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antológiákkal kezdődik, majd Estienne biblia
kiadásaival folytatódik. A nyomtatásban megje
lent művek szerzőit két regiszter is tartalmazza, 
így nemcsak az önállóan, hanem a gyűjtemények
ben megjelent szerzőkre is rá tudunk találni. 
Külön mutató tartalmazza azon egyéb müvek 
(tehát nem antik szerzők szövegeinek kiadása) 
felsorolását, amelyeknek előszavai megtalálha
tóak a kötetben. Az Estienne által kiadott müvek 
fordítóiról, illetve az Estienne által közzéadott 
szövegek kiadóiról, kommentátorairól is mutató 
áll rendelkezésünkre. Index tartalmazza az aján
lások címzettjeit, illetve a mások által írt ajánlások 
szerzőit is. A görög és latin nyelvű impresszu
mok, a francia nyelvű magyarázatok és tartalmi 
összefoglalók tipográfiai elrendezése tetszetős, 
a gazdag anyagot könnyedén át lehet tekinteni 
a formás kötetben. 

Estienne-t 1569-1584 között Crato von Craft-
heim, II. Miksa császár orvosa látta el Magyar
országról szóló tudósításokkal. A tudós és Ma
gyarország közötti kapcsolat egyes mozzanatait 
a kötetben is megtaláljuk. Mint tudjuk, ismeret
ség fűzte Zsámboki Jánoshoz. A humanista po
lihisztor tanulmányainak egy részét Párizsban 
végezte, később pedig kiterjedt levelezést folytatott 
francia tudósokkal. Bár szövegkiadói tevékeny
ségében fontosabb partnerei voltak Christoph 
Plantin és Johannes Oporinus, de Estienne-nel 
is szakmai kapcsolatban állt, aki Zsámbokinak 
ajánlotta az 1577-ben megjelent Pseudo-Cicero 
dialógusát. A magyarság iránti szimpátiát is talán 
a magyar tudós ébresztette fel Estienne-ben. 1594-
ben megjelent buzdító beszédében, amelyet 
II. Rudolf császárhoz és a birodalom rendjeihez 
címzett, megemlékezik a törököktől sújtott Ma
gyarország siralmas sorsáról, és az Európát fe
nyegető hatalom elleni összefogásra és harcra 
szólít fel. Egyéb műveiben is találunk hazánkat 
érő utalásokat. Retorikai műveket tartalmazó an
tológiája (1575) elején szóvá teszi, hogy hábo
rúban nem lehet művelni az ékesszólást. Keserű 
tapasztalatai a 16. századi franciaországi vallás
háborúkból származnak. Ehhez kapcsolódva egy 
közelebbről nem ismert magyarral folytatott be
szélgetésére utal, aki pedig Magyarország siralmas 
állapotáról számolt be neki. Egy másik hazán

kat érintő adat kellemesebb hírről tájékoztat: Hé-
rodotos-kiadása (1595) előszavában Friedrich 
Sylburg elnézést kér Estienne-től, amiért azt 
Estinne javításaival és jegyzeteivel együtt újra 
megjelentette. Sylburg nyomós mentségként hozza 
fel, hogy észak-magyarországi és cseh tudós fér
fiak, könyvgyűjtők sürgető kérésére járt el így. 

A nemzetközi szakirodalomban Henri Estienne 
életművéről már számtalan tanulmány jelent meg, 
de az utóbbi két évszázadban átfogó mű nem 
született. Örülünk, hogy az Európa könyvtárai
ban szétszórtan található könyvek adatait, elő
szavait és az ajánlásokat mostantól egy jól szer
kesztett kötetben egy helyen találhatjuk meg. 
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Piotr Rypson, a lengyel képvers kutatója eb
ben a könyvében arra vállalkozott, hogy hazája 
látható költészete kultúrájának a múltját a 16. 
századtól egészen a 18. század végéig olvasói
nak bemutassa. Bizonyára nem ismeretes, hogy 
a lengyel és a magyar képvers múltja között né
hány találkozópont található, s ezt éppen ennek 
a kiváló lengyel kutatónak a könyve bizonyítja 
a legfényesebben. 

Az európai képvers múltjával foglalkozó köny
vek sora az elmúlt évtizedekben örvendetesen 
megszaporodott. Nyitotta a sort Giovanni Poz-
zi, aki ennek a műfajnak itáliai gazdag múltjá
ról számolt be könyvében (La parola dipinta. 
1981.), Aczél Géza a magyar képvers jelenére 
és múltjára hívta fel a figyelmet már 1984-ben 
(Képversek. 1984.). Dick Higgins könyve (Pattern 
Poetry. Guide to an Unknown Literature. 1987.) 
ezek után jelent meg, amelyben a szerző sorra 
veszi az európai-ázsiai képvers-termést, s vala
mennyi ország e téren művelt kultúráját mutatja 
be. így többek között sort kerít a 17-18. századi 
magyar képvers történetére is. 1987-ben a wol-
fenbütteli Herzog August Bibliothek a régi és 
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modern képversekből és kiadványokból látvá
nyos kiállítást rendezett, s a kiállítás gazdag ka
talógusát (Text als Figur. Visuelle Poesie von 
der Antike bis zur Moderne. 1987.) Jeremy Adler 
és Ulrich Ernst írta meg. Hamarosan megjelent 
ezután Rypson első könyve (Obraz slowa histó
ria poezji wizualnej. 1989.), amely elsősorban az 
európai képvers múltjáról szól, s ebben termé
szetesen a lengyelek múltja bőségesen helyét kap. 
A sort Ulrich Ernst folytatja, aki könyvében (Car
men Figuration, Geschichte des Figurengedichts 
von den Antiken Ursprüngen bis zum Ausgang 
des Mittelalters. 1991.) ugyancsak az európai lát
ható költészet történetét tárgyalja szinte utol
érhetetlen filológiai pontossággal és mérhetet
lenül nagy tárgyismerettel. A sorban ezután Dirk 
Kampman könyve (Das Rebusflugblatt. Studien 
zum Konnex von literarischer Gattung und pub
lizistischem Medium. 1993.) könyve következik, 
aki ugyancsak az európai múltból a képvers-tech
nikákat felhasználó rejtvény-röplapok történetét 
mutatja be, s közöttük természetesen magyar il
letőleg lengyel röplapot is ismertet. A sor végén 
Kilián István könyve áll, aki két nyelven (ma
gyar, angol) veszi sorra a régi magyar képvers 
történetét (A régi magyar képvers. Old Hungárián 
Pattern Poetry. 1998.). Piotr Rypson itt bemu
tatott kötete pillanatnyilag utolsó az időben. Ez 
2002-ben jelent meg. 

A szerző könyvének első két fejezete az an
tik elődök munkájának bemutatásával kezdődik. 
Valamennyi, a nemzeti képvers kultúrát feltáró 
kötet akár a német, akár a magyar vagy más 
kiadások, mint például Dick Higgins könyve 
a világ valamennyi népének képverseiről, mester
kedő költészetéről, általában a görög latin kép
vers-hagyomány bemutatásával kezdi a nemzeti 
képvers múltjának ismertetését. Ezt teszi talán 
egy kicsit a szükségesnél is terjedelmesebben 
Rypson most ismertetett munkája is. A helle
nizmus kora képverseinek bemutatásával kezdi 
könyvét, s részletesen sorra veszi Optatianus 
Porfyrius, Venantius Fortunatus, Hrabanus Mau-
rus, Nicolo de'Rossi, Jacobus Nicholai de Dacia 
költészetét. Ez után tárgyalja azt a kérdést, hogy 
az antikvitás latin költészetének hagyományait 
hogyan fogadta be az európai kultúra a közép

kor és a barokk idején. A harmadik fejezetben 
vizsgálja a lengyel képvers igen gazdag múlt
ját. Ahogyan eddig szinte minden országban, úgy 
a lengyel kultúra múltjában is a képvers költé
szet az iskolában talált otthonra, s felekezettől, 
vagy szerzetesrendtől függetlenül a költészet
nek ezt a műfaját meglehetősen magas szinten 
és igen széles körben művelték. írtak ebben 
a műfajban verseket a jezsuiták, a franciskánu
sok, a piaristák, a pálosok, a trinitáriusok, sőt az 
orthodox baziliták is. Természetes, hogy a szer
zetesek világában ez a költészet vallásos gondo
latok kifejezésére is szolgált, de nemcsak arra, 
hanem arra is, hogy iskoláikban az ifjúságot ezek
kel a versszerző technikákkal megismertessék. 
A következő fejezetekben a képvers-költészet 
világi elemeiről ír a szerző, így a szerelmes ver
sekről, a panegyrosróf, azaz a dicsőítő költemé
nyekről, a gyász alkalmából írottakról. Külön 
fejezetet szentel a poétikákban előforduló vizuá
lis költészeti példatárakra, a monumentális köl
tészetre. Majd összefoglalásként tárgyalja a vizuá
lis költészet népszerűségét a lengyel irodalomban. 

Formájukat illetően a lengyeleknél tulajdon
képpen minden forma megtalálható. A lengyel 
költészetben az elsők között tárgyalja azt a kép
verset a szerző, amelyet Báthory István lengyel 
király halálára írt Ulrich Schober (Szober, 1559— 
1598). A költemény remek formaérzékkel a STE-
PHANUS szó betűiből figurális mezosztichont 
„rejtett" el a sorok közben még pedig úgy, hogy 
a költemény sorainak első és utolsó betűiből is 
kirakta a STEPHANUS szót. A sorok közepén 
ugyanezeket a betűket emelte ki nagybetűkkel, 
majd a versnégyzet átlóját X alakban összekö
tötte, s ennek a mentén ismét a STEPHANUS 
szó betűi olvashatók úgy, hogy a szöveg balról 
és fölülről indul a jobb alsó szögbe, s a bal alsó 
szögből azonban fölfelé rakja ki az említett szót. 
Ezen kívül minden sorban kronosztichonok se
gítségével kiemeli Báthory István király életé
nekjelentős esztendeit. 

Forma tekintetében a legkülönfélébb versek 
jelennek meg. A kereszt alakú költemény szin
te általános forma. Az akrosztichonok a legkü
lönfélébbek. A legáltalánosabb a Krisztus mo
nogram, azaz a görög khí és ióta betűket formáló 
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mesztichonok. Egy zászlót rajzoló versben vi
szont az IHS betümonogram jelenik meg. Két 
rébus-költeményben látható a 'cor' azaz a szív 
alakot utánzó mezosztichon figuráié, azaz a szív 
alakot mutató kiemelt betűk rajza. 

Minthogy ez a költészet leggyakrabban rep
rezentatív funkciót töltött be, megjelennek a len
gyel képvers történetben a püspöki jelvények 
alakjára írt költemények is, így a püspöki süveg, 
a pásztorbot vagy a püspökgyűrű is. Tudjuk, hogy 
a józanságot jelképezi a kehely, a lengyeleknél 
jó néhány ilyen alakú verssel is találkozunk Gya
kori a háromszög vagy másként a piramis alakú 
költemény is. Ez a hatalmat jelképezi. Hatvan
nál több ilyen formájú verset találtunk Rypson 
könyvében. Megjelenik a képversek sorában az 
oszlop, az oltár, sőt a díszkapu is. Az előbbi 
a rangot, a tekintélyt szimbolizálja, az utóbbi az 
úgynevezett monumentális költészet egyik vál
faja. Jellegzetes forma még a kard, a zászló, 
a szív, a csillag. Az utóbbiból is több, összesen 
tizenhat ilyen alakú költeményt találtunk. A kö
szöntésnek ma is gyakori eszköze a virág, akit 
névnapján, születésnapján köszönteni akarunk, 
annak virággal kedveskedünk. Virág alakú köl
temény is akad néhány. Kedvelt figura a kör, 
a mely a végtelenséget, nagyon gyakran a vég
telen Istent jelképezi. Ezzel párhuzamosan meg
jelenik a küllős kerék, ez viszont a forgandóság
nak a szimbóluma. Kedvelt forma a négyzet. 
Szenei Molnár Alberttől tudjuk, hogy a négyzet 
a férfiasság jelképe. Tizennyolc költeményt ta
láltunk ebben a formában. 

Van-e kapcsolata a lengyel képvers-költészet
nek a magyarral? Rég ismert tétel, hogy az or
szághatárok nem azonosak a nyelvi határokkal. 
A szerzetesi intézmények igen gyakran túlnő
nek az országhatárokon vagy másként egy szer
zetesi tartomány (provincia) több országban 
szerveződik egységgé. Az irodalom soha nem 
fogadta el az országhatárt tiltó táblának, a mü
vek természetesen átnyúlnak a határokon, s bát
ran hirdetik a politikai elkülönítés veszélyeit. Ezért 
a lengyelekkel közös képvers költőink is van
nak, a lengyel képvers hathatott vagy a hatott is 
a magyarra, s ugyanez természetesen fordítva is 
elképzelhető. 

Ulricus Schober (Szober) Báthory István, len
gyel királyt elsirató költeményére Piotr Rypson 
hívta fel a figyelmemet. S minthogy Balassi 
Bálint 1589-ben a lengyelországi Krakkóban járt, 
s ismereteink szerint Báthory András krakkói 
bíboros otthonában hosszasabban időzött, biz
tosra vehető, hogy ezt a költeményt a bíboros 
könyvtárában alaposabban szemügyre is vehette, 
s így hathatott valamilyen formában az ő költé
szetére is. Ennek természetesen Balassi költé
szetében egyelőre bizonyítható nyoma nincsen. 
Legevidensebb azonban Simándi László kapcso
lata Magyarországgal. Simándi horvát nemze
tiségű és a lengyel-magyar-horvát provinciában 
működő pálos pap volt, tevékenysége összeköti 
a három országot éppen a közös pálos provin
ciának határokon átnyúló szervezete miatt. Si
mándi a fiatalok számára írt képvers-elméletében 
és gazdag példatárában következetesen Corvus 
Albusnak azaz fehér hollónak nevezi magát. Piotr 
Rypson ezért joggal adja közre Simándi László 
horvát pálos szerzetes költeményeit, amelyek egy 
lengyelországi nyomtatványban találhatók Hiszen 
a Magyarországon alig ismert vers-elméletíró poé
tikáját Czcstochowában jelentette meg 1712-
ben. 

Rypson könyvének bevezető tanulmányát ez
után a versek biblográfiai adatai követik. Itt vi
szont már nem kronológiai rendben veszi sorra 
a lengyel képvers-termést, hanem forma szerint, 
majd a kötet utolsó részében minden versnek 
közli a fényképét, s bibliográfiai tételeinek utaló
száma egyezik a képek sorszámával. így köny-
nyedén lehet azonosítani a képverset, annak 
szerzőjét, címzettjét, nyomdahelyét, a metszetet 
készítő mestert és a bibliográfiai adatokat. Nyil
vánvaló, hogy Magyarországon ez a két kötetrész 
használható a leginkább, hiszen itt tisztázhatók 
tökéletesen a nemzetközi összefüggések, a szer
zői életrajzok, a használt nyelvek, a lelőhelyek stb. 

Mint fentebb jeleztem a nemzetközi szakiro
dalomban az elmúlt évtizedekben számba vették 
az itáliai, a lengyel és a magyar képversek tör
ténetét. Higgins a műfajtörténet világkatalógu
sát készítette el, nyilvánvaló, hogy mi magyarok 
ebben a kérdésben tájékozódhattunk a lengye
lektől, az olaszoktól európai egyetemeket látó-
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gató, peregrinus diákjaink révén a nagyon gaz
dag német irodalomból. Ugyanezek a hatások 
érvényesek a lengyelekre is. Mint nálunk Ma
gyarországon, úgy Lengyelországban is ez a köl
tészet elsősorban alkalmi jellegű volt, azaz írtak 
képverset püspökszentelésre, magas tisztségbe 
való beiktatásra, keresztelőre, névnapra, érkező 
vagy búcsúzó vendég tiszteletére. Művelői kö
zött elsősorban a tanárokat kell említeni, akik 
gyakran voltak részesei az efféle reprezentatív 
alkalmaknak. írták ezeket a költeményeket min
den felekezet képviselői, s szinte valamennyi 
szerzetesrend tagjai, s ahogyan nálunk, úgy 
a lengyeleknél is reprezentatív műfaj volt. 

Különösképpen kedvelték a manierizmus és 
a barokk idején. Két művészeti ágat, a költé
szetet és a képzőművészetet kapcsolja össze ez 
a műfaj. A lengyeleknél ebben a monumentális 
műfajban templomi freskón is megjelent a köl
tészetnek ez a válfaja. Festők, réz- és fametszők 

társulnak a költők mellé, s így fejezik ki a lát
ható költeménnyel saját egyéniségüket, érzésü
ket, mások iránt érzett tiszteletüket. Nyilván
való a kép és a cél között szerves a kapcsolat, 
azaz a lengyel képvers költészetnek is kialakult 
a szimbolikája, s a jól ismert szimbólum-érték 
késztette rajzra, festésre, írásra a két művészeti 
ág alkotóit. 

A lengyel képvers-költészet javarészben la
tin nyelvű. A lengyel nyelv ott is, mint nálunk 
a magyar, különlegesség. Kár, hogy a versek 
minimális méretű kiadása miatt ezek a költe
mények majdnem mindegyike olvashatatlan. Kár, 
hogy a kiváló filológus Piotr Rypson a könyv 
kiadása alkalmával olvasóinak ezt a minimális 
kívánságát elérni a kiadóval szemben nem tud
ta. Könyve olvashatóvá tett képversekkel sok
kal értékesebb lehetett volna. 
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