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Evagrius latin fordításában ismerte meg a pars 
occidentalis, és ezzel vette kezdetét a remete
ség körüli polémia Nyugaton. Ennek a magya
rázata részben abban rejlik, hogy Evagrius 
fordítását a művelt rétegek is kezükbe vették, 
mivel nyelvileg elfogadhatónak találták, nem 
úgy, mint az életrajz korábbi, irodalmi szem
pontból igénytelen és névtelen átültetését. A 
szerzőnek, Athanasiusnak voltak tehetős bará
tai Nyugaton, ők tudtak gondoskodni a mű 
terjesztéséről, azaz kellő számú másolat készí
téséről is. 

Hieronymusnak fiatalkori műve a „Vita 
Pauli", sikeres 'ellenirata' lett a „Vita Anto-
nii"-nak. A híres, álombeli látomás „Ciceronia-
nus es" vádja annyiban helytálló, hogy két al
kalommal Vergilius sorokat találunk a műben. 
Hieronymus Paulus alakjával megteremtette a 
valóban magányos remetét, akinek életét az 
ima és Isten szemlélete töltötte be: valódi ma
gányosságának bizonyítéka, hogy Hieronymus 
is csak Paulus életének első és utolsó időszaká
ról tud beszámolni: a magányban eltöltött év
tizedek rejtve maradnak előttünk, az életrajz 
megfogható keretei kizárólag azok, amiket 
Hieronymus leírt. Ezzel szemben Antonius ma
gánya nem lehetett tökéletes, mert rendszere
sen vittek neki kenyeret a pusztába. Az időbeli 
elsőség kérdésében pedig Paulusnak juttatja a 
pálmát Hieronymus, ezzel sem tagadva meg az 
antik felfogást, hogy a műfaj feltalálóját kü
lönleges tisztelet illeti. Hieronymus Paulust 
megemlíti még sokat olvasott müveiben - le
veleiben és Eusebius krónikájának általa ké
szített folytatásában -, ezzel is biztosította 
számára a kellő ismertséget és a történeti hitelt. 
Paulus, ellentétben Antoniusszal, ismerte a be
tűvetést és ennek hangsúlyozásával Hierony
mus mintegy a maga képét formálta meg Pau-
luséban, hangsúlyozza a szerző Manfred 
Fuhrmannra hivatkozva. 

A remeteség történetében tehát nagyon fon
tos forrás lett Hieronymus Remete Szent Pál 
életrajza - Brunert is ennek megfelelően tár
gyalja - : Pál lett a Magyarországról, a 13. 
században induló pálos rend névadója, Magya
rországon pedig 1511-ben a pálos Hadnagy 

Bálint (Velencében) jelentette meg az életraj
zot. A remeteszent példájának (és történetisé
gének mai) értékelése szorosan kapcsolódik a 
rend történetéhez. Erről természetesen Bru-
nertnek már nem volt feladata beszélni, de a 
hagiográfia és a szerzetesség általános történe
tén belül, a pálos spiritualitással foglalkozók 
kezéből ez a tanulságos és okosan megírt 
könyv nem hiányozhat. 
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Címének megfelelően a tanulmány a Brit 
Nemzeti Könyvtárban őrzött horvát latinisták -
69 tudós, egyházi ember, irodalmár és politi
kus - mintegy 350 művét mutatja be, lényegé
ben időrendi sorrendben. Rövidebb-hosszabb 
ismertetéseket ad e szerzőkről. Ezek számos 
esetben nem csupán szűkebb életrajzi jellegű
ek, tágabb összefüggésekre is rámutatnak. Itt 
nem fordításról vagy tömörítésről lévén szó, 
nevek és művek bibliográfiai alapú felsorolá
sának nincs helye: az egyes darabok, szerzők, 
esetleg csoportok, folyamatok, intézmények 
említését vagy kiemelését jelentőségük (legyen 
az irodalmi, történelmi, egyéb tudományos, 
politikai, vallási, nyelvi, könyvtárszaki stb.) 
indokolja. Természetes, hogy a bőven jelenlé
vő magyar kapcsolatok külön figyelmet érde
melnek. 

Kézenfekvő, hogy a középkor nyugat
európai kultúrájának egyetemes nyelve, a latin 
egyházi csatornákon jutott el Horvátországba. 
A kereszténység elterjedését a dalmát városok
ban a 7. század közepére, a hátországban pedig 
a 9. század fordulójára tehetjük. Ekkorra a latin 
a diplomáciai és egyházi levelezés nyelvévé 
vált, de domináns helyet szerzett az állami 
szintű jogszabályokban. - Ezek sorában említi 
a szerző II. Endre magyar-horvát király 1222-i 
Aranybulláját, mint a horvát alkotmány alap-
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törvényét; a horvát parlament nyelve 1847-ig a 
latin volt - a közigazgatásban, a történetírás
ban, az (egyházi kezekben lévő) oktatásban, az 
irodalomban. 

Az oktatást illetően említendő, hogy az 1396-
ban Zadarban (Zára) alapított domonkos iskola 
1495-ben főiskolai szintre emelkedett és Hor
vátország legfelső oktatási intézményévé vált. 
Számos horvát domonkos tanult Párizsban, míg 
a ferencesek szívesen jártak Oxfordba. 

Méltatva említi a tanulmány Janus Panno-
niust (Ivan Cesmiéki) (1434-1472), akit II. 
Pius pápa 26 évesen tett pécsi püspökké, és ro
konát, Vitéz Jánost (1408-1472), s velük kap
csolatban Hunyadi Mátyás virágzó reneszánsz 
udvarát. 

A török fenyegetés, majd hódítás már ebben 
a korban rávetette árnyékát a horvát életre, s ez 
a nyomás évszázadokon keresztül - csakúgy, 
mint a magyarok esetében - élő tényező volt. 

Vincent Priboevus (Pribojevic) h vari do
monkos 1532-i, Velencében megjelent, a szlá
vok eredetével foglalkozó Oratió)k\ szokták a 
pánszlávizmus megfogalmazásának tekinteni. 
A Sibeniki Antun Vranöic (Verancsics Antal, 
1504-1573), későbbi esztergomi érsek fedezte 
fel a mai Ankarában épült római templom 
falain található, Augustus császár tetteit áb
rázoló feliratokat. Felix Petantius dubrovniki 
(Ragusa) humanista (1445-1517) Hunyadi 
Mátyás udvarában készített miniatúrákat. Má
tyás utóda, II. (Jagelló) Ulászló diplomáciai 
küldetéseket bízott rá a Földközi-tenger térsé
gében. Ezeken alapuló emlékiratai - egyik kéz
irata az Osztrák Nemzeti Könyvtár, másik az 
Országos Széchényi Könyvtár értékes darabja 
- becses forrás az akkori török birodalomról. 
Említi az ismertetés a Frankapan (Frangepán) 
család több tagját, akik jócskán kivették részü
ket a török elleni küzdelmekből és a nyugat
tól remélt támogatás kéréséből. A nagyszámú 
és több nyelven publikáló horvát humanista 
közül említést érdemel a spliti (Spalato) Marko 
Marulic (Marcus Marulus Spalatensis, 1450— 
1524), a legelső horvát nyelvű világi költe
mény - egy bibliai tárgyú eposz - szerzője. 
Morális ihletésű munkája nagy hírnévre tett 

szert, egy másik, latin nyelvű művét 1595-ben 
még japánra is lefordították. Bartol Georgijevic 
(f 1566) a mohácsi csatában esett török fog
ságba. Szabadulása után beutazta Európát és a 
Közel-Keletet, jelentős ismeretekkel gazdagí
totta a turkológiát, de egyúttal szilárdan kiállt a 
keresztény Európa védelmében. Számos mun
káját őrzi a londoni Nemzeti Könyvtár. A ke
véssé ismert horvát protestantizmus híres 
alakja az isztriai Matthias Flacius Illyricus 
(1520-1575), Luther tanítványa, wittenbergi 
professzor. Ő szerepel a legtöbb művel a hor
vátok közül a British Library katalógusában. A 
Rab (Arbe) szigetén született Marko Antun de 
Dominis (1560-1624) változatos életpályája 
során Padovában tanított; az inkvizíció posz
tumusz eretnekké nyilvánította, 8 évvel egye
temi utóda, G. Galilei ellen hozott azonos íté
lete előtt. 

Az első, latin nyelvű horvát nyelvtant Ró
mában nyomtatták ki 1604-ben. A modern hor
vát történetírás atyja a trogiri (Trau) Ivan Lu-
öic, latin nyelvű nagy munkája Amsterdamban 
jelent meg 1666-ban. Említést érdemel a dub
rovniki (Ragusa) Ruder Boakovié (1711-1787) 
jezsuita, aki maradandót alkotott a természet
filozófiában; nagy hímévre tett szert Angliában, 
ahol hosszabb időn át élt. Ignjat Martinovic-ról 
(Martinovics Ignác, 1755-1795) megtudja az 
olvasó, hogy természettudományt tanított Bu
dán és Lembergben, s latinul publikált. Felvi-
lágosodás-táplálta szelleméről, politikai szere
péről és budai kivégzéséről nincs említés. 
Megemlíti az ismertetés, hogy a Horvátország
ban latinul kinyomtatott utolsó jelentős, nö
vénytani tárgyú munka 1869-ben jelent meg 
Zágrábban. 

Végezetül a tanulmány szerzője megerősíti 
a latin nyelv nemzetek felettiségéből, s ezzel 
együttjáró gyakorlati jelentőségéből eredő elő
nyöket; ennek kapcsán szól a német és a ma
gyar nyelvnek a horvát rovására jelentkezett 
offenzív törekvéseiről a 19. században. Az ak
kori nemzeti ébredés keretében a latin védel
mező szerepet is betöltött. 

A latin nyelvvel foglalkozók, valamint a 
horvát történelem és irodalom, általában a 
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szellemi élet iránt érdeklődők nyilvánvaló ha
szonnal vehetik kezükbe a tanulmányt, s még 
inkább a horvát szerzőknek az angol nemzeti 
könyvtárban megtalálható művei itt össze
gyűjtött bibliográfiáját. 
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Éppen harminc évvel ezelőtt jelent meg 
utoljára tudományos összefoglalás a román 
nyomdászatról: Istoria cärtii románesti de la 
începturipînâ la 1918. Bucuresti 1968. Mircea 
Tomescutól. Azóta a témáról olyan nagyszámú 
publikáció látott napvilágot Romániában - de 
tegyük hozzá, hogy nálunk is, nem utolsó 
sorban az RMNy munkálatokkal kapcsolatban 
- hogy valóban szükséges a kutatások jelenlegi 
állása szerint összefoglalni az ismereteket, 
vagyis mindazt amit a romániai könyvnyomta
tás egyes színhelyeiről az utóbbi évtizedekben 
írtak. 

Eva Mârza könyve a román nyomdatörté
neten belül Gyulafehérvár 1577-1702 közötti 
nyomdászatáról már címében kifejezi, hogy 
részét alkotja annak a tervbe vett szintézisnek, 
amely a román nyomdászat új összegezését 
kívánja adni. Indokolt, hogy ebben kiemelt he
lyet kapjon a gyulafehérvári nyomdászat, hi
szen, amint azt a szerző is hangsúlyozza, a 17. 
század során a fejedelmi székhely nyomdászata 
a román kultúra szempontjából meghatározó 
szerepet játszott. E kötet összeállításánál a 
szerzőnek egyrészt nagyszámú, a legkülönbö
zőbb forrásokban megjelent közléseket kellett 
figyelembe vennie, másrészt a gyulafehérvári 
nyomtatványok tüzetes, újbóli átvizsgálását 
sem lehetett mellőzni. Könyve a gyulafehérvári 
nyomdászat termékeit történeti és könyvművé
szeti szempontból, a kiadványok kronológiáját 
követve vizsgálja. 

Eva Mârza könyve hat nagyobb fejezetre 
osztva tárgyalja a gyulafehérvári román könyv

nyomtatást, kezdve Lorinf diakónus 16. század 
utolsó harmadában létesített officinájától a 18. 
század első éveiben megszűnő műhelyig. A 
fejezetek általában egy-egy újonnan létesített 
műhelyt is jelentenek. A felosztás tehát jól 
érzékelteti a többször újrainduló gyulafehérvári 
román nyelvű nyomdászatot, hiszen itt a két 
utolsó fejezetet kivéve mindannyiszor egymás
tól független, új alapításokról van szó. 

Az első cirillbetűs nyomdát Gyulafehérvá-
rott, az erdélyi fejedelmek székhelyén Coresi 
diakónus tanítványa, Lorint diakónus létesítet
te. Eva Mârza a nyomda indulását 1577-re te
szi, bár mai ismereteink szerint első nyomtat
ványa 1578-ból való, megszűnésének idő
pontját pedig 1580-ra. Műhelyéből két példány 
alapján is megvizsgálható óegyházi szláv nyel
vű nyomtatvány került ki (Octoic, 1578 - az 
RMNy-ben ez Osmoglasnik címmel szerepel, 
és a Tetraevanghel, 1579) és harmadikként ki
következtethető a szerző szerint a Psaltire az 
1577-1580 közötti évekből). Egyedül Lorin{ 
tevékenysége képviseli Gyulafehérvárott a könyv
nyomtatás szláv-román szakaszát, vagyis ezt 
követően többé nem készült itt óegyházi szláv 
nyelvű nyomtatvány. 

Attól kezdve, hogy a cirillbetűs könyv
nyomtatás Gyulafehérvárott újraindult (1641), 
e nyomtatványok nyelve kivétel nélkül román 
volt. Mintegy hatvan év szünetelés után Dobre 
pap tevékenységével indul meg az a folyamat, 
amelynek során Gyulafehérvár a román nyelvű 
könyvkiadás meghatározó tényezőjévé vált. Ez 
a tipográfia, amelynek nyomdásza a havasai-
földről jött Dobre pap volt, a gyulafehérvári 
ortodox püspökhöz tartozott, de I. Rákóczi 
György is pártfogolta. Kétségkívül e műhely 
kiadványa volt az Evanghelia cu inväfäturä 
(Evangélium és tanítás, 1641) és a Catehismul 
calvinesc (Kálvinista káté, 1642), ez utóbbi 
esetében azonban a magyar szakirodalom a 
Gyulafehérváron kívüli, preszákai nyomtatást 
tartja valószínűbbnek. De egyes bibliográfusok 
e műhelynek tulajdonították az 1639-ből szár
mazó GromovnikoX (Jövendölések) is. E kér
désben azonban Eva Mârza már azt az állás
pontot képviseli, hogy ez nem itt, hanem a 




