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ADAMIK TAMÁS: LATIN IRODALOM A
KAROLING-KORBAN (8–9. SZÁZAD) — 
A KERESZTÉNY EURÓPA MEGERŐSÖDÉSE
A szerző a görög és a latin nyelvű irodalom elis-
mert kutatója. Neki köszönhetjük a fénykor, a ró-
mai irodalom alakulását feltáró műveket, amelyek
az európai kultúra megalapozói, s olyan óriási ha-
tású alkotók tömör pályaképét, mint Vergilius,
Horatius, Ovidius, Cicero és a többiek, egy-egy
nyelvterület irodalmi ízlésének meghatározói.
Ezúttal sorozatát folytatva a keresztény Európa
megerősödésének folyamatát követi nyomon,
olyan időszakra irányítva figyelmünket, amely-
nek ismerete híján nem alkothatunk képet a ki-
csit későbbi nemzeti irodalmakról, arról nem is
szólva, mennyi érték marad homályban előttünk,
ha lemondunk e korszak ismeretéről.

Összefoglalásként kellene elmondanunk, de
hadd bocsássuk előre: Adamik Tamás irodalom- és
történettudósként és műfordítóként is hatalmas
munkát végzett, példátlan szorgalommal és az
anyag biztos ismeretével, lebilincselő írni tudással,
élvezetes, olykor izgalmas stílusban kalauzolva ol-
vasóját e korszakban. Felfedező útra csábít, ame-
lyet érdemes követnünk, hiszen „Magyarországon
még nem jelent meg olyan kézikönyv, amely a Ka-
roling-kor latin nyelvű irodalmát kellő mélységé-
ben, eredeti szövegekkel illusztrálva mutatta vol-
na be”. Irodalomtörténészi és tudós precizitással
megválogatott szöveggyűjteményt kapunk hát,
olyan megfigyelések, szövegek együttesét, amely
az általános műveltségnek is része lesz.

Gimnazista korunkban tréfálkozva emleget-
tük, hogy e korszak két nagy személyisége Kis Pip-
pin és Nagy Károly. Mindketten fontos szereplői
voltak az egyháztörténetnek: Pippin jóvoltából a
Pentapolis a pápa birtokába került, fia, Károly pe-
dig a longobárdokat legyőzve lett a rómaiak pat-
ríciusa. Károly hadjáratának következményeképp
egységes keresztény birodalom született, amelynek
közismert elnevezése, Karoling-reneszánsz, is sej-
teti gazdasági és kulturális fejlettségét. A politikai
élethez hasonlóan a kultúra területén is egységet
teremtett: udvarában művészek és színházak mű-
ködtek, jóllehet ő maga nem volt különösen mű-
velt. De támogatta az Angliából érkezett Alkuint,
a magas színvonalú oktatás megteremtőjét. Ennek
alapját a könyvek képezték. A könyvmásoló mű-
helyekben szorgos munka folyt, az általánosan al-
kalmazott Karoling minuszkulák meggyorsították
a könyvkészítés folyamatát (a mai kisbetűs írásmód
kezdeménye). Megnőtt a könyvtárak és a kolostori
iskolák súlya. Példává váltak a legjelentősebb an-

tik szerzők: a király által tanulni küldött fiatalok az
ő műveikből merítették stiláris (és történeti) isme-
reteiket, belőlük alakult a korszak szellemi elitje. 

A Karoling-kor irodalma három korszakra
osztható; Nagy Károly korával kezdődik (766–844),
az utána következő időszak pedig Kopasz Károly
uralkodásához köthető (875–877). Ebből az idő-
szakból válogatta ki a legjelentősebb szerzőket Ada-
mik Tamás, és velük foglalkozik legrészletesebben.

Petrus Pilanus az első, akit Nagy Károly ud-
va rának kulturális felemelésére meghívott. Ő
tanította grammatikára az uralkodót. Élete va-
lószínűleg áthatja a 8. századot, tekintélyét, a ki-
rályhoz való kötődését pontosan jelzi gramma-
tikai munkájának magas színvonala.

Adamik Tamás tudósi habitusát, alaposságát és
anyagközpontúságát ismerve nem meglepő, hogy
Nagy Károly meghívottjai és mesterei között Alku -
inról ír a legbensőségesebben. Ne higgyük azon-
ban, hogy hallatlanul gazdag anyagát áttekintve
nem él olyan megállapításokkal, analógiákkal,
me lyek nem csak történeti-leíró információkat
ad nak. Nagyon tanulságosan és a mai nyelvtudo-
mány számára is jócskán továbbgondolható ada-
lékokkal világítja meg azokat a megállapításokat,
amelyeket Pisanus tesz a hangtanról. Hasznos el-
mélkedésre ösztönöz, amit az olvasásról, annak ér-
lelődéséről és az emberi életkorokhoz való hason-
latosságairól írt. Az irodalom kedvelőinek is
újdonságot jelent Petrus grammaticus Paulushoz
írt verse, amely formai vonatkozásban (kétlábú tro -
cheusok alkotják a sorokat) is érdekes, és annak is
jelzése, Nagy Károly milyen figyelmesen válogat-
ta udvarának tudós meghívottjait. Ízes, népies hang-
ján remekül tolmácsolja fonetikáját. „10. Köszön-
tünk mérhetetlen tisztelt mesterünk te vagy, ki
görög mód kívánsz minket megnevelni versekre is.
Nem reméltük ezt korábban, most dicsőségünk te
vagy. (…)”

A királyi udvar szokásos nyüzsgő életformája
nem mindegyik tudós számára volt vonzó. Paulus
Diaconus (8. század) jobban érezte magát a monte -
cassinói kolostorban, s csak kegyes zsarolással le-
hetett rábírni, hogy felvirágoztassa Nagy Károly ud-
vari iskoláját. Közben Metz püspökeinek történetét
is megírta. A kolostorban, nyugodt körülmények
között írta élete főművét, A longobárdok történetét,
mely máig alapvető műnek számít. Ebben néhol
népegészségügyi fejtegetéseket is találunk: azt
magyarázza például, hogy a nap hevétől távol eső
északon kedvezőbbek a körülmények a népek so-
kasodásához, mert jobb a levegő és nem pusztíta-
nak a fertőző betegségek.

Szívesen foglalkozott kora sorsfordító alakjai-
val, például a rendalapító Benedekkel: „Kezdeni
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hol lehet, óh, Benedek, híred nemes útját / Drága
erényedet kezdeni hol lehet, óh? / Boldog atyám,
gyere már, neved érdeme égi ajándék, / Büszke hi-
tünk fénye, boldog atyánk, gyere már!”

Mélységes tisztelettel idézte a szentéletű rend-
alapítót, és rendtársait is erre buzdította, üljék
együtt ünnepét (a latin eredetit közölve érzékeljük,
milyen gördülékenyen tolmácsolja Adamik Tamás
az ambroziánus sorokat):

„Nem történetíró volt, hanem szépíró” — írja
Adamik Tamás találóan. A longobárdok története is
ezt bizonyítja, hiszen tudós forrásmunkák mellett
mondák sorával is gazdagította. A kutatások azt
bizonyítják, hogy a Grimm testvérek gyűjtemé-
nyének pár mondája innen származik.

A Britanniából a kontinensre érkezett Alkuin
(735–804) Nagy Károly udvarának legtekinté-
lyesebb, legsokoldalúbb alkotója levelezésével be-
hálózta az akkori művelt világot. Szinte belátha-
tatlanul gazdag életművének súlypontjait,
bibliamagyarázatait, elmélkedéseit cím szerint em-
líti a szerző — teljes joggal —, de figyelme első-
sorban verseire, szépirodalmi alkotásaira irányul
(ne feledjük, a könyv címe: Latin irodalom!)

Fiatalon, a yorki egyház atyáiról, királyairól,
szentjeiről írt majdnem 1700 hexameterből álló el-
beszélő költeményt. A mű invokációjában Krisztust
hívta segítségül: „Isteni Krisztus, drága erény, jósága
Atyának, / Élet s üdvösség, emberszerető, ki meg-
újít / Isten szószólója, ajándékok viselője, / Add meg
az értelmet, szavakat dadogó hebegőnek / Öntözd
meg folyamoddal költődnek buta szívét, / Hogy
nyelvem jól tudja dicsérni az isteni áldást, / Mert
hisz a nyelv nem képes nélküled üdvös igékre.”

Northumbria királyainak és York püspökeinek
történetét csodák és tanítások leírása színesíti,
emellett legendákkal gazdagítja a saját koráig vitt
cselekményt. Az eseményeket időrendben ábrá-
zolta, azt azonban nem lehet mondani, hogy át-
tekinthető volna, inkább történelem és mese öt-
vözete, amelyet akár egyháztörténeti eposznak is
értelmezhetünk, s formálása sok szépséget kínál
elemzőjének, kifejezéseinek ereje is magában álló
volt korában.

Külön elemzést érdemel a világirodalomban
sztereotípiaként használt kaján hasonlatok alkal-
mazása az utóhangban, amelyben táplálója és ne-
velője, York hiteles háttérrajzához durva, parasz-

tos versezeteket is ír, jóllehet megfogalmazásaiban
nincs durvaság, s érdemes volna eltűnődni, mire
is gondolt a „parasztos” jelzővel fordítója.

Jogosan irányítja a figyelmet Adamik Tamás Al-
kuin lírájára. „Szeretett, édes lakhelyéről”, a cellá-
járól írt verse valóban ihlet és kifejezés vallomásos
egyensúlyát mutatja. Befejezése igazi költői telje-
sítmény (Csehy Zoltán tolmácsolásában): „Mért sze-
retünk téged nyomorult szívvel, szökevény lét? /
Csak menekülsz folyvást, meg se pihensz soha tán
/ Fuss, ha futásod öröm, Krisztust hadd imádjuk
örökké, / És az Atyáért is hízzon a szívben a vágy;
/ Jámbor szolgáit megvédi a háborúságtól / S
mennybe lelkünket föl csakis ő emeli! / Teljes szí-
vünkből őt dicsérjük s hadd imádjuk: / Ő a kegyes
dicsfény, élet, a mennyei üdv!”

Noha a vers szerzője körül vita támadt, „de ele-
jének színes stílusa Alkuinra vall”, mint ahogy tar-
talmában is az ő életrajzának elemei sejlenek föl.

Alkuin kétségtelenül a korszak nagy költője, sok
tekintetben az irodalommal foglalkozók példaké-
pe. Igyekezett egyfajta bölcs belátáson alapuló élet-
filozófiát idealizálni. Szép példája e törekvésének
a kakukkokról írt 59. verse: „Ó, ti is, ifjúság, akiket
szeret égi atyátok. / Ó, ti az élet sarja, hazánk dics-
fénye, virága / Élvezzétek a bölcsesség gyönyörű
adományát / Hogy fényes hír és jutalom kísérjen
örökké.” Kifejezései, megfogalmazásai és költői esz-
közei Vergilius szóhasználatát idézik, mondani-
valója azonban ellentétes a római klasszikuséval,
hiszen Isten szeretetét teszi meg lírai ideálnak, a hét-
köznapi életben pedig a sarkalatos erények meg-
valósítása lehet a célunk. Életedet „a jó Krisztus”
szellemének kell uralnia. „Ezt az imát hát / hű aja-
kaddal / jámborul ó szűz, / zengd, hogy az élted
/ melyet szelíd jó / Krisztus uralja.”

Ha a Karoling-kort bizonyos szempontok alap-
ján egységesnek látjuk, nem kétséges, hogy fénykora
Nagy Károly uralkodására és irodalomszemléletére,
megszilárdulására esik. Ekkor születtek maradan -
dó értékei szemléletében és kifejezésmódjában is.
Adamik Tamás azonban nem elégedett meg e kor-
szak bemutatásával, a 8–9. század elemzésével a
keresztény Európa megerősödését ábrázolni fel -
adatának tekintette és eredményesen elvégezte.
(Pesti Kalligram Kft., Budapest, 2017)

RÓNAY LÁSZLÓ

TARJÁN TAMÁS: 
ÉLTESSE MEGÍRT ISTENE
Írások költőkről

Nem könnyű írni olyan kötetről, mely címével is
— Tarján Tamás Zalán Tibor 60. születésnapjára
készült írásáét kölcsönvéve — a hosszú élet áldását
fogalmazza meg, ám tudomásom szerint utolsó
kötete az elmúlt esztendőben elhunyt szerzőjének.
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Fratres, alacri pectore
Venite concentu pari,
Fruamus huius inclitæ
Festivitatis gaudiis.
Hac Benedictus aurea
Ostensor arcti tramitis,
Captans laborum præmia,
Honore gaudet debito.

Testvérek, fürge
Összhangzó ének
Dalolja ezen ünnepünk
Elmondhatatlan örömét
Benedekünk arany utat
Mutatva nékünk
Felszállt a mennybe, megkapá
Munkája bére érdemét.


