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Gömöri György

Grotius magyarul

Hugo Grotiusnak, a tizenhetedik század nagy gon-
dolkodójának jogi-politikai főművét, a De Jura Bel-
li et Pacist , vagyis A háború és béke jogairól cím-
mel írott könyvét csak meglehetősen megkésve, 
1960-ban fordították le teljes egészében magyarra. 
Grotius másik fontos műve, az először 1627-ben ki-
adott De Veritate Religionis Christianae azonban 
már jóval korábban, 1732-ben megjelent magyar for-
dításban. Ennek az értekezésnek a fordítója nem ne-
vezte meg magát, „egy bujdosó magyar…” megha-
tározással takarta el kilétét. Erre bizonyára jó oka 
volt, hiszen a mű Marburgban jelent meg, I. Frigyes 
(Friderik) svéd király költségén, ami nyilvánvalóvá 
tette a protestáns provenienciát. A fordítót már majd 
negyven évvel ezelőtt Esze Tamás azonosította a Re-
formátus Lapokban közölt cikkében: benne Diósze-
gi Kis János református teológust kell keresnünk, aki 
1730. július 5-én lett a marburgi egyetem hallgatója. 
Diószegi Kis 1708 körül született és Marosvásárhe-
lyen tanult, majd innen peregrinált Marburgba. Ha-
zatérte után Olthévízen volt udvari pap, majd 1735 és 
1752 közt (rövid szünettel 1742-ben) Sárospatakon 
lelkészkedett. Később ugyanezt tette Ónodon, illet-
ve Sajóecsegen, ahonnan Erdőbényére vonult vissza, 
itt hunyt el 1782-ben. Annak ellenére, hogy Grotius-
fordítását jelentős irodalmi teljesítménynek véljük, az 
Esze Tamás-cikken, illetve a Magyar művelődéstörté-
neti lexikon szócikkén kívül a Hugo Grotiusnak a ke-
resztyén vallás igassagarul irott könyveinek voltakép-
pen nincs szakirodalma.

Pedig ez a 480 lapos könyv, amelynek utolsó, hete-
dik fejezetét maga Diószegi Kis írta, igencsak figye-
lemre méltó, több szempontból. Mielőtt ezeket ele-
meznénk, feltehetnénk a kérdést, miért épp a svéd ki-
rály volt a híres latin mű magyar fordításának mecé-
nása? I. Friderick  csak 1720-tól volt svéd király,  mi-
után Hesse-Kassel hercegeként feleségül vette Ulrika 
Eleonora svéd királynőt. Jóllehet Frederick luteránus 
volt, alighanem úgy vélte, Hugo Grotius minden 
szentháromsághívő protestánshoz szólt, s ezzel felül-
írta a felekezetek közötti makacs teológiai vitákat. Az 
is lehet, az epikureizmusáról hírhedt királyt ezek a vi-
ták nem is nagyon érdekelték. Grotius szövege min-
den keresztyénhez szól.

A könyv címlapjának baloldalán öt idézet olvasha-
tó, ezek közül egy héber (és magyar) a Példabeszédek-
ből, három görög (és magyar) az Újtestamentumból, 
illetve egy latin: „Adoro Scripturae plenitudinem” 
(Imádom az Irás teljes vóltát) – ezek nyilván a szer-
ző poliglott felkészültségét igyekeznek bizonyítani. 
Ezután következik a fordító „Ajánló levele”, amelyben 
a svéd királynak való köszönet mellett Diószegi Kis 
Bisterfeldet idézve, egy, a magyarokat több mint egy 
évszázaddal korábban támogató fejedelemre hivat-
kozik: Szenci Molnár Albert munkáinak kiadásában 
„jelesen MAURITZ HERTZEG Gratziája segített”.  
Maga a Grotius-fordítás pedig az Ajánló levél dátu-
mozása szerint már 1731-ben elkészült.

Szerzőt ezután két monogram alá rejtőző erdélyi 
magyar köszönti versben, az egyik T. I. „Groningábúl”, 
a másik, S. I. „Genevábúl”, azazhogy Genfből. Ezeket 
már Esze azonosította: szerinte T. I. Tiszabecsi István, 
S. I. pedig Sallai István lenne. Az első Barátság zálogai  
címmel 14 soros verset ír jó daktilusokban, míg Sallai 
kétszer olyan hosszan, magyaros verseléssel Azonrul 
című versében.  Ebből a különösebb költői készségre 
nem valló versből azért érdemes idézni néhány sort: 

„Tiszteletes ifjú! Midőn ezt a Munkát
Vetted fordításra, adtál arany almát
A MAGYAR Nemzetnek, építvén oly halmát
Mely tsak nem hanyatlik várván nyugodalmát”.

Mindkét alkalmi költő tehát fontosnak tartja ezt az 
első magyar Grotius-átültetést. 

Ami nem csak azért fontos, mert a (Marburgban kü-
lönösen) eleven Szenci Molnár hagyományhoz kap-
csolódik: a más nyelven írott jeles műveket magyarul 
is kell olvasnunk. „Az Olvasóhoz” intézett bevezető 
szövegében Diószegi Kis János a többi közt megjegy-
zi: „A könyveknek s íróknak nevei inkább Deákoson 
tétettek…mert a Curtiuson és Floruson kívül nincse-
nek meg magyarul”. Márpedig a Grotius-szöveg jegy-
zetelésében rengeteg idegen szerző fordul elő, részben 
azért, mert a De veritate…-t a sok tizenhetedik száza-
di kiadás után a francia emigráns Jean Le Clerc, azaz 
Johannes Clericus Amszterdamban újra kiadta és 
bőségesen jegyzetelte. Diószegi Kis alighanem az ő 
1724-es kiadását használta, de még ezt is tovább bőví-
tette – s éppen ez a továbbírás adja meg véleményünk 
szerint a Grotius-fordítás különleges jelentőségét. 
Mert ugyan a latin Grotius-próza jó magyarsággal van 
fordítva, ami a Marburgba szakadt magyar protestáns 
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esetében új, az nem csak az alapszöveg széles körű 
idézethálója, de az egyes versrészletek meglepően jó 
megmagyarítása. Mindjárt az „Előljáró beszéd”-ben 
három sor Homérosz:

„Az bizony hibátlan Király ez világon
Kinek ha népeken birodalma vagyon,
Istenit esmérvén örök igasságon”

Ezek után a magyar fordító számos görög és latin 
szerzőt idéz, az eredeti után rendszerint odabiggyeszt-
ve a magyar forditást. Ki mindenkit fordít a jegyze-
tekben Diószegi Kis János? Lucretiust, Callimachust, 
Euripidészt, Hesiodoszt, Aristophanészt, Ovidiust, 
sőt Catullust! Aratust és Szophoklészt, Vergiliust, 
Petroniust és Juvenalist. Ebben többnyire Clericust 
követi, de nem mindig, illetve nem ott, ahol ezt 
Clericus teszi. Utóbbi Grotius-jegyzeteit egy angol 
teológus, Ralph Cudworth művéből vett idézettel 
kezdi, ezt Diószegi Kis elhagyja, illetve sokkal később 
iktatja be a szövegbe, majd a Clericusnál is szereplő 
hosszú Lucretius-idézetet ugyan reprodukálja, de a 
Clericus-féle Horatius-idézetet megint csak kifelejti. 
És a De veritate… VII. könyvében, ami Diószegi Kis 
saját műve, egészen érdekes verstani megoldásokat ta-
lálunk. Például Szophoklészt így magyarítja, amikor 
a görög drámaíró Ajax magatartását kommentálja (az 
egész bekezdést idézem):

„Legjobb elméjére kezdett Ajáx  térni,
Mikor istenekhez ment megbékéltetni
Kinek értelmét a Chorus így tette osztán ki:
Én immár tiszta feredőre mégyek,
Hogy minden motskot magamrul letégyek,
S engem nyomó haragjátul Istennek
Mentve lehessek”

S bár a teljes magyar Aeneisre még várnunk kell 
vagy hetven évet (azt Baróti Szabó Dávid csak 1810-
ben adja ki), Diószegi Kis már megpróbálkozik 
Grotius-fordításának VI. könyvében négy sor Vergi-
liusszal, hogy aztán a VII. könyvben (a 367. oldalon) 
ezt a pár sor fordítást vesse az Aeneisből papírra:

„ Sybillát Isteni Lélek ha megszálja,
Nagy indúlatokra ‘s dolgokra fuvallja,
Jövendőket tudni nyilván meg tanítja
S hallatlan dólgokat szolni fel indítja”
Úgy gondolom, Diószegi Kis Jánost a ti-

zennyolcadik század első felének legbátrabb s 

meglehet, legleleményesebb magyar fordítói között 
kell számon tartanunk. Ez a protestáns lelkészhallga-
tó Marburgban kiadott könyvében azzal próbálkozik, 
amit majd jóval később a katolikus „nagy deákosok” 
nemzedéke teljesít be. Nem csak Grotiust fordítja ma-
gyarra, hanem bebizonyítja, hogy a legtöbb klasszi-
kus íróból is lehet, sőt kell fordítani részleteket – hogy 
ezáltal a magyar nyelv és  irodalom gyarapodjék. A 
Petrik-bibliográfia szerint az OSZK mellett az Egye-
temi Könyvtárnak is van példánya e könyvből, én egy 
harmadik fennmaradt példányból, a British Library 
RB.23.a.4117 jelzetű példányából dolgoztam. 
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