
Erkölcs és irodalom

RÓNAY LÁSZLÓ

A magyar irodalom kezdetei

6siemlékek

Máig sem jutott nyugvópontra az a történészek, régészek, néprajztudósok, ir0
dalmárok és antropológusok közötti vita, vajon a magyarság kultúrájára, a finn
ugor hagyomány vagy a türkökk.el való találkozásunk (nekik köszönhetjük a
hungarus nevet) hatott-e inkább. Kétségtelen, hogy az írással kapcsolatos szavaink
török eredetűek. A különféle ágak közül a népdalok ősi gyökereit ismerjük a lega
laposabban Bartók Béla és Kodály Zoltán jóvoltából. Utóbbi nem egyszer figyel
meztetett arra, hogy népzenénk ötfokú hangrendszere egészen régi, közös örökség.

Ennek az ősi örökségnek a képviselői, a magyarság vallásos életét kezdetben
meghatározó és irányító sámánok és a jelenlegi hazában való letelepedés után
új kultúrát meghonosítani igyekvő papok és szerzetesek. között természetesen
hamarosan öldöklő harc indult meg, hiszen a kultúra nemcsak egy sajátos ön
kifejezés megnyilatkozási formája volt, hanem a régi és új eszmék összecsapá
sának színtere is. Bizonyára szép számban múködtek a magyarok körében ének
mondók, akik az elhunyt vagy az élő vezér dicső tetteit zengték, s még az sem
egészen lehetetlen, hogy ezek a dicsőséges tettek epikus formát is kaptak. Sajnos
a magyarság zaklatott történelme során a múlt rengeteg emléke tűnt el vagy
lappang ma is, így hálás pozitivista feladat lehetett ugyan egy-egy ilyen feltéte
lezett ősi eposz rekonstrukciója, meglévő és hiteles adatokra azonban aligha
lehet hivatkozni velük kapcsolatban, ha csak nem ilyenek a középkori krónikák
egyes leírásai. Azt sajnos tudomásul kell vennünk, hogyafinneknek sikerült
rekonstruálniuk nemzeti eposzukat, a Kalevalát, az észteknek a Kalevipoeget, ne
künk viszont csak mondatöredékeink vannak, s néhány olyan lírai alapforma
meglétére sikerült visszakövetkeztetniük a kutatóknak, melyek ősi gyökrei nyil
vánvalóak, szövegük azonban, - részben a használatban való folytonos válto
zások miatt - nem végleges. Eppen ezért megkülönböztetett szeretettel őrizzük
annak a néhány ősi mondának emlékér, amelyek a magyarság történetének ko
rai szakaszára utalnak. Közismertté tette ezek közül a csodaszarvas-mondát
nagy költőnk,Arany János, a Rege a csodasmroasróI ámú feldolgozásban, s még
a huszadik században is ismertek voltak azok a mondagyújternények, amelyek
ból gyerekek is megtanulhatták, hogy Arpád fehér lovon vezette a honfoglaló
kat. Az ősi énekek közül fennmaradt némelyik tartalmi váza, amely arra enged
következtetni, hogya kalandozó magyarok egyik-másik vezére legalább olyan
csodálatos erővel rendelkezett, mint Homérosz hősei. Nyilvánvaló, hogya ko-
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lostori irodalom múvel6i mindent megtettek azért, hogy e pogány nyomokat
eltüntessék az olvas6k tudatából, ugyanakkor azonban fel is használták ezeket
a régi mondákat és énekeket - amelyek formáját sem ismerjük -, egynémely
elemükkel színesítve a szentek legendáit és a lovagi kor h6seinek életrajzát.

Ennyi és nem több, amit egy sajátosan ősi magyar kultúra és irodalom meg
létéről sejthetünk. A következő korszakban, a mai Magyarországon és környé
kén történt letelepedés után ez az ősi kultúra egyre többet veszített korábbi
egyéniségéból, hiszen az a civilizáció, mely mindenek előtt a bencés szerzetesek
múködéséhez köthető, alig-alig különbözik az európaitól. Legfeljebb az a tény
jelent némi eltérést, hogy az egyházi kultúra számottevőerősödésemellett jóval
vértelenebb volt nálunk a lovagi kultúra, városiról pedig évszázadokig alig lehet
szólni.

Bencés hatások

Lényeges sajátossága a régi magyar kultúrának, hogy kialakulása a bencés-re
formmozgalommal párhuzamos. A térítő munkát a csehek apostola, Szent Adal
bert kezdeményezte, s Pannonhalmán is cseh anyanyelvú bencés szerzetesek
telepedtek meg, akiket Szent István király az első ma ismert magyarországi
oklevélben nagy birtok uraivá tett. Hamarosan monostorok múködtek Bakony
bélben, Pécsváradon, Zoborhegyen és Zalavárott is. Híres a tihanyi bencés apát
ság és a Szent László király által alapított somogyvári, amely 1991-ben volt
kilencszáz éves! A nagyobb központok mellett viharos gyorsasággal születtek a
kisebb alapítások, amelyeknek igen nagy szerepe volt az írásosság megteremté
sében és elterjesztésében. Az írás elsajátításához természetesen iskolákra volt
szükség, de mellettük hamarosan működni kezdtek a könyvtárak és az eleinte
hatalmas költségeket felemésztőmásoló műhelyekis. Az irodalom nyelve a latin
volt, de már a legelső oklevelekben is felbukkannak olyan magyar helynevek és
kifejezések, melyek révén a kor nyelvhasználatára következtethetünk. Jogi és
eseménytörténeti szövegek voltak az elsők, de alighanem már a 11..században
íródtak olyan történeti munkák, amelyek a magyarság múltjáról adtak képet. S
mivel már László király idejében szentté avatták Istvánt, a magyarok első kirá
lyát, Imre herceget, fiát és nevelőjét, Gellért püspököt. megszülettek az első

magyar szentek legendái, amelyekben a kor igényének megfelelően termé
szetesen igen gyakoriak voltak a csodás elemek. Ezek azt bizonyítják az áhítatos
olvas6knak, hogy égiek és földiek között lehet átjárást teremteni a szorgos imád
ság és a rendszeresen gyakorolt aszkézis révén.

A legendákhoz hasonlóan az egyházi célzattal írt versek és drámák is az
európai hagyományba ágyazódnak, annak kialakult formáit és közhelyeit köve
tik. Meglehetósen nehéz megállapítani, vajon e szövegek valóban Magyarorszá
gon születtek-e, épp ezért különleges becsülete van a Mira Mater extitisti kezdetú
Mária-szekvenciának, amely bizonyára magyarországi szerző múve.

Más volt a helyzet a prédikációkkal, hiszen ezeket magyarul kellett elmon
dania a papnak, lévén igen szűk azoknak a rétege, akik tudtak latinul. A Halotti
beszéd és könyörgés az első teljes magyar imaszöveg, amely átvészelte a történe
lem viharait, s azt bizonyítja, mennyit köszönhet a magyar nyelv a szerzetesek
nek, akik igyekeztek minél hajlékonyabbá tenni, s egyéni érzések kifejezésére is
alkalmassá formálni mondatfúzését.
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Történeti művek

A 13. és 14. században is a történetírás volt a legfontosabb irodalmi múfaj. Egy
13. századi kódexben maradt fönn Anonymus: Gesta Hungarorum című munkája,
amelynek szerzőségekörül még ma is viták dúlnak az irodalomtudományban.
Kétségtelenül izgalmas feladat eldönteni, hogyaP. dictus Magister, Péter vagy
Pál nevének rövidítését jelzi, netán az előző - de elveszett - lapon említett
névre utal vissza (Praedictus). A lényeg mégis az, hogya szerző a magyarok
őshazájátólGéza uralkodásáig tekinti át a történelmi eseményeket, s ha koncep
ciója kialakításakor nyilván tekintetbe vette is a kor uralkodó nézeteit és meg
bízója elvárását, rengeteg fontos történelmi adatot őrzöttmeg az utókor számá
ra, s annak is bizonyosságát adta, hogyatehetségesebb történetírók milyen
biztonságosan éltek a rímes prózával, melyet olykor verssé alakítottak át.

A történetírók számára bizonyára kedves kötelesség volt kielégíteni megbí
zójuk vagy kenyéradójuk kívánságát, mely olykor abban a csek.élységben mu
tatkozott meg, hogy az illető nemzetséget kellett a valóságosnál fontosabbnak
mutatní, plykor a magyar történelem meghatározójává, irányítójává fetisizá1ni.
Igy tett Akos mesier, aki a régi történetszemlélet radikális átértelmezésével pró
bálkozott gestájában, kiemelve az Akos-nemzetség igen lényeges szerepét. Az
olasz műveltségű Kéza: Simon viszont ízig-vérig királypárti volt, s azt is felismer
te, hogy a magyarság iránt külföldön megmutatkozó ellenszenvet csak akkor
csökkenthetí.ha szakít előadása során a hihetetlen, igazolhatatlan mesés felté
telezésekkel. Igy született az a zseniális ötlete, hogy a magyarokat rokonítva a
hunokkal, egy nagy hagyományú, hajdan világhódító nép jogos kivá1asztottság
tudatának lehet szószólója. Kézai Gesta Hungarorumja, amely a 13. század vé
gén íródott, nemcsak azért érdekes munka, mert koncepcióját következetesen
megvalósítja, hanem azért is, mert korszakról korszakra felmerülnek olyan vé
lekedések., amelyek az ő elképzelésére támaszkodnak, úgy hivatkoznak rá, mint
hiteles történeti kútfőre, akit a későbbi szerzők tudva és akarva meghamisítottak
volna. A hun-magyar rokonság koncipiá1ásával alkalmat adott kései folytatói
nak, hogy megteremtsék a két nép közös mitológiáját, s ezzel a magyarság
létének, történetének olyan sorsszerű tudatát, a kiválasztottságnak olyan büszke
glóriáját alkották meg, amely sokszor megakadályozta a racionális gondolkodás
és a józan tettek. érvényesülését.

Az Anjou-házból származó magyar uralkodók (Károly Róbert és Nagy Lajos)
krónikásai az erős, hatalmas, kiválasztott király képét hangsúlyozták, s igyekez
tek a sikertelen vállalkozésckat is a lovagkor nemes eszményei megvalósuIása
inak átstilizá1ni. Igy tett a különben igen tehetséges. Küküllei János is Nagy ÚljOS
király e1etrajzát szerkesztve.

Látszatra rendkívül pontosan és hitelesen építette föl munkáját, hiszen bele
dolgozta a hozzáférhető források adatait, s egy-egy kancelláriai adományozó
irat nagyszerű alkalmául szolgált, hogy az adományozó kiválóságát zengje.
Egyébiránt az ő művében is kisért a jellegzetes magyar betegség: a tények he
lyett - melyek nem mindig voltak oly nagyszerűek, mint amilyennek mutatta
őket - inkább lovagi ideálképeket rajzolgatott, s fényes győzelmek egész sorát
koncipiálta; hitelessé csak ott vált, ahol az öregedő király lelkiségét ábrázolta.
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Lírai kezdemények

Az Anjouk százada után a történetírás hosszú ideig visszaszorult, annál fonto
sabb lett a hirnnuszköltészet, amely a későbbi világi líra alapjait is megvetette.
A magyarországi himnuszköltészet jellegzetes egyéni műfaj, a historia rythmica,
himnuszok, antifonák és responsoriumok együttese, a magyar szentek legendá
inak liturgikus célra történt átköltése. A szerzetesrendek emellett saját szentjeík
verses offidumait is megírták, a domonkosok Szent Margitét, a pálosok Remete
Szent Antalét, s ezekben az európai hagyományba illeszkedőverses művekben
olykor jellegzetesen magyar érzések is kifejezést nyertek, s megfogalmazódott
bennük egyfajta történetkritika is.

A ferences és domonkos rendi apácák nem éppen magasrendűlatin tudásuk
ról voltak nevezetesek: számukra le kellett fordítani a liturgikus szövegek egy
részét, s a nemes hölgyek is igényelték a szép magyar nyelvű imádságokat. Az
els6 teljes magyar nyelvű vers, az Ómagyar Mária-siralom - amelyet 1922-ben
fedeztek csak föl - alighanem ilyen ,célzattal íródott s benne nagy művészi

ernvel fejeződik ki a misztikus érzés. Epp ez a művésziség sejteti, hogya vers
nem előzmények nélküli, sajnos ezek egyelőre ismeretlenek.

A misztikus életérzés bemutatására való törekvés e kor népszerű olvasmá
nyait, a legendákat is jellemzi, mindenek előtt a domonkos apácák üdvösségre
vezérlő Margit-legendáját, amelynek egyik legérdekesebb része Margit kolostori
életmódját tárgyalja, s a szent jellemvonásai mellett az emberéit is hitelesen mu
tatja be. Megmutatkozik a legendában a szociális kritika is: a latin nyelvben
jártas, a kanonizádó jegyzőkönyveitalaposan ismerő szerzö, aki alighanem a
14. század második felében készítette művét, elég élesen bírálja a királyi udvar
és a főpapok erkölcstelen életvitelét, azt a szellemet, amely ellenében Szent Fe
renc igyekezett megújítani az egyházat, amikor azt a szegények és kivetettek
reménységévé formálta.

Nem véletlen, hogy az 1370 körül magyarra fordított Ferenc legenda is páratlan
népszerűségnekörvendett. A kedves, naivepizódokból egybeszőtt történet bi
zonyára a ferences apácák olvasmányául szolgált, s azt bizonyította ékesszólóan,
hogy az isteni kegyelem nem ismer lehetetlent: beavatkozásával megszabadul
hatunk bűneinktőlés szembeszállhatunk a világban tapasztalható rosszal.

Biblia fordítások

A középkori irodalom nemzeti nyelvűségének,a latintól való elszakadás folya
matának hatalmas lendületet adtak a bibliafordítások. A különféle laikus mozgal
mak, s az egyház által eretneknek nevezett irányzatok elsősorbana parasztság
körében hatottak. Az ebből a néprétegből kiemelkedettek hamar fe1ismerték,
hogy meg kell szüntetni az írás magyarázatának, értelmezésének privilégiumát,
s ennek leghatásosabb eszköze az eredeti szöveg hiteles fordításának elkészítése.
Nem véletlen, hogy az elsö nagyigényű magyar bibliafordítást két szerémségi
magyar pap, Tamás és Bálint készítették, akik a huszitákat tűzzel-vassal írtó fe
rences inkvizitor elől sietve távoztak Moldvába, s itt tettek pontot művük végé
re. A fordítás elkészítése közben hívek maradtak a Vulgátához, megdöbbenést
azzal keltettek, hogy a korban meglehetősenelhanyagolt ószövetségi részeket,
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kivált a próféták fenyegető, apokaliptikus látomásait is beépítették a szövegbe.
Ez utóbbi részeket nem volt nehéz a korra érteni...

Nem csoda, hogya Huszita biblia nem lett áltaIánosan elfogadott és ismert
olvasmány. A különféle szerzetesrendekhez csak részletei jutottak el, s a huszita
mozgalom szétverése után a kézirat is részeire szakadt. Döntő jelentőségenem
a fordított szövegek aktualízálásra is alkalmas voltában rejlett, hanem inkább
abban, hogy megteremtett egyfajta írott nyelvi normát, amely hozzájárult a sok
féle, egymásba folyó nyelvjárások írásbeli egységesüléséhez is.

Kulturális felvirágzás

A magyar történelemnek talán legfényesebb korszakát képviseli Hunyadi Má
tyás uralkodása, amely igen jelentős kulturális eredményeket is hozott. A szer
zetesrendek körében nagy változások kezdődtek,kivált a ferencesek, a domon
kosok és a pálosok élvezték a Hunyadiak jótékony támogatását. Egyházi veze
tésú vallásos egyesületek (fratemitasok) jöttek létre, ameIyeknek értékes könyv
tárai voltak, tagjai kéziratmásolással s a meglévőkból újak kompilálásával fog
lalatoskodtak. A szerzetesrendekkel összefogva misztériumjátékokat rendeztek,
amelyeket hatalmas nézőközönségcsodált meg. Egyre-másra születtek a nagy
szerű kívítelezésű,művésziszempontból is méltánylandó kódexek, amelyekben
gyakran szerepelnek Iatinról magyarra fordított prédikációs szövegek. A meg
lehetősen csavaros szellemi mutatványok, amelyekben oly nagy ügyességgel
vitézkedtek a kor teológusai, vajmi kevéssé érdekelték az egyszerűbb hívőket

és a magasabb műveltségbólalig részesült apácákat sem, számukra e tanokat
és finomságokat közérthetővé épp a prédikációk, a korszak népművelésének

legfontosabb és leghatásosabb eszközei tették. A kései kolostori irodalomnak
talán legjelentősebbalakja, Temesvári Pelbárt (1440-1504) is ilyen célzattal prédi
kált mind nagyobb lelkesedéssel.

Pelbárt ferences szerzetesként kerűlt a krakkói egyetemre tanulmányait végezni,
s onnan 1471-ben teológiai doktorátust szerezve tért haza. 1483-tól rendje budai
főis,kolájándogmatikát tanított, majd Esztergomban működött,utóbb ismét Budán

Eletének legnagyobb művén, a Pomerium sermonumon majdnem tíz évig dol
gozott. A beszédgyűjtemény darabjai valószínűlegnem hangzottak el. A szerző

Aquinoi Szent Tamással szemben nagy vehemenciával védelmezi a ferences
Duns Scotus igazát, valószínűsíthetjük azonban, hogy vélt hallgatóságát a két
egyházdoktor tanításának különbségei aligha foglalkoztatták. Pelbárt maga is
tisztában volt azzal, hogy nem éppen könnyű teológiai anyagát közérthetőbbé
kell tennie. Ennek érdekében példákkal és legendákka! színezte előadását. Leg
fontosabb forrása e tekintetben természetesen a páratlanul népszerű Legenda
Aurea volt, de felhasználta az antik klasszikusokat, sót a magyar mese- és mon
davilág egyes elemeit is bedolgozta prédikációiba.

Tapasztalatainak és ismereteinek összefoglalásául Aureum Rosarium Theologiae
ámű teológiai kézikönyvét szánta. 1500-ban fogott hozzá, de csak két kötetével
készült el. A befejezése a ferences rend másik büszkeségére, Laskai Osvátra várt,
aki ugyancsak kiemelkedő alakja volt a prédikációs irodalomnak. Szemléletére
szigorú erkölcsisége a legjellemzőbb, s fontos, sok változatban tovább élő gon
dolata, hogy a törökök csak azért érhettek el egyre nagyobb hadi sikereket, mert
a magyarság megromlott, s bűnei miatt Isten ellene fordult.
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A bűnös nemzet képzete

Mintha a történelem igazolni akarta volna felfogását: Magyarország egyhamar
elveszítette azt a súlyát és nemzetközi szerepét, amelyet a Hunyadiak alapoztak
meg. A mohácsi csatavesztés (1526) következtében a magyarság Európa folyvást
szorongatott, önállóságáért küzdö kis népei közé süllyedt vissza. Ebben az idő

szakban írta prédikációit a lövöldi karthauzi rendház vagyonkezelője,akinek
nevét sem tudjuk, így Karthauzi Névtelenként tartjuk számon. Legend.áinak gyúj
teményét az Erdy-kódex őrizte meg az utókor számára. Műve előszavában vi
lágosan kimondja, hogy új korszak jött el, s az eretnekségeknek, s a nemzetet
ért sorscsapásoknak csak úgy lehet gátat vetni, ha visszatérünk a biblia szelle
rniségéhez, s mindent megteszünk azért, hogy a szentírási elvek és eszmények
válogatás nélkül mindenki életét és szemléletét áthassák. A program világos: az
ismeretlen karthauzi ugyanazt hirdette, amit a reformátorok: anyanyelven kell
olvasni a Szentírást. A jelek szerint fogalma sem volt arról, hogy ilyen fordítás
már elkészült, hiszen keményen ostorozza kortársait, hogy lustaságuk miatt nin
csen magyar biblia. Ó is azt a gondolatot variálja, amit az apokalipszis közelsé
gétől áthatott többi prédikátorok, akik a törököknek a kereszténységen aratott
győzelmeita világban tapasztalható bűnökkel hozták összefüggésbe és komoran
prófétáltak a világ végéről. Szembeállítja a múlt tiszta és nemes erkölcseit a jelen
romlottságával. Ezt a célt szolgálják a beszédei közé iktatott legendák, amelyek
ben sok a fantasztikus, novellisztikus elem, de a múlt magyar szent királyairól
szólva történetszemléletének józansága is figyelemre méltó.

E novellisztikus elemek mind erősebben szövik át a kései kódexek legenda
anyagát. A szentek életének és csodatetteinek elbeszélése során egyre inkább
megfigyelhetó egyfajta szépírói igény jelentkezése, amely olykor a legenda szer
késztésében (Barlám és Jozefát legendtíja), olykor a kalandok érzékletes előadásá

ban (MakJírius-legenda) jut érvényre. Akad e kései legendairodalomnak olyan
darabja is, amelynek írója már arra is gondot fordított, hogy hősének lelkiségét
is behatóan mutassa be és kellően indokolja gondolkodásának fordulatait. Az
Elek-legenda nem véletlenül lett ennek az időszaknak talán legnépszerűbbmin
tadarabja. Ebben is, de a nagy népszerűségnekörvendő példákban és látomá
sokban is megfigyelhetó a korábbi, elsősorban az aszkézis dicséretét zengő mín
táktól való tudatos eltávolodás: a történetek színesek, elevenek, s bennük érde
kes ellentét feszül a szép emberi világ és a borzalmasnak mutatott halál között,
amely már nem feltétlenül a földi élet koronája. Erezhető ebben a szemléletvál
tásban a reformáció hatása is. Az egyházias érzületű drárnák és énekek is akkor
indultak igazán virágzásnak, s hatottak széles tömegekre, amikor a reformáció
tollforgatói felismerték ezek mozgósító hatását. A kolostorokban élő, vagy oda
menekült szerzetesek közül csak a ferences Vásárhelyi András érdemel figyelmet,
aki Szűz Mária litániaszerú dicséretét zengi, hazafias elemekkel is átszőtt neve
zetes Cantilenájában.

Hibás történelemszemlélet

A korszak vége felé Európához hasonlóan Magyarországon is megjelent egy
világiakból álló értelmiségi-írástudó réteg, a deákoké. Tőlünknyugatra a deákok
nagyobbrészt a városi polgárság fiaiból toborzódtak, nálunk viszont a nemes-
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ségb61, s ez természetesen befolyásolta e réteg szemléletét és világnézetét. Az
igazságszolgáltatás ügyeivel foglalkozó kisebb királyi kancellária munkatársai
között hamar feltűntek a világi nemesek, akik lelkes szószólói voltak a közne
messég érdekeinek, a "natio Hungarica" eszméjének, amely minden nemest
egyenlőnekmondott, de ebből az egyenlőségból gondosan kizárta a jobbágysá
got. Most mutatkozott meg igazán, milyen ártalmas magvakat vetett el Kézai
Simon Gestájában, amikor a hun-magyar rokonságot ideologizálta meg. A
szittya-hun eredettel büszkélkedő magyar nemesek lelki szeme előtt egy új vi
lághódító árnyképe lebegett, aki majd eljő és igazságot tesz. Ez a gondolatkör
szövi át Turóczy János nagy gonddal - tizenkét évig - készített Chronica Hun
garorumját (1488), amely a magyar történelmet Attila uralkodásától Mátyásig
tekinti át. Igazi szépírói tehetséggel rendelkezett, művének egyes részei drámai
hatást keltenek.

A deákok közül néhány ügyes verselő is feltűnt. Fő érdemük nem egyéni
hangú, maradandó lírai értékek megteremtése volt, hanem az, hogy tevékeny
ségük nyomán alakult ki a magyar nyeívű világi műköltészet, Nagy kár, hogy
ennek első darabjai szinte teljesen elenyésztek, így szinte semmit sem tudunk
például a szerelmi líra kezdeteiről, holott a múfajnak a nyugati világban ekkor
már nagy alakjai tevékenykedtek. ,

A reneszánszba való lassú átmenet mindenesetre megkezdődött. Erdekes,
hogya nem túlságosan gazdag irodalmi termést hátrahagyó középkori magyar
irodalomban már megszi1árdult néhány olyan gondolati elem, amely a későb

biekben sokféle változatban ugyan, de megőrződött. s irodalomszemléletünket
befolyásolta.

ilyen mindenek előtt a magyarság kiválasztottságának tudata: a keresztény
Európa védelmezőjének büszke, ugyanakkor magára hagyott, tragikusan fensé
ges képe. Ilyen az ősi gyökerek iránt való nem titkolt vonzódás, mely kellő

történelmi anyagot is kapott egyes gestákban és krónikákban. S ekkor szilárdult
meg az a később felmérhetetlen károkat okozó szemléletmód is, amely a nemes
séget tekintette a nemzet gerincének, a nemzettudat letéteményesének. Ennek is
része volt abban, hogya"polgári" irodalomhoz nálunk mindig baljós értelem
tapadt, mintha az idegenből importált képzödmény lett volna, melynek semmi
köze a magyarság nemes, fennkölt hagyományaihoz.

Tény,hogy ép, egészséges nemzettudat kialakulása, annak irodalmi kivetülé
se a mohácsi csatavesztés és Magyarország három részre szakadása után szinte
lehetetlenné vált. A Habsburg-ház irányította részeken még megerősítést is ka
pott a nemesség kiválasztott voltát hirdető szemléletmód, amely egyre nyíltab
ban nevezte hazafiatlanoknak az erdélyi részeken élőket, akik kétségbeesve
egyensúlyoztak a két nagyhatalom, az osztrák és a török között. A török uralom
alá tartozó részeken az irodalomnak csak orális művelésére nyílt rendszeres
lehetőség, s ebben elsősorban a vándorprédikátorok jeleskedtek, akiknek fontos
szerepe volt a nemzettudat megőrzésében és megerősítésében.

A történelmi események paradox következménye lett, hogy a nálunk is ko
moly fellendülést hozó humanizmus, illetve a humanista irodalom képviselői

szembekerültek azokkal a literátus személyiségekkel, akiknek nem volt módjuk
külföldi egyetemet végezni. Már ekkor megfigyelhetőaz a megosztottság, amely
később tragikus következményeket okozott a magyar irodalomban.
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A humanista irodalom I.

A középkori kultúra még virágzott, amikor Magyarországra már beszüremke
dett a reneszánsz kultúra. A királyi kancellária mindig a legjelesebb külföldi
egyetemen végzetteket alkalmazta, s a 15. században ezeket az egyetemeket már
teljesen áthatotta a humanista szellem, amelyet a kancelláriában működő értel
miségiek szélesebb körben is propagáltak, terjesztettek. A közvélekedés szerint
az itáliai egyetemeken oktattak a legmagasabb színvonalon, így a mohácsi üt
közetig oda jártak a kancellisták. Késöbb megnőtt a bécsi és a krakkói egyetemek
tekintélye és vonzása is.

Szűk körű műveltség

Rendkívül izgalmas volna felmérni, milyen mélységben hatott nálunk a huma
nista irodalom, miképp aránylott egymáshoz az írók és olvasák száma. Tény,
hogy eleinte alighanem egymás műveit olvasták a humanisták, kivált, míg en
nek az irodalomnak a tevékenységi központja kizárólag a kancellária volt. Az
ott dolgozó hivatalnokok mindennapi tevékenységükben érvényesíthették az
irodalmi szempontokat, szónoki beszédek vagy levelek szövegét készítve. E te
vékenységüknek szigorú mintái voltak. Vitéz JánO§ volt talán az egyetlen, aki
egyéniségét is belevitte leveleibe és orációiba. O már kifejezetten irodalmi
igénnyel is írt leveleket, s az egyikben meglehetős fölénnyel értekezett a "gya
logos irodalomról", a szólni tudás túlértékeléséről.Az ő rokonságába tartozott
a retorikus stílus nagymestere, Váradi Péter, aki jellegzetesen magyar karriert
futott be: Bolognában végezte tanulmányait, majd hazajőve elóbb királyi titkár,
aztán Mátyás király kancelláriájának vezetője, 1482-ben kalocsai érsek, a bíborosi
kalpag várományosa, amikor 1484-ben szembeszegült a királlyal és börtönbe
került. onnan csak 1490-ben szabadult, immár felvértezve a nagy bölcsességgel:
" ...kockázatos tört hajóval kimerészkedni a viharos Eurippusra", azaz okosabb
nak látta visszatérni a humanista stúdiumokhoz. Ezek eredményeképp született
egy 16. századi gyűjteménybenfennmaradt l.eveleskönyve, amely igazi stílusmű

vésznek, szellemes embernek mutatja.
A magyarországi humanista irodalomnak igazán nagy alakja csak egy volt,

Janus Pannonius.

Janus Pannonius (1434-1472)

Költészetének indulását, első múfajait a ferrarai környezet és a humanista kon
venciók határozták meg. Tehetségét inkább az sejteti, hogy félelmetes mennyi
ségben ontotta az epigrammákat, amelyek írásában Martialis volt a mintája, s
tiszteletet parancsoló szatirikus erővel támadt a meglehetósen elvi1ágiasodott, a
földiekkel nagyon is megelégedő pápaságra s magára a pápára is, aki 1450-reSzent-
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évet hirdetett, hogy a kiürült kasszát valamelyest megtöltse. Tódultak a zarán
dokok, dőlt a pénz és pusztított a pestis. Ke11-e jobb téma egy epigramma-író
nak...?

'l::ak hiteáltale nép üdvöt nyer-e, nem tudom én azt.
Am bizton tudom azt, hogy nyer a pápa vele.

Nem kisebb tehetséget árult el az erotikus epigrammákban sem, amelyekben
nem fukarkodott a ravasz sejtetésekkel és az obszcén célzásokkal sem. ,,6a világ
első kamasz költője - írja Gerézdy Rabán -, aki - tizenhetedik szüle
tésnapjára írt epigrammájában - forrongó önmagát és magán keresztül a ka
masz fiú testi és szellemi öntudatra ébredését versbe rögzítette (De sua aetate)."
Később jóval kevesebb szerelmes epigrammát írt - furcsa is lett volna, ha a
pécsi püspök erotikus versezeteket szerez -, jórészt alkalmi megbízatásokat
vállalt e műfajban. Még egyszer és utoljára azonban kitombolta magát benne. A
célzott ezúttal II. Pál pápa volt: 1465-ben történt beiktatásán ő képviselte Mátyás
királyt, akinél a pápa utóbb alaposan eláztatta. Ez az epigramma-ciklus nem
mindennapi karriert futott be: állandó szereplője volt az antiklerikális gyújtemé
nyeknek, s Ludwig Pastor, a pápák neves történetírója is foglalkozott vele II. Pál
pápaságáról írva, cáfolva Janus, a "történetíró" "rágalmait".

Magyarországon írt epigrammái e1mélyültebbek, személyesebbek, némelyik
ben egészen megfeledkezik a szinte kötelező humanista előírásokról,olykor fi
nom je1képiséggel is él bennük mint a méltán híres De amygdalo in Pannonia nata
ámű "elegico-epigrammában", amelyben önmagát és sorsát hasonlítja a korán
nyílt S pusztulásra ítélt mandulavirágokhoz.

Igazi lírai tehetség volt, minden műfajban képes jelentékeny költői teljesít
ményre, igazán maradandóak azonban az elégiái, s talán épp azért, mert ezek
ben érezhetően szakított a humanista hagyományokkal, s szabadjára engedte
egyéniségét. Érdekes, hogy e kiváló és hatalmas tudású humanista nem akkor
írta igazán maradandó költeményeit, amikor ösztönző, vele egyívású művelt

ifjak társaságában lehetett, hanem amikor elóbb rövid időszakokra,majd végle
gesen hazatért. Bár az árvaság és a számkivettetés már az antikvitástól kezdve
közhelynek számít a lírában, s ezt az érzéskört természetesen szívesen variál
gatták a humanisták is, Janus Pannonius mindezt sokszorosan megélte, amikor
szembe kellett néznie a mind közelibb és az egész humanizmust fenyegető török
veszedelemmel, mégpedig olyan köze1ségból, melyről külföldi barátai nem is
álmodhattak.

Ami Ferrarában, Padovában vagy Rómában "hír" volt, s hírértékét kellett
érzelemmel telített versbe szedni, az neki élménye, megszenvedett tapasztalata
lett. Nem véletlenül írt megrendítő sorokat egy háborút jelentő üstökösról (De
stella aestivo meridie pisa), s bár egyes verseiben, elsősorban az érzelmi ellentétek
gondos szerkesztésében érezni lehet a szinte motorikusan mozgó költői sztere
otípiák jelenlétét, amikor szenvedéseit, súlyosbodó betegségét választotta témá
ul (De se aegrotante in castris), egyszeriben szétfeszíti a hagyományos kereteket,
s verse a szenvedő, a ha1állal perlekedő mindenkori ember jajszavává hangoso
dik. S minél inkább szakított a politikával, annál személyesebb, egyénibb lett
költészete. A mitologikus hagyományt is a valóságból szerzett, szorongató él
ménnyel szembesítette (De inundatione). A valóságos élmények, a rómaitól oly-
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annyira eltérő magyar táj elemeinek a humanista vers sablonjaiba illesztése és
ilyetén ábrázolása költészetének egyik egészen egyéni, világszínvonalú lirikusá
vá avatta. Joggal lehetett büszke arra, hogy ő teremtette meg Magyarországon
a humanista lírát. Hogy utókora mily fontosnak tekintette működését,az is jelzi,
hogy a magyar filológia - amelynek jeles szövegkritíkai teljesítményei is voltak
- az ő műveinek kiadását, értelmezését tekintette egyik alapvető feladatának,
már csak azért is, mert minden lelkesült humanista érezte, hogy a magyar hu
manizmus épp Janus Pannonius életművébentalált kapcsolatot az eur6paival s
lett annak egyenrangú társa. Werbőczy István a jeles és a Trípartitum megalkotása
révén hirhedt jogtudós is azzal a gondolattal foglalkozott, hogy minden más
kortársánál több Janus-verset ad majd ki, e tervét azonban a parasztháború
(1514) kitörése meghiúsította. Növelte Janus Pannonius kultuszát, hogy az iro
dalom többi ágában nem született a humanista eszményeknek megfelelő,azokat
minden szempontból kielégítő alkotása. A Magyarországon működő olasz tör
ténetíró, Antonio Bonfini ugyan "négy és fél" könyvben megírta a magyarok
történetét, de ez a munka épp legérdekesebb részleteiben nem követi a huma
nista tradíciót: Bonfini ugyanis a szájhagyományból ugyancsak merített s a hal
lomásból szerzett adatoknak is hitelt adott, ez azonban csakis rosszallást vált
hatott ki egy jobbfajta humanistából, aki mindennél többre értékelte anyaga
kritikus elemzését és megszerkesztését.

Természetesnek kell éreznünk, hogy a következő évtizedek humanista költé
szetének nyomvonalát is Janus Pannonius szellemisége határozta meg, jóllehet
követői között egyetlen hozzá mérhető tehetség sem akadt, tisztes színvonalú
verseik inkább az iskolák dicséretére szolgáltak, s a poétikai képzés magas szín
vonalát jelezték. Kivételt csak Taurínus István (+1591) hexameterekben írt öténe
kes eposza, (Stauromachia, id est crutiatorum servile bellum; Keresztháború, avagy
a keresztesek rabszolgaháborúja) a Dózsa parasztháborút mélységes ellenszenv
vel bemutató dühödten nemespárti versezete jelent, s a bencés Nagyszombati
Márton Bécsben megjelent terjedelmes Ad regni Hungariae proceres című buzdító
verse, amely Nándorfehérvár eleste (l521) után született, s a török elleni harcra,
összefogásra buzdított. Figyelmeztetését azonban a magyar nemesség sehogy
sem akarta meghallani.

Mohács után

A gyászos mohácsi csatavesztés után lett uralkodó Magyarországon a rene
szánsz, bár meglehetősensajátos körülmények között, s szűk körre terjeszkedve.
A nemzeti királyság intézménye voltaképp végnapjait élte, Zápolya János, akit
a nemesség nagy lelkesedéssel választott királlyá, minden volt, csak erőskezű,

vezetésre termett egyéniség nem, az ország egyharmadát a török tartotta meg
szállva, s rendszeresen, elvszerűen pusztította e részt, az ilyesmi pedig nem
kedvez a humanista életszemléletnek. A Habsburg Ferdinándnak maradt or
szágrészen sem volt komoly szerepe a másutt kultúra-támogató nemességnek,
városi polgárság pedig alig-alig létezett. Az elszegényedett középnemesek nagy
többsége egy-egy sikeresebb, gazdagabb társához csatlakozva feladta sokat han
goztatott önállóságát, s ez történt a kultúra hivatásos művelőivel is, akik vagy
otthonra találtak egy fényesebb udvartartásban, vagy a végvári harcokban jeles-
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kedtek, vagy vándorló koldusként zengték a régi dicsőséget. A magyar huma
nizmus budai központjában török zászló lengett, a humanisták a két király kör
nyezetében kerestek oltalmat. A Habsburg uralkodók számára természetesen
magyar nyelvú ku1túra nem létezett, ígyhát a magyar irodalom hatóköre lénye
gében Erdélyre korlátozódott. Az ország keleti részén regnáló János király kör
nyezetéból került ki a levélmúfaj és a humanista emlékirat egyik jeles mestere,
Brodarics István (+1539), aki a mohácsi csatáról írt beszámolójávallett ismert.
Ebben szigorúan a tények leírására szorítkozik, s ezzel tett drámai hatást.

Váradon szerezte műveltségét Okih Miklós (1493-1568), aki Erasmus környe
zetén nyert fontos indíttatásokat szemléletének kia1akításához. Hungaria és Attila
ámű munkáiban ő is a régi dicsőséget állította szembe a mohácsi tragédiával.
Két nagy uralkodót állított ideálképpen kortársai elé: a hun Attilát és Mátyás
királyt. Mindkettő az erős központi hatalom megteremtésével ért el sikereket, s
e nélkül - figyelmeztet a szerző - a magyarok aligha reménykedhetnek a
jövőben.

Diplomataként is sikereket ért el a dalmáciai születésű Verancsics Antal (1504
1573), aki mint ösztönző,mások írásra és emlékezésre buzdítója szerzett érde
meket, hiszen számtalan forrásértékű emlék az ő buzgólkodása révén nyerte el
írásos alakját.

Verancsics Antal jellegzetes képviselője volt annak a humanista magatartás
nak, amely nem elégszik meg egyetlen tudományág művelésével.Aszó legjobb
értelmében polihisztor volt Zsámboki János 0531-1584) is, akit a nemzetközi tu
dományos élet [ohannes Sambucus néven ismer. Csaknem minden külföldi tár
sasággal kapcsolatot tartott, szövegkiadásait mindenütt példaképp emlegették.
Igazi filológiai bravúrnak minősültekkétnyelvű- görög-latin - kiadásai, ame
lyeknek latin fordítását és magyarázatait ő készítette. Kortársai költészetét is
nagyra becsülték. Európában ő képviselte hazánk érdekeit, hogy a külföld job
ban megismerhette Magyarországot, abban döntő szerepe lett azzal, hogy ma
gyar tárgyú művek utánnyomásait készítette el: Bonfini-kiadása példaként, a 19.
század elejéig forrásértékű munkának minősülta magyar történelemmel foglal
kozó európai kutatók számára. (Hogy ez hasznunkra volt-e, más kérdés.)

Népszerűsítőbibliafordítások

A magyar társadalom kultúráját nemcsak a drámai történelmi körülmények
formálták, hanem az a tény is, hogy egyre szélesebb lett az a laikusokból álló
réteg, amely végletes nyomorúsága és reménytelensége miatt nemcsak a buzdító
prédikációkból merítette reményét, hanem szerette volna eredetiben is olvasni
azok ösztönzöjét. a Szentírást. Ez a kívánság találkozott a humanista bibliafor
dítók törekvéseivel, akik viszont szerették volna az addigi fordítások hibáit ki
javítani és a szövegeket kellő nyelvismerettel és ku1túrával az eredeti pontos
mondanivalójához közelíteni. Erasmus gyakran hangoztatta, hogy az Ujszövet
séget mindenkinek a saját nyelvén kell olvasnia, s ennek a kívánságnak tett
eleget a három magyar erasmista biblia-fordító: a kalandos sorsú Komjáti Bene
dek, a fordításával az anyanyelv fejlesztését is szolgálni vágyó Pesti Gdbor aki
ugyanezen eszmétól áthatva élete végén hatnyelvú szótárt is kiadott, és minde
nek fölött Sylvester János, aki saját műhelyében jelentette meg Ujszövetség-fordí-
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tását 1541-ben. Míg Pesti Gábor szinte szolgai módon követte Erasmus kiadását,
Sylvester János a görög szöveget vette alapul, s rendkívül nagy gondot fordított
annak értelmezésére. Bár nem volt nagy stiliszta, a költői emelkedettség is hi
ányzott belóle, amely pedig a szentírási szövegek tolmácsolása során elenged
hetetlen, hűsége, pontossága vitathatatlan. Fölismerte, hogya Szentírás csak
akkor teljesítheti küldetését, akkor juthat el mindenkihez, ha megpróbálkozik az
addig meglehetősenzűrzavaros magyar helyesírás egységesítésével. Ilyen irá
nyú törekvéseit később Héltai Gáspár teljesítette be, de több általa kezdeménye
zett hangjelölés máig érvényben maradt.

Ahhoz, hogya megértésre való törekvés, egyfajta irodalmi demokratizmus
tudatos program legyen, a reformációnak kellett eljönnie, amely alapvetóen vál
toztatta meg a magyar kultúrszemléletet és a kultúra szerkezetét is. Egycsapásra
végeszakadt az egyházi-vallásos művészetnek, s emellett az egyházművészetek

fej1ódése is törést szenvedett, hiszen a puritán szemlélet csak annyit engedett,
hogya nyomtatott könyveket metszetekkel ékesítsék. Ugyanakkor megnöveke
dett az általános műveltség színvonala, amelyet a reformáció iskolapolitikája is
eredményesen szolgált, az írás-olvasás alapos elsajátíttatásával. A sárospataki,
debreceni, gyulafehérvári és kolozsvári iskolák egészen magas színvonalúak
voltak, némelyik napjainkban is a magyar oktatásügy fontos szellemi központja.
Debrecenben nyomda is létesült, itt és a kolozsvári műhelyben jelent meg az
akkori magyar könyvtermés fele. Még a hódoltsági területen múködő prédiká-

_torok egy részének műveit is ezekben a nyomdákban adták ki, hiszen az iszlám
tiltotta a könyvnyomtatást.

Teológusok, hitvitázók

A reformációnak természetesen elméleti vonatkozásban is igazolnia kellett ön
magát. Nem véletlen, hogy térhódítása kezdeti szakaszában egyre-másra tűntek

fel jeles teológusok, akik népszerűsíteniigyekeztek a vallásalapítók gondolatait,
s emellett cáfolni ellenfeleik állításait. Dévai Bíró Mátyással kezdődik e népsze
rűsítő teológusok sora, Szegedi Gergellyel, a váradi ferences rendfőnökkel vívott
szellemi küzdelme e sokfelé dívó múfaj első magyar jelentkezése. Dévai kísér
leteit teljesítette ki Me1iusz luhász Péter (+1572), a tiszántúli református egyház
kerület nagytekintélyű és nagyhatású püspöke. Debrecent <] tette a magyaror
szági reformáció külföldön is számon tartott központjává. Evszázadokra hatá
rozta meg a magyar református egyház belső szerkezetét és életformáját a deb
receni zsinat által jóváhagyott hitvallása és szervezeti szabálygyűjteménye.pré
dikációi, amelyeket több gyűjteményben is közzé tett, valóságos értekezések,
bennük hatásosan és nagy szellemi felvértezettséggel támadta a katolikusokat
és a kultúra iránt közömbösséget tanusító urakat. E magatartása is hozzájárult
hatalmas tekintélyének kialakulásához.

Méliusz ellenfele az antitrinitárius mozgalom vezére, Dávid Ferenc (+1579)
volt, kinek tragikus sorsa a magyar drámairodalom művelői számára is hálás
téma. A leghatásosabb drámai művet a huszadik századi Németh László írta
róla. Csillagzata akkor állt a legmagasabban, amikor János Zsigmond udvari
papjaként terjeszthette tanait, a fejedelem rokonszenvétól kísérve. Ura korai ha
lála után Báthori István részben politikai megfontolások alapján szembefordult

51



az antitrinitarizrnussal, s Dávid Ferenc végül is börtönben fejezte be életét. 1567
ben megjelent Rövid mJlgyaráZiltában kifejtette az antitrinitáriusok hitvallását a
Szentháromság lényegér61. Az egyház a pápák vezetésével nem Krisztust kép
viseli a világban - fejtegette nagy hévvel-, hanem az Antikrisztust. Ugy hitte,
rogy nemzedéke életében bekövetkezik a teljes megtisztulás, melynek során eltűn

nek a Szentháromság-hívők és megtérnek a zsidók és a pogányok is. Ennek idő

pontjául 157D-et jelölte meg, amikor ki is tört a nagy tiszántúli parasztlázadás.
A reformáció egyik legmaradandóbb hatású képviselőjea nagykárolyi szüle

tésű Károlyi Gáspár (1530-1591), a leghíresebb magyar borvidék, Tokaj környéké
nek lelkésze. aki lefordította a teljes bibliát, Sikerében nyilván az is szerepet
játszott, hogy a katolikusok állandóan támadták egyes pontatlanságait, e táma
dások nyomán viszont a reformátusok kötelességüknek érezték, hogy újra meg
újra javított változatban, de ezt adják ki ismét. Több, mint 100 kiadása jelent
meg, ma is népszerű.

Protestáns énekszetzék

A protestáns felfogás szerint az énekeknek az az alapvető funkciója, hogy a
biblia szövegét tolmácsolják. Az énekszerzők így nem lirikusi babérra törtek,
hanem prédikátori szerepet töltöttek be a közösség életében. Természetesen ha
tott a műfajra a latin egyházi énekek dallamvilága, s a deák énekszerzök előa

dásmódja is. S:z1chár05i Horoát Andrást (életéről vajmi keveset tudunk) mégis
egyéniségnek mondhatjuk, Azzá teszi heves indulata, szókimondása és pörle
kedő szenvedélye, mellyel az urak, a papok és a szerzetesek ellen támadt. Ez a
megélt szenvedélyes érzelmi töltés a magyarázata, hogy legjobb énekeiben túl
lépett alapfeladatán: a bibliai szövegek elmondásán, s azokat egyéni leleménnyel
gondolta tovább és időszerúsítette. A másik jeles énekszerző, Sztárai Mihály iz
galmasabb egyéniség volt, életének nagy részében mit sem törődve a rá lesel
kedő veszedelmekkel - melyek a törökök részéről épp úgy fenyegette, mint a
néhol feldühödött, őt agyonveréssel fenyegető hívők részéről- térítő tevékeny
ségének szentelte tehetségét, s ennek érdekében olyan műfajokat művelt, ame
lyeket élőszóban népszerúsíthetett. Zeneileg képzett volt, de drámaírói vénával
is rendelkezett, egyik jeles művelője lett a hitújítás eszméit hirdető, az ellenfelet
nevetségessé tévő drámának. A sokféle protestáns éneket végül a kor egyik
legnagyobb tehetsége, Bornemissza Péter egyesítette 1582-ben megjelentetett
Enekeskönyvében.

Bornemissza Péter (1535-1584)

Szinte minden műfajban alkotott néhány maradandó darabot. Versei kőzül ki
emelkedik a diákkorában, hazájától búcsúzva írt Siralmas énnékiim kezdem verse,
amelybe ,belesúrítette a saját, de a hozzá hasonlók keserűséget is. Drámája, a
magyar Elektra nem a görög eredeti átköltése, holott ez is nemes feladata lehetett
volna egy humanista műveltségű literátornak. Művét az erkölcsök jobbítására
írta, s azt példázza benne, hogy a zsamokot mindíg eléri büntetése. A nagy

52



kérdést, vajon a zsarnokkal szemben a passzív ellenállás vagy a nyílt harc ered
ményesebb-e, egyértelműen válaszolja meg: csak a cselekvés, a végsőkig vállalt
harc hozhat megnyugtató eredményt, és csak a tiszta erkölcs, a szeretetben fo
gant hatalomgyakorlás adhat megnyugvást birtokosának és környezetének. So
kat merített kora beszélt nyelvéból, de azt igazi költői elhivatottsággal szinteti
zálta a görög szöveg lejtésével.

Fontos szerepet játszottak a magyar világi szépirodalom kialakulásában pré
dikációi. Nemcsak lelki és nevelő célzattal írta ezeket, hanem arra törekedett,
hogy az olvasó élvezetét is lelje a szövegekben.

Eletének nagy botrányát ördögi kísértetek című művével keltette. Mint a cím
is jelzi, arról ír, milyen kísértéseket állit csapdául a jóra teremtett ember számára
a sátán. Hite szerint a világban állandóan garázdálkodik az ördög, s nem szűn

nek azok a megpróbáltatások, melyeket senki sem kerülhet el. Művének különös
érdekessége, hogy saját lelki VÍvódásairól is hiteles, őszinte képet adott. Onval
lomásos elemei évszázadokra megtermékenyítették a magyar prózát, amelyben
a regény hosszú ideig nem fejlődhetettki.

Heltai Gáspár (1510-1574)

Legnevezetesebb, rendkívül népszerű műve Száz fabula (1566) című mesegyúj
teménye, amelyben Aesopus követőjének bizonyult. Kissé komoly, sőt: komor
szemléletű kortársai számára meg is kellett indokolnia műfajválasztását.Szinte
védekezve mondja: tudja, hogya fabulák nem igaz dolgok, de rendkívül tanul
ságosak, s közel visznek a valóság mélyebb megismeréséhez. Elődei között is
volt, aki ezópusi meséket ültetett át nyelvünkre, de inkább műfordítói igénnyel.
Heltai aktualizálta a mesét, amelyet úgy alakított, hogy polgári olvasói számára
szolgáljanak gyönyörűségül és tanulságul. Különösen abban a törekvésben mu
tatkozik meg ez a szándéka, hogya polgári életideált fogalmazza meg fabulái
nak tanulságaiban: a minden szélsőségtőlvaló idegenkedést, s vonzódást a nyu
galmas, munkavégzésre alkalmas körülményekhez. A szegényeknek tehát tűr

niük kell sorsukat, hiszen alázadásuk zűrzavamakminősülne, az "igen nagy
urakat" pedig majd megbünteti az Isten.. Fabulái között akadnak elbeszélések
is, amelyek a magyar széppróza nagyszerű kiindulásai és mintái lehettek volna
eleven meseszövésükkel, bensőséges alakábrázolásukkal.

Másik igen jelentékeny alkotása a Chronica az magyarok dolgairól. Forrása Bon
fini volt, de erősen megrostálta mintájának szövegét, s kivált a katolikus vonat
kozásokat írtotta ki belőle. Meghatározó jelentőségű történetszemlélete, amely
egészen új, hiszen fabuláihoz hasonlóan a polgár szemszögéből ítéli meg az
eseményeket, s nemegyszer kemény kritikával illeti a feudális rendhez tartozók
erőszakoskodásait és jogtalanságait. Rendkívüli gondossággal dolgozta bele
művébe a mondákat, amelyeket olykor színes elbeszélésekké kerekített. Elsők

között emelte irodalmi szövegbe az anekdotát, ezt a jellegzetesen magyar irodalmi
kifejezésiformát, melynek lényege a valóság és vágykép szimultán előadása.

(folytatjuk)
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