
A HOMÁLYBÓL 

A KOLOZSVÁRI HUMANISTA KÖLTÉSZET 
KORSZAKOLÁSÁNAK PROBLÉMÁI 

/. Heltai Gáspár és a Hunyadi-kultusz 
felekezet feletti költészete 

A reneszánsz irodalom kibontakozásában négy fontosabb egymás 
utáni és egymás melletti szakaszt különböztetünk meg: 

1. a Janus-filológia és a neoplatonizmus kialakulását; 
2. a Hunyadi-kultusz kibontakozását; 
3. a különböző fokozatú reformációs tanok elterjedését; 
4. a manierizmus és újsztoicizmus formabontását és formateremté-

sét. 
A Hunyadi-kultusz tárgyalását nemcsak a Heltai-évforduló tette 

számomra szükségessé, de az a tény is, hogy nem foglalkoztak ezzel a 
fontos szellemi irányzattal mindeddig, vagy legalábbis nem a jelentősé-
gének megfelelően tárgyalták. 

A Hunyadi-kultusz a szakramentárius irányzat kialakulása után tető-
zött, Heltai körében. Bonfini Tíz Könyvének részleges kiadásában öltött 
testet, és megalapozott valami felekezet feletti nemzeti célkitűzést és 
valami olyan nemzeti célt, amire az együtt élő népek építhettek, s még 
ma is építhetnek, mert konstruktív nemzeti célt szolgált. Ez a nemzeti 
sors szinte minden közép- és kelet-európai nép sorsával állította párhu-
zamba a magyar nép ébredő nemzeti öntudatát, és a Hunyadi család 
köré szövődött, amely eredetére nézve is több néppel tart fenn kapcso-
latot, és több nép legendáiba is szövődött néppárti politikája miatt. 
Heltai reformációval, reneszánsszal kapcsolatos tevékenysége egyik leg-
fontosabb mozzanatának tekinthetjük e téren kifejtett munkásságát. 

A 16. század legjelentősebb magyar prózaírója különösen ezópusi 
meséiről, bibliafordításáról, hitvitázó röpiratairól, Krónikájától és halál-
tánc-énekeiró'l ismeretes. Ehhez azonban még hozzátartozik latin nyelvű 
munkássága is: Bonfini Tíz Könyve Mátyás királyra vonatkozó részének 
kiadása, latin hitviták szerkesztése, sőt a latin nyelvű verselés is, amint a 
mellékelt egyetlen vers bizonyítja. A szász polgári családból származó 
író - amint ismeretes - Wolphardusnál mintegy három évtizeddel 
később - annak halálakor - 1554-ben telepedett le Kolozsvárt, ahol 
mint nyomdatulajdonos is rendkívül fontos munkásságot folytatott. 
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Egy emberöltőn át így mint író, könyvkiadó és reformátor körülbelül 
olyan fontos szerepet töltött be a reneszánsz irodalomban, mint Kazin-
czy a felvilágosodás idején. A Wittenbergből hazatért humanista prédi-
kátor végigjárta a reformáció összes fokozatait: előbb lutheránus, aztán 
(1559-ben) kálvinista, majd (1569-ben) unitárius papi teendőket látott 
el, akárcsak Dávid Ferenc, akinek szélesebb értelemben véve a köréhez 
tartozott. Azonban az epikus és lutheránus Schesaeus nem fogja meg-
tagadni így sem Heltai előbbi érdemeit, amint Pannónia romjai című 
hőskölteményéből kitűnik (jóllehet ez a műve az unitárius mozgalom 
virágkorában, 1571-ben keletkezett): 

Aztán az eleven hit hirtelenül tovaáradt, 
Minden partig elérve, akárcsak a bővizű forrás 
Folyama. Ösi Kolozsvár első új hitű papja 
Heltai Gáspár volt, aki nagynevű érdemes ember. 
Helyes az ítéletben, harcos, jártas a tettben. 
És ékes szavú, bölcs Ciceró nyelvén magyarázva, 
Megszelídíti a népet - akárcsak az Orpheus ajka, 
Melynek az éneke a sziklát is vitte magával -
S szavaiból, művéből gyarapodott ez a város. 

(Heltai és a kolozsvári reformáció - Pannónia romjai. I. k.) 

De Heltai nemcsak higgadtabb vérmérséklete folytán különbözött Dá-
vidtól, hanem abban is, hogy világibb, profánabb gondolkodás jellemzi 
írói munkásságát és tárgykörének megválasztását. Különösen Bonfini-
kiadásával, de a Krónikájával és Cancionaléjávai is, hatott a Hunyadi-
kultusz élesztésére, amely egyfajta felekezetfelettiséget, demokratikus 
és türelmi szempont érvényesítését segítette elő. Ezt a reformáció 
későbbi differenciálódása idején nem kellett megtagadnia sem neki, sem 
azoknak, akik ajánlásokat írtak a Bonfini-kiadáshoz. Pedig szép szám-
mal voltak: Paksi Mihály, Thury Farkas Pál, Tordai Ádám, Decsi Gás-
pár, Miskolczi Puah Pál, Hunyadi Demeter, Gyulai Pál, Lucas Cracerus 
Bístriciensis, Kopácsi Ferenc, Péchi János, Tolnai Bálint, Zilahi János, 
Kolozsvári Serarius György, Szikszai Ágricola Demeter, Pesti János, és 
- hogy a legjelentősebbről el ne feledkezzünk — Szikszai Fabricius 
Balázs. A szótáríró Fabricius első versének eredetijét a Bonfini História 
inclyti Matthise Hunyadis Heltai-féle részleges kiadásához írta 
1565-ben: 
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Mind, akik szeretettel érdeklődtök 
Boldog Paeoniának hírnevéről, 
Harcokról a királyoknak rendkívül 
Híres tetteiről - akiknek tiszta 
Életében erény virult s dicsőség -
És Pannónia híre oly nagy volt, hogy 
Felnőtt az egekig, s bejárta földünk: 
örvendezzetek annak, hogyha ránk száll 
Tiszta ősi nemesség hős apáktól. 
És kik nemtelenek vagytok, s nincs semmi 
Ösi fuvalom undok lelketekben, 
S gyorsítjátok a leskelődő romlást, 
Ész nélkül rohanók a kárhozatba, 
Oly mértéktelen itt a meghasonlás, 
Hogy szándokotokat nem fordítjátok 
Békés terveitek javára. Ó, ti 
Gaz vezérek, akik mit sem törődtök 
Romlásába rohant hazánk üdvével, 
Tán Pannónia véres harca tetszik? ! 
Mondjatok legalább most szívből hálát, 
Bátor férfiakat dicsérve; mindezt 
Kérik őseitek, mert rút dolog: nem 
Szólni jámbor atyák tettéről. 

Benne Mátyás korát állítja szembe a korabeli nemesi anarchiával, a 
békés korszakot a török pusztítással, a néppárti királyt az önkényes-
kedő uralkodóval, amiből mind János Zsigmond, mind a Habsburgok 
elleni célzata kitűnik: 

- Amit ékesen olvashattok újra -
Itt megismeritek, s ifjú virágnak 
Tűnjék Hunyadi Mátyás halhatatlan 
Fényes hírneve. Most teljes készséggel 
Mindnyájan törekedjetek, hogy roppant 
Hősünk ritka dicsőségét elérjük. 
Higgyétek, hogy a hírünk újra fel fog 
Csapni egykori hírnevünk csúcsára, 
Csak mind egyet akaijunk, s bátran vállalt 
Dolgainkban az Isten is segít majd, 
Hogy Marstól szabaduljunk végre. 

Ámen. 
(Epigramma Heltai Gáspárhoz, mikor Bonfini müvét kiadta) 
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Fabricius kétévi kolozsvári tartózkodása idején egyik gyújtópontja volt 
annak a Hunyadi-eszményű körnek, amely főként az ő tanítványaiból 
alakult ki Heltai körül. 

Heltai ezért lehetett annyira központi alakja kora irodaimán'ak: ezért 
lett a Krónikája Zrínyi kedvenc olvasmánya, és ezért hatott közvetve 
egész Arany Jánosig, sőt a jelenkorig, több vonatkozásban is. Nagysza-
bású bibliafordítói tevékenységet folytatott Gyulai Istvánnal, Ozorai 
Istvánnal, Vízaknai Gergellyel, Egri Lukáccsal, Eszéki Imrével és Tövisi 
Mátyással, bár ez a kör nem tartozik szorosabban a mi gondolatmene-
tünkbe. Viszont figyelemre méltó dolog Heltai műve, az együttélő 
népek közös hagyományainak egyik jelentős letéteményese, és ugyan-
akkor népköltészetből kisarjadó, önálló nemzeti irodalmak ösztönzője. 
És ez nemcsak magyar, de latin és német nyelvű munkásságára is 
érvényes, bár az utóbbiak életművének kisebb részét alkotják. Latin 
verse szabályosabb mértékű pongyola formájú magyar verseinél. Eszmei 
tartalma szervesen beleillik az életműből kirajzolódó Heltai-képbe. Tőle 
csak egyetlen latin vers maradt fenn. 1570-es ajánlásában gyakorlott 
latin verselőnek bizonyult, és egyéniségének megfelelő higgadtsággal, 
tárgyilagossággal foglal állást az antitrinitáriusok oldalán. A gyulafehér-
vári hitvita anyagát közli, azt az anyagot, amely már 1568-ban meg-
jelent a Heltai-nyomdában, de akkor még kálvinista állásponton volt az 
író. Viszont a második, 1570-es kiadás idején már ő is unitárius, ennek 
érdekében közli a verset is (bár annak inkább pápaellenes éle van, mint 
kálvinista ellenes, hiszen a „latiumi iskola" ellen szól): 

A bölcs szózatok összeszedése segíti a legfőbb 
Jót, mert az igazat nem látod egyedül. 

Ámde a nyelvtüzelő ellenséges vita újból 
^ Ködbe borítja a már tisztázott tanokat, 
így hát bölcsebb volt mellőzni a szörnyű vitázást 

S távol tartni a kéz túl heves indulatát, 
Mintsem a békédet harapós könyvekre fecséreld. 

Míg a harag keserűn büszke babért követel. 
Ámde mivel a magasba tűrő jóság az igazság 

Védelmére tüzel mint Krisztus csapatát, 
Ugy véljük, hogy ezért elmondjuk a hitbeli harcot, 

Melyet a latiumi iskola tábora szít, 
Hogy kicsinyelt egyházunknak szép díszeit és az 

Éjszaka rút cseleit mind kiderítse a fény. 
Egyik fél hamisat mond, másnak az érve igazság, 

Meg ne zavarjon a szó, s vedd üdvözletemet. 

(A tisztes olvasóhoz, az. 1568-as gyulafehérvári hitvita előszava) 
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Heltai latin verselése tehát önmagában véve nem jelentős, de annál 
jelentősebb a körülötte kialakuló latin poézis, amely legalább egy kö-
tetre rúg, és a kor égető kérdéseit veti fel, amint Szikszai Fabricius 
verséből is kitűnt. Fokozottabb kulturális igény és németellenesség szól 
például Paksi Mihály ajánlóverséből: 

Mint a homéroszi lanton dicsért büszke Achilles, 
Kinek az érdemeit zengi a kései kor, 

S mint a latin nép, melynek öröklét lett a jutalma, 
Pádova sarjáért, Róma virága miatt - : 

Mátyás éppugyanúgy a legelső férfiú minden 
Hős vezető közt, kit szült csak az itthoni föld. 

Féltek tőle királyok, a harcias Ausztria is félt, 
Győzve, felülmúlta hírban az ősöket is. 

ö volt csak egyedül méltó, hogy Bonfini tolla 
Tartsa az elmúlás mostoha sodra fölé. 

Mit akar itt az irigység? Mért is okozna gyönyört, ha 
Gyűlölt sírba kerül annyi nagy emberi tett? 

Mind, aki jószívű, gyűlöl, irigység, Heltai gondos, 
Jótékony keze most büntet a vétkeidért. 

Ahogy a jámborsága miatt hírt nyert Bitón egykor, 
És Kleobisznak az ég ritka jutalmat adott. 

Heltai a haza éke marad, mert könyve feléleszt 
Többszáz évet, amely csúf feledésbe merül. 

Kedves utókor, hogyha szeretnél tudni a húnok 
Hosszas dolgairól, nézd meg e szép sorokat. 

(Epigramma Heltai Gáspárhoz, mikor Bonfini művét kiadta) 

Heltai Gáspás 1565-ös Bonfini-kiadása nemcsak annyiban idézi a 
múltat, hogy a Hunyadiak korát szembeállítja Zápolya századával, de 
Heltai filológusi magatartásában is van valami, amit a közvetlen elődtől, 
Adrianus Wolphardustól vett át: a vallási türelem. Űgy látszik, ezt a jó 
hagyományt a leginkább ő élesztette, ő tartotta ébren összes kortársai 
közül. Nem véletlenül idézi azt az emlékezetes segesvári vitát, ahol 
Szántai István kassai reformátor vitatkozott Szegedi Gergely nagyváradi 
ferences baráttal a szentmiséről. Különösen Kálmáncsehi Sánta Márton 
és Enyedi (Wolphardus) Adóiján arbiteri megértő magatartása ragadta 
meg Heltait: „Egyebet nem mondhatnak, hanem: amit szól, amit dis-
putál és tanít, merő igazság. Mert tiszta szentírást szól és forgat. A 
barátok, papok dolga semmi nem egyéb, hanem csak fabula, emberi 
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vélekedés és heában való csacsogás". (Heltai Gáspár .Háló. Kolozsvár. 
1570. - Lásd: Esze Tamás: Kálmáncsehi Sánta Márton Sátoraljaújhe-
lyen. ItK. 1970. 567.) Ami a Hunyadi-kultusz élesztését illeti, Heltai 
nemcsak Bonfini-kiadásával, de Krónikájával és Cancionaléjávai is hoz-
zájárult egy olyan tudományos és demokratikus társadalmi szemlélet 
kialakításához, amely később - a reformáció differenciáltabb szaka-
szában túlélte az elkeseredett hitviták, sőt a még későbbi nacionalista 
elfogultság idejét is. A Hunyadiak még nem tartoztak a reformáció 
képviselői közé, s így tanítványainak és munkatársainak sosem kellett 
megtagadniuk a Heltai munkásságban való részvételüket, bár ők külön-
böző protestáns felekezetek tagjai lettek. Népi szemlélete és népies 
beállítottsága Zrínyire is, Aranyra is hatott éppen ezért. Az antológiára 
terjedő ajánlóversek úgy tüntetik fel a Hunyadiakat és főként városuk 
nagy szülöttjét, Mátyást, mint követendő példát a törökök elleni küz-
delemben. Törökellenes törekvését talán a még ifjú híres humanista 
Gyulai Pál ajánlóverse fejezi ki a legnagyobb erővel (bár az említett 
nevek bármelyikét idézhetnénk): 

Ha Görögországot boldoggá tette Homérosz, 
Aki egész Tróját fogta dalába dicsőn; 

Ha Liviust, aki Pádova sarja, s a rómaiaknak 
Tetteiről írt, szép dicsfény illeti meg: 

Akkor a Bonfini érdeme sokkal előbbre való, mert 
Több pannon vezetőt csillagos ébbe emelt. 

Csúnya dolog volt, hogy hosszas feledés pora lepte 
Nemzetségüket és egykori büszke nevük, 

így hát Bonfini műve, amelyet Heltai Gáspár 
Ritka tehetséggel, gondosan és buzgón 

Mátyásról kiad, aki szerencsés csillag alatt jött 
Erre a földre, egész földünk dísze gyanánt. 

Féltek tőle a távoli népek, a skótok, a hinduk, 
Félve vigyázták őt mind a pogány törökök. 

Ily fejedelmet nem szült még soha sem Babilon, sem 
Harcias Afrika, sem nílusi dús televény. 

Gyors tüze tiszteletet szerzett neki szerte e földön, 
Mint a magas Jupiter mennydörgő tüzei, 

Győztes harcaiban letiporta örökkön az ozmán 
Zsarnokot, és rabigát tett a nyakába dicsőn. 

Mert boldog diadal volt osztályrésze a földön, 
A Duna, Száva folyón nem volt úr a török. 

Rajta tehát, Pannónia szomorú népe, fogadd el 
Hősi királyodnak nagynevű érdemeit. 



A Homályból 125 

Mert nem is istenes az, aki semmibe veszi a hősök 
Bátor erényeit és égbeli tiszta hitét. 

Hogy népednek mekkora volt a híre, hatalma, 
Bonfini írása ékesen arra tanít. 

(Epigramma Heltai Gáspárhoz, mikor Bonfini müvét kiadta) 

Kopácsi Ferenc dedikációja szinte egy törökellenes kiáltványnak is 
beillenék, akárcsak a korabeli manifesztumok, amelyek keresztes hábo-
rúkra budítják Nyugat-Európát. Talán ez is meghúzódik a Mátyás-kul-
tusz mögött, legalábbis ebből a versből nyugodtan gondolhatunk a 
kiadvány ilyenszerű céljára is. Persze, elsősorban a hazai erőket akarja 
mozgósítani, ébren tartani a török veszéllyel szemben, abból a meggyő-
ződésből kiindulva, hogy ez esetben is a támadás lenne a legjobb 
védekezés: 

Nem kicsi dicsfény az, ha a hajdani férfiak írott 
Műve a kései kor népeihez szólhat. 

örül Achilles a drága homéroszi dalnak, amelyben 
Égbe emelte a sok hellaszi hadvezetőt. 

Örök a hírneve, dísze a jámbor, nagy Aeneasnak, 
Aki Itália új földjén lett a király; 

Széles e földet uralta a gyarmatain Görögország, 
S hősi Themisztoklészt szerte dicsérte ezért. / r így a magyar fejedelmek közül is annak a híre 
Hoz örömöt, akitől a haza nyert valamit; 

Mátyás szép diadalmát s népe nevét hadi tettel 
Vívta ki, és a világ sokra becsülte ezért. 

Mint a régi királyok hős ivadéka, csodásan 
Tündöklő diadalt harcaival aratott. 

S így a háborúzó, veszedelmes vad török akkor 
Nagy birodalmában nem volt sose nyugodt, 

Míg bősz harcokat indított, s hadakat vezetett, és 
Fenyegető erejét féltve vigyázta a föld. 

Míg országát messzire terjedt híre uralta, 
Nemzete fénye dicső fényeiben ragyogott, 

S büszke viselt dolgáért, győztes fegyvere folytán 
Bonfini az egekig vitte a népe nevét 

És a hősi csatákat, amiknek e föld a szülője, 
Szemléletre előállította nekünk. 

Jóllehet eddig a lenti világnak barna vizébe 
Rejtőztek, de ma már csillog igaz fényük; 
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Heltai Gáspái bölcs esze, jámborsága, erényes 
Ügybuzgalma miatt újra elénk tárul. 

Te, aki látod a munkásságnak a fényeit, immár, 
Kérd Istent, hogy ilyen lenne megint ez a föld. 

(Epigramma Heltai Gáspárhoz, mikor Bonfini művét kiadta) 

Talán éppen a halogatások miatt kap németellenes színezetet az ajánlá-
sok nagy része. 

Az ajánló versek között vannak olyan részletek is, amelyek határo-
zott rokonszenvet tanúsítanak Mátyás demokratizmusa iránt. így pél-
dául Péchi János (Johannes Quinquecclesiensis) Heltai népi mozgalmak 
iránti szimpátiájának megfelelően, azt dicséri Mátyás uralkodásában, 
hogy megfélemlítette az önkényeskedő zsarnokokat, kényurakat: 

Féltek tőle királyok, a zsarnoki bősz fejedelmek. 
Megfékezte kemény jobbja a zsarnokokat. 

(Epigramma Heltai Gáspárhoz, mikor Bonfini könyvét kiadta) 

A kolozsvári schola diákköltői közt volt egy Kolozsvári (Claudio-
politanus) előnevű is, aki bizonyára földije lehetett a néppárti uralko-
dónak. Érdekes, hogy ez a földrajzi közelség megérződik az ajánlóvers 
viszonylag közvetlenebb hangvételén. Már maga a megszólítás is erről 
tanúskodik : 

Ó, te királyok büszke királya, 
Ki diadalmaid árán hoztad a dús javadalmat, 
Paeon férfiaink szép dísze, sosem feledett név. 
Nemzeti tisztességünk, népünk hírneve vagy te; 
Jaj, csak nehogy a néma napok nagy csendje boruljon 
Rád, s ne maradjon a földre lesújtva öröknevű híred, 
És nehogy elpusztuljon ezáltal is annyi dicső tett! 

Nem feladatunk jelenleg Bonfini történeti munkájának méltatása, csu-
pán annyiban érintjük, amennyiben kapcsolatban áll a Hunyadi-kultuszt 
propagáló latin nyelvű költészettel. Egyrészt természetesen a Heltaihoz 
szóló ajánlóversekkel foglalkoztunk, de ezentúl a Bonfini-kiadás ver-
sekben visszhangzó hatása is érdekel bennünket, ha nem is fogunk 
részletesebben foglalkozni véle. Említhetjük Sommerus János Mátyásról 
szóló versét és versrészleteit 1567-ből. Hasonló munkaként idézhetjük 
az erdélyi szász humanista Leonhardus Uncius Poematum libri septem 



A Homályból 127 

de rebus ungaricis (Cracoviae 1579) című verses krónikáját, ahol - a 
már kialakult Hunyadi-kultusz hatása alatt - magasztalja Mátyás királyt 
és kiemeli kolozsvári származását („Claudi est о polis et patria"). Külön 
fejezetbe kívánkoznék a latin és a magyar nyelvű költészet kölcsönha-
tása ebben a vonatkozásban is. Mindenesetre az külön figyelmet érde-
mel, hogy több Dózsával foglalkozó költő' volt érzékeny a Hunyadiak 
történetére, így például az antitrinitárius Sommerus és Bogáti Fazekas 
Miklós, aki Görcsöni Ambrus Mátyásról szóló négyrészes énekét foly-
tatta (Az ötödik része Mátyás király dolgainak mind haláláig. Kolozsvár. 
1577.) Valamennyien Heltai szellemtársai. Bonfini történeti munkája 
szinte olyan fontos próbaköve irodalmunknak, mint Janus szellemi 
hagyatéka; ismerjük, „súlyát és jelentőségét, népünket és életrajzát -
különösen külföldön - századokon keresztül versenytárs nélkül repre-
zentálta, hatása máig ér" - állapítja meg Kulcsár Péter (К. P.. Bonfini 
magyar történetének forrásai és keletkezése. Humanizmus és reformá-
ció. Bp. 1971. 1.) Amint az 1503-ban keletkezett sírvers írja róla, 
halhatatlanná vált Tíz Könyve által (amelyet nemcsak élesztett, de ki is 
egészített, időszerűsített Heltai és köre): 

Itt Campania sarja, a Bonfini hamva enyészik; 
Művelt szerző volt, és jó tollú tudós. 

Csontjai itt, lenn nyugszanak. Am ami több a halálnál, 
Tíz Könyvét ezután őrzi örökre e föld. 

Amint már rámutattunk, Mátyás portréjának németellenessége is 
kirajzolódik. Különösen sokan hasonlítják a nagy királyt Achilleshez 
(Paksi Mihály, Thurzy Farkas Pál, Tordai Ádám, Decsi Gáspár, Kopácsi 
Ferenc), mások Aeneashoz vagy Themistoklészhez, Nagy Sándorhoz. 
Az előbbiekből természetesen következik, hogy Bonfini Homérosszal, 
Vergiliusszal vagy Titus Líviusszal kerül párhuzamba. Ebből a fényből 
nem kis visszfény száll a kiadás gondozójára és végrehajtójára sem. 
Heltai nagy köztiszteletben marad éppen ezért még ellenfelei előtt is. A 
város közéletében és a reformáció életében egyaránt tevékeny részt 
vesz, úgyhogy teljes érvényű - nemcsak lutheri szakaszára vonatkoz-
tatható - Schesaeusnak róla rajzolt portréja, amelyet már idéztünk. 

Hogy történetesen a reformáció legracionálisabb képviselője az, aki a 
várost legjobb saját hagyományaira emlékezteti, szintén nem tekinthető 
véletlennek, hiszen a reformáció éppoly szerves része a reneszánsznak, 
mint a humanizmus. 
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II. A kolozsvári manierizmus problémái 
a latin nyelvű költészetben 

A kolozsvári humanizmus történetében van egy olyan szakasz, 
amely a reneszánsz eddigi kimért keretébe nem illeszthető belé. És nem 
is egyetlen irányzatról, de kettőről van szó: a kartéziánusok és a 
coccejánusok mennyiségileg sem megvetendő költői terméséről. Idő-
rendben valamivel a karterziánusok poézise bontakozik ki először. Ha 
az irodalom egészét vesszük alapul, kétségtelenül a barokk az uralkodó 
irányzat, de mellette az irodalom egyes ágaiban még tovább él a túl 
mély györeket vert humanizmus is. Úgy látszik a latin költészet is ezek 
közé tartozott, mert nem hagyható figyelmen kívül Szathmárnémeti 
Sámuel és a körének, főként Szathmári Pap János költészete, de még a 
vélük rokonítható Bethlen Miklós latin nyelvű verselése sem. 

Általában véve elhallgatják ezt a költészetet mind az irodalomtörté-
neti munkák, mind az irodalmi lexikonok, mind a monografikus tanul-
mányok. Pedig az irodalomtörténészek tudatában vannak, hogy „Er-
délyben sokáig tovább élő reneszánsz-humanista hagyományok szelle-
mében még a 17. század középső évtizedében is készült néhány színvo-
nalas történeti feldolgozás". És itt főként Bethlen János és Bethlen 
Farkas latin nyelvű történeti munkáit említik. (Lásd: A humanista 
örökség - A magyar irodalom története. II. Bp. 1964. 209.) Ez a 
megállapítás azonban sokallta — vagy legalább ennyire - érvényes arra 
a kartéziánus eszméket közlő késő humanista költészet termékeire is, 
amely formailag majdnem érintetlen maradt a manierizmustól. Csak 
nemigen figyeltek fel - illetve nem alkalmazták azt a rendkívül éles és 
helyénvaló megfigyelést, amely szerint a descartes-i racionalizmus szer-
vesen a humanitas erasmianaból alakult ki a magyar reneszánsz iro-
dalomtörténetben, annak folytatásaként. Amint TrenGsényi-Waldapfel 
Imre Erasmus és magyar barátai című tanulmányában megállapítja, 
Nadányi Mihály 1657-es levelére hivatkozva, a humanista erdélyi iro-
dalom sok esetben tanult stílust a kartéziánusoktól: „Húsz évvel Des-
cartes főművének megjelenése után az erdélyi élet erőszakos keretei kö-
zött a karteziánizmusnak ilyen elemeivel festi a beszélgetés emberhez 
méltó formáját: Beszéded bátor legyens distinctuset clarus.. . Jórációk 
nélkül temere semmit se statuálj. . . Az mikor racionálkodol sentenciá-
dat eskütevéssel ne bizonyítsd. . ." Végül a tanulmány írója így vonja le 
azt a tanulságot, amelyet a mi esetünkben nagyon lehetett volna alkal-
mazni: „így tölti meg új értelemmel Descartes racionalizmusa azt a 
tanácsot, amelyet már Erasmus Nyájas beszélgetéseinek Pedagógiai in-
telmek című fejezetében adott tanítványainak a párbeszéd Pedagógus 
szereplője." (I. m. Humanizmus és nemzeti irodalom. Bp. 1966. 132.) 
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Apáczai egykori iskolájában, a reformátusok kollégiumában neves 
filozófus versírók vannak Szathmári Pap János és Szathmárnémeti 
Sámuel személyében, akik másokat is kartéziánus szellemű dedikációk 
vagy epitáfiumok írására ihletnek. Descartes dualista szellemű bölcse-
lete, a klasszicista esztétika alapja, igaz, de ezek a versek a reneszánsz 
idó'kbó'l fennmaradt műfajok, és mind funkciójuk, mind szerkezetük, de 
latin nyelvük is az alkalmi humanista költészet túléléséről értesítenek 
bennünket. Az ő költészetükre különösen áll az előbbi megállapítás. A 
késő humanizmusnak ezzel a változatával is számolnia kell annak tehát, 
aki a kései latin poézissel foglalkozik. A fokozott intellektuális vonás itt 
is nyilvánvaló, sőt a moralizáló hajlam is, csakhogy racionálisabb a 
tartalom, és puritánsabb a stílus, mint a manierizmus és neosztoicizmus 
esetében volt. 

A humanista eredetű ajánlóvers és az epitáfium is igen tartós műfaj-
nak bizonyult, mert még a 17. század második felében is virágzik. Igaz, 
hogy stilisztikai kellékeiben gyakran viseli magán vagy a tudományos 
értekezések puritánságát, vagy a barokk jegyeit - hiszen a barokk 
százada ez már - , de funkciója, verselése, nyelve, sőt szerkezeti felépí-
tése is még mindig a műfaj humanista eredetére emlékezteti az olvasót. 
Így Pap Jánosnak és a kartéziánus filozófia többi képviselőjének alkal-
matosságra írt versei ezt bizonyítják. Apáczai egykori iskolájában élnek, 
Kolozsvárt Descartes dualista és racionalista eszméi, ahonnan — úgy 
látszik - mégsem halt ki a nagy úttörő szelleme. Talán még abban is őt 
követik, hogy verssel ajánlanak egy-egy bölcseleti baráti művet, hiszen 
- amint már említettük - Apáczai is írt hasonló verseket. Szathmári 
Pap János, a Philosophia prima seu metaphysica (A legfőbb filozófia 
vagy metafizika) című könyvében híres kartéziánusnak bizonyult. Mel-
lékelt ajánló verséből, amelyet az ugyancsak kartéziánus Szathmárné-
meti Sámuel doktori disszertációjához írt, Descartes szelleme árad: 

A dolgok két rendszere nincs, csak az emberi létben 
Meg, de nem ösztöne, ám szelleme élteti őt. 

Éljen a ténynek megfelelően, ki igazán él; 
Van, ki tagadná, hogy teste s a lelke övé? ! 

Érteni azt, hogy a testtől elvált lelkek örökké 
Boldogok: ez műved, munkád feladata. 

Nem gyötrelmes néked e munka barátom; igyekszel 
Győzni e munkán, és nem tart fent akadály. 

Tárul előtted a természet mély titka: a lélek 
Élete; érveidet fejti ki józan eszed. 

Rajta, nehogy megtöijön az ebbeli fáradozásban 
Ritka kitartásod, hogy kimutasd az erényt. 

9 Irodalomtörténet 
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Ha bizonyítva, ilyen nemű érveit adja az elméd, 
Úgy a különb élet szép hasznára leszen. 

(Szathmárnémeti Sámuelnek Exercitii philosophico-metaphysici de 
perenni duratione mentis című értekezéséhez) 

Ez a funkciójában, műfajában és stílusában humanista ajánlóvers a 
barokk kellős közepén, 1682-ben látott napvilágot. Kartéziánus vonása 
főként világosságra való törekvésében, logikailag körvonalazott képei-
ben és értelmileg jól tagolt mondataiban, valamint dualista szellemében 
áll. Ezek lényegében barokkellenes, klasszicista elvekként is értelmez-
hetők lennének, pl. a francia irodalomban, de nálunk csak 100 év múlva 
beszélhetünk a klasszicista költészetről, így nem kétséges, hogy késő 
humanista versekkel van dolgunk ez esetben. 

Apáczai utódai közül Szathmárnémeti Sámuel egyik legjelesebb 
képviselője a racionalista filozófiának, amint Metaphysial contracta 
(Rövid metafizika) című tanulmánykötete bizonyítja. Se szeri se száma 
azoknak az értekező jellegű műveknek, amelyeket a nagy, köztisztelet-
ben álló tudósnevelőnek ajánlottak tanártársai, egykori tanítványai. 
Tudós volta miatt nem eléggé személyes ez a líra; ez általában jellemzi 
azokat akik Descartes szellemében művelik a költészetet, de tegyük 
hozzá, hogy gyakran Erasmus követőinél is találkoztunk ilyen harmadik 
személyt kedvelő önjellemzéssel. Viszont az epitáfium viszonylag több 
személyes elemet tartalmaz itt is - már műfaja folytán is: 

Szatmár szült meg; jóra tanított szerre: Kolozsvár, 
Utrecht, majd azután, Franeker és Leiden. 

Majd hazatérve, Kolozsvár tisztséggel fogadott, és 
Júdea nyelvének tisztelt papja gyanánt. 

Jött a görög meg a bölcselet és szónoklati tárgyak, 
Hogy nevelő lettem, második Apafinál. 

Majd eme tisztem után kegyesen vett vissza e város, 
És azt bízta reám, mit végeztem előbb, 

Ebben a tisztben harmincnégy esztendeig éltem; 
Most megtörve a gondtól, ostromlók seregétől, 

Lelkem az Úrnak adom, testem a földbe kerül. 

(Saját sírfelirata) 

Ez a sírvers már szinte a kései reneszánsznak is a legutolsó terméke, 
hiszen 1717-ben keletkezett. Viszonylag több személyes elemet tartal-
maz, mint a dedikáció, hiszen tárgya magára a költőre vonatkozik. 
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Különösen a befejező részből árad az elégikus költői hangulat; kárpótol 
bennünket az előbbi eléggé száraz adathalmaz átfutásáért. 

Apáczai egykori tanítványa, az erdélyi emlékiratírás nagy alakja, 
Bethlen Miklós nemcsak abban hozható kapcsolatba halhatatlan meste-
rével, hogy büszke rá, és hogy nagy elismeréssel ír nevelői képességéről, 
de abban is, hogy az írásban mindig a józan gyakorlatiasságot tartja 
szem előtt. Ez a racionista ars poetica íratja vele azt a humanista 
szellemű latin verses episztolát is, amelyet fiához intéz bécsi fogságából. 

Drága fiam, kit a kedves Júlia szült e világra, 
Ö, kire még maga Vénusz és a tiszta Minerva 
Is szeme sarkából nézett csak sanda-irigyen, -
Szemem elé jött versekkel teleírt lapod immár, 
S jól esik elnéznem gyerekes soraid vezetését; 
Mégis jobb,ha a börtön nélküli próza a célod, 
Mert természeti törvény, hogy lábunk szabadon jár, 
S ifjúi dolgokat ismervén, kezdjük csak a táncot, 
Melynek a törvényét a tudós síp szabja kimértté; 
Légy te elébb csak szónok, mint netalán hiú költő. 

(Levél József fiához) 

A kartéziánusok kissé tehát óvakodnak az ünnepélyesebb, díszesebb, 
kevésbé ésszerű vers stílusától, mint a természetesebben ható prózától. 
Benne van ebben talán a barokk poézis szélsőségei elleni védekezés is, 
de azon túl Apáczai reáliák iránti érdeklődése is, aki az irodalom 
lényegének a megértését egybekötötte az élet gyakorlati vonatkozásai-
val és a természettudományokkal. Ezért kéri az európai polgári kultúrát 
ismerő Bethlen Miklós is a fiát, hogy Archimédeszi kövesse, illetve a 
természet titkait igyekezzék először megtanulni. Legyen olyan, mint a 
nagy ókori természettudós volt: 

„qui naturae nominatur filius unus", 

(akit a természet egyetlen fiának neveznek). Valószínűleg ezeknek az 
okoknak tudható be, hogy kissé sovány költői termése volt a kartéziá-
nus irányzatnak. Ez az újabb szintézis nem találta még meg a néki 
teljesen megfelelő költői formát, de a vele kapcsolatos, a manierizmus-
tól érintetlenebb, kései humanista poézist így sem hagyhatja figyelmen 
kívül az irodalomtörténet. Ami azonban a coccejanus irányzat latin 
nyelvű költészetét illeti - amint látni fogjuk - , az sokkalta gazdagabb 
lesz. 

9 
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A humanista költészet utolsó erőteljes hullámverését a Tótfalusi 
halálára írt gyászversek képezik. A kiteljesületlen irányzat, mintha csak 
jelképesen is, egy nagyszerű, de derékba roppant élet példáján buzdulna 
fel utoljára. S maga az is jellemző félhűbéri-félpolgári viszonyokra, hogy 
latinul siratják el a kollégium tanárai, diákja, a nagy mester segédei azt, 
aki felbecsülhetetlen érdemeket szerzett éppen az anyanyelvű műveltség 
széles körű kibontakozásában. Kis Miklós még Enyedről hozta magával 
a coccejánus szellemet, és Pápai Páriz sírig tartó barátságát. Mindkettő a 
gyakorlati tudományosság, a tudatos népszolgálat felé ösztönözte őt, 
aki mind bibliakiadói, mind nyomdászi ténykedésében a kultúra de-
mokratizálódását követte. Hollandiai tapasztalatai végképp meggyőzték 
őt az ipar fontosságáról. Ezért döntött a nyomdászat mellett. Európai 
hírneve és rendkívüli keresete ellenére is hazajött, hogy Apáczai tragikus 
sorsát vállalja. 

Az Exemplar viri halotti kárta versei eszmeileg egységesebbek, mint 
formailag. A verselésben - különösen az intellektuálisabb beállítottságú 
íróknál - már a manierizmus és a barokk öncélú virtuozitása itt-ott 
határozottan megmutatkozik, így Vízaknai András sorközeinek iniciá-
léiban és sorvégződéseiben ugyanazokra a jelszavakra törekszik. Tholdi 
Miklós anagrammákat alkalmaz. Csengeri Pál sorközi rímeket használ 
eléggé kiszámíthatatlanul. Szokatlan szeszéllyel rímelteti a disztichonok 
egymás utáni szavait Técsi Zakariás (quaerat — erat; vulnere - nere; 
excedere - de re; ore - fore), amihez hasonló eljárást nem gyakran 
találunk a humanista költészetben. Azonban így is viszonylagos puritán 
mérséklet szabályozza ezeket a formai játékokat, az, ami nagyon is 
jellemző a kálvinista ihletésű humanista költészetre. Gyakoriak a huma-
nista sablonokra emlékeztető közhelyszerű szentenciák, így pl. Marto-
nosi Mihály, Baczoni Máté, Almási Benjámin és Miklósvári (Sebe) 
Miklós sírverse az átlagműveltségű és képességű humanista értelmiség 
színvonalán nemigen emelkedik túl. Az élet múlandóságáról elmélked-
nek szinte minden eredetiség nélkül. Ifj. Csepregy Turkovics Mihály 
verse pedig prédikációszerú. Nincs meg bennük még az a leheletnyi 
költőiség sem, amely Técsi (L) Mihály négysorosát jellemzi, miközben 
egy nagyon is általános témát, az emberi élet múlandóságát, hasonlítja a 
természethez: 

Jaj, ahogy elszáll dísz a levélről, báj a sziromról; 
Erdőkről a levél, földekről a virág: 

Éppúgy ingadozik, lehanyatlik az emberi hírnév; 
Lángokat űz el a víz, vizeket űz el a láng. 

(Misztótfalusi Kis Miklós halálára) 
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Alkalmi latin verseket ír Pápai Páriz Ferenc is: Békeóhajtás című, 
epitáfiumszerű verse mennyire személyes és megható vallomása egy 
megtört, de meg nem alkuvó életnek: 

Mint békét szerető' ember hirdettem a békét 
Munkámmal, s igazam érve nem egyszeri volt. 

Még a saját jogom is mellőztem a béke ügyéért, 
Ebbeli tiszteletem semmi se múlta felül. 

S tartósan nem örülhettem soha mégsem e jónak; 
Békeszerelmem nem adta, csupán a reményt, 

Téged kérlek ezért, legjobb békém, békés olajágam, 
Aki a pajzsod alá hívsz már, Krisztus uram. 

(Békeóhajtás) 

Ennek a versnek, bármilyen késő humanista termék is, a legszebb 
békeversemk antológiájában lenne a helye. Majdnem minden könyvének 
már a címében is benne van a béke szó (Pax animae; Pax corporis; Pax 
aulae; Pax sepulchri = A lélek békéje; A test békéje; Az udvar vagy a 
bölcsesség békéje; A sír békéje): Élete, munkássága is ihletője, gyújtó-
pontja a barokkba hajló humanista poézisnek. Késő humanista sokoldalú 
munkássága időben egybeesik a nagy román humanista, Dimitrie Cante-
mir életművével, aki szintén tudós és író egyénisége ennek az átmeneti 
kornak. Még bibliai megalapozású racionalizmusukban is vannak pár-
huzamok. Úgy látszik, a humanizmus keleti hullámai időben tovább 
gyűrűznek, mert a legújabb összefoglalások, megemlékezések Cantemirt 
is többnyire a humanisták, és nem a barokk írók közé sorolják. így pl. 
Petru Vaida, Iorgára, Panaitescura és George Calines^ura hivatkozva, 
humanistaként tárgyalja a román irodalomnak ezt a központi egyéni-
ségét, európai rangú megalapozóját. (Lásd: P. V. Dimitrie Cantemir ji 
umanismul. Minerve. Buc. 1972. Különösen a Probléma umanismului 
románesc és a Motive umanistein opera lui Cantemir című fejezeteket.) 
Pápai Páriz Ferenc pozitív szerepét sem csökkenti az a tény, hogy az 
irányzat kései képviselője, illetve azzal, hogy annak tartjuk, nem akar-
juk csökkenteni szintetizáló jelentőségét a magyar irodalmon belül. 

A coccejánusok vallási indítású költészete józan gyakorlatiassággal 
igyekszik értelmezni a reformáció legfőbb szellemi forrását: a bibliát. 
Ennek a gyakorlati tudományosságnak a középpontjában állnak a béke 
ügyének, az általános kulturális fejlődésnek, a földi boldogság elérésé-
nek felvüágosodás előtti korszerű kérdései. A bibliai racionalizmust 
képviselő erdélyi coccejánusok (Pataki Tóth István, Dési Márton, 
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Kaposi Juhász Sámuel, Tótfalusi) költészetétó'l a németekig, svájciakig, 
franciákig egyaránt megtisztelik verseikkel. És ami számunkra annyira 
lényeges, ismerője a román népköltészetnek, és barátja a román népnek, 
ami az első időmértékes román vers megírására ihleti Mihai Halici 
román humanista tudóst: 

y 
írok egészségről - a románok Phöbusa - szállva 

Hozzátok, kiket a szent tudomány hona tart! 
Honnan várjuk az ismeretet, tudományt; a szerencsés 

Amsterdamnak a könyv hozta a megbecsülést. 
Szent törvények emelték Genf város falait fel. 

Párizs, Ley da, fogadd, hogyha Ferenc odaér! 
Nyújtsátok nővéreiként kezetek neki; rajta, 

Testvér, cimbora, nő menjen elé mielőbb! 
Kéljük, jó urak, asszonyok és valamennyi magister, 

Béke jeléül sót hozzatok és kenyeret. 

(Óda Pápai Páriz Ferenchez, amikor Bázelben 
doktorrá avatták) 

Különös jelentőségű, hogy hazai talajra épül, és a közvetlen valóság-
ból fakad ez a népi szemléletű latin poézis, amely elsősorban a román és 
a magyar nép testvéri együttműködését szolgálja, amint Pápai Páriz és 
Mihail Halici barátsága bizonyítja. A coccejánusok költészete nemcsak 
tartalmasabb, de gazdagabb is, mint a karterziánusoké. Ugy látszik, a 
túlzott racionalizmus intellektualitása - amely eredményes a tudomá-
nyos fejlődésben - nemigen kedvez a lírai termésnek. Ezzel szemben a 
coccejánusok termése érzelmileg, formájában változatosabb. Mérsékel-
tebb manierista stílusjegyeket itt még könnyű találni, és a versformák is 
keverednek. Pápai népi szellemű író tehát, s ezen az sem változtat, hogy 
Ódát ír a kisgyermek II. Apafi Mihályhoz, amelyben az általa elképzelt 
szelíd, emberségű, szellemi életet élő fejedelmi eszményt rajzolta meg. 
Valószínűleg II. Rákóczi Ferencben látta megvalósulni elképzelését, aki-
nek őszinte híve lett, mert II. Apafit Bécsbe internálták a Habsburgok. 
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