a trónra. 
A császár újranősül, egy gonosz asszonyt vesz el, aki a fiú életére tört különféle fondorlatokkal. 
A fiút hét esztendő után hazahívják. A csillagok állása kedvezőtlen, egy módon menekülhet 
meg a császárfi az alattomos haláltól, ha hét napon át hallgat, és csak a nyolcadik napon nyitja 
szóra a száját. Minden nap ki fogják vinni, hogy felakasszák, és minden bölcsnek egy-egy 
történetet kell majd mondania, hogy megmentsék az életét. A fiú nem szól, a császárné 
felajánlkozik neki, mondván, azért hívatta haza, mert Vénusz játékait akarja vele játszani, 
hiszen hallotta mennyei szépségét. A fiú ellenáll, a nő viszont alaptalanul bevádolja őt erőszak 
elkövetéséért.  

Itt kezdődik aztán a császárné első története, majd az első bölcs válasza követi és így 
váltakoznak a különféle novellapéldázatok. A fiú minden egyes alkalommal a halál torkában 
kerül, ám a nyolcadik napon kitálal: a császárné galád életére, cseleire fény derül, a nőt ló 
farkához kötik, körbehordozzák, majd felakasztják, aztán elégetik, a szeretőjét feldarabolják. 
A művet a könyvnyomtató Heltai nőellenes versezete zárja le: „Poncianus császárnénak elég 
volt, / Azért kurva módra rutul megholt.” Ez az első magyar nyelvű novelláskötet: egyes 
vélekedések szerint nem modern értelemben vett novellákról, hanem tulajdonképpen 
speciális, a novella irányába bizonyos mértékig eltávolodó példázatokról van szó (UTASI 2013: 
181–186.). 

3. 24. A certamen, a trufa és a kópéirodalom 

A középkori certamen műfaja bukkan fel újult erővel A Salamon királynak, az Dávid 
király fiának Markalffal való tréfabeszédének könyve címen 1577-ben kiadott munkában, 
melynek fordítója ismeretlen. A mű két lényegi egységre oszlik: az első felében a bölcs 
Salamon és a bárdolatlan, paraszt Markalf vetélkednek egymás bölcsességeivel és szellemes 
fordulataival. A másik rész ún. trufa, mely azokat a történeteket rögzíti, melyekben Markalf 
különféle cselekkel rászedi Salamont. Salamon bibliai idézetekkel operál (Példabeszédek, 
Prédikátor Könyve, Királyok Könyve), melyeket Markalf paraszti esze rendre kiforgat, pl.: 
Salamon: „A szűnek bővségéből szól a száj”. Markalf: „A hasnak tele voltából trombitál a segg.” 
A feltehetőleg a 12. században keletkezett történetre Váradi Péter és Tinódi is utalnak.   

Pázmány Péter a Kalauzban Markalfot történelmi személyiségnek tartja, Salamon 
udvari bolondjának mondja, a magyar hagyomány odáig ment, hogy Markalf egykori lakhelyét 
egyenesen Mosonmagyaróvárra tette (UTASI 2013: 181). A certamen rész olykor nehezen 
érthető, a részletek élvezete pontos latin bibliaismeretet követel. A fordító munkája e 
tekintetben hatványozottan nehéz volt, hiszen a szójátékos csúsztatások vagy kiforgatásos 
analógiák magyarítása nem könnyű feladat. A trufa-rész utolsó története a nők körül forog, 
Markalf hétezer nőt uszít Salamonra (elterjeszti, hogy a király rendelete alapján mindenki 
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köteles hét feleséget tartani). A nőkről való vélekedés ingadozó komikuma után Salamon 
akasztófára ítéli Markalfot, aki csak azt kéri, hadd választhassa ki ő az arra való fát. Végül 
Salamon megajándékozza, csak hogy megszabadulhasson tőle. 

Csáktornyai Mátyás Gróbián című verses munkája a didaktikus költészet és a moralizáló, 
erkölcsnemesítő irodalom szatíráját, paródiáját adja. „Feslett erkölcsnek tüköre”– jellemzi 
művét a fordító 1592-ben. Gróbián Markalfhoz hasonló európai figurává vált, ellen-illemtana 
örök komikum forrása („Igen ékes, ha fogadat szép sárgán tartod”, „Hadd az orrod 
csepegőben, gyöngy gyanánt áll az,” „Azonközbe, hogyha csoklás reád érkezik, Jele, hogy az 
okádás is elkövetkezik, / Az asztalra ne okádjál, ha elérkezik. / Hanem eltaszítsd előled az 
uraimat, / Fuss ki véle, pökd ki, megtöröld az állodat (…). Ha penig ki nem kélhetsz, hajolj asztal 
alá”.) A Gróbián-karakter legsikerültebb változata Friedrich Dedekind 1549-ben publikált, latin 
disztichonokban írt munkája volt. Csáktornyai e munka egyik ponyvaváltozatát használhatta, 
noha magára Dedekindre hivatkozik: „Az erkölcsről írt ének is áll három részben, / Mind 
megvagyon elrendelvén bölcs verseiben / Friderik Dedekindusnak, Gróbián szerben. / Első 
részben az szolgaifjakat tanítja, / Másikban az gazdauraimat szólítja, / Harmadikban az 
leánzókat is oktatja.”  

3. 25. A napló 

A személyes jellegű dokumentumok egyik alaptípusa az E/1 személyben megírt napló. 
Személyes jellegű, időrendben készült szubjektív és/vagy gyakorlati feljegyzések sora, Peter 
Boerner szerint a „memória tehermentesítése”. A késő reneszánsz legérdekesebb naplóját 
Szenci Molnár Albert írta: keveredik benne az önéletrajz és az útleírás műfaja is. Szabó András 
szerint a Szenci Molnár-napló legközelebbi rokona Heinrich Bullinger naplója (SZABÓ 2011: 
16–22). Molnár 1596-ban kezdte írni, számos részletet (születés, gyerekkor) visszatekintve írt 
meg, a mű latin és magyar nyelven szólal meg. Különösen érdekes a mű anekdotikus 
önéletrajzi vázlata, az úti jegyzetek anyaga (Németország, Svájc, Itália – KOVÁCS 1975: 80–
110), lánykéréseinek leírása. A napló lélektani vonatkozások miatt és az önterápiás gyakorlat 
szemszögéből nézve is izgalmas dokumentum (SZENTPÉTERI 1999: 131–148).  A naplóhoz egy 
közhelygyűjtemény is tartozik, mely értékes forrása Szenci Molnár egykori olvasmányainak. 

 

3. 26. A reneszánsz líra  

3. 26. 1. A késő-humanista alkalmi költészet alakváltozatai (néhány példa) 

A humanista gyökerű latin nyelvű költészet szép példái Sylvester János latin 
költeményei, aki Új Testamentum fordításának paratextusaiban a magyar időmértékes 
verselés anyanyelvi ősdarabjait is megalkotta. Bibliafordításának e részletei nem pusztán 
verses argumentumok, hanem önálló költeményekként is értelmezhető alkotások. A 
nyitóvers összefoglalja a bibliafordítások történetét, miközben a magyar szöveg 
megszületését ünnepli, majd metaforák egész sorával (lelki kenyér, forrás) demonstrálja a 
Biblia jelentőségét. Sylvester számos alkalmi költeményt írt: a magyar–latin nyelvtan latin 
ajánlóverseiben gyengéd szavakkal emlékezik meg fiáról, akinek a munkát, az „új fényt” 
sugárzó tudást és az örök fényben fürdő üdvöt ajánlja. A törökök elleni háború 
szükségességéről terjedelmes latin elégiát írt, de a disztichonokban megszólaltatott latin 
nyelvű zsoltárparafrázis sem volt idegen tőle, és merészen átalakított antik formákkal is 
kísérletezett (Bécs város monológja önmagáról).  
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A latin nyelvű alkalmi költészet elterjedtsége igen jelentős volt, szinte minden 
irodalmár vagy szövegkiadó művelte. A kései humanisták szövegei közül valamelyest 
kiemelkednek Thúri György (1572–1621) epigrammái és elégiái, illetve Filiczki János (1580–
1622) Bázelben, 1614-ben kiadott költeményei. Filicki magyar verssel köszöntötte Szenci 
Molnár Albert zsoltárparafrázisainak kiadását. Szenci Molnár Albert alkalmi írásai közt is 
vannak latin nyelvű versek, elsősorban képversek, kubusok (= mágikus négyzetek), enigmák 
(Analecta aenigmatica), illetve verses játékok (Lusus poetici). Latin verseit teljesen 
ellentmondásosan ítélte meg a szakirodalom: a számmisztikus, kabbalisztikus és egyéb nem 
ortodox természetű poétikák lehetősége a szerző radikális dogmatizmusa miatt elsikkad. Latin 
alkalmi verseinek zömében művelődési igény és ortodox vallásosság kapcsolódik egybe. Janus 
Dusa halálára írt latin nyelvű elégiája kiemelkedik latin műveinek átlagából. (SZÖRÉNYI 
1996:41–52). Külön érdekesség, hogy Szenci zsoltárfordításai mellett a magyar időmértékes 
verseléssel is kísérletezett: ezek a disztichonok részint lefordított versbetétek (pl. a Postilla 
Sculteticában Thúri Farkas Pál versét magyarítja, de disztichonban fordít le egy Théodore Béze-
költeményt is Szenci Csene Péter Helvét Hitvallás c. munkája elé) vagy alkalmi versek (pl. 
magyar mutatványverset írt Johannes Textor kérésére, SZABÓ 1999: 113–121).  

 

3. 26. 2. A magyar nyelvű líra alakváltozatai  

3. 26. 2. 1.  Bornemisza Péter lírája 

Bornemisza Péter lutheránus prédikátor és drámaíró legfontosabb költeménye a 
Cantio optima címen ismert (a címet Mindszenti Ferenc és Máté adták, akik Bornemisza 
szövegét kedvenc verseiket tartalmazó könvecskéjükbe másolták) refrénes („Vajjon s mikor 
leszön jó Budában lakásom!”) búcsúének, melyet 1556 körül írt Huszt várában. A vers a 16. 
századi magyar értelmiségi sors ábrázolása egy konkrét életpályán keresztül. Az ország a 
„pogány törökök” és a „kevély nímötök” és a hitújításból fakadó kaotikus állapotok 
szeszélyeinek van kiszolgáltatva. Soraiban a veszélyérzet és a reménytelen sóhaj páratlan 
intenzitással jelenik meg, Nemeskürty István szerint a „magyar világi lírai költészet első 
remekműve” (KOMLOVSZKY 1979: 91–101). Vallási költeményei közül kiemelkedik a Cantio 
Szent János látásáról c. vízió, mely a menyország gyönyörűségeit festi le, illetve speciális 
Apokalipszis-kivonat. Lírai hangulatú, biblikus elemekkel átitatott bölcsődala, az Énekecske 
gyermekek rengetésére című magánhasználatú alkalmi ének, Balassi Jánosné Sulyok Anna 
kérésére született, a vers akrosztichonja ezt világosan jelzi (KOMLOVSZKY 1979: 103–116). Az 
Isten városáról címmel prédikációs éneket is költött. Énekek három rendben címmel 
énekeskönyvet állított össze, mely egyaránt tartalmazott templomi, és magánénekeket is. 

3. 26. 2. 2. Reneszánsz költőnők 

A gyér számú magyar reneszánsz költőnők közt különleges hely illeti meg Telegdi Katát. 
Ángyához (talán Várdai Katához) 1599 táján írt verses levele valójában ritmikus próza, mely 
kilép az énekvers hagyományából (HORVÁTH 1979: 161–179). A levél néhány szemléletes és 
játékos felvezető hasonlat (melyben gyöngyhalászhoz, nyulakra vadászó vadászhoz és a 
terményei közt válogató gazdasszonyhoz hasonlítja a pozícióját) Diana és Acteon ovidiusi 
mítoszára alapozva írja le az ángya kertjének szépségeit, illetve vet fel látszólagosan a 
költészettel kapcsolatos kérdéseket. Weöres Sándor a bájt és kacérságot észleli Telegdi 
versnyelvében, kiemeli a képszerűség és az egyszerűség harmóniáját (WEÖRES 2010: 202). 
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Jankovics József és Kőszeghy Péter tréfát és/vagy szerepjátékot gyanít a levélben: szerintük 
vagy a férj, Szokoly Miklós írta, vagy a két nemes hölgy szekretáriusainak intellektuális 
tréfájáról van szó (JANKOVICS-KŐSZEGHY 2009: 118–140), ugyanis nem találták más nyomát 
Telegdi Kata ilyen fokú irodalmi műveltségének. 

Ládonyi Sára istenes Könyörgése Bornemisza Péter énekeskönyvében maradt fenn. 
Weöres Sándor szerint „a rossznyelvek, a megpletykálás elleni keserűség és 
temperamentumos dühöngés” (WEÖRES 2010: 171.) szól belőle. 

Massai Ágnestől egyetlen vers maradt fenn szintén Bornemisza Péter 
gyűjteményében. A költemény istenes fohász, speciális költői önvédelem a rágalmazó nyelvek 
ellen.  

Dóci Ilona 1567-ben írt könyörgését két nyomtatott forrás is megőrizte: az elegáns 
vonalvezetésű költemény egyszerre fohász és hálaadás. 

3. 26. 2. 3. Házasénekek és asszonycsúfolók 

Armbrust Kristóf Gonosz asszonyembereknek erkelcsekről való éneke Augsburgban 
íródott, állítása szerint eredetileg németül, majd maga ültette át magyarra. Egy gonosz 
szállasadónő („ebagné”) elleni vágáns költemény (nem fűti be a szobát, „magyarokat 
csudaképpen igen gyűlel vala”), mely a komikus apropóból kiindulva egész katalógusát adja a 
bibliai és mitológiai (Medea, Heléna, Clytemnestra stb.) nők rémtetteinek.  

Ismeretlen szerzőtől származik a 16. század közepére datált balladaszerű Pajkos ének, 
melyben egy tolvajjá lett bujdosó katona (gyilkos és kitartott szerető) beszél a lovához, majd 
számos regisztert bevonva énekel szatirikus társadalmi jelenségekről, pl. a parázna lányokról 
(„Nem kell neki túró, csak kell neki fúró, / Mert az öreg-leány gúnárnyakat kíván”), a katonák 
zsoldját felélő prostituáltakról, vagy a szeretőket tartó nemesasszonyokról. 

 Az asszonycsúfolók szatirikus műfaja mellett a lírai házasének is elterjedt, Tatár 
(korábban Tar) Benedek házasságdicsérete (1541) pl. alapvetően oktató, tanácsadó ének, 
noha vágáns karakterű képeket is tartalmaz.  

A Szamosmenti Névtelennek tulajdonított Adhortatio mulierum egy frissen 
házasodott ifjú monológjában fejti ki nézeteit az ideális asszonyról, miközben a papucsférj 
(„asszony szamara”) és főként a gonosz, rendetlen, méltatlan feleség („szólhatatlan társ”, 
„csácsogó szajkó”, „Simon bíró”, „rusnya cundora” stb.) ellenkarakterét is felvázolja. Ha a nő 
nem törik be, Isten se menti meg a pálcától. 

Ismeretlen szerző tollából való az Az Deákné vásznáról c. házasének. Máté lánykérőbe 
indul: pénteken megy, hogy „meglepje” a lányt és elkerülje a vasárnapi cicomát. Egy fonni sem 
tudó lányt (Ilkót) vesz nőül. Máté halottnak tetteti magát, Ilkó siratja „háromingű” urát, majd 
megpróbál szemfedőt fonni. Máté lábujjára és fogaira kötözi a fonalat, mire a „halott” 
feltámad és összeszidja: „Nem látod-é kurva leánya, ki vagyok, / Húrt háloltál rám, agg eb, 
pengő lant vagyok!” Ilkót megveri a férj, fonni mégse tanul meg.  A közmondássá vált cím 
értelme az énekből nem igazán tisztázható. 

3. 26. 2. 4. A hegedősének 
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A szatirikus-önironikus líra epikus elemekkel is tarkított változatai az ún. 
hegedősénekek. A Szendrői hegedősének (1540-es évek) csúfondáros-keserű hangvételű, a 
szerző az isteni gondviselést kárhoztatja betegsége és döglött lova miatt. Döglova helyett 
mankóval közlekedik és megátkozza azokat, akik kinevetik. Bebek Ferenc házában vadászik 
(bolhákra), mégis áldást kér gazdájára. Egy 1580 előtti hegedősének akrosztichonjából 
Hegedős Márton neve olvasható ki: ez lehet szerzői név is, de valószínűbb, hogy a hegedűs 
szakmára vonatkozó, általánosan elterjedt gúnynév. A vándor hegedűs-muzsikus életmód 
szatíráját adja, komikus vallomás. Két tolvaja van, a torka és a hasa. Hasonló humortípus és 
költőibbre hajló szatirikus véna jellemzi Moldovai Mihály vándorhegedős, a magyar 
Archipoeta énekeit (Állapatomat jelentem, Bódog ember). 

3. 26. 2. 5. Török ihletésű magyar költészet 

Somlyai Balázs fiatalon került török fogságba: muzulmánná lett, Murád dragomán 
(tolmács) néven vált költővé, miközben hosszú ideig a szultán tolmácsaként dolgozott. 
Himuszát, mely 1580 körül keletkezett, magyarul, latinul és törökül is megírta: az iszlám vallást 
propagálta vele. Az autográf verskézirat mellett fennmaradt egy muzulmán katekizmusa is 
török és latin nyelven, mely a Korán felsőbbrendűségét hirdeti. Egyes vélekedések szerint ő 
fordította törökre Cicero az öregségről írt munkáját.  

Egy divinyi ismeretlen költő („egy dívínyi ezt megírta”) Madzsari türki (magyar ének) 
c. verse egy arab írású, soknyelvű versgyűjteményben szerepel. A refrénes, egzotikus, keleties 
képekben tobzódó, fokozottan zenei költemény 1588 előtt keletkezett („Fekete szemű, 
szeműdükű, / Szeretlek én, tes megszeress, / narancs csecsű, kesken derekú, / Szeretlek én, 
tes megszeress.”). Balasssi Minap múlatni mentemben címen ismert költeménye 
képalkotásban rokon vonásokat mutat a szöveggel, ezért az ő potenciális szerősége is 
felmerült, ám ez nem támasztható alá komoly érvekkel (SUDÁR 2005: 87–88). 

A XVI. századi hódoltsági lét fontos gyűjtőkötete a 162 lapból álló, hétnyelvű Palatics-kódex, 
melyet 1588/89-ben szerkesztett egybe egy áttért magyar kompilátor. Négy szöveg- és 
témacsoport különíthető el benne: verssorozatok, vallásos szövegek, mágiával kapcsolatos 
szövegek (asztrológia, jóslás stb.), praktikus szövegek (perzsa társalgás, szultánlista, dátumok 
stb.). 86 lapon át német, magyar és török nyelvű versek olvashatók. Makaróni (török–magyar 
keveréknyelven írt) költemény is szerepel benne: az Én nem bántom te kegyelmed… kezdetű 
szövegben Horváth Iván női dalt, Kovács Zsuzsa pedig homoszexuális költeményt látott. Sudár 
Balázs szerint a nemiség mellékes, mivel egy szúfi misztikával áthatott költeményről van szó, 
mely ember és Isten kapcsolatának hagyományos török toposzok közti megfogalmazása 
(SUDÁR 2005: 72–75). A kódex az oszmán költészet teljes keresztmetszetét adja a muszlim 
klasszikus költészettől a török énekmondó-hagyományon át a dalköltészetig. 

 

3. 26. 2. 6. Szláv nyelvű irodalmak a történelmi Magyarországon  

 3. 26. 2. 6. 1. Szlovák és cseh irodalom 

Az első szlovák nyelvűnek tartható irodalmi emlékek a XV. századra datálhatók. A 
Spišská kázeň (Szepességi szentbeszéd) kelet-szlovák nyelven íródott lengyel beütésekkel. A 
bibliafordítás terén az evangélikusok a csehországi Kralicében készült bibliafordítást 
használták, melynek nyelve egyre inkább eltávolodott a cseh irodalmi nyelvtől. A cseh nyelvű 
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reformációs irodalom fő műfaja az egyházi költészet volt, melyet a nagyszombati születésű, 
zsoltárparafrázisairól elhíresült Ján Silván (Písně nové a na sedm žalmů kajících a jiné žalmy, 
Prága, 1571), az evangélikus Eliáš Lányi (Láni, Láni Illés, 1570?–1618) és a cseh–latin 
nyelvtanáról is híres Vavrinec Benedikt Nedožerský (1555–1615) műveltek (MINÁRIK 1985: 
95–105). Az első szlovák nyelvűnek tartott nyomtatott könyv, egy latinból készült fordítás 
Vašek Zaleský (Vaško zo Zalesia) előszavával, 1561-ben jelent meg Wittembergben (Knížka 
přísah biskupských, doktorských a písářských). A históriás énekköltészet anyagából 
kiemelkedik Martin Bošňák (Marek Mathias Bosnijak de Rudnijak / Bosnyák / Martin Vitis / 
Vitéz) babolcsai várkapitány szerzeménye, az 1549-re datált Píseň o zámku muránském, 
valamint a szigetvári csatát megörökítő Píseň o sigetském zámku, illetve egy 1560-ból ránk 
maradt, Szilágyi és Hajmási történetét feldolgozó, magyar és délszláv nyelvi elemeket is 
felhasználó, szlovák nyelvű széphistória. A manierizmus korában kétnyelvű, szlovák–magyar 
szerzők is felbukkannak: ilyen pl. Madách Gáspár és Beniczky Péter. A Fanchali Jób-kódexben, 
mely Balassi Bálint színművét megőrizte, szlovák nyelvű, az udvari szerelem elemeit is aktiváló 
szerelmes versek is olvashatók. 

3. 26. 2. 6. 2. Dalmát, horvát, délszláv irodalom 

A Magyar és Horvát Királyság története erőteljesen összefonódott a két állam 
perszonáluniója miatt. A horvát irodalomtörténet-írás a gazdag dalmáciai irodalomban találja 
meg kulturális gyökereinek egy jelentős részét: a 15. században itt egy erőteljes olaszos jellegű 
„petrarkizmus” bontakozik ki. A kulcsszövegeket Nikša Ranjina dubrovniki patrícius gyűjtötte 
össze (Ranjina-kódex). A sokoldalú Marko Marulić latinul és horvátul is írt eposzt (latinul a 
Davideist, horvátul a Juditát, mely 1521-ben jelent meg Velencében), a daloskönyvszerző Šiško 
Menčetić (1457–1527) és Džore Držić (1461–1501) petrarkista szerelmi lírájáról nevezetes. A 
drámairodalomban, kivált a komédia és a pásztorjáték-költészetben Nikola Nalješković 
(1500? –1587) és Marin Držić (Marino Darsa, 1508–1567) magaslott ki. Az első horvát regényt 
(pásztorregény) Petar Zoranić írta az olasz Jacopo Sannazarro nyomán. A (poszt)petrarkista 
hagyományok különösen fontosak lehetnek Balassi költészetének árnyalásához. A 15. 
században horvátra fordították a Nagy Sándor-regényt és a Trója-regényt is. Mavro Vetranović 
Čavčić (1482–1576) Buda elfoglalásáról is költött verset (Tužba garada Budima). Magyar 
szempontból ugyancsak fontos Brne Karnarutić (1520?–1572) említése, aki terjedelmes 
epikus költeményt írt Szigetvár 1566-os ostromáról (Vazetje Sigeta grada, 1584). 
 

3. 26. 2. 7. Német nyelvű irodalom Magyarországon 

A magyar kultúra elválaszthatatlanul összefonódott a német kultúrával: a német 
szerzetesrendek, lovagok megtelepedése már Gizella királyné idejében a keresztény terítés és 
az európai orientálódás igényét jelezte. A német ajkú kézművesek és kereskedők városi 
megtelepedése is megkeződött, mely szintén együtt járt jelentős gazdasági, technikai és 
kulturális fejlődéssel.  Ebben kiemelt szerepet játszott mind a felvidéki, illetve szepességi 
(cipszerek), mind az erdélyi németség (szászok).  

A magyar nyomdászattörténet elválaszthatatlan a német művelődéstörténettől: az 
első magyarországi nyomtatott könyv Andreas Hess budai nyomdájának terméke. A 
reformáció korának legjelesebb nyomdásza, a magyar íróvá lett Heltai Gáspár szintén német 
származású volt. Johannes Honterus brassói polihisztor nyomdász számos fontos német 
nyomtatványt is kiadott. A humanista irodalom latin nyelvű ágát számos német, illetve szász 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0i%C5%A1ko_Men%C4%8Deti%C4%87&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0i%C5%A1ko_Men%C4%8Deti%C4%87&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C5%BEore_Dr%C5%BEi%C4%87&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikola_Nalje%C5%A1kovi%C4%87&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Marin_Dr%C5%BEi%C4%87&action=edit&redlink=1
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származású szerző is művelte, pl. az eposzköltő Stephanus Taurinus (Stieröxel), a Janus 
Pannonius-filológiában is elévülhetetlen érdemeket szerző Adrianus Wolphardus, vagy a 
kiváló elégiaköltő, Christianus Schaeseus (Scheser). Az irodalom terén fontos kiemelni a 
nemzetközi humanista körök munkájába is bekapcsolódó németül is író szerzőket: ilyen volt 
pl. a pozsonyi Johannes Purkircher, aki latin munkái mellett német alkalmi verseket is írt, vagy 
Johannes Bocatius (Johann Bock), az eperjesi iskola rektora.  

A reformáció tanainak terjedését a hazai németek jelentős mértékben mozdították elő. 
Az evangélikus (lutheránus) művelődés meghatározó alakja volt pl. Leonhard Stöckel (1510–
1560): Bártfát „magyar Wittemberggé” tette, „praeceptor Hungariae” (Magyarország 
tanítómestere) néven is emlegették. A Zsuzsanna és a vének bibliai történetét feldogozó 
iskoladrámája (Historia von Susanna in Tragedien weise gestellet zu Übung der Jugend zu 
Bartfeld in Ungarn, 1559) népszerű alkotásnak számított. A mű Sictus Betulius latin drámája 
alapján íródott. A körmöcbányai születésű Paulus Rubigallus (Rothan) latin nyelvű 
konstantinápolyi útiverse (Hodoeporicon itineris Constantinopolitani) Wittenbergben jelent 
meg 1544-ben. A drámaírók közül még Sopron első evangélikus lelkésze, Simon Gerengel 
említhető, aki népszerű evangélikus énekeskönyvet és katekizmust is szerkesztett. Drámája 
Keresztelő Szent Jánosról szól. A hitvitairodalomban (Sebastian) Ambrosius Lahm, illetve 
Georg Creutzer jeleskedtek, a prédikáció műfajában a szász evangélikus lelkész, Damasus Dürr 
emelkedett ki, aki német nyelvű beszédeit 1554 és 1578 között írta. Ambrosius Lahm egyik 
latin nyelvű versét Balassi Bálint is adaptálta („Óh, szent Isten…”). Erhardt Pöckhl jelentős 
tudósítást írt a szigetvári eseményekről. 

3. 26. 2. 8. Héber (zsidó) irodalom Magyarországon 

A zsidó irodalom korai magyarországi emlékeiről szórványos adataink vannak. A 
középkori zsidó szerzők Magyarországot gyakran pszeudoetimológiai alapon Hágár 
országának nevezték.  A zsidó/héber–magyar (nyelv)rokonság képzete már Harigerus 10. 
századi latin egyháztörténetében megjelenik. Az emancipációs gesztusokról és az üldöztetések 
történetéről történetíróink is beszámolnak (Küküllei, Ransanus, Bonfini, Heltai). Bonfini 
beszámol többek közt a nagyszombati vérvádról (1494), a budavári zsidónegyedben kitört 
zavargásokról (1496). A pozsonyi városi telekkönyv kötéstáblájában (1439) és számos más 
helyről (szertartáskönyvek gerincéből, kötéstábláiból) kerültek elő héber nyelvű bibliai 
szövegek. Róth Ernő és Scheiber Sándor 15 héber kódex foszlányait tárta fel, melyek közt 
Talmud-kommentárok, Maimonides-szövegemlékek is találhatók (KOMORÓCZY 2012: 469–
470). A teológiai irodalom fejlettségére utal, hogy Méir Pfefferkorn prágai rabbi 1497-ben és 
1498-ban Talmud-előadásokat tartott Budán. Mátyás korvinái között héber nyelvű kódexek is 
voltak (KOMORÓCZY 2012: 328–330).  

A reformáció terjedésével, a bibliafordítás igényével, mint korábban is láthattuk, a 
héber nyelv iránti éredlődés is megerősödött, a zsidó–magyar párhuzamos 
történelemértelmezés pedig széles körben terjedt el (Károli Gáspár, Farkas András; DÁN 
1973). A nyomtatott héber betűk Magyarországon Sylvester János nyelvtanának 
példaanyagában bukkantak fel először. A legradikálisabb hebraizálás az ún. szombatosokhoz 
(„zsidózók”), Péchi Simon tevékenységéhez köthető. Péchi nemcsak a zsoltárokat 
magyarította, hanem számos rabbinikus írást, imakönyve szövegei pedig a „zsidó–magyar 
nyelv legszebb emlékei közé tartoznak” (KOMORÓCZY 2012: 467). Johann-Heinrich Alsted 
Bethlen Gábor halálára héber nyelvű verset is költött, és héber nyelvtanát 1636-ban 
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Gyulafehérvárt is megjelentette. Komáromi Csipkés György szintén írt héber nyelvtant, mely 
1654-ben jelent meg. 

3. 26. 3. Balassi Bálint költészete 

3. 26. 3. 1. A Balassi-életrajz és a Balassi-mitológia  

Balassi Bálint (Zólyom, 1554. 10. 20. – Esztergom, 1594. 5. 30.) nevelője 1564-től a zólyomi 
udvari prédikátor, költő és drámaszerző Bornemisza Péter volt. Balassi 1565-től Nürnbergben 
tanult, remekül értett latinul, németül, horvátul, olaszul, szlovákul, lengyelül és románul is 
tudott. 1569-ben apját (Balassi Jánost) összeesküvésben való részvétel gyanúja miatt 
letartóztatták, a család Lengyelországba menekült, az apa utánuk szökött – Balassi János 
később kegyelmet kapott, Rudolf szolgálatába állt, akit a fiatal költő elkápráztatott legendás 
juhásztáncával. 1575-ben részt vett Bekes Gáspár Báthory-ellenes hadjáratában, melyet a 
Habsburgok támogattak, de megsebesült, és fogolyként Erdélybe került. Báthory úgy 
megkedvelte, hogy nem adta ki, sőt 1576-ban, amikor lengyel királlyá választották, a 
szolgálatába fogadta, ami otthon sokat rontott a család pozícióin.  Balassi 1577-ben hazatért, 
majd Egerben szolgált. 1578–1584 között udvarolt Ungnád Kristófné Losonczy Annának, de 
egyéb szerelmi kalandjai is voltak. 1584 karácsonyán feleségül vette Dobó Krisztinát, özvegy 
unokatestvérét, és elfoglalta Sárospatakot hozományként, erre perek sokasága zúdult rá 
(várfoglalás, vérfertőzés). Ráadásul felesége hűtlennek bizonyult, akivel szintén pereskedett. 
1586-ban katolizált. 1588-ban Ungnádné megözvegyült, Balassi házasságát 
érvénytelenítették, de Losonczy Anna nem ment hozzá a költőhöz. 1589-ben Balassi 
Lengyelországba indult hadjáratra, ott írta a Caelia-verseket, a múzsa (Eckardt Sándor ötlete 
nyomán) talán Wesselényi Ferencné Szárkándy Anna lehetett (más teóriák is vannak, Kőszeghy 
Péternél pl. Zandegger Lucélia neve is felmerült). Braunsbergben a jezsuitáknál tanult, majd 
1591-ben hazatért. Részt vett Divény, Kékkő ostromában, Esztergomnál halálos sebet kapott, 
Hibbe templomában nyugszik (ECKHARDT 2004, KŐSZEGHY 2008). Verseit a Balassa-kódex 
bejegyzése nyomán szerelmes, vitézi és istenes énekekre szokás osztani, ám a szó szorosabb 
értelmében véve csak egyetlen vitézi verse (Egy katonaének) maradt ránk.  

3. 26. 3. 2. Balassi és a megkomponált verskötet 

Balassi irodalmi munkásságát, két, korábban már tárgyalt prózai mű keretezi, a 
protestáns lelkigyakorlatos könyv, a Beteg lelkeknek való füves kertecske, illetve a harcias 
jezsuita Campianus Edmondnak […] tíz magyarul írott okai (Bécs, 1607), melynek magyarítását 
Dobokay Sándor fejezte be.  

Költeményeinek fő forrása az ún. Balassa-kódex. 1874-ben fedezték fel, Balassi addig 
szinte ismeretlen volt szerelmi költőként. Főként istenes versek szerzőjeként tartották 
számon. Az első teljes költői életműkiadás Szilády Áron nevéhez kötődik: munkáját egyszerre 
jellemzi a túlzott kódextisztelet, illetve merész filológiai megoldások beiktatása. Nem 
értelmezte a verssorrendet, ilyesmire később Erdélyi Pál vállalkozott 1899-ben: ő egy epikus 
kompozíciót ismert fel a kódexben, egy körvonalazódó narratív struktúrát, s a versek kapcsán 
egy költői Balassi-életrajzot is vázol. Eckhardt Sándor Balassi-kiadásában (1951–1955) a 
narratív cikluskomponálás elvét eltörölte a kronológia. Gerézdi Rabán ismét tudatosan 
megkomponált, ám fiktív alapkarakterű ciklust látott a versekben (2x 33).  

Horváth Iván 1976-ban Újvidéken publikálta Balassi verseit a kompozíciók figyelembe 
vételével: egy rekonstrukciós kötetet hozott létre, mely a 3x33 plusz 1 elv szerinti konstrukciót 
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szorgalmazta. Horváth 1982-es monográfiája a megkomponált verskötet elméletét 
védelmezte (HORVÁTH 2004: 11–64.; a kiadásokról lásd még: KŐSZEGHY 2014: 232–236). A 
számszimbolikus kompozíciós elv is Horváth Ivánnál (ugyancsak a Gerézdi–Klaniczay sejtés 
nyomán) alakult kidolgozott elméletté: „Balassi is egy háromszor 33 költeményből, egy verses 
prológussal együtt pedig kereken 100 versből álló kötetet óhajtott a jelek szerint kiadni.”  

A prológus, a 100. vers Horvát szerint a Hymni tres ad Sacrosanctum Trinitatem lenne. 
A hármasságok misztikája szervezné tehát a kötetet, mely a mű, a gyűjtemény szintjén 
ugyanúgy jelen van, mint a metrum szintjén, hiszen a Balassi-strófa szigorúan háromszor 
hármas szerkezetű.  

A Pataki Névtelen széphistóriájából vett metrumot (6, 6, 7 osztatos metszetekkel) a 
metszeteknél megrímelve látjuk viszont Balassinál. A Hymni tres három különböző 
metrumban íródott, s az Atya-Fiú-Szentlélek hármasság hármas oltáraként olvasódik. A 
hármas teológiai-misztikus magyarázata a szentháromság jellegéből adódik, a harminchármas 
Jézus Krisztus halálának és feltámadásának életkori adata. A verskötet-kompozíció 
megtervezésének évében Balassi is 33 éves lehetett. (HORVÁTH 2004: 65–112). Vadai István, 
Szentmártoni Szabó Géza és Kőszeghy Ferenc csak a 2x33-as struktúrát ismeri el (KŐSZEGHY 
2014: 183–184). A tetszetős, folyton finomított kompozícióelmélet máig hipotetikus maradt. 

3. 26. 3. 3. Balassi mintái, költészetének forrásvidéke 

Balassi fő irodalmi mintáit Eckhardt Sándor foglalta össze a legszemléletesebben (ECKHARDT 
1972: 172–253). Központi hatással a humanista szerelmi költészet volt Balassi lírájára. Rimay 
János besorolja a Júlia-verseket a nagy elődök költői szerelmi regényei, illetve ún. szerelmi-
dedikációs verskötetei közé (Catullus: Lesbia, Tibullus: Neaera, Propertius: Cynthia, Petrarca: 
Laura, Scaliger: Taumantia, Vezelius: Candida, Secundus: Iulia). Balassi az 1582-ben megjelent 
Poetae tres elegantissimi című verskötet három neolatin költőjével került bensőségesebb 
viszonyba:  

Michèle Marullo (Marullus) görög származású, Itáliában kiteljesedett latinul író költő, a katona 
és „bujdosó” profiljának poétikai kimunkálása mellett Neaerához írt szerelmesversei miatt is 
hatással volt Balassira.   

Girolamo Angeriano (Angerianus) Balassi legtöbbet használt modellje, nápolyi humanista 
költő volt. Erotopaegnion című kötetében Caelia iránti szerelmét énekelte meg petrarkista és 
antikizáló hangnemben. Könyve tizennégy Balassi-verset ihletett. 
 
Johannes Secundus a maga korában népszerű németalföldi szerelmi költő, Iulia címmel egy 
szerelmi-dedikációs kötetet írt Júlia nevű szerelmesével való viharos viszonyáról. Basia 
(Csókok) c. kötete a korban bestsellernek számított – a csók, a csókolózás művészetének lírai 
kézikönyve.  
 
Jellemző és átvett vonások: a ciklus egy központi nőalak köré szerveződik (Júlia, Caelia), a nő 
a szingularitás elve alapján van megalkotva (divinalizált nőalak), mitológiai apparátus 
alkalmazása a szerelmi retorikában (Cupido, Venus), anekdotaszerű versszerkesztés 
(Angeriano rendkívül kedvelte), egy szerelmi regény fokozatos kibomlása, retorikai sémák 
átvétele: a nő kezdetben hajthatatlan, különösen kegyetlen, a szerelmes rabként fohászkodik 
a kegyeiért, az udvarlás rituáléja retorikailag (bók – szánalomkeltés – szemrehányás – vád) és 
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műfajilag (komparatív elégia vagy epigramma, paraclausithyron stb. ) is kötött, bizonyos 
típusversek szinte valamennyi kötetben megtalálhatók, a szerelem fatális (Cupido nyila), a 
szerelem éneklésére a költőt már születésekor kiválasztották. Jellemző közös vonás a 
paradoxonok halmozása (a szerelem egyszerre tűz és víz, a szerelem élet és halál közti lebegés, 
a szerelmes szenved és élvezi a szenvedést, a szerelmes bármilyen áldozatra képes a nőért, 
stb.). A neolatin hagyományból eredeztethetők a szellemes alapötleten alapuló, mitológiai 
apparátust is megmozgató, invencióknak nevezett Balassi-versek is (KŐSZEGHY 2014: 280). 

Petrarca és a petrarkista olasz szerelmi líra hatása is jelentékeny, a szakirodalomban 
elsősorban azonban Petrarca követői és utánzói (Pietro Bembo, Antonio Tebaldeo, Serafino 
dell’ Aquila) jöttek szóba. Tőlük eredeztethető a felülretorizált nyelvhasználat, a manierizmust 
megelőlegző, tudatosan kialakított meglepő fordulatok (Tebaldeo pl. a szerelem tüzétől 
füstölög, ruhái megperzselődnek, könnyei folyamként hömpölyögnek utána – a képes 
kifejezéssel e szerzők gyakran mint konkrét valósággal bánnak). Petrarca közvetett vagy 
közvetlen hatását Klaniczay evidens szervességűnek kezelte, ebbe az ideológiai konstellációba 
olvadt bele a neolatin hatáskomplexum tudós jellege is (KLANICZAY 1961: 183–295). A 
vulgarizált petrarkizmus a kor egyik érvényes költői köznyelvének számított. 

 A szonett-forma és kultusz hiánya nem ok a petrarkizmus relativizálására (a horvát 
költészet is analóg folyamatokat mutat), a petrarkizmus pedig bőségesen őrzi a középkori 
szerelmi költészet fogásait és műfaji-formai hagyományait, melyet a petrarkizmus is 
megcsontosít: Balassi tehát egy eleven és bejáratott reneszánsz európai hagyománydiskurzus, 
egy neoplatonikus alapképletre épülő szerelemhagyomány része (NUZZO 2006: 56–61). A 
petrarkista modell Balassi Bálint énformálási stratégiáira is kiterjed (SZŐNYI 1999: 251–272), 
és költészetét könnyen bekapcsolhatóvá teszi az európai petrarkizmus áramába.  

 
Fontos inspirációs bázist képeznek a német dalgyűjtemények, melyek nagyrészt olasz 

mintára keletkeztek, sőt olasz dalokat is közöltek. Fontos és népszerű gyűjtemény Jacob 
Regnarté, aki egy flandriai zenészcsalád sarjaként került a bécsi udvarba (Miksa császár alatt), 
majd Prágában volt segédkarmester (Rudolf idején).  A 49. vers (Ha ki akar látni...) ezt jól 
példázza: az eredetit Orazio Vecchi írta (Canzonette, 1580), német fordításban került a 
Regnart-féle könyvbe (Tricinia, Nürnberg). Már a német is erősen átstrukturálja Vecchi pazar 
reneszánsz harmonikus szerkezetét, Balassa pedig ezt tovább bomlasztja a maga költői igényei 
szerint. A petrarkista paradoxonok és sablonok széles tárháza ez a költemény. Regnart 
gyűjteményének négy darabja is felbukkan az első harminchárom versből álló versciklusban. 
 

A török költészet hatásával is számolni kell: a szerelmi bókolás gyakran misztikus és 
allegorikus elemekkel vegyül, eluralkodik a csapongó fantázia. Balassi saját igényei szerint 
fordít és adaptál török verseket. Ennek legékesebb bizonyítéka a Valahány török bejt címen 
elhíresült kompozíció. A bejt gyakorlatilag párverset jelent, formai kategória.  
 
Balassi számos adaptációs technikát alkalmaz a fordítástól kezdődően a parafrázison át 
egészen a nyílt motívumkölcsönzésig. Az eredeti szövegek terjedelmét, versformáját 
megváltoztatja, átalakítja, pl. Angerianus epigrammái olykor sokszorosukra duzzadnak – 
elégizálódnak, az antik vallástörténeti és mitológiai jegyeket egyszerűsíti vagy elhagyja, az 
ókori vonatkozások csak a hasonlatokban és a legismertebb allegorikus alakokban őrződnek 
meg (Cupido, Mars, Venus). A humanista műveltség természetesen integrálódik a hazai 
hagyománytörténésbe és a szöveggenerálási technikák közé.  
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Figyelemreméltó, hogy a vallásos vagy a szerelmi lírai darabjainak metaforarendszerei, 
versformája, dallamvilága gyakran az épp aktuális műfaji igényekhez adaptálódva jelenik meg, 
pl. A Csókolván ez minap… kezdetű szerelmes vers nótajelzése és dallama azonos a Bánja az 
Úristen… kezdetű istenes versével (KŐSZEGHY 2014: 238). A paraliturgikus műfajok olykor 
világiakba csapnak át. 

 

3. 26. 3. 4. Balassi szerelmi költészete 

 A Júlia-ciklus  
 

A ciklus a 34. verstől (Méznél édes szép szók...) tart feltehetőleg a 60. versig  (Az 
Zsuzsánna egy szép német leán...). A gyűjtemény alapvetően fikciós természetű, egy mozaikos, 
líraira hangolt, regényszerűen működő narratív szerkezet jelenik meg már az argumentumok 
szintjén is. Cupido Credulusnak (Balassi alteregója) álmában megmutatja Júliát (37), aki 
találkozhat is a nővel egy kapuközben (38), köszönti, de a nő csak mosolyog rajta (39). Credulus 
ismét könyörög Cupidóhoz a szalamandra exemplumán keresztül (40), majd különféle képek, 
verses anekdoták következnek Júlia életéből, pl. vadászatának leírása (42). Minden udvarló 
gesztus ellenére a nő hajthatatlan marad, s az 58. versben (Ó nagy kerekkék ég) a költő 
megfogadja, hogy Júlia nevét nem írja le többé versben. Kérdés, ez vajon a ciklus vége-e, vagy 
a nyelvileg, ideológiailag más regiszterbe átcsúszó későbbi versekig tolható-e ki a határ. Annyi 
biztos, hogy 25 vers szerveződik Julia alakja köré. 

 Balassi a Júlia-verseket a kódex 57. lapján virágénekeknek nevezi. A virágének ebben 
az értelemben a kifinomult udvari szerelmi retorika terepe lenne. Campianus-fordításában 
viszont az Énekek éneke egyik reduktív értelmezésére vonatkoztatott „cantilena de amicula” 
fordulat megfelelő párjaként hozakodik elő a virágének terminussal. A „cantilena de amicula” 
tisztességtelen nőkhöz írt szerelmes verset jelent: elképzelhető ugyanakkor, hogy Balassi itt a 
virágánek terminust nem pontos fordításként, hanem a gondolathoz illeszkedő analóg 
párhuzamként, általánosan, szerelmi ének jelentésben használja, amit az istenes énekekkel 
állít szembe. Balassi, noha megbánta ifjúkori bűneit, régi szerelmétől házassága után sem tud 
szabadulni: a hitvesi boldogság hiányát felesége „idegenségére és hamisságára” fogja. A 
reménytelen szerelem retorikai játékterébe lépünk: Cupido ugyanis régi szerelmét, Losonczy 
Annát mutatta meg neki. Miután Balassi házasságát felbontották, komolyan foglalkoztatta, 
hogy az időközben megözvegyült Losonczy Annát elveszi, aki azonban nem ment hozzá. Erről 
a Szép magyar komédiából és levelezéséből tudunk (PIRNÁT 1996: 73), a Júlia-versekben erre 
utalás nincs. 

 A ciklus jellemző vonásai: érzékelhető az antik elégiaköltészetben (Ovidius, Propertius, 
Tibullus) kialakított udvarlási rendszer, az ún. servitium amoris (szerelmi szolgálattétel) 
ideológiájának erőteljes jelenléte (PIRNÁT 1996: 71–75; ECKHARDT 2004: 153–173), Horváth 
Iván szerint a fő ideológiai áramlat a fin amors trubadúrideológiája, mely Petrarca 
közvetítésével jutott el Balassihoz (HORVÁTH 2004: 227–261.). A servitium amoris az antik 
szerelmi elégiaköltészetben érvényesülő tendencia: a költő a megistenült hölgy szolgálatába 
áll, illetve rabként imádja, sorsától nincs menekvés. Széles retorikai skálát tesz lehetővé a 
szerelem megvallására: könyörgés, szánalomkeltés, vádaskodás, fenyegetés stb. A fin amors 
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szerint a hölgy és a költő viszonya metaforikusan azonosul a hívő – Isten, a földesúr – hűbéres, 
illetve a hadnagy – katona relációkkal. Ebben a felfogásban a verssorozat központi ideológiája 
az udvari szerelem lenne, melynek halvány nyomait Kőszeghy Péter Balassi előtti szövegben 
(egy csízióban) is felfedezte (KŐSZEGHY 2014: 61–62).  

Balassi nem tekinthető „megkésett trubadúrnak”, mivel a Júlia-ciklus, ahogy a Caelia-
ciklus is a szerelmi dedikációs humanista verskötetek határozottan reneszánsz (időnként 
egyenesen manierizmusba hajló) strukturáltságát idézi. Itt elsősorban Joannes Secundus Iulia 
című kötete kerül előtérbe. Mindkét mű egy-egy központi nőalak köré kitervelt, mozaikos 
narrációban előadott, descensióval végződő történetté szerveződik: mindkét lírai szerelmi 
„regény” szakadozott elbeszélése azzal zárul, hogy az imádott hölgy kiesik a költő kegyéből és 
istennő volta megszűnik. Secundusnál Julia férjhez megy egy idős riválishoz. A tipikus 
befejezés a „petrarcai” ascensio lenne, azaz a hölgy megdicsőülése. Balassinál a petrarkista 
modor és a humanista erudíció ötvöződik. Egyes feltevések szerint eleve Petrarca Daloskönyve 
szolgált modellül a sorozathoz: ez azonban csak részben indokolható. Kőszeghy Péter Balassi 
szerelmi ciklusait egy olyan fiktív önéletrajznak tarja, melyet egy speciális, a mitológiai elemek 
áttranszformálása révén a keresztény vallásosság szempontjából is értelmezhető 
szerelemteológia hat át, mely a „a szélsőséges predesztináció talaján áll” (KŐSZEGHY 2014: 
261–331).  

Harsány domesztikáló elemek jelennek meg a neolatin szövegekből eredő 
átvételekben, pl. Angerianusnál: homines, Balassinál: vitézek, Apolló helyett tündér stb. 
Balassi mítoszkorrekciós eljárásokat is alkalmaz (A Júlia vadászatjáról): „két Diana vagyon talán 
ez világon”. A ciklus fikciós jellegét hangsúlyozza az a tény is, hogy Balassi némi átalakítás után 
más nőkhöz írt verseket is belekomponált. Verseit ciklusba rendezéskor felülstilizálta: az egyik 
vers (51.) pl. SUNANAM akrosztichont tartalmaz, mely az AD SUSANAM torzulása lehet. A 
Caelia-ciklusban a 9. vers akrosztichonjában rejlik a JEADVIGAM fordulat, mely egy bizonyos 
Hedvigre utalhat. A Julia név Kőszeghy szerint az Anna nevet asszociálja. A latrikánus zárlat 
(Gerézdi Rabán lator énekeknek, illetve latrikánus verseknek tartja a testi szerelmet 
közvetlenül megfogalmazó vagy arra utaló Balassi-verseket) a descensióhoz társítva 
hozzáilleszthető a ciklus anyagához (Bécsi Zsuzsannáról s Anna Máriáról szerzette). 

A Caelia-ciklus 

A Caelia ciklus hősnőjének nevét Balassi Angerianustól kölcsönözte, jelentése: 
„mennyei dolgok”, ez indokolja a ciklus hatásos fényszimbolikáját is (a csillagmetafora 
gyakorisága különösen feltűnő). 10 számozott versből álló ciklus, kizárólag a Balassa-kódexből 
ismert. A ciklus nyitánya kicsit problematikus a kódex töredékessége miatt. A kódexben 3-tól 
10-ig terjedő számozást találunk, a 3. vers előtt vagy egy Caelia-vers vége, vagy egy csonka 
Caelia-vers található. Ennek fényében kétféle sorrend képzelhető el: 1 / 2a (2b) / 3 / 4 / 5a 
(5b) / 6 / 7 / 8a (8b) / 9 / 10a (10b). Vagy: 1–4, 5a (5b), 6 –7, 8 a (8b), 9, 10a (10b). Ebben az 
esetben a 2a és 2b tölti be az 1. és a 2. pozíciót. A versciklus középpontos, szimmetrikus 
szerkezetű (MIHÁLY 2002: 438–455): a legbelső kör (5. és 6. vers) a szerelem negatív oldalát 
jeleníti meg,  majd egy újabb koncentrikus kört alkot Caelia szépségének két leírása (4. és 7. 
vers), ezt veszik körbe a pozitív szerelem képei (3. és 8. vers), majd Cupido diadalai 
következnek (2. és 9. vers), a ciklus külső héját pedig ismét Caelia szépségének bűvöletében 
alakította ki a költő (1. és 10. vers). 
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A Caelia-ciklus elsősorban mozaikos-manierista karakterével és kifinomult artisztikumával 
tűnik ki (pl. a malom a szerelem, a siralom patakja hajtja, ezen Caelia gabonáját őrli a költő 
stb. – lásd: 5. vers), a retorikai megformálás radikalizmusát a viszonylag hétköznapi 
versszituációk ellensúlyozzák. Erőteljes a szerelmi dedikációs kötetek toposzrendszerének 
jelenléte és a tudatos komponálás gesztusa is. Itt is elképzelhető a latrikánus zárlat (Kit egy 
lengyel citerás lányról szerzett, Az cortigianáról), bár nem tenné igazán szervessé a 
kompozíciót. 

 

 Az első 33 költemény (szerelmes)versei 

Balassi első harminchárom költeményét a házasságát megelőző időszakban írta, 
számos szerelmének állít emléket (Morgai Kata, Bebek Judit, Csák Borbála, Losonczi Anna, 
Krisztina), majd az Úristent kéri (Bocsásd meg Úristen, ifjúságomnak vétkét…), hogy a házasság 
előtti bűneit bocsássa meg.  A bűnbocsánatért való esdekelés összefügg a testi szerelmet is 
megéneklő költészet rossz hazai megítélésével: a Zrínyi-könyvtár jegyzékében Balassi 
szerelmesversei a „fajtalan ének” minősítést kapják.  Az első költemény az Aenigma címet 
viseli – egy horvát virágének nótájára íródott, egy allegorikus szerelmes „mese”, melynek 
megfejtését rábízza a vers címzettjére és az olvasóra. Talán a teljes ciklusra érvényes allegóriát 
rejt. Egy szerelmespár nőtagját egy másik férfi ragadja el, a magára hagyott társ a halálát 
kívánja.  

A Kristina nevére (2.) c. költemény a szerelmi és a harci regiszter zseniális nyelvi 
keveredése ovidiusi nyomdokokon: az elme várában Cupido strázsál és virraszt. A servitium 
amoris is megjelenik benne.  

 Az Eredj, édes gyűrűm (3.) c. versben a szerelmi szolgálattétel erőteljes színekkel tűnik 
fel a 2. versszakban. Gazdag jelképiségű vers, a gyűrű a szerelem jelképe (végtelenségérzet, 
összetartozás), a nő a gyűrűbe foglalt gyémánt (kegyetlen és gyönyörű – a szingularitás elve 
érvényesül).  

A Csókolván ez minap (17.)  Marullus nyomán írt vers (Ad Neaeram), a szerelmes lelke 
a hölgy lelkébe illant (mindkét költő végeredményben Platón epigrammáját hasznosítja), élet-
halál közti lebegés, paradoxonok halmozása jellemzi ezt a túlfűtött költeményt.  

A Minap múlatni mentemben (28.) egy török költemény magyar verziója, ahogy ezt 
Sudár Balázs bizonyította. Az inspiratív sokféleség mellett feltűnő a verssorozat petrarkista 
jellege, a ritualizált versbeszéd, a táncdal-ritmusok jelenléte (villanella, siciliana), az 
akrosztichonhasználat (tíz versnél), a kontrasztív komponálás (KLANICZAY 1961: 193–194).  

Valahány török bejt, kit magyar nyelvre fordítottak 

Kilenc versből álló szerelmi tárgyú fordításciklus: minden verset megelőz a török 
eredeti szövege. Balassi erősen domesztikál, a Júlia-szerelem kívánalmai szerint alakítja át a 
török szövegeket. A szúfi misztika csak részlegesen őrződik meg bennük. 

Saját kezű versfüzér 

Csak ezek a versek ismeretesek a költő eredeti kézírásában. Horváth Iván nevezte el így 
ezeket a szövegeket. Esszenciális kivonata Balassi költészetének, epigrammatikus tömörség 
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jellemzi. Szimmetrikus elven alapuló 5 elemű kompozíció: középen Caelia szomorúsága (3.) áll, 
ő a leginkább szeretett nő, és a ’menny’ asszociálója. A 2.-ban a szerelem pozitív előjelű 
(megszünteti a bút, serkenti az elmét), a 4.-ben a szerelem negatív előjellel jelenik meg (egy 
alba formájában), a szerelemtől el kell búcsúzni, „dolgom csak gond, bú, veszél”. Az első vers 
az „erdéli asszony” kezéről szóló szerelmes vers, a szerelemre gerjedés és a vágy uralmának 
hangsúlyozása jellemzi, az ötödik szöveg szerelmi összegzés, illetve a Fulvia-szerelem 
megjelenése (erről nem tudunk semmit): „Lettovább Júliát, lettinkább Caeliát / ez ideig 
szerettem.” 
A szimmetria a harmónia kifejezésére szolgál: a beteljesült szerelem szimmetrikus viszonyt 
jelent, harmóniát Cupidóval. A reneszánsz szemlélete szerint a harmónia azonos a szépséggel 
(Caelia maga a szépség). A harmónia révén kiemelhető a bizonyosságérzet is, ráadásul formai 
tökélyt eredményez. A szimmetria ráirányítja a figyelmet a központra, kifejezi az idő 
cirkulálását és végtelenségét (gyűrű-szimbolika). 
 

Fulvia 

„Most Fulvia éget, ki ér bennem véget, / mert tüzén meggerjedtem” – hangzik a saját 
kezű versfüzér utolsó két sora.  Balassi egy Batthyany Ferenchez írt levelében (1593.) említ egy 
konkrét hölgyet, akit Fulviának nevez. Költői tervei között nyilván szerepelhetett egy Fulvia-
ciklus vagy legalább pár Fulvia-költemény is. A fenn idézett epigramma mind tematikailag, 
mind metaforahasználatában párhuzamba állítható Ovidius Tibullus halálára írt versével 
(Amores 3, 9; HEVESI 2006: 73–75). 

 

3. 26. 3. 5. Tavaszénekek, vitézi versek  
 

Balassi csak egyetlen vérbeli katonaéneket írt. Az In laudem confiniorum (A végek 
dicsérete, Egy katonaének) 9 strófából áll: a költő a központi strófában jeleníti meg a 
humanista etika alapkategóriáit, a végvári élet létesztétikáját, a korabeli virtus lényegét. A vers 
három fő pilléren nyugszik: első strófa – a végvári élet himnikus magasztalása, középső strófa 
– a vitéz erkölcseinek összegzése, etikai kódex, záró strófa – áldás és búcsú (VARJAS 1970: 
479–491; VARJAS 1982: 299–308). Filmszerű képekbe foglalt drasztikus valóságtapasztalás és 
túláradó optimizmus kettőssége hatja át, az olthatatlan nosztalgia éppúgy jelen van benne, 
mint az erkölcsi diadal bizonyossága. Pirnát Antal Balassi „lovagi szerelmének” karakterével 
magyarázza a vitézi tematika átmeneti jellegét a szerelmes és az istenes énekek között: a lovag 
a hölgyet, az úrnőt és az Istent egyaránt a vitézség etikai kódexe alapján tiszteli (PIRNÁT 1996: 
76). 

A Borivóknak való vágáns természetű tavaszének, melyben a természetábrázolás 
ötvöződik a pünkösdi egyházi költészet himnikus hangjával, s litániaszerű dicséretté 
nemesedik. A Széllyel tündökleni... kezdetű tavaszvers humanista stílusban fogant, Marullus 
nyomán keletkezett (a kolofónban egyenesen fordításnak mondja). Balassi teljességgel mellőzi 
a Marullus-versben feltűnő konkrét interakciót (Marullus egy emigránstársához, a költő 
Manilius Rhallushoz beszél), Balassi egy névtelen, jó vitéz társához szól. Számkivetésnek, 
nosztalgikus hazavágyásnak Balassi versében nyoma sincs: a bánat az általánosság szintjén 
reked. Marullus poéta nem „azt” írta „deákul”, amit a magyar költő kihozott belőle. Balassit 
valószínűleg a szerelmet élesztő tavasz lucretiusi-horatiusi képe ragadta meg Marullusban, s 
ezért sikkasztotta el a vers egyik lényegi szólamát. Rhallust mellőzi, akárcsak a bortöltő 
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pohárnok Hyllust, Marullust viszont a szerző kiemelt pozíciójába helyezi. A Genius helyére 
váratlanul Isten kerül, Cupido pedig angyal lesz, s így, ahogy Balassinál gyakran, az 
„anakronisztikus találkozások” reneszánsz aknamezőire lépünk (ECKHARDT 1972: 251). 
 

3. 26. 3. 6. Istenes versek 
 

Balassi költészetében szinte egészében jelen van az istenes hang, a szerelmi frazeológia 
pedig a vallásos regiszterbe is áthatol, ahogy a katonai retorika is vegyülékeny természetű. 
Húsz istenes versét ismerjük, ezek közül három a világi tárgyú költemények között szerepel 
(Áldj meg minket; Bocsásd meg Úristen; Pusztákban zsidókat). A legnagyobb ívű kompozíció a 
Hymni tres ad Sacrosanctam Trinitatem c. alkotás: ez egy Atya, a Fiú és a Szentlélek 
magasztalására írt himnusztriptichon, melyet alighanem utólagosan szerkesztett eggyé 
(KŐSZEGHY 2014: 333). A három himnusz együttes sorainak száma 99. Krisztus egyszerre 
megváltó és vitéz (mennyei hadnagy, vagy „jó lovam hamarsága”), emberi megtestesülése 
esélyt jelent a gondviselésre, a szentlélek a szeretet hordozója lesz.  

A himnikus hangot a zsoltáros narratíva egészíti ki. Hogy a szakirodalom egy része a 
Balassi-versekben észlelt viaskodó, alkudozó istenkeresést Ady-előzményként értelmezi, az a 
zsoltáros hangnem intenzitásával magyarázható (KŐSZEGHY 2014: 339). A zsoltárparafrázisok 
tükrében ugyanakkor megcsillan a petrarkizmus vallásos arculata is (a bűnbánati zsoltárok 
hangja). Balassi a zsoltárköltő Dávidban alteregójára (vitézség, bujdosás, bujasági hajlam) 
talál, Dávid szerepel harci zászlóján is. Halálos ágyán az 51. zsoltár parafrázisát készíti 
(leheletfinomságú könyörgés): fő mintái a zsoltárparafrázisokban George Buchanan (27. 
zsoltár – „translatio ungarico carmine juxta Buchanani”) és Theodor Beza (42. zsoltár) voltak. 
Az istenes énekek nyomtatásban először Bártfán jelentek meg 1632 táján, de e kiadásnak csak 
töredéke ismert, az előszava (melyet egy bizonyos Solvirogram Pannonius írt – az álnév máig 
nincs megfejtve, talán Madách Gáspárt rejti) azonos lehetett az 1665-ös kiadáséval 
(KŐSZEGHY 2014: 214). 

3. 26. 3. 7. A Balassi-strófa 

A Balassi-strófa eredete régi és lezáratlan verstani vita tárgya. Négy nézet ismeretes 
(HORVÁTH 1982: 147–175): Az első nézet szerint a hugenotta zsoltároskönyvből ered. Peter 
Herbert német költő Der milde trewe… kezdetű verse azonos mértékben íródott – nálunk 
azonban kevéssé valószínű, hogy ismert lett volna ez a kötet. Mások szerint a minnesang 
hatásaként alakult ki, egyesek a középkori latin szekvenciából származtatják, s nem kizárt, 
hogy hazai eredetű, belső fejlődés folyománya, s Balassi tulajdonképpen az Euryalus és 
Lucretia 19-es periódusait rímelte meg. 

 
3. 26. 3. 8. „Nyolc ifjú legény” 
 
Balassi Nyolc ifjú legény… kezdetű echós verse egy költői vetélkedést ír le. E költői verseny 
résztvevői közt Balassi költői környezetét sejthetjük. Köztük van Dobó Jakab is, Tyrsis neve 
pedig alighanem Széchy Tamást jelöli. Szeretőmnek megtért keménségéről című, Balassi-
strófában ír szerelmes versének akrosztichonja a Batiáni, echója pedig a Kata nevet adja ki.  
Széchy 1592-ben vette feleségül Batthyány Katát. 
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 3. 27. A reneszánsz udvari dráma 

A Szép magyar comoedia, Balassi pásztordrámája 1589-ben keletkezett. Sokáig csak 
nyolcoldalas töredéke volt ismeretes, a címre 1954-ben, a műre 1958-ba leltek rá a Fanchali 
Jób-kódexben (MIŠIANIK, ECKHARDT, KLANICZAY 1959). Balassi Cristoforo Castelletti Amarilli 
c. műve nyomán, a Júlia szerelem kívánalmaihoz igazítva írta (WALDAPFEL 1957: 104–134). 
Műfajteremtő jellege van, ezt már a prológusbeli önigazolás is alátámasztja, melyhez  szerző 
felhasználta Castelletti Szerelmi tévedések c. művének előszavát is (DI FRANCESCO 1979). A 
hitvitadrámák, a bibliai dráma és az antik drámaparafrázisok után itt lép be a magyar 
irodalomba a szerelem élvezetét és pozitív vonásait hangsúlyozó modern, dramatizált 
pásztoridill műfaja. Balassi ugyanakkor egy személyes célt is kitűzött: szerette volna 
visszahódítani Júliát, azaz Losonczy Annát. A művet árkádikus hangnem uralja, az értelemzés 
síkjai az idillköltészet konvenciói szerint rétegződnek: egymásra kopírozott 
identitáskonstrukciók tömegével kell számolnunk, az egóval való játék a mű legfőbb tétje. A 
főszereplő Credulus (= Tirsis, Balassi) és Angelica (= Júlia, Losonczy Anna).   

Az ötfelvonásos dráma cselekménye aranykori közegben indul: Candia a harmónia 
birodalma, ahol Tirsis és Angelica szerelme a maga tökéletességében tündököl.  Ezt a világot 
Montán semmisíti meg varázsitalával, mely Angelicát a tetszhalál állapotába juttatja. Tirsis 
bánatában elbujdosik, és új ént ölt, szakállat növeszt, és Credulus lesz. Angelica világa 
elpusztult. Az aranykor reményét Credulus Júliával való találkozása adja vissza, aki Angelica 
valóságos „mása”. Julia, valójában a tetszhalott Angelica, elutasítja Credulust. Az aranykor 
végül egy fába bemetszett öngyilkos üzenetnek köszönhetően helyreáll, az önsorsrontó 
Credulus–Tirsis és Julia–Angelica (a véletlennek köszönhetően) valamint a mellékszálban 
felbukkanó, szerelmi vetélytársként is fellépő Sylvanus és a kegyetlen Galatea (a racionalitás 
okán) végre egymáséi lehetnek. A komédia színeit Dienes megnyilatkozásai sokszorozzák meg: 
az ő pajzán kiszólásai, célzásai (pl. egy eltűnt, pajkos kecske miatti panaszában) merő 
ellentétben állnak a főszereplő pár udvari szerelemképzeteivel. Briseida, Júlia barátnője és 
Credulus támogatója valóságos szerelemfilozófusként hat. Balassi adaptációja eleven, 
magyaros, hatásos (ECKHARDT 1972: 376–387), ám az olasz szöveg sikamlós kétértelműségei 
csak elvétve jönnek át (KŐSZEGHY 2014: 370–378). A két mű legalaposabb összevetését 
Amedeo Di Francesco és Szegedi Eszter végezték el (DI FRANCESCO 1979; SZEGEDI 2012). 

Reneszánsz jellegű konstrukció az ötfelvonásos Constantinusnak és Victoriának 
egymáshoz való igaz szerelmekrül írott komédia, mely Draskovich János udvarában 
készülhetett. A későreneszánsz karakterű darabot 1648-ban másolhatták le. Fő motívumainak 
és dramaturgiai ívének (szökés, bújdosás, hazatérés, tisztasági próba) forrása Héliodórosz 
Aithiopikája. A darab különlegessége, hogy betétként szerepel benne három Petrarca-szonett 
(102., 285., 47.) prózafordítása, és hogy a szerző ismeri és használja Leone Ebreo 
szerelemteoretikus munkáit is. Az érdekházasságra kényszerített Victoria megszökik 
szerelmével, Constantinusszal egy lakatlan szigetre. Victoria anyja, a reményvesztett 
hercegnéből érző anyává alakuló Hecuba végül beletörődik a megváltoztathatatlanba, s egy 
Diana-szobor segítségével sikerül az udvar előtt bebizonyítani a lány érintetlenségét is, így a 
vágyott esküvőt meg lehet tartani. A komédia a fővonallal párhuzamos ellenvilágot is 
konstruál: ezt Ajax és taplnyaló szolgája, Gastrodes reprezentálják. 

3. 28. Másság, LMBTQI érzékenységű szövegek a régi magyar irodalomban 
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A mai értelemben vett homoszexualitás (illetve a korabeli szodómia), illetve szexuális 
másság több régi magyar (és latin nyelvű) szöveg tárgyát képezi. Janus Pannonius 
költészetének fontos eleme a pripapikus költészet queer elemeinek applikálása (invektívák, 
szatirikus epigrammák: vö. pl. Ursus-versek, Pindola-versek, Linus-kisciklus), de érzelmes 
hangolású homoerotikus allúziókkal terhelt gyászelégiát is írt (Racacinus-gyászvers). A latin 
nyelvű, Magyarországhoz köthető kisköltészetben homoerotikus hangolású (Girolamo Balbi, 
Vitéz Mihály) vagy homofób (Verancsics Antal) versek egyaránt léteznek. 

Magyarul a homoszexuális szerelem témája művészi formába öntve először Szakhmári 
Fabricius István erkölcstelen szerelemről írt históriájának egyik epizódjában (Hiparinus és 
Antileon) bukkan fel. Históriás énekköltészetünkben elevenek a homoerotikus antik, főként 
mitológiai (pl. Ganymedes elrablása, Nagy Sándor és Hephaisztión) és bibliai (Dávid és 
Jonatán) modellek és sémák is. Széphistóriáink közt akadnak olyanok, melyek lélektani-
kulturális háttere kiszélesíthető a másság felöli olvasat lehetőségével (pl. Szegedi Veres 
Gáspár, illetve Enyedi György históriáinak esetében). A nemi ambivalenciákkal való játék 
(többek közt az átöltözés, a travesztia, a nemváltás, a sex és a gender konfliktusa) is többször 
tematizálódik – pl. a Semptei Névtelen, Ráskai Gáspár, illetve Bogáti Fazakas Miklós 
munkáiban (CSEHY 2014: 67–206). 

4. A manierizmus 

4. 1. A manierizmus jellemzése 

A manierizmus, manierista elnevezések eredetileg pejoratív, festészeti 
alapterminusként szolgáltak a mesterkélt, erőltetett, modoros művek jellemzésére.  Az 
elnevezés az olasz maniera szóból ered, melynek jelentése: modor, mód, stílus – pozitív és 
negatív (modorosság, kimódoltság) értelemben is. Ugyanakkor egyfajta úri viselkedésmodor 
elnevezése is: elegáns, rafinált, stilizált létesztétika. A manierizmust a reneszánsz utolsó (pre-
barokk) fázisaként is szokás emlegetni, Magyarországon a 17. század elején bontakozik ki 
(KLANICZAY 1975, DI FRANCESCO 2005: 95–112). 

A manierizmus legnagyobb irodalomteoretikusa Francesco Patrizi volt: a retorika 
jelentés- és használati köre átstrukturálódik, az ékesszólás a szép szavak tudományává válik, 
ami az elocutio tanának eluralkodását vonja maga után az invenció rovására. A költők olykor 
meditációkat, kisesszéket szednek versbe, nem váratlan és rejtélyes érzelmi telítettségből 
alkotnak. E meditációk sűrítő összegzéseit, a különös logikai gondolatmenetek költői 
kiélezéseit concettóknak szokás nevezni, melyek később mér kifejezetten a meghökkentés 
erényével bírnak és prebarokk természetűek. Patrizi (Della poetica c. művében) destruálja az 
arisztotelészi poétikát, elveti a klasszikus imitációelméletet. A természetet nem utánozni kell, 
de legyőzni. A fantázia az elsődleges, az útmutató tehát az idea fantastica és nem az idea 
naturale. A harmónia átfordulhat diszharmóniába is, a belső víziókon edzett spirituális 
eszmény ezt megtűri, ám a képződménynek tetszetősnek kell lennie, azaz meg kell felelnie a 
grazia kívánalmainak: a grazia az alapos munkával kialakított mesterséges báj, melynek 
létrejötte irracionális, nem vezethető le szabályokból, mint a szépség. Egyre látványosabb 
„szellemi tornamutatványok” is megjelennek, pl. Arcimboldo képein. Az érett reneszánsz 
irodalomelméletének fő bázisait a klasszikus retorika, a platóni szépségeszmény és az 
arisztotelészi poétika alkotta. A költő tehát metafizikus lény, isteni inspiráció révén alkot, az 
ún. furor poeticus révén tart kapcsolatot a transzcendenssel (KLANICZAY 1976: 327–409). 
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4. 2. Rimay János, a manierista 

4. 2. 1. A Balassi-epicédium 

Rimay János bár Balassi Bálint és Justus Lipsius neosztoikus bölcselő bűvöletében alkotott (ez 
utóbbival levelezett is), költészetét már a manierista stíluseszmény uralja. Rimay a magyar 
bölcseleti líra megteremtője (DI FRANCESCO 2005: 113–126). Tudatosan ápolta és formálta 
Balassi kultuszát, majd esztétikai irányultságában meg is tagadta mesterét. Balassi Bálint és 
fivére halálra egy gondosan megszerkesztett, hét versből álló epitáfiumfüzért adott ki, mely a 
hagyományban Balassi-epicédiumként honosodott meg. Az epicédium líra és betétszerűen 
kialakított epika keverése gyászversben. A mű csonkán jelent meg Vizsolyban, mai alakja 
részben filológiai rekonstrukció. E rekonstruált és kontextushangsúlyos adalékokkal, 
paratextusokkal bővített kompozíció Tolnai Balog János latin elogiumának Rimay által 
lefordított változatával indul. Az égiek („Mercurius, Mavors, Pallas, Apollo, Venus) 
versengenek Balassi Bálint holttestéért. Végül Minerváé lesz, mert ő a legbölcsebb, 
legharciasabb és legszebb: „Sum dea bellipotens, sapiens sum, sum quoque pulchra”. 
Érdekessége, hogy Pallas és Minerva alakja elválik egymástól: ez a XVI. századi mitográfia 
sajátsága.  

Maga az elogium az Az nagyságos Balassi Bálintnak Esztergam alá való készületi […] 
prózasorokkal kezdődik (I). Elhangzik a csata előtti ima, majd a zászlóleírás és annak 
szimbolikus értelmezése következik: a zászló „fejér vörfölyes kamokából” van: fehér kockás 
damaszt, rajta a térdepelő és imádkozó Dávid.  „Tejfehér szín jegyez / Lágy szívet, engedelmet 
/ Az vörfölye jegyzi / Az én sok veszélyemet, / Kiben mennyi szöglet, / Bennem annyi döglet / 
Sebheti én szívemet.” Dáviddal Balassi szinte azonosul.  

A köv. részben (II.) Minerva Pallast kéri, hogy a sebesült Balassit ölje meg és vigye az égbe. 
Minerva monológja: „Ragadjuk közénk fel, / Most jött ideje el, / S helyheztessük rendünkbe, / 
Imhol jő nagy sebbel!” Pallas, mivel a rossz, hitvány föld nem kényeztette javaival a költőt, kéri 
a párkákat, öljék meg Balassit, de még az öccsét is. Balassi 1594. május 19-én kapja a halálos 
lövést. 

 A III. részben Balassi búcsúzik az élettől: hazájától, barátaitól, rokonaitól, majd egy eredeti 
Balassi-féle zsoltárparafrázis (az 51. vagy más számozás szerint 50. zsoltár variánsának) 
beiktatása következik (intertextuális betét). A mű Béza nyomán keletkezett, s ez a zsoltár a 
halálos veszedelemben forgók szokásos imádsága. A költő meghal (1594. május 26.), majd egy 
platonikus ascensio (apoteózis) következik üdvtörténetbe ágyazva. Ahogy a testet elpusztítja 
az ágyúgolyó, úgy szakítja majd be az imádság a mennyek kapuját.   

A IV. rész Balassi Ferenc haláláról szól: Nagyszőllős mellett tatárok nyilazzák le. Káthay Mihály 
egy latin versében Ferencet magasztalja (Quod tua deplorat).  

Az V. részben Diana kesereg Ferenc halálán elhagyva Déloszt, Mars próbálja vigasztalni:. Az 
erényes halál jutalmat nyer, Apollo pedig magát a mennyet ígéri meg.  

A VI. részben Apollo és a kilenc múzsa őrzi a két koporsót, Clio pedig összegzi a holtak 
érdemeit. („Ő piros vérekkel eget, földet festnek”). A vers 10 strófás, ez Apollóra és a kilenc 
múzsára utal.  
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A záró rész (VII.) a fivérek elsiratása, az ún. deploratio.  

A művet egy Author in lividum (A szerző irigyéhez fordul) c. vers zárja: apologikus gesztus antik 
gáncsoskodók és „kritikusok” listázásával: többek közt Momus, Aristarchus (aki Homéroszt 
„javítgatta”) és Zoilus alakja bukkan fel.  

A kompozíciót mindent átható és vibrálásban tartó, ragyogó enigmatikusság, kifejezetten 
artisztikus, a magyar költészetben egészen egyedi rímek jellemzik: „Imhol jő nagy sebbel, / 
Lőtt halálos sebbel.” A sebbel szó előbb a hévre, majd a testi gyötrelemre utal. Vagy: „De én 
hívem volt és zászlóm alatt élt, / Szablyája szélének én köszörültem élt.” Barokkos groteszk: a 
meglágyult szív hajtogatható, mint a damaszt. „Nyelvi hajlékonyságban fölülmúlta mesterét” 
– írja Weöres (WEÖRES 2010: 227), „szintaxisát a rímek vezetik”, hangsúlyozza Ács Pál (RIMAY 
1992: 269–277). A mű manierista jegyeinek tartható a concettóhalmozás, az allegorizálás, 
melynek során a mauzóleummá növesztett verskompozíció a valóságreferenciákat 
mitologizálja. Ilyen az emblematizálás gesztusa is, hiszen az alakok egyszersmind jelképek is, 
pl. Diana a szüzességé, s e jelképiség mozgatja jelentésvonatkozásaikat. Szembetűnő az 
enigmatikusság, melynek jegyében a költő rejtvényt ad fel, ill. old meg, ilyen pl. Balassi 
zászlójának titkos értelme.  

4. 2. 2. Rimay, a kanonizátor 

Rimay kísérő elogiumot is komponált Balassi verseinek kiadásához: „Bálint, nevezetben 
ki voltál Balassa / Munkádat kiadom, hogy minden szem lássa”. Tömény mitológiai 
allegorizmusba ágyazza a csodás hangon éneklő, varázsitalszerűen megbűvölő és a semmiből 
világokat teremtő Balassi karakterét: „Vagy Syren, vagy Circe, vagy Magyar Amphión, / Arany 
írásodban nincsen peníszes ón, / Egy igén többet nyomsz, mint más nagy rakás szón, / Aki 
ebben kétes, nyomozzon balhát hón.” Rimay negyven évig ült a kéziraton, ahogy maga 
mondja, hajlott a „pöcsdögölésre”, és összkiadása sosem látott nyomdafestéket. Balassi és 
Rimay istenes versei együtt Bártfán jelennek majd meg: ez a kötet a század egyik 
legnépszerűbb olvasmánya lesz, s egyéb populáris elemekkel bővített antológiák alapja. 

4. 2. 3. Rimay szerelmi költészete  

Rimay sokáig Balassi nyomdokain haladt. Ez eredményezte, hogy költészetét, esetleges 
kötetkompozíciós elveit (szerelmi vagy más ciklusok kialakítása) a kutatás Balassi-
analógiákban gondolkodva képzelte el, az önállóságra törekvő, autonóm Rimay 
irodalomtörténeti pozíciójának kialakítása váratott magára. A Balassa-kódex Rimay-szövegei 
alapján megalkotható egy sorszámozott, 10 elemű, koherens hipernarratívát sejtető 
verssorozat. Ács Pál kiadása nyomán állítható fel az alábbi struktúra (ÁCS 1989: 306–311.): A 
költőt Venus a „zászlója alá” kényszeríti (1. „Szólítván nevemen / Venus asszony engem”), a 
sok tudóskodás után ideje megismernie a szerelem tudományát is. Venus megnevezi az ideális 
nőt, Lídiát. Lídia neve valószínűleg olaszos reminiszcencia, szerepel pl. Mauritio Moro 
madrigálköltészetében, de lehet, hogy Horatiustól kölcsönözte. A szerelem ki is bontakozik, 
boldog pillanatokat gerjeszt, ám a költőt más szerelmek is gyötörni kezdik, külön verset szentel 
a kísértések iszonyatának, echós versben panaszkodik a hűség és hűtlenség paradox 
csapdájába esve (6. „Kősziklák közt lakó / Erdő nevelt Echó”), majd egy verset szán a hűtlenség 
mellett érvelő Venusnak (7. „Valjon s de mi haszon”), hogy egy újabban dühödten támadjon 
ellene (8. „Venus fajtalan hús, csipkébűl tekert gúzs, elméknek bojtorjánja”), és Dianához 
meneküljön. Később végleges búcsút vesz Cupidótól. Egy szeretője („kegyes”) kitépi Cupido 
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mérgezett nyilát az oldalából (9. „Cupido, ne, nyilad, lűj vele bátor mást”): ez a szabadulás 
metaforája lesz.  

Legjelesebb szerelmes verse az Én édes Ilonám kezdetű (10.) nem tartozik 
konszenzuálisan ebbe a ciklusba: a mítoszkorrekciós eljárás iskolapéldája. A versben a szép 
Heléna (Ilona) mítosz értelmezési hagyományhoz és a sztoikus etikához allegorikusan 
viszonyuló nőeszmény kerül előtérbe. Bene Sándor bizonyítja, hogy Ilona nem más, „mint 
maga az újsztoikus Állhatatosság allegóriája”, melyet a szerző a Heléna-hagyomány 
sztészikhoroszi nyomvonalából és Justus Lipsius újsztoikus racionalizmussal áthatott Az 
Állhatatosságról írt műve nyomán alakít ki (BENE 2011: 298–312). Egy új, racionalizált 
szerelemeszmény és költői korszak nyitánya lesz a vers. Szerelemdefiníciók egész sorát adja 
sztoikussá hangolódott petrarkista oxymoronokban. Virtuóz rímtechnika jellemzi: pl. 
kemence-szelence-Velence (KOVÁCS 1996: 145–172). Hasonló, nagy karriert befutott 
rímbravúrral indul a gyűjteményeken kívül fennmaradt Ó, szegény megromlott, elfogyott 
magyar nép… kezdetű Rimay-ének (nép–szép–kép–ép), mely közvetve vagy közvetlenül 
Kölcsey Himnuszára is hatással lehetett. 

 

4. 2. 4. Rimay vallásos (istenes) és didaktikus-moralizáló költészete  

A Balassi–Rimay-féle Istenes énekek antológia alapján sejthető, hogy Rimay istenes 
énekei (38 költemény) megkomponált versgyűjteménybe rendeződtek. A verseket prózai 
bevezetőkkel látta el, s így vers és prózai meditáció kapcsolódott össze.  A ciklus egy 
zsoltárfordítással indul (51.): ugyanez a zsoltár szerepelt Balassi-változatában az 
epicédiumban is, ám Rimay verse a skót George Buchanan latin szövege alapján készült. Az 
első tíz költemény zsoltár, istendicséret, ima karakterű szöveg, később, a második részben a 
hang didaktikus-moralizáló hangsúlyokat kap. Rimay szubjektív hangú vallásos énektípust 
alakít ki. Sztoicizmus (Epiktétosz, Seneca) és vallásosság ötvöződik benne. Különösen erős 
asszociativitás és érzékiség jellemzi, pl.: Isten szava = tűzben megfőtt ezüst, Isten kegyelme = 
mennyei zsír.  Erőteljes szerepe van a színeknek: „bűnöm piros szennyét s kék mérgét”. Az 
undor nyers és érzékletes festése szinte barokkos.  A második rész 13. számú költeménye, az 
Ez világ mint egy kert… kezdetű Bene Sándor szerint szinte bekebelezi Balassi híres 
katonénekét (In laudem confiniorum), szinte a Balassi-paródia határait súrolja, mivel eltünteti 
azokat az etikai alapvonásokat, melyek Balassi versét jellemezték. Kiiktatja a vitézséggel 
összefögő szerelmi kontextust, illetve a hősi halált mint erkölcsi jutalmat, felszámolja Balassi 
idealizált közösségi világát és az egyéni szenvedésből épülő belső szilárdságra helyezi a 
hangsúlyt. A háborús agresszió mértéke relativizálja a közösségi áldozatvállalást, a bölcs 
viszont képes belső hasznára fordítani a világi szenvedést. (BENE 2011: 326–328). Balassi 
eszménye sztoikus kontextusba helyezve elvérzik. Hősi halál helyett: okos, sztoikus élet.   

A 14. Kerekded ez világ… kezdetű költeményben a neosztoicizmus alapgondolatai is 
felbukkannak: a pénz hatalmának természetrajzát az evilági istentelenség aspektusaival 
vegyíti: mérhetetlen, Ady-megelőlegző szuggesztivitással beszél a pénzről, illetve a 
kincshalmozásról. A transzcendenciára rányíló szem moralizáló monológja már-már egy 
bravúros verses prédikációvá válik.  

A ciklus 15. verse (Sibi canit et Musis) a költő legfontosabb neosztoikus gondolatait 
foglalja össze Epiktétosz Kézikönyvecskéje nyomán: a vers visszahúzódás a közszereplés 
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romlottságától a magánszféra elmélkedő nyugalmába, szövegében Fortuna hatalmának 
erénytápláló természete is kinyilváníttatik.  

Horatius nyomán keletkezett a Laus mediocritatis  (17.): vagyis a középszer (középút) 
dicsérete. Ám Rimay nem elégszik meg az antik előddel, tulajdonképpen Justus Lipsius Az 
Állhatatosságról c. művének egyik futamát verseli meg.  A ciklus 18. verséből (Világon, ég alatt) 
egy sajátos teológiai elgondolás is kiolvasható: a szerencse Isten akaratát hozza, s e gondolat 
szintén Justus Lipsiusra vezethető vissza (ZEMPLÉNYI 2002: 129–146). Imákból, fohászokból 
ezen a térfélen sincs hiány. A ciklust háladás (37. vers) és egy barvúros, epigrammatömörségű, 
életprogrammá alakított összegzés zárja (38. Az idő ósága nevel magas fákot). 

4. 3. A kor kisebb költői 

A főúri sztoicizmus jeles képviselője gróf Illésházy István (1541–1609). Ferendum et 
sperandum (Tűrj és remélj) c. költeményében a sztoikus-bujdosó hangulatot érzékelteti magas 
művészi színvonalon. Balassit követi.  

 Wathay Ferenc (1568–1609?) a börtönben lett költővé, verseit és önéletrajzát 
konstantinápolyi fogságában, egy „fekete toronyba” zárva írta. Kéziratos, tudatosan 
komponált, 28 versből álló verskötetét számos vízfestékkel festett kép ékesíti. Több műfajban 
is otthonosan mozog (históriás énekben mondja el Fehérvár ostromát, melynek során 
rabságba esett; tavaszdal, vitézi versek, sirató), leghatásosabbak azonban a rabság keserveit 
megéneklő versei (Áldott filemile… SZILASI 2008: 123–130), illetve a speciális földrajzi és 
kulturális koloritot tükröző szövegei (Ázsiának földe…). Szilasi szerint Wathaynál Balassihoz 
viszonyítva megnövekedik az allegória szerepe, erőteljesebb az én szerepeinek 
megsokszorozódása, az öröklött retorikai sémák átstrukturálása, az epikum felé való 
elmozdulás. Wathay Balassi „poézisének úgyszólván összes tartóoszlopát kikezdte” és 
manierista karakterűvé alakította (SZILASI 2008: 137).   

Prágai András (1590?–1636): nagy ívű allegorikus verskompozíciót írt a harmincéves háború 
első szakaszáról Sebes agynak késő sisak címmel. Neves uralkodók, megszemélyesített 
országok (Magyarországról pl. így ír: „Sok férjhez menéssel / S az sok temetéssel / Tárházam 
már elkopott.”), allegorikus személyek (Religio, pl.: „Rongyos köntösömtűl, / Nehéz 
körösztömtűl / Az emberek irtóznak, / Kilátszó mellyemnek / És kegyességemnek / Semmi 
helyet nem adnak.”), politikusok sorakoznak föl (versportrék, V. Frigyes, Bethlen Gábor, IV. 
Keresztély, Wallenstein, Richelieu, Gusztáv Adolf stb). A mű szellemiségére hatással volt 
Antonio de Guevara erkölcsbölcselete, legközelebbi forrása pedig Johann Joachim Rusdorf 
Elegidia et poematica epidictica c., a virtuális európai politikai színpadon játszódó latin költői 
munkája lehetett. Guevara etikai művét (Libro Liamado Relox de Principes: az első és harmadik 
könyvet) Prágai Fejedelmek serkentő órája címmel fordította magyarra latinból. 

Madách Gáspár (1590–1647) alsósztregovai család sarja, Rimay unokatestvére. Költészete 
erőteljesen manierista jellegű, ugyanakkor sajátosan bipoláris: a vallásos gnómaszerűség és a 
szatirikus erotika is megjelenik nála. Több szlovák nyelvű verse is ismert. Műveit a Rimay–
Madách-kódex tartotta fenn. Költői szövegeit három csoportra oszthatjuk: 

 a) soliloquium-típusú versek: ezek elmélkedő, meditatív lélekvizsgálatok a kor vallásos-
bölcseleti, neosztoikus közhelyrendszerét alkalmazza bennük (pl. Soliloquium Johannis 
Rimaini c. szerepvers).  
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b) gnómák: egy-egy szentencia versbe szedése (Cato nyomán), illetve ide sorolható a hét 
főerény és a hét főbűn portrészerű karakterrajza (Patientia, Prudentia, Charitas, Justitia, Spes, 
Avaritia stb.). E versek általában képzőművészeti ihletettségűek (JANKOVICS 1999: 38–47). 

 c) erotikus (szatirikus versek): A Balassa János éneke solymocskájárul címen ismert verset 
sokáig Balassa Jánosnak tulajdonították, és preciőz képeit a manierizmus kifinomult költői 
gesztusrendszereként emlegették. Gerézdi Rabán bizonyította be, hogy a vers Madách műve, 
és végeredményben egy obszcén tréfákkal teletűzdelt „cégéres lator ének” (GERÉZDI 1962: 
270–278), ezt a vélekedést Jankovics József a kor populáris irodalmi regiszterére fókuszálva 
finomította (JANKOVICS 1999: 48–59). Látszatra egy szembetegség gyógyításáról szól, ám 
minduntalan obszcenitásba torkollik, a szem ugyanis antik szimbolika szerint a hímtaggal 
hozható metaforikus kapcsolatba. A vers alapjában véve három részre bomlik a narrációs 
technikák játékterében: az első rész afféle szatirikus tükörportré a dicsekvő fecsegés és a 
vallomás elegye, az inszcenírozás mindenképp közönséget, a maszkulin dicsekvés kódjára 
fogékony hallgatóságot feltételez. A második rész inszcenírozásakor a központba a monológ 
kerül, minden immár csak a „sólymocskának” szól, a kód látszatra felerősödik, és egy radikális 
fokozásban tárul fel. A záró versszak külön tételként utal vissza az első rész dicsekvő-explikatív 
retorikájára. A szöveg retorikai mélystruktúráiban Szilasi László kritikai Balassi-imitációt észlel 
(SZILASI 2008: 63–75).  

A Bendő Panna komáromi asszony éneke alapjában véve a juvenalisi indignatio hevének 
sajátos, redukált variánsa. Az egész asszonyi nem Madáchra is oly jellemző bírálata itt csak 
egyetlen példára fókuszálva jelenik meg: méghozzá a tükörvers alakzatában. A tükörpozíció a 
szatíra klasszikus alapállása. A vádirat kombinációja ez a leleplezéssel. A verbális tükör sem 
ismer tapintatot, célja a példázatos láttatás, a részletezés, a demonstráció. Bendő Panna háza 
szemfülesen kocsmának álcázott bordély. A versben visszaköszönnek Madách paráznaságról 
írt értekezésének elemei. Madách Lactantius nyomán a Paráznaságot az Ördög férjhez 
adatlan, céda lányaként emlegeti: „Egyetlen egy Leánya maradott meg, kit nem akart senkinek 
adni, az az (ki neve) Paráznaság, de mondotta, légyen ez mindenikkel köz”. Bendő Panna 
gyakorlatilag a megtestesült Paráznaság. Panna egzotikus ősképe a kéjsóvár Kleopátra. Az 
értekezés szerint Cleopatra olyannyira buja volt, „hogy éjjel az ura mellől felkelvén az 
bordélyházba ment, és 36-szor közösült az férfiakkal, kit onnét többre bágyadón vitték ágyas 
házában, s mégsem olthatta meg benne fertelmes kivánságát, és Venusnak egészét nem 
olthatta meg…”. Madách itt egy antik poétát idéz: „Mille delasata Viros, numquam satiata 
recessit”. Az idézett hexameter Juvenalis hatodik szatírájából származik („Et lassata viris nec 
dum satiata recessit”, 6, 130), s gyakorlatilag Claudius császár feleségének alakját mossa egybe 
Cleopátráéval. A mértékletesség három dologtól idegen a Bibliát citáló Madách szerint: a 
pokoltól, a bujálkodó, parázna asszonyállattól és a szomjas földtől.  

Beniczky Péter (1606?–1664) a magyar és szlovák manierista, kora-barokk költészet népszerű 
alkotója volt. A régi magyar irodalom bilingvis költői (Beniczky Péter, Madách Gáspár, Rimay 
János) közül ő alkotta meg a legkompaktabb és legproduktívabb kétnyelvű életművet. Magyar 
versei először halála évében jelentek meg Nagyszombatban Magyar rithmusok címmel Bartók 
István nagyprépostnak köszönhetően. Szlovák verseinek kézirata, melyet Franko V. Sasinek 
csak 1873-ban publikált, 1652-ből való. A versek hihetetlen szoros szövetségét, mintegy 
elválaszthatatlanságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Beniczky magyar szövegeibe 
természetes módon épülnek be a szlovák nyelvi elemek (pl. sobrák = žobrák – koldus, muska 
= muška – legyecske), de ugyanúgy szlovák költeményeiben is számos magyar nyelvi elemre 
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bukkanunk (harcuje – harcol, lanc – lánc, biršak – bírság, chitvání – hitványok). Természetesen 
e jelenség nem pusztán a szókészletre korlátozódik: Beniczky például a szlovák drevo szót 
magyar logikával használja, hiszen a standard szlovák nyelv elkülöníti a fa növénytani és 
nyersanyagot jelentő nevét, ám a költő mégsem a strom kifejezéssel él, noha a vershelyzet ezt 
a megoldást kínálná. Természetesen ez dialektális jegy is lehet. 

Beniczky kötetének első része 21 hosszabb verset tartalmaz (fő témái: szerencse 
forgandósága, bűnbánat, természetfestés), a második rész verses „példabeszédeinek” 
gyűjteménye (250 darab), melyeket sokkal inkább verses apophthegmatáknak vagy 
egyenesen epigrammáknak nevezhetnénk. Ezek előversében elhatárolja magát a tudós költő, 
a poeta doctus önreprezentációjától; messze nem költői „elmemutatásról” van szó ugyanis, 
sokkal inkább a tapasztalati, gyakorlati erkölcstant kínáló moralista nemes 
világtapasztalatának versbeszedéséről. A didaktikus költészet számára a vers elsősorban 
mnemotechnikus funkciót tölt be: a vers puszta edény, melybe különféle nemes tartalmak 
áramlanak, s nem szolgál másra, mint hogy segítse e tartalmakat felkínálni. A költői én 
természetesen kiiktatódik, helyébe egy személytelen tanító lép, aki az emberiség gnómákba, 
közmondásokba sűrített bölcsességét hivatott közvetíteni. Mindamellett nem zárható ki az 
sem, hogy Beniczky olykor saját léttapasztalatát tematizálja, mintegy az abszolút hitelesség 
látszatát is elmélyítve ezáltal. Ezek a hitelesítő mozzanatok a mű funkcionalitását hivatottak 
fokozni, s egyfajta enkheiridionná, életvezetési könyvecskévé nemesítik a művet.  

Érdemes megfigyelni, hogy a szlovák versekben nagyobb teret kap a szerelem tematizálása, ill 
a női természet romlottságának költői festése (pl. a 122. vagy a 150. vers). A szlovák versekben 
a vaskosabb kifejezésektől sem riad vissza (107. vers). A különböző nyelvű versek 
versformájában is eltérés mutatkozik. A „példabeszédekben“ a szlovák strófa három sorral 
hosszabb, s tulajdonképpen a Balassi-strófa egy továbbfejlesztett változata: 6a  6a  7b / 6c  6c  
7b / 6d  6d  7e / 6f  6f 7e. A magyar strófák kilenc sorosak: 6a  6a  7b / 6c  6c 7b / 6d  6d  7b. –  
ez az ún. Beniczky-strófa. Az emberi elme nyugtalanságáról írt gondolatai, melyek szerint az 
elme az újra való vágyakozása folytán mind az egeket, mind a föld gyomrát, mind pedig a 
tengert megjárja, a költői gondolkodásmód hű tükrei is egyben. A költői önismeret hihetetlen 
emberismerettel párosul, s Beniczky a tapasztalati tudás mellett a lélektani dimenziók alapos 
ismeretéről is számot ad. 

Verseinek költői értékét természetesen nem e kontextuális mozzanatok felől véljük 
kipuhatolhatónak, sokkal inkább a nyelvi-poétikai alakzatok, illetve a nyelvteremtő erő 
irányából. A „példabeszédekben“ fokozott szerepet kap a párhuzam, illetve a kontraszt. A 14. 
vers például kizárólag ellentétekből áll: „Embert erkölcséről, / nem nemzetségéről / ismerjed 
jónak lenni. / Az bort sem színéért, / de kedves íziért / szokták pénzen megvenni. / Lovat sem 
szőriért, / de gyors serénységért / szoktak nagyra becsülni.“ E versben is megnyilvánul a 
többirányú megközelítés értelemképző szempontja, noha itt a szélsőséges elképzelések 
csapnak össze. A háromsoros egységek, melyek a strófa ritmikai szerkezetét minden esetben 
a lehető legplasztikusabban követik, tézisre és antitézisre, valamint a mindkettőt egységbe 
vonó lezáró sorra bonthatók, s az igazságtartalom, ill. a morális szándék így nyeri el igazi 
hangsúlyait.  

Beniczky Péter egészen a 18. század elejéig hihetetlen népszerűségnek örvendett. A verseiben 
megfogalmazott bölcsességek, aforizmaszerű gondolatok számos darabja szállóigévé vált. 
Ismertségének ékes bizonyítéka, hogy Apáti Miklós latinra is lefordította verseit. A szlovák 
költészet fejlődéstörténetében óriási hatást gyakorolt a szlovák klasszikus költészet kimagasló 
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alkotójának, Hugolín Gavlovičnak az életművére, aki jól ismerte Beniczky kéziratát, mely az 
általa sokszor látogatott Madocsányi család könyvtárát gazdagította. 

4. 4.  A manierizmus a prózában 

4. 4. 1. Az útleírás 
 
Szepsi Csombor Márton (1595–1622) Europica varietas c. műve (Kassa, 1620) az első magyar 
nyomtatásban is megjelent útikönyv.  A szerző közvetlenül a harmincéves háború előtti évben 
járta be Európát, politikai célzatossága és történelemszemlélete Bethlen Gábor hívének 
mutatja. Nyitott tudásvágy és átható szenvedély vezérli, az antikvitás nagy utazóit is 
felemlegeti, odüssszeuszi pózt is felvesz: hazája Ithaka-Magyarország, melyben Pénelopé, az 
igaz keresztyéni anyaszentegyház várja. Lengyelország, Dánia, Svédország, Hollandia, Anglia, 
Gallia, Németország, Csehország a legfőbb állomások. Alapvetően országkaraktereket rajzol 
meg azok földrajzi, etnológiai és történeti hátterét vázolva fel. Számos épület, technikai 
vívmány, találmány leírását iktatja közbe, személyes élményeinek taglalásakor stílusa egyre 
anekdotikusabbá válik: a deskriptív-ismertető hang átcsap elbeszélői modorba. Honvágya 
folyvást előtör (pl. Catalaunumnál eszébe jut Attila, a kobozhang hallatán elérzékenyül, 
minduntalan hazai vonatkozások párhuzamai jutnak az eszébe). Hollandia a mintaállam 
szerepében mutatkozik, Párizsba beleszeret. Olykor erős morálkritika jellemzi (pl. a lengyel 
prostitúció elterjedtségét bírálja, Franciaországban sok a koldus, Hollandiában a dologház 
intézményét bírálja). Meglehetősen nyitott a katolikus értékekre is (kortársaihoz képest), 
számos oltárképet, épületet dicsér meg (KOVÁCS 1996: 191–232). Udvari iskola c. műve 20 
erkölcsi intelmet tartalmazó manierista morálfilozófiai munka és életvezetési kalauz Nyáry 
Ferenc számára. 

 

4. 4. 2. A hitvitázó irodalom 

 A 17. század korai évtizedeinek protestáns prózájában a vitairat a legelterjedtebb műfaj. 
Legjelesebb képviselői: Magyari István és Alvinczi Péter.  

Magyari lutheránus lelkészként száll szembe a katolikus megújhodás (ellenreformáció) 
tanaival, illetve a Habsburg terjeszkedéssel. Vitairata, Az országokban való sok romlásoknak 
okairól (1602) cáfolja azt a vélekedést, mely szerint az ország romlása a protestantizmus 
terjedésének köszönhető. Magyari szerint épp ellenkezőleg: a protestantizmus visszatérés, 
mígnem a katolicizmus elfajulás. Négy okot nevez meg: a bálványozást, a protestánsüldözést, 
a „sok (társadalmi) gonoszságot”, a hadi hibákat. Klasszikusan tipikus protestáns közhelyekre 
támaszkodva érvel (Vö. pl. Farkas András elképzelései, históriás énekek panaszai stb.), később 
történelmi alapozást is kínál eszkatologikus (üdvtörténeti) dimenziókkal (KEISZ 2001: 219–
250). Magyari könyvének továbbfejlesztőjeként magát Zrínyit is meg szokás említeni (A Vitéz 
hadnagy). 

Magyari művére a barokk stíluseszmény magyar atyja, a katolikus megújhodás vezére, 
Pázmány Péter (1570–1637), a bíboros magyar Cicero válaszol 1603-ban Forgács Ferenc 
nyitrai püspök felszólítására Felelet címmel. Magyari művének műfaját nem egységesen 
határozza meg a szakirodalom, egyesek a mű teológiai-hitvitázó jellegét emelik ki (Bitskey, 
Fraknói), mások erkölcsi-oktató műnek tartják, megint mások a mű pragmatikus-katonai 
oldalát érzékelik, röpirat jellegét hangsúlyozzák, s vannak, akik fókuszált értekezésként 
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olvassák (KEISZ 2001: 220–223). A hitvita a mű csak kisebb részét hatja át. Pázmány redukálja 
a könyv gondolatmenetét: a teológiai kérdéseket emeli fő kérdésekké, a politikai 
gondolatmenetet nem veszi figyelembe (azokkal egyébként egyetérteni látszik). A pár oldalon 
kifejtett tipikus reformációs vádakra pl. 150 oldalas választ ad (KEISZ 2001: 225). A válasz főbb 
témái: a lutheránus és a katolikus hit ősisége és új mivolta, az egyháziak életvitele, a 
bálványozás, az ország romlásának felekezeti magyarázata.  A redukciót J. Újváry Zsuzsanna 
azzal magyarázza, hogy a frissen hazatért Pázmány „alig érezhette közvetlenül hazája 
romlását”, s így inkább a dogmatika felé nyitott (J. ÚJVÁRY 2001: 204). Pázmány az erköcsi 
felvetésekkel szemben sokszor hittételeket bizonyít: a dogma szilárd, az ember esendő. Az 
ellenfél érveit gyakran átcsoportosítja (újskolasztikus pallérozottsággal), s a protestáns 
irányzatok közti ellentéteket használja ki bizonyításaihoz (önellentmondásokba keveri a 
protestantizmus egyes ágainak képviselőit, protestáns szerzőkkel cáfol). Pázmány a választ a 
protestáns Nádasdy Ferenchez írt ajánlással vezeti be, őt kéri fel bírónak a hit kérdéseiben: a 
cél a magyar arisztokrácia visszahódítása. Pázmány Nádasdyn keresztül az arisztokráciához is 
szól. Több értelmező szerint Magyari nyelvezetének ereje „érzésben, melegségben és 
költpiségben” felülmúlja Pázmányét: ugyanakkor tudatosítnai kell, hogy itt két különböző 
stíluseszmény csap össze, és a tusa Pázmány gazdag, burjánzó, költői, ugyanakkor célratörő és 
kérlelhetetlen tudományos felkészültséget villogtató nyelvezetében sejtteti meg a jövő új 
irodalmi-nyelvi eszményét.  (KEISZ 2001: 236–249). 

 Alvinczi Péter (1570–1634) korán támadja a jezsuitákat, politikai módszereiket 
„macchiavellizációnak” nevezve. Vitairatainak zöme elveszett. Kiáltványtrilógiája (Csillag 
Istvén kifejezése) azonban fennmaradt: az első a  Querela Hungariae – Magyarország panasza 
(1619), a második a Querelarum Hungariae defensio – A nemes Magyarország panaszainak 
megoltalmazása (1620), a harmadik pedig a Machiavellizatio (1620). E műveiben a szerző 
többek közt Bethlen magyarországi tetteit magyarázza, de szinte valamennyi rend sérelmeit 
számba veszi, küzd a tisztességes hivatalokért, az objektív, a hazát szolgáló, a törvények felett 
őrködő világi hatalomért, a vallási sérelmek orvoslásáért, a szabad királyválasztás jogáért: 
mindezt rendi-vallási alapon teszi, s a katolikus klérus túlméretezett befolyása ellenében érvel 
a legitim ellenállás joga mellett. Alviczi jól ismerte kora olasz történetíróit, élő kapcsolatokat 
tartott fenn a németországi értelmiséggel (pl. Georg Rem, David Pareus). Kassán sikerült 
elérnie, hogy (egy ideig) ne legyen katolikus vallásgyakorlás. Alvinczi szellemét az ún. 
irénizmus hatja át: befelé fokozott türelem (a reformáció védelmében igyekezett 
összehangolni a protestáns felekezeteket), kifelé védekezés az ellenreformációval szemben, 
radikális katolikusellenesség (HELTAI 1989: 240). Prédikációiban (Postilla, Kassa, 1633–34) a 
teológiai kötöttségeket felvállaló, végeredményben száraz, de helyenként emocionális 
szintaxisú stílus a mérvadó. Pázmány Egy tudakozó prédikátor nevével íratott Öt szép levél 
(Pozsony, 1609) című, egyik legjobb szatirikus szövegével lépett fel a kassai prédikátor ellen. 
Az Öt szép levél száz színben pompázó stíluseszménye azonban már a barokk jegyében 
bontakozott ki. Alvinczi erőteljes magyar nyelven válaszolt Egy tetves, neve vesztett pápista 
embertől […] küldetett színes öt lelelekre írt felelet címmel. 

 

4. 4. 3. A dialogizált traktátus 
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Darholcz Kristóf (1610?–1640?) a manierista stíluseszmény jegyében magyarította 
Musophilus, azaz Richard Brathwaith latin nyelvű, Novissima tuba c. művét Novissima tuba 
azaz Ítiletre serkentő utolsó trombitaszó, mely ez kis könyvben keresztyéni hat kiváltképpen 
való beszélgetésekben osztatott el címmel, mely Kassán jelent meg 1693-ban. Szövege a 
középkori ars moriendi műfajának későbbi, költőibb válfaja. A Halál, a Test, a Lélek és más 
megszemélyesített tartalmak (Lelkiismeret, Ördög, Bűn, Isten városa) beszélgetéseinek tárgya 
egy lelki tusa megjelenítése: a bűnös testet legyőzi a lélek. A Halál diadalt arat a testen, de a 
Lélek nem hal meg. A Testet legyőzi a lélek és elutasítja a világ csábításait, az Ember megismeri 
a Bűnt, azaz az üdvösség kezdeti fázisaként a bűn tudatosul a Lelkiismeret munkája által. A 
Halál bekövetkezte után Isten magához szólítja a lelket, bekövetkezik az ítélet, majd a helyes 
élet jutalma feljogosítja a lelket, hogy belépjen isten városába. A Test dinamikus, a többi 
minőség statikus jellegű a dramatizálás során, mely elsősorban a prédikációkra és a 
halálköltészetre jellemző toposzokat vonultat fel. A mű szellemi ősei közt találjuk Szent 
Ágostont (De civitate Dei) és Senecát is (JANKOVICS 1999: 74–90). 
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Zárszó 

 

Ez a tankönyv a pozsonyi magyar tanszék Régi magyar irodalom 1., illetve Magyar 
irodalomtörténet I. elnevezésű tárgyainak oktatásához készült segédlet. A középkortól a 
manierizmusig tekinti át a magyar irodalom történetét műfaji és történeti alapon. A könyhöz 
előreláthatólag készül majd szöveggyűjtemény és konkrét műelemzés-gyűjtemény is, mely a 
szemináriumokhoz nyújt majd segítséget. Ez magyarázza, hogy a szöveg elsősorban a 
tényanyagra és a kutatástörténeti beágyazásra fókuszál.  
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