
REISINGER JANOS fordítása

hogy neki mindennel, nekem semmivel sem tartoztok, és igazatok lesz; mert
rníndíg igaz az. hogy azt, amivel nekem tartoztok, az Ő rendelkezéséből vagytok
kötelesek nekem átadni az iránta való szeretet által.

Ne keseredjetek el sorsotokon, hanem viseljétek el türelemmel és égi Atyátok
akaratában megnyugodva. Elmélkedjetek gyakorta az imán, amit fia, Jézus
Krisztus, idősebb fivérünk hagyott reánk; tapasztalni fogjátok, mennyíre rnéltat
lan egy keresztényhez, hogy miközben azt mondja: "Miatyánk, ki vagy a meny
nyekben, szenteltessék meg a Te neved ..., legyen meg a Te akaratod ...", há
borogna ellene vagy elégedetlenkedne azzal. ahogy bánik velünk e világon.
Fönntartás nélkül átengedern sorsotok alakulását Istennek, a magaméval együtt;
kísérjétek mindig figyelemmel a gazdagság, a méltóság és a földi elsőség kár
tékony és hiábavaló kívánságaitól teljesen elszakadva, életetek válaszútjain;
Ö majd tudatja veletek, mit kér tőletek és milyen szükségben szőlít; szeres
sétek sorsotokat, mert Isten állít bele, híven és egyszerűen teljesíteni föladatait.
íme, drága gyermekeim, atyátok első és talán utolsó szavai, anyátok már nem
beszélhet hozzátok, de reménykedjetek abban, hogy Isten előtt szót emel érettetek.
írásra a francia nyélvet választottam, mert úgy gondolom, jobban értitek, mint
a latint, és a magyar nyelvben talán éppúgy kevésbé vagytok gyakorlottak, mínt
én a németben. Kérni fogom Istent, küldje el nektek a Lelket, hogy megértsétek
míndazt, amit e gondolatokban leírtam; engem is ő inspirált, hogy míndezt
örökül hagyjani. (257-264. 1.)

sovscs SANDOR IvAN

BUDAI PARMENIUS ISTVÁN,
A TENGERBE VESZETT

MAGYAR HUMANISTA KOLTŐ

Budai Parmenius nemcsak "idegenbe szakadt hazánkfia", de odakerült téma
is: az angol David B. Quinn és NeH M. Cheshire p ublikált róla rendkívüli
alaposságú monográfiát Amerikában, 1972-ben, a valamirevaló hazai Parrneníus
irodalom pedig csupán e feldolgozás kritikaí visszhangjából áll. Klaníczay Tibor
jegyzi meg ezt keserűen, s ugyanő az is, aki Quinnék könyvét ismertetve, vala
mivel azért előbbre vitte a kérdést és kijelölte legalább az életrajzi kutatás
irányát. Klaniczay megszólalásának hasonlóképpen nagyon fontos eredménye,
hogy a Budai Parmeníus életrajz rekonstruálásával visszaköti a szerzőt a ma
gyar irodalom áramába. önkrítikusan feladásra kényszerítve saját korábbi állás
pontunkat is. amely szerint Parmeniusnak nem volt köze irodalmunk s azon
belül az utazási irodalom fejlődéstörténetéhez.

Biztos adat, hogy "Stephanus Budaeus" 157g-ben Wittenbergben tanult, s
nagy a valószínűsége, .hogy apja a Budáról Ráckevére szakadt vagy menekült
Budai István lehetett, aki Klaniczay szerínt "már 1559-ben is szerepel. mint
újonnan beköltözött". Ráckeve a hódoltsági területen ekkor "a magvarság leg
főbb gazdasági és kulturális centruma... , a szellemi élelet Szegedi Kis István
és Skarica Máté neve fémjelezte". Skarica és utóda, az ugyancsak nagy művelt

ségű Kaplyáni Tamás felvirágoztatták a ráckevei skólát, ahol Budai Istvánnak
alkalma lehetett "megszereznie a humanista műveltség alapjait, beleértve a
görögöt is". Mindez összhangban állParmenius gyér és egyelőre magyarázha
tatlanul - de nyilván szándékosan - általánosságokká redukált életrajzi utalá
saival. A "mindkét Pannónia" emlegetéséből logikusan következik erdélyi útjának
és kolozsvári tanulásának lehetősége is. Wíttenbergí. útja előtt lakozhatott ott,
kellős közepéri Erzsébet angol királynő erdélyi kultusza kibontakozásának. s
részeseként azoknak a szellemi lzgalmaknak, amelyeket az Újvilágot abszolút
természetességgel emlegető Jacobus Palaeologus Catechisis christiana című dialó-
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gusa teremtett akkor Kolozsvárott. Klaniczay mesteri következtetései valószínű

sítik, hogy innen Boroszlóba, Dudith Andráshoz vezethetett útja, majd a nagy
humanista angol kapcsolatai közvetítésével végül Albionba.

Szédületes az a karrier, amit aszigetországban Parmeníus István befutott!
Klaniczay szellemes kombinációja szerint felvette ugyan a Parmenius nevet
(jelentése: "aki marad, aki kitart" - e névkreácíóval "hazájához való változatlan
hűségét, vagy éppen Angliában maradását, vagy akár mindkettőt akarta jelezni"),
műveiben is szeretettel és aggódással - mondhatnánk: magyar tudattal 
emlegeti szülőhazáját, mégis olyan nélkülözhetetlen, bennfentes szakemberévé
lesz éppen az angliai utazási irodalom ügyeinek, hogya nagy Richard Hakluyt,
az angolok legjelentősebb földrajzi-utazási irodalmi szakértője és gyűjtője maga
mellé veszi Oxfordban munkatársnak. David Quinn azt írja: úgy tűnik, hogy
lfi81-1582-ben "Parmenius szorgalmasan tanult Hakluyt mellett..., együtt olvas
ták végig az általuk ismert európai nyelveken írott nagy útleírás-gyűjternényeket.;

hogy megismerjék mindazt, amit a XVI. században felfedezett amerikai konti
nensről tudni lehet, különös tekintettel Észak-Amerikára, mivel ennek közvetlen
gyakorlati haszna volt Sir Humphrey Gilbert előkészületei szempontjából", Ezek
kel a gyarmatosító expedíciós előkészületekkel kapcsolatos Budai Parmenius első

angliai irodalmi szereplése, a De navigatione... Humfredi Gilberti. •• carmen
(1582). Janus Pannonius itáliai sikereihez és fényes kapcsolataihoz mérhető csak,
ahogy Parmenius e tárgyra talál, avagy ahogy a téma éppen őt, a messzíről jött
idegent találja meg. A De navigatione... latin utazási versezet a javából, és
immár végre nem mitológiás, áttételes megoldású, hanem a címe szerint is
valóságos hajóraszállást ünneplő epibatikon. (Ráadásul tragédiás-személyes hite
lesítésű, hiszen majd maga Parmenius is csatlakozik a szerencsétlenül sikerült
vállalkozáshoz.) Jó adag antik és panegyríkus-elemet hordoz persze, de azért
túlsúlyban vannak világtörténelmi, politikai, vallási, gazdasági célzásai; kétségtelen
az Erzsébet Angliáját míndeme összefüggéseiben látni képes szemlélet korszerű

sége. Klaniczay "a késő reneszánsz világérzés jellegzetes kifejezőjeként" definiálja.
Amit magvas cikkéhez hozzátehetünk. az Parmenius müveinek (ugvancsak

1!l82-ben megjelent Paean című zsoltárparafrázisát, valamint egy' újvilági levél
beszámolóját ismerjük még) az európai utazási irodalom szerves részeként való.
értelmezése. Az Ulysses-toposz például az epíbatitokban is előkerül, Gilbert
jellemzésébe nyilvánvalóan a Homérosz óta ismert fordulatok is belevegyülneke

Vl;lgy ha egyéb sem volna: az is mily sok, hogy a népnek békéjéért
és javáért oly nagyokat tett:

vállalt részt, bajt rengeteget, tenger riaClalmát. S az, hogy most el
hagyja a kicsiny gyermekét, el a szentelt házasság étiesséqét, kedves
feleségét . . .

(Csorba Győző fordítása)

A Paean a CIV. zsoltár parafrázisa. Az antikizáló cím és a versforma a
görög költészetre utal, a mondanivaló kerete a bibliai zsoltár, tartalmilag azon
ban ez a Parrnenius-mű is az utazási irodalom termékének tekinthető. Már a
teljes cím is ezt igazolja, mely szerint a Paean Budai Parmenius István ünnepi
éneke Dávid ClV. zsoltárának mintáiára szerkesztue P.s hálaadásul a j6ságos
l.~tennek, a legesleghatalmasabb őrzőn~k szentelve, Pannóniábol Angliába történt
sikeres vándorlása után. Sikeres utazás utáni hálaadás tehát a vers, s alap
helyzete összevethető a De navigationéval, amely pedig utazás előtt ünnepli az
elindulókat. A De. navigationét Budai Parmenius epibntikonnak. azaz "hajóra
szállási" versezetnek nevezi, bár a XVII. századi Piscator verstanával szólva
vannak benne a propempticumra C,oly költemény, melyben az elutazókat foga
dalmakkal és jókívánságokkal kísérjük"), valamint az apobateriumra ("oly köl
temény, amellyel az elutazók élnek") jellemző elemek is. (Janus Pannonius "szán
kóraszállási" búcsúverse ugyanilyen elegyes módon defíníálható) A Paeanra
talán leginkább ráillő Piscator-terminológia az epibateriu.m: "oly költemény,
amellyel a hazatérők honfitársaikhoz és barátaikhoz szólnak". Legjelentékenyebb
XVH. század eleji Európa-utazónk és útlcírónk, Szepsi Csombor Márton mun
kásságából ezt a két versfajtát: az utazás előtti és utáni hálaadó éneket ugyan
csak felmutathat juk, és csak most világosodik meg igazán, hogy az Europica
varietas függelékeként közölt Két ének mennyíre az utazás és az útleírás szok-

467



ványos tartozéka. Budai Parmeníus esete azonban mégiscsak más: Janus Pan
nonius az ő propagandisztikus célkitűzésével szemben személyes Iíraíságú, Szepsi
Csombor alkalmi istenes énekei pedig csak egy-egy utalás erejéig tartalmaznak
utazási motívumot. A De navigatione viszont kifejezetten poli tikai-földrajzi-uta
zási tárgyat versel meg és gyakorlati célzatosságához éppen az utazási élmények
révén kapcsolódik a lírai hangszerelésű Paean. A Paean lírai [ellegét egyrészt
a személyesség adja, ami különösen az ajánlásban figyelhető meg:

EHenséges Marstól győztesként hazatérő,

Vagy ki hajó-romlást élve megért a vizen:
Zsákmányt s öltözetet mind templomban helyezett el,

Igy emléke marad régi kalandjainak.
Szintugyan effélét óhajt ím ez ünnepi ének.

Végigjárt utazás hála-adása legyen:
Mert bebolyongtuk mind, mi a földön s tengeren által

Pannonföld s Brit-hon partjai közé települt.
(Weöres Sándor fordítása)

A Paean tehát Budai Parmenius Pannóníából Albionba vezető utazásának
hálaadó emléke - sajnos, éppoly kevés utazási konkrétummal. mínt Szepsi
Csombor második éneke. Ráadásul nem is igazán "hazatérő" a Budáról elszár
mazott szerző, hiszen Albion mégiscsak második otthona, az odáig vezető pereg
rtnácíó pedig inkább nyugalmas tanulmányút volt, semmint izgalmas kaland
sorozat. Igazi epibatertumot akkor írhatott volna, ha expedíciójuk sikerrel visz
szatér Amerikából a kibocsátó angol kikötőbe; ha nem teljesül be a rutinos
retorikai közhely "a hajótörő víz örvényéről . .." Személyesség és líraiság más
részt sokkal inkább a parafrázis alapjául szolgáló CIV. zsoltár kiválasztásában
érvényesül. Ez a hatalmas psalmus, a létezés teljességének monumentális lírai
látomása, amelyet egykor a Grynaeus Amerika-antológiáját lapozgató Szenel
Molnár Albert is oly ihletetten fordított le, kiválóan alkalmas a Pannóniától
Albíonig tartó földrésznyí utazás áttétéles értelmezéséhez. Valóságos látványosságok
felsorolása helyett a költő a világegyetem végtelen gazdagságan ámul el mámo
rosan, de az isteni teremtő erőt dicsőítve a mindenséget birtokolható ember
örömét, földi otthonosságát ünnepli. Hangneme is patetikusan emelkedett. szinte
ódalan fennkölt Szenczi Molnár Albert, az emberi környezetet kedvvel festegető

kisrealizmus mestere feltétlenül köznapíbb nála.
Jóllehet Budai Parmenius Buchanan verzióját használta mintaként, Szenci

Molnár idézésének jogosságát azzal is alátámaszthatjuk, hogy a kortársi köz
tudat őt szintén polytropus-nak (saját szótárával fordítva: "járt-költ, látott-hal
lott embernek) tartotta. Német pártfogói már 1603-ban úgy beszélnek róla,
mint aki "multas urbes et populos vidit", Filiczky János pedig az 1607-ben
megjelent Psalterium Ungaricum elé írott üdvözlő versében Molnár Albertet
úgyszintén az először Ulyssesre alkalmazott [ellemzéssel illette:

Midőn ezt jól látná az Molnár Albert,
(Azki sok országot látott és tengert) ...

Természetesen maga Molnár Albert is jól ismerte e szólást: a latin-magyar
szótár 1621. évi kiadásának ajánlólevelében a sokat peregrinalt Anhaltí Keresz
tély herceg éppúgy megkapja a polytropus [elzőt, mint a homéroszi elismerést:
" .. ,mores hominum (iam ab adolescentia) late perspexit et urbes".

Zsoltárparafrázis miként fejezheti ki a reneszánsz kori felfedezések és hajó
zások élményét és eszméit - külön tanulmányban vizsgáltuk ezt már, amikor
Szenel Molnárról és a CVII. zsoltár genfi kiadású Amerika-kiadványba való
bekerüléséről széltunk. Megint Parrneniusra fordítva a szót, itt most azt hang
súlyozzuk inkább, hogy London mellett Genf volt az európai protestantizmus
másik fővárosa, ahol ugyancsak riadalommal tapasztalták. hogy a megtérített
amerikai benszülötteket katolikussá keresztelik. A De navigationéban megsze
mélyesített Amerika többek közott azt panaszolja:

... én ki előbb a halottak
szellemeit tiszteltem tévelygőn, s aki jobbat
vártam tőled: az istenedet -, most embereket kell
oltárokra emeljek, tuskót, szobrot imádjak.

(Csorba Győző fordítása)
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A Beza verzioja szerinti CVII. zsoltár a franciák brazíliai gyarmatalapítási
próbálkozásának kísérő akkordja ("... követtük, ami a CVII. zsoltárban írva
vagyon" - írja Jean de Léry a Historia navigatíonis in BrasHwm vihar-jele
netében), s alig korábban, mint ahogya Cf V, psalmusból angol földön, Sir
Humprey Gilbert newfoundlandi expedíciójának behajózásakor készült parafrázis.
Beza és Buchanan zsoltárai ráadásul Genfben kozös kötetben is megjelentek (az
1576-os kiadás ajánlása a Parmeniust is pártfogoló Dudrth Andrásnak szól í),
Illetve ami a Buchanan-zsoltárokkal kapcsolatban még lényegesebb: már 1577
ben helyet kaptak Zwínger Methodus apodemica című utazási módszertana
függelékében is. Persze erősen válogatva: Zwínger a CXXXIX., XCI., CXXVII.,
CXIV. és a CXXVI. zsoltárt közölte.

A magyarországi Parmenius-kutatás egyik fontos feladata efféle összefüg
gések további feltárása lehetne, s szembe kellene nézni azzal is: mít ismerhetett
Parrnenius a XV-XVI. századi verses utazási irodalomból. Mindenesetre fel
tűnő, hogy Nicolaus Reusner népszerű latin verses útirajz-antelógtája éppen az
ó wittenbergí tanulása (1579) és Angliába érkezése (1581) között hagyta el a
nyomdát: 1580-ban, Európa kellős középén Bázelben. Aki két év múlva meg
írja a De navigatíonét, nem valószínű,'hogy elmulasztott megvásárolni vagy
legalább megtekinteni egy Ilyen könyvet. Ebben pedig egyéb magyárok mellett
Janus Pannonius Marcel1us-dicsénekének utazási részleteit is megtalálhatta. Még
inkább kizárt dolog, hogy Janus Pannoniusnak legalább történeti létezéséről,

sorsáról, hírnevéről ne lett volna tudomása. A ráckevei Skarica Máté Szegedi
Kis István-életrajzát, amiben Janus Pannoniusról is szó esik, nem ismerhette
még, de az Angliában is perearlnál-i Skaricától miért ne hallhatott volna róla?
Kolozsvár hasonlóképpen lehetett közvetítő, mert mínt Janus Pannonius és a
magyar irodalmi haqyomány című tanulmányában Bán Imre megjegyzi: felte
hetőleg Skarica is Kolozsvárt szerezte Janus-ismereteit, itt ugyanis éppen annak
a Károlyi Péternek volt a tanítványa, aki 1567-ben kiadott verstanában Janus
idézetekkel példálódzik.

Ha nincsen is m-g kapcsolatukra biztos filológiai bizonyíték, ha kettejük
Iatinságát egy évszázad választja is el egymástól, feltétlenül jogosnak érezzük
Klaniczay Tibor adatoknál többet mondó távlatos összevetését arról. hogy Budai
Parrnenius István pályája ,.a magyar humanizmus története szempontjából
magában rejt néhány általános tanulságot. Budai Parmeníus ugyanis valahogy
olyasféleképpen közeledett az Erzsébet-kori Angliához, rnint eqykor Janus Pan
nonius a Quattrocento Itálíáíához. Mindketten jól választottak, Európának azt
az országát, mely akkor fejlődésnek. a gazdasági, társadalmi, kulturális hala
dásnak az élvonalában járt. Janus Pannonius azt, ahol a reneszánsz kezdődött,
s első fénykorát élte, Parrnenius pedig azt, ahol utolsó felragyogására kerül
sor, s ahol történelme lezárult. Mindketten új költői nevet vettek fel az új
országban... ; mindketten' bekerültek a legjobb intellektuális környezetbe, s a
legkorszerűbb eszmék, gondolatok forgatagába. Mindketten a török ellen harcoló
magyarság hőstetteinek megéneklését érezték igazi kötelességüknek. de ennek
egyikük sem tett végül is eleget. Ehelyett mindkettőt egy ú], szebb, civilizált,
polgárosult világ igézete ragadta magával, s lettek mindketten a humanizmus
legszebb reményeinek énekesévé."

Budai Parmeníus István Angliában kibontakozott utazási irodalmi munkás
sága műfajtörténetí szempontból különösen fontos és tanulságos. Szűkszavú

amerikai levelét leszámítva a latin nyeívű verses forma antik eredetű, legha
gyományosabb válfajának képviselője. David Quinn - ahogy Klaníczay mond
ja - mégsem habozik kijelenteni, hogy Parmeníus halálával ,.az angol felfe
dező utazások elvesztették a maguk Carnoénsét", Camoéns XVI. századi por
tugál nemzeti eposza, az Os Lusíadas azonban anyanyelvi remekmű, s ha tör
ténetesen Parmeníus el is készülhetett volna hajózási hősí énekével vagy epo
szával, az a tisztes latin hősköltemény hozzávetőlegesen úgy viszonyulhatott
volna portugál kortársa művéhez, mint mondjuk, Petrarca latin Africája Dante
olasz Divina Commediájához. Klaniczay finom Janus Pannoníus-e-Parmenius
párhuzama azért is szerencsésebb, mert a közös - jóllehet évszázadnyi különböző

ségű - latin nvelvűség tekintetében is érvényes. A latinul kiképzett magyar
Parmeníus számára Londonban persze elképzelhetetlen más nyelvi lehetőség,

mínt a latin, a propagandisztikus célzatosságnak pedig kiválúan megfelel. a
verses forma is. A descríptióhoz, a tulajdonképpeni útleíráshoz azonban alkal
matlan, márpedig az utazási irodalom vezető és jövőbe mutató műformája a
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prózai leírás. A mienknél jóval fejlettebb, más földrajzi és létlehetőségek kö
zött fejlődő nyugat-európai irodalmakban a verses formák elsőbbsége vagy
hosszú uralma egyáltalán nem törvényszerű, illetve párhuzamos a prózaval vagy
lényegében akár hiányozhat is. Gondoljunk például Marco Polo vagy Kolumbusz
nemzeti nyeívű útibeszámolóinak kezdeményező, műfajteremtő szerepére, A ki
tágult földrajzi világkép költői-lírai értelmezése, a látnivalók versbe darabolása
következésképpen előfok, irodalmunkban különösen sokáig prolongálódott kény
szerű következmény. Minden impozáns világirodalmi összefüggés ellenére éppúgy
áll ez JanusPannoniusra, mínt Balassira, akinek lírai transzponálásat lépten
nyomon Janust juttatják eszünkbe. Kettejük mírident költészetté asszimiláló
természete (ami irodalmi fejlődéstörténetünkre vonatkoztatva aránytalanságok,
egyoldalúságok következménye. is) legalább annyira összemérhető, mint Janus és
Parmenius humanista életsorsa.

Janus Pannonius és Balassi Bálint nem földrajzi írók vagy útleírók, a re-
. neszánsz kori felfedezések világkép tágító hatásából lírikusként is mégis többet,
távlatosabbat képesek érzékeltetni, mínt a XVI. századi latin ntazásí versezet
"hivatásos" magyarországi képviselői (Rubigallus Pál, Kassai Zsigmond David,
Hunyadi Ferenc, Deidrich György). "Tíz igén többet nyomsz, mint más nagy
rakás szón" - írta meateréről Rimay János, és ez a jellemzés nagy rakás szót
összehordó említett derék poérák és Balassi viszonvára is vonatkoztatható. A
hazai latin verses útirajz szerzőínek szűkös szemhatára természetesen nem is any
nyira Balassíval, hanem Budai Parmeníus Istvánnal összemérve tetszik ki igazán.
A világpolitikai tájékozottságú Parmenius a kérdés és a műíaí alapos ismeretében
a kor legnagyobb utazási témájához nyúl, ráadásul személyes részvételével
hitelesíti költői vállalkozását: a Themze torkolatától az amerikai partokig vi
torlázik. Hazai kortársai Közép-Európában utazgatnak, céljuk csupán az egye
temjárás vagy legfeljebb főrendűek kísérése, illetve követi megbízásteljesítés,
és költői becsvágyuk sem igen több. mint latin humanista versgyakorlat bemu
tatása, történetesen utazási témán. De ne vessünk rájuk követ: a Parmeniust
predesztináló nagy lehetőségek egyiküknek sem adathattak meg itthon.

Az elmaradott hazai viszonyok közepette nemhogy egy Parrneníus-típusú
vagy azt megközelítő verses utazási mü nem jöhetett létre, de a nemzeti nyelvű

prózai útleírás is nagyon későn bontakozhatott ki a latin verses es prózai előz

ményekből. A polgári szemléletű Europica varietas megjelenésére majd csak a
magyar késő-reneszánsz időszakában kerülhet sor, és bár az útikönyv színtere
törvényszerűen Nyugat-Európa, indítéka már nemcsak az egyetemjárás. De ezzel
még a hagyományosabb verses forma sem áldozik le: az Europica varietasnak
míntegy a verses párdarabjaként jelenik meg 1626-b'ln Kecskeméti Gergely
Ulysses Pannonicusa a századelő legnagyobb szabású, fejedelmi megbízásból
szervezett főúri peregrínácíoiáról, a Bethlen-fiúk ugyancsak nyugat-európai
utazásairól. S hogy teljes legyen végül a Parmeníus-rnű kínálta tanulságok sora:
utazási elméleti munkák készülnek ugyan magyarországi szerzők tollából, út
leírás-antológia terve azonban fel sem merül.

Mert fel sem merülhet, hiszen még Balassi Bálint világi versei is csak
kéziratos formában hagyományozódnak.

Jegyzetek: A cfmválasztással Acs Tivadar alább említett cikkét követem. B. Qulnn és
NeU M. Cheshlre monográfája : The New Found Land of Stephen Parmenius. The life
and writings of a Hungarian poet, drowned on a voyage from Newfoundland. 1583. Uni
versity of Toronto Press, 1972. Qujnn magyarul megjelent összefoglalása: Budai Parmenlus
István: az elsö magyar utazó l1:szak-Amerlkában. ItK 1974 203-210. Klnnfczay Tibor Isme
retterjesztő tanulmánya: Jegyzetek Budai Parmenlus Istvánról. = Hagyományok ébresztése.
Bp. 1976. 225-241. (Angolul: A Contribution to the Stephen Parmenlus Research. Acta
L'ttnaria, 1976. Tomus XVIII. 191-200.) Vb. még: Krop= Lajos: Budai Parmenlus István.
Századok. 1889. 150-154., Acs Tivadar: Egy tengerbe veszett magyar humanista költö a
XVI. században. FK. 1962. 115-122. (Quinn és Klamczay míridkét köztemény hibáira rámutat.),
Makkai László: Az Erzsébet-kori Anglia magyar szemmct. Itlet és Tudomány, 1974.
május 24., Rapcsák János: Az eísö magyar Amerilm földjén. Budai Parmeuius István.
f~let és Tudomány, 1974. július 18. (Szakmaibb szfnezetü változata Quinnék monográfíá
jának ismertetése: FK 1974. 486-489.) A Quinn-idézet: Itk 1974. 206. A De navlgatione
fordítása Csorba Győző, a Paeané Weöres Sándor munkája (a Paean nyersfordítását
Kulcsár Péter készítette, a De navigatione prózai fordftása: Acs Tivadar: I. m. 118-122.).
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RADNÓTI SÁNDOR

AROM
Egy téma és egy kép

l. Valamit a romról

Georg Simmel, a nagy német tudós írt egyszer a század elején a rom eszté
tikai hatásáról. Arról, hogy a természet ilyenkor a művészí bevégzettségből egyet
mást visszavesz, s új egyensúlyt teremt. amelyben "valamilyen emberi művet

mint természeti produktumot érzékelünk". Bár Sirnmel gondolata megkülönböz
tette a tájba szervesen beilleszkedő romot a rombolás eredményétől. Ö még az
antik római romok gyakori csúfságát is abból eredeztette. hogy rajtuk "az emberi
rombolás nyomai vehetők észre - ez pedig ellentmond az emberi mű és a
természeti hatás ellentétének, amelyen a rom jelentősége alapul". A római rom
persze sokaknak tetszhet, s akiknek nem, másképp is magyarázhatják. De sen
kinek sem "tetszhet" a drezdai Miasszonyunk-templom lebombázott állapotában,
ahogy emlékül megtartották.

A régi rom azonban - míndannvían tapasztaljuk - valóban gyakran kelt
esztétikai élményt, s hatásába belejátszik azoknak az embereknek elképzelt
sorsa és érzése, akik számára vár volt a mai kőhalom. A bús düledék az euró
pai melankólia történetének egyik legpróbáltabb attribútuma volt, de a mélabú
nem szükségszerű kisérő szólama a rom hatásának. Ami szükségszerű, az a
hagyományba való beágyazottság érzése, az örökségé - s a történelmi gyakorlat
tudata úgy támad föl, hogy az épületből kilúgozódik minden gyakorlatísága, az,
ami az iparművészetek mellett egyedül őt jellemzi a művészetek közül, a
használati cél, a felhasználhatóság. Nyilván a legszélsőségesebb példa ez arra,
hogy a műalkotás az időben elveszíti eredeti tárgyi tartalmait, tárgyi világának
konkrétságát, anélkül, hogy valóságtartalmát - világát - elveszítené. Csakhogy
- éppen mert épületről van szó - a használhatatlanná válással a rom elveszített
valamit. amit más művészetek meg tudnak őrizni, amikor az idő múlásával el
veszítik velük született tárgyi tartalmaikat, s amit megőriz az épen maradt
épület is, bár a Doge-palotát már nem a doge lakja, s az istenházába esetleg
engedetlen szívvel lépünk. Elveszítette azt, ami a régi műalkotások befogadásá
nak éppoly fontos tényezője, mint a közte és köztünk eltelt idő, a múltidö
felidézése, az emlékezés: a jelellidöt. minden ma és ránk ható mű egyldejűségét.

Csonkaságuk ennyiben csonka hatást eredményez: a romok visszavonhatatlanul
a múlthoz tartoznak: az és csak az rögzül bennük, megrnerevednek, nem tölte
kezhetnek ú] tárgyi tartalmakkal. az idő monumentumai ők a jelenben. (Néha
persze mégis új tárgyi összefüggésbe kerül a rom. A bautzeni Míklós-templorn
főhajójának nyitott falai közt évszázadok óta temető van s a kettő együtt
nyugodt-szép hatást kelt. Csakhogy könnyű belátni, hogy a régi temető, amelyet
gyakran neveztek az idő hullámzó tengerének, éppenséggel erősíti a megnevezett
hatást. Most már a romok és sírok szímbíózísa a múlt emlékműve.)
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