
MAGYAR BAROKK
HUMANISTÁK
OLÁH MIKLÓS (1493-1568)

Mátyás királlyal távoli atyafiságban állott; ifjú apród
korában trónusról ábrándozott a budai palotában. Aztán
Szatmári György, a hatalmas prímás-kancellár titkára
lett és az egyházi rendbe lépett. Ott szerezte humanista
müveltségét a magpar kancelláriában, a budai tuirar
erazmista légkörében. lJgész élete ehhez a körhöz, eh
hez a szellemhez kapcsolta. A rennissancehoz, melyet
már aláásott Rotterdami Erazmus mindenre kiterjedő

[inom kételkedése és végképen felborított a wittenbergi
hitújítás nyers naioüás«. Mária királyné titkára volt
Oláh Miklós, amikor a mohácsi vész rnenekiilésre kény
szeríti az iuioart. Úrn6je, Mária királyné, a szeszélyes,
tékozló, dorbézoló fiatalasszony renaissance-lélek, ele
inte humanista sznob, majd erazmista szépszellem,
hogyvégiil Németalföld kormányzójaként és ájtatos
énekek költőjeként fejezze be pályáját. Oláh vele
együtt járta ezt az utat. Míg Magyarországot· a török és
a bels6 harc perzselte végig, ő a gl!zdag, művelt nyuga
ton, a pompás brüsszeli udvarban él, a világpolitika
egpik tiizhelyén. Mire túl az élei delén hazatér a meg
változott hazai földre, nehezen találja helyét. A Habs
burgok bizalmi embereként az ország első méltósága,
esztergomi prímás, fő és titkos kancellár lesz. A fényes
briiszeli napok emlékéül maqa köré gyüjti a hazai hu
manistákat, mecenáskodik, új kancelláriai és humanisto
nemzedéket nevel, Istvánffyl, Zsámbokyt és másokat.
Megkezdi az ellenreformációt, rendezni kívánja a klé
rus zilált állapotát. Mindezt azonban a diplomata és a
humanista felső régiókban mozgó fínomságával. Már a
barokkban él és működik, de nem felejti pillanatra sem
ifjÚSágI! derűsebb renaissance-világát. Ezt I!Z ifjúkort
eleveníti fel történetírói kisérleteiben. MagYl!rország
régi állapotánl!k leírásábl!n és az At-illl!-kultusz, a vi
lágbíró, Mátyás királyi magyar szellem ápolásában.
Versei is a már letílnő telivér, régi humanizmus oissz
fényei. Autodidaktl! voltl! is állandóan arra készteti,
hogy ifjúkori ideáljai elérésére törekedjék.

Igy állt II renaissance és a barokk határán Oláh
Miklós. Mátyás király palotájából indult s II [eidarabolt
ország "esztergomi" prímása Nagyszombl!tban volt. If
Júkori emlékekkel tért haza a boldog Nyugatról s nem
találta helyét sem a feldúlt magyar földön, sem a meg
változott lelkek között. Legismertebb arcképe, művészi

metszei, hatnima tetőpontján ábrázolja l! fŐpl!pot.

Gazdagöltözetű, előkelő nagyúr; mintegy megzavarva,
homlokát ráncolvI!, ívelt, bozontos szemöldöke alól,
szomorúan tekint föl a kezében tartott könyvből ....
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MARIA KIRALYNÉ VADASZATA

Királyné asszony jár az erdőn,

zúgnak vadászó harsonák:
Félénk nyulat, gyorslábú szarvast

egy nap ha nem hajt, ritkaság.

Dianától fél minden állat,
mert karja célt sosem hibáz:

És Máriánk, akár Diána,
Hasonlókép jeles vadász.

MARIA KIRALYNÉ KINCSTARTÖJARA

Sántít ám a bítang, ha fizetnie kell aranyakkal ,
Hej, de sosem sántít, hogyha orozni lehet!

Hogy lehet ily nyomorék lábakkal a bűnbe rohanni
csúfos tolvajság kancsali haszna után?!

Rút, befelé görbült két lába keresztezi egymást
s hirdeti, hogy méltán jár a latorra - kereszt.

ELEGIA ROTTERDAMI ERAZMUS SIRJARA

Jó vándor, hogyha érdeklődve kérded,
ki nyugszik itt e néma kő alatt:
Ne menj tovább, lassítsd meg fürge lépted
s hallgasd meg róla bús siralmamat.
Erazmus hírét hallottad! Alakja
ragyogva száll új századok felé.
E sír az ő porló testét takarja,
de lelke már a fényes mennyeké.

Kicsíny volt még, de már is megcsodálták,
oly elmés volt, oly nagyszerű gyerek;
s a szárnyaló ifjú gondolkodását
bámulva nézték méltán mindenek.
Ifjúkora tanulmányok közt telt el,
szent sorsa ekkor lett a Biblia;
és férfiúvá nővén bölcs kebellel.
ő lett korának első csillaga.
Majd reszkető lábakkal jött a vénség
s nem volt nálánál mélyebb bölcselő.

Az aggkor rnegszikkasztja más elméjét,
de termöbb lett és egyre dúsabb ő.

Elméje minden adományát sorra
ha felsorolnám, nyelvem elakad.
Korának nagyjait mind meghaladta,
mint csillagoknak táborát a nap.
S oly tiszta erkölcsű volt életében,
hogy példaképül jobb nem kellene!
Bizonyság erre hú emlékeképen
míndaz, mit írt SZ~IJ tséges szelleme.
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Szerzőjük tükre, képe, élű mása,
jutalmul értük a jóknak honába,
a csillagos menny legcsúcsára ért.
Ha kérdezed, miért hull sűrű könnyem,
elmondom én. miért sír két szemem:
Világbíró Károly császár miközben
spanyol földön időz győzelmesen,

bölcs húga addig jó s igaz kormánnyal
ül Flandrián s a hűs brabantokon 
Kinek híre minden királyhoz szárnyal,
Bázelben élt Erazmus akkoron.
Lenyügözték eszmél és erénye
a királynét és minket,udvarát:
Levél ment hozzá, sokféléket kérdve,
s az én kezemhez vettük válaszát.
Királyné asszonyt szintén úgy megnyerte,
látván, hogy bölcsünk lelke angyali,
hogy látására vágyott, feltüzelve,
és szentséges beszédet hallani.
Hát tollammal igérve néki drága
ajándékot, magához hivta őt.

S ő több levélben hozzánk indulásra
tűzött is már közel határidőt.

Levélben hozzám drága; szent eszmél
szívéből szálltak, mely most holtra vált;
készült szülőföldjére visszatérni,
hol vártuk őt már sok-sok hű barát.

Atropos sző-fon reszkető kezekkel
s irigyen tépi szöttét Lachesis -
Hiába írta, - hozzánk már nem jött el;
tiltotta sorsa és az Isten is.

Bár míndig kissé mélabús a kedvem,
most én is sírok, fennen gyászolók.
E nap mindig sötét lesz életemben,
hogy büszkeségünk sírba hervadott.
Költők szent rendje, gyujts gyászénekekre !
Istennők, múzsák, sírván sírjatok:
Világnak dísze, szépszavú öregje,
Erazmusunk, a drága vén halott!
Ö csak hozzá vezérelt volna sorsom
és szemtől szembe láttam volna bár!
Mi haszna most gyötrődnöm és zokognom,
öklözni mellem, ó, mi haszna már!

Fonaljukat szövik-Ionják a Párkák
sötéten, búsan és hatalmasan.
Nem lépi senki át a Sors határát,
mindenkinek végnapja írva van ...
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Fel, bárki vagy, ki lépsz e szentelt rögre,
üdv néked, bölcs Erazmus, üdv örökre,
köszöntsd ekép az elszállt szellemet:
mennyek lakója, immár üdv neked!

Brüsszel, 1586.

FARSANG ÉJSZAKÁJA BRűGGER VÁROSÁBAN

Ma reng a tánctól minden utca
Bacchus vidám danáinál:

Jertek mulatni, jó polgárok,
az ünnep már [avában áll!

Rúgják a port heves legények,
sok-sok leányka énekel.

Fáklyák és csillagok ragyognak ...
Fiúk, víg éjszakára fel!

VÁLASZ KÁLNAI IMRE LEVELEIRE

Babért nem fűzött Phoebus homlokomra.
a Helikon vizét nem ittam én
és nem pihentem soha álmodozva
a Múzsáknál s a Parnassus hegyén.
Sok zűrzavaros gond is nyomja elmém
és nyugtom annyi soha nem maradt,
hogy költő legyek, úgy ahogy szerétném
s írhatnék csengő, formás dalokat.
Habár sok híres virtus vonzó képe
lángra gyujtotta hajdan keblemet,
oly régen tartó tollam tespedése,
hogy lelkemből már mindez kiveszett.
Hazám romlása is szívembe vágott,
felette oly nehéz lett az idő:

Hadával durva Marsnak lába járt ott,
sok hősi szívet vércsapra verő.

Bús Aeneas Trójának gyászos vesztét
nem bánta úgy, mint én romló hazám,
sem Hektor nője, midőn rabul vitték
Thessáliába sebes paripán.
Jó társaimért hull szemern harmatja,
kifosztott föld, legyilkolt asszonyok,
- mint viharverte tengeren a sajká,
elmém miattuk akként háborog!
Ha így megkuszál a százfejű bánat,
hogy írhatnék tudós, bölcselkedőn?

Tedd hozzá, hogy az udvari szolgálat
leköti minden maradék erőm.

Nem ihletett meg Itália földje
és nem neveltek görög iskolák,
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Germánia sem hatott erkölesömre
és sosem láttam Krakkó városát,
Nem tanítottak engem bölcs brabantok,
Gallia bája nekem idegen -
Ha gyönge kézzel pengetem a lantot,
a hallgatag könyv volt csak mesterem.
Félénk szómat Janus Pannoniusszal
így összemérned nincsen semmi ok.
S most is, hogy leveled válaszra sarkal,
csak pár döcögő verset dadogok.

Irod, hogy Zsibrik kérdezett felőlem

s te nem tudhattad megnyugtatni őt.

Kedves szokás a jóbaráti körben
megkönnyíteni ezt a zord időt.

Összeültök-e gyakran beszélgetve,
baráti serleget koccintani ?
A jó Zsibrik, hej, hányszor jár eszembe,
a Forgacsék és te is, Kálnai;
Brodarics is, ki követségben járt itt,
de útja, sajnos, hamar elakadt -
és kiknek háza mind dicsőbbre válik,
a feltörekvő Nádasdy fiak!
Boldog vagyok, hogy köztetek virul még
a régi jó baráti kapcsolat. -

Ha visszavisz majd szép Pannóniába,
ki mindenható az Olymposon,
lelkem megújul tájait ha látja,
szellője hűti gondült homlokom.
Barátaim, tí régi, hű pajtások,
most nyujtsatok majd segítő kezet!
Nyom fáradságom terhe, mint az átok,
de köztetek minden bajt feledek.
Vidám asztal körül megtelepedve,
a drága kör nekem új kedvet ád,
Töltsétek hát arányló serlegekbe
a szöllővesszö tiszta színborát,
Milyen sok gond és baj múlt el felettünk
boritsuk rájuk Léthe hűs vízét! 
Ezerszeresen fűti játszi kedvünk
barátok közt csapongó, víg beszéd.
Nótázunk vígan, úgy isszuk borunkat
s háromszor, négyszer táncra perdülünk.
csak tréfába és hahotába fullad,
ha a vén Zsibrik prédikál nekünk.
6 kenyerének javát már megette
s Vénus kegyéből régen kiesett ...

De ne kószáljon sajkám ilyen messze,
mert elnyelnek a végtelen vizek!
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Nekem bizony most másfelé kell járnom,
folytatnom kell megkezdett utamat ...
Ha idejében meg nem zabolázom
szilaj paripám, lám, hová ragad!

Hát ajándékot tartogat számodra
hűséges társad, szende hitvesed?
Hogy beleférjen az örömnek osokra,
szívem most minden bánatot kivet!
Az erős várban trónoló nagy Isten
őrködjék nődön s minden lépteden,
szép gyermek boldog atyjává segítsen,
ki egykor nálad is különb legyen.
Mint szőlővessző, mely felfut a fára,
ha gondos kéz munkálkodik vele,
mindig minket szolgál édes kocsánya
s gyümölcsöt hoz, ha itt az ideje:
Vállalja ő is - mindig úgy neveljed
az édes terhet, melyet nyujt a nász.
S ha hűséges lesz úrnődhöz szerelmed,
sok zálogával nagyra nő a ház.
Mint lombba szökken a nyíló olajfa,
vegyen körül sok apró csemetéd. .
Boldog, kinek eként pereg le sorsa,
méltán áldhatja érte Istenét.

Brüsszel, .1536. Geréb László fordítása.
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