
FILOLÓGIA 

LÁZÁR JÁNOS FLORINDÁJÁNAK ŐSFORRÁSA 

A 18. század nemesi rokokó költészetének egyik legsajátosabb alko-
tása Lázár János Florinda című, 1766-ban megjelent munkája, amely-
nek mintegy négyötöd része Olasz-, Francia- és Spanyolország földrajzi 
érdekességeit, különböző' furcsa látnivalóit mutatja be, az utolsó rész 
pedig Spanyolországnak „Florinda miatt lett romlásáról", vagyis a 
mórok által történt elfoglalásáról szól. Az Irodalomtörténet 1977-es 
évfolyamában (712 -722 . ) Lázár költeményét egybevetettük az általa 
legfőbb forrásként használt művel, egy „B. F." kezdőbetűs szerzőnek 
1704-ben Brüsszelben megjelent, Voyages Historiques című, prózában 
írt könyvével. Megállapítottuk, hogy a Florindanak a jellemalkotásban, 
illetve a szerkezetben tapasztalható hiányosságai (például a király által 
megerőszakolt hősnőnek és kulcsszerepet játszó - a mórokat bosszúból 
Spanyolországba hívó - apjának gyors eltűnése a cselekmény meneté-
ből) többnyire nem Lázár Jánosnak, hanem az alapul vett francia 
nyelvű munkának róhatók fel. Arra is rámutattunk, hogy a Voyages 
Historiques megfelelő részének célja nem annyira Florinda szomorú sor-
sának ecsetelése, hanem annak a kifejtése, hogy az ország Roderig er-
kölcstelen zsarnokságának büntetéseként, azaz saját királyának hibájá-
ból kerül mór uralom alá. Az iszlám hódítás középpontba állítása, sőt, a 
király bűnösségével és különféle természetfölötti erők támogatásával 
való indokolása arra utal, hogy a történet eredetileg nem keresztény 
hagyományokból származik. A Voyages Historiques írója kijelenti 
(II. 8.), hogy művének ebben a részében egy általa „Abulcacim Tariff 
Abentariq"-nak nevezett, nyolcadik századi arab krónikásnak, a spa-
nyolországi mór hadjárat állítólagos szemtanújának a könyvére támasz-
kodott, amelyet néhány évvel az övé előtt adtak ki franciául. 

Az 1977-ben közölt cikk óta a párizsi Bibliothèque Nationale-ban 
sikerült hozzájutni a szóban forgó történeti munkához, megállapítani, 
ki volt annak igazi szerzője, s hogy ezt a szerzőt a valóságban müyen 
viszony fűzte a hispániai mohamedán hagyományokhoz. „Abulcacim 
Tariff Abentariq" ugyanis költött személy: a mű tulajdonképpeni szer-
zőjének, egy a 16. században élt s kereszténnyé lett spanyolországi 
mórnak műveltsége azonban az iszlám kultúrából nőtt ki. Ennek alapján 
kell most pontosabbá tennünk, illetve kiegészítenünk a Florindának -
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továbbra is nagyrészt mohamedán - gyökereiről korábban elmondotta-
kat. 

A História verdadera del Rey D. Rodrigo című könyv 1592-ben 
jelent meg Granadában. Címlapja szerint Abulkaszim arab szövegéből 
Miguel de Luna ültette át spanyolra. Sikerét egyre újabb kiadások jel-
zik: Zaragoza (1603), Valencia (1646), Madrid (1675), majd franciául 
két különböző fordításban is: Párizs (1680) és ugyancsak Párizs (1708). 
A Bibliotheca Hispana Nova című írólexikon (Madrid, 1788. II. 139.) 
tanúsága szerint a 18. században már ismeretes volt, hogy valójában a 
spanyol fordítóként feltüntetett Miguel de Luna írta. 

Julio Cejador y Frauca irodalomtörténeti kézikönyve (História de la 
lengua y literatura castellana, Madrid. 1972. III. 349.) Lunát „morisco 
converso granadino"-nak, áttért granadai mórnak nevezi, akinek - úgy 
látszik - része volt abban, hogy szülővárosának egyik negyedében föl-
fedezték az ún. sacromontei leletet: ólomlemezekre vésett régi moha-
medán följegyzések gyűjteményét. Miguel de Luna egyébként II. Fülöp 
udvarában az arab tolmács tisztségét töltötte be. Mindez érthetővé teszi 
azt, hogy művében a mórokat „belülről" tudja ábrázolni, sokkal hitele-
sebben adva számot gondolkodásmódjukról, mint ahogy azt egy, az 
iszlámtól idegen szerző tehette volna. Ez még akkor is érvényes, ha 
semmiféle, az őseitől átörökített mondai hagyományt sem használt 
volna föl. Mindamellett az ilyen mondák létezése sincs kizárva. 

Luna sokkal sötétebb színekkel ecseteli Roderig spanyol király jelle-
mét, mint a művéből csupán kivonatot közlő Voyages Historiques, s ez 
utóbbinak nyomán Lázár János. Roderig ugyanis nemcsak zsarnok, 
hanem trónbitorló is: a törvényes örököst, bátyjának Don Sancho nevű 
fiát bebörtönözted, s az ifjú csak anyjának segítségével tud megszökni. 
Egy ideig Florinda apja, Julián gróf rejtegeti őket. Don Sancho később 
anyjával együtt tovább menekül a biztonságosabb Afrikába, de ott 
rövidesen mindketten betegségbe esnek és meghalnak. Ezek a mozza-
natok elmaradnak a Voyages Historiques-ban, pedig az egész történet 
koherensebb lenne általuk, hiszen Julián gróf már ekkor is a gyűlölt 
király érdekei ellen cselekszik, ami későbbi lázadását mintegy elvi síkra 
emeli. Ilyen előzmények után ugyanis a mórok behívása nem pusztán 
a gróf leányát ért sérelemnek, valamiféle hirtelenül támadt egyéni 
bosszúvágynak lesz a következménye, hanem a bitorlóval való, régóta 
érlelődő szembenállásnak. Tegyük hozzá: az sem véletlen, hogy a jogo-
kat képviselő, üldözött királyfi éppen a móroknál talál menedéket, akik 
az ő halála után mintegy feljogosítva érezhetik magukat, hogy a törvé-
nyes örökös nélkül maradt Spanyolország ügyeit, a legelső kínálkozó 
alkalom megragadásával, ők maguk vegyék a kezükbe. 
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Don Sancho alakjának elsikkadása még egy szempontból teszi sze-
gényebbé Lázár János költeményét. A trónörökös halála után a király 
úgy érzi, most már nincs mitó'l félnie. Határtalan elbizakodottságában 
leromboltatja a várakat, mint amelyekre nem lesz többé szükség. Ez a 
hübrisz önmagában hordja büntetését: az erődítmények hiánya végze-
tessé válik a mórok betörésének idején. A gőg és a nyomában járó 
bűnhődés olyan összetartó eleme az eredeti munkának, amely, ha meg-
marad, Lázár Florindájiban is növelhette volna a történet feszültségét. 

A Voyages Historiques és Lázár egyaránt beszámolnak azokról az 
ijesztő jósjelekről, amelyekből a toledói elvarázsolt torony pincéjében 
Roderig megtudja, hogy uralma rövidesen szörnyű véget ér. Miguel de 
Lunánál mindezeken kívül egy másik jóslat is szerepel, amelyik viszont 
a spanyol földre lépő mórok vezérének szól: egy idős keresztény szerze-
tes győzelmet jövendöl neki. Ez a mórokat lelkesítő mozzanat még 
jobban kiemeli a műnek azt a tendenciáját, amely szerint nemcsak az 
iszlám, hanem a kereszténység által vallott természetfölötti erők is az 
arab sereg diadalát készítik elő. 

Miguel de Luna műve abban is különbözik a későbbi változatoktól, 
hogy a sorsdöntő ütközetet nála két korábbi csata előzi meg, s az össze-
csapások méretei egyre fokozódnak, mind a résztvevők számát, mind a 
harcok hevességét illetőleg. Ha Luna tényleg fölhasznált mondai hagyo-
mányokat, akkor ez a hármas szerkesztés valószínűleg azokból került 
ide. A mórok először Roderig hadvezérét verik meg, majd a sokkal 
nagyobb erőkkel védekező Oppas érseket. A harmadik ütközetben már 
Muca alkirály, az arábiai császár képviselője áll a hódítók élére, a spa-
nyolokat pedig maga Roderig vezeti. Az a meglepő változás, amely 
Lázár János művében figyelhető meg, hogy ti. az eddig egyértelműen 
negatív szerepet játszó Roderig király váratlanul mint derék hős tűnik 
elénk, már Luna könyvében is megvan. Talán még nagyobb mértékben, 
mint a magyar költemény soraiban, ahol a keresztény vitézek egyön-
tetű, heroikus elszántsággal küzdenek „édes hazájukért". Miguel de 
Luna csak Roderig személyes hősiességéről ad számot, aki egymaga 
verekszi be magát az ellenség sorai közé, de (mivel katonái nem járnak a 
nyomában) már-már úgy látszik, hogy az életével fizet. Az 1680-as 
francia fordítás szavaival (p. 107): „Aussi estoit-ce luy seul qui avoit mis 
le desordre dans le Camp des Mores, parmy lesquels il s'estoit meslé 
avec tant de bravoure, qu'il y estoit demeuré, & après sa mort, peu s'en 
estoit fallu que l'armée Chrestienne n'eust esté entièrement deffaite." A 
király, mint a folytatásból kiderül, ezúttal megmenekül ugyan, ám a 
kép nem túlságosan hízelgő a keresztény had egészének harci morál-
járól. 
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Miguel de Luna könyve meglehetősen egyenetlen alkotás, de cse-
lekményének a fentiekben kiemelt motívumai arra utalnak, hogy meg-
felelő nyersanyag lehetett volna egy nagyszabású epikai mű meg-
írásához. Kár, hogy Lázár János, aki a Voyages Historiques számos 
földrajzi kuriózuma közül oly biztos kézzel tudta kiválogatni a köl-
teményébe illőket, Luna munkájának csak a Voyages Historiques-ban 
közölt 7 oldalas kivonatát ismerte, s így az eredeti történet számos 
lehetősége rejtve maradt számára. Ugyanakkor azonban kétségtelen 
érdeme, hogy a részletek kidolgozásában saját fantáziájára utalva, olyan 
költői művet alkotott, amelyik érdekes módon építi bele a granadai mór 
kultúrában gyökerező elemeket a 18. századi Erdély nemesi műveltsé-
gébe. 

VÖRÖS IMRE 

MEGJEGYZËSEK VERSEGHY FERENC 
KIADATLAN ÍRÁSAI I. KÖTETHEZ 

1982-ben, 400 példányban, sokszorosított formában jelent meg 
Verseghy Ferenc „kiadatlan" írásainak első kötete, amely egy levelet és 
öt, a szakirodalomban eddig jórészt nem pusztán elemzetlenül, hanem 
említetlenül maradt művet, illetve részben fordítást, töredéket tartal-
maz, a Verseghy-kutatásaival már nevet szerzett Derne Zoltán szöveg-
gondozásában (nem értjük egészen pontosan: mit jelent ez esetben a 
szövegkritika), valamint a kényszerűség miatt kurta jegyzetei kíséreté-
ben; továbbá Szurmay Ernő előszavával és szerkesztésében. Az 
1 7 8 0 - 9 0 között viharzó évtized írói jelentkezései közül az egyik leg-
inkább rendhagyó a Verseghy Ferencé, és ez ebből a kötetből is 
kitetszik. Rendhagyó, mert ifjúkori kísérleteiben a líra mellett (amely 
részben a bécsi zenei rokokó szöveganyagából táplálkozik, részben 
Faludit viszi tovább) a költői áttörésre készülőktől különbözve éppen 
nem megszokott műfajokkal tesz kísérletet: a miseszöveg, az imádságok 
anyanyelvi megújításával, a már reformkatolikusnak is alig nevezhető, 
felvilágosodást népszerűsítő, magyarázó prédikációkkal - és különféle 
fordításaival. Ez utóbbiak között az egyháznak látszólag csak belső 
életét érintő magyarításra bukkantunk (Fontos intés a kereszténység-
hez a tíz garasos mise és a papi bérlés ellen), egy töredékben maradt 
II. József-életrajzra (ennek fordítás voltát a későbbiek folyamán 
dokumentáljuk), valamint a lényegében gottschediánus J. J. Dusch 
Moralische Briefe (1759) egy részletének tolmácsolási kísérletére. Már 




