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ELŐSZÓ

Az ANTIK RÓMA SZELLEMI ÖRÖKSEGE

A 17. SZÁZADI MAGYAR PROZAFORDÍTASOKBAN
Az európai kultúra arca nem alakult volna úgy, ahogy mára megformálódott, a klasszikus antikvitás szellemi öröksége nélkül - szögezi le
nyomatékkal a már Sokszor megfogalmazott közhelyet R. R. Bolgar The
Classical Heritage c. híres könyve elején.1 Az antik Szellemiséghez való viszonyulás persze igen Sokféle formában történhetik, S ugyanakkor jellege
is számos árnyalatot mutathat, részben éppen az antik civilizáció gazdagsága következtében. Mert a görög-római kultúra jelenthet nyelvet, műfajokat, iskola- és oktatási rendszert, gondoll<odásmódot, pogány vagy akár
keresztény felfogást, megközelítést, városállami vagy birodalmi létformát,

szabadságot vagy hierarchikus társadalmi tagolódást, szolgai reprodukciót
vagy szerves kulturális beépülést, illetve egyfajta irodalmi-művéSzetiszellemi kódrendszert?
Nagyjából a reneszánszig tart az az időszak, amelynek során az antik
irodalmi hagyomány nem reprodukció kérdése, hanem művészetformáló
anyag, amely változó, friss gondolatokat képes kifejezni. Ilyen körülmé-

nyek között a fordításnak nincs igazán nagy szerepe, ill. maga a fordítás is
más jellegű és értelmű, mint a későbbi időszakokban. A középkor folyamán
az antik szellemi örökség egészen magától értetődő, integráns része a kultúrának, az egyes műalkotásoknak. Az egyes emberek és alkotók szinte
öntudatlanul, természetesen töltekeznek a klasszikus világ forrásvizeiből,
nem téve különbséget tradíció és korszellem között. A reneszánsz a tiszta
antik gyökerekhez való visszatérés meghirdetésével valójában épp az antik
örökségnek ezt a szerves továbbélését szakítja meg akár azon program
jegyében, hogy antik módon és antik formában kell alkotni, akár úgy, hogy
az antik műveket egy más nyelven: az anyanyelven kell hűen visszaadni.
Ez a felfogás vezet el tulajdonképpen az antik irodalmi örökség fordítások
révén való tolmácsolásához.
A magyarországi közép- és koraújkori kultúrában is jól megfigyelhető
ez a kétféle viszonyulás a klasszikus ókor szellemi örökségéhez. A kezdetben alapvetően latin nyelvű írásbeliség az egész oktatási rendszerre támaszkodva, szabadon merített az antikvitás gazdag tárházából, átlényegítve azt a maga, sok szempontból megváltozott Világnézetéhez. Ott vannak
1 Robert Ralph Bolgar: The Classical Heritage and its Hereditaries. Cambridge - London - New
York - Melbourne 1977. 2 skk. (Az első kiadás 1954-ben jelent meg.)
2 Vö. pl. uo. a „The Background" c. I. fejezetet, 13 skk.
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például egyes széphistóriák, amelyek alkalmanként egy vagy több klasz-

Szikus műre mennek vissza, mint Huszti Péter Aeneis-e,3 Cserényi Mihály
Historia-ja,4 Csáktornyai Mátyás munkája, a Ieles szep historia két görög hertzegröl, erös Aiaxról es bölcz VliSsesröl,5 Ilosvai Selymes Péter Historia Alexandri Magni-ja,Ő vagy az anonim szerzőtől való Historia egy Pyramus nevü
ı ˇuról és Thysberiíl. . .7 stb. Ezek az írások vagy egy antik munka valamely
részletén alapulnak, vagy több klasszikus mű egybeolvasztásán nyugsza-

nak, úgyhogy semmiképpen Sem tekinthetők a Szó mai, szorosabb értelmében vett fordításoknak. Ezzel szemben a későreneszánsz nálunk is meghozza az antik művek hű tolmácsolásának igényét, miként azt Baranyai
Decsi Sallustius-, ill. Háportoni Forró Curtius-fordítása tanúsítja.
A két áramlat a tekintetben is eltér egymástól, hogy míg a verses átdolgozások, parafrázisok közül feltűnően sok görög szerzők műveiből merít,8 addig a szöveghű humanista fordítások között a latin auktorok vannak
többségben, sőt a 17. századi nyomtatott fordítások tekintetében szerepük
kizárólagos. (Természetesen az énekszerzők is általában a görög művek
latin fordításaiból dolgoztak, csak Bogáti Fazakas Miklósról tudjuk, hogy
bizonyosan eredeti görög szövegeket használt átdolgozásaihoz.) Ez a jelenség a maga idejében jószerével úgy értelmezhető, hogy Magyarország
a Balkánhoz való közelsége ellenére sem Bizánc nyomvonalát, hagyományainak ápolását választotta, hanem mindenekelőtt az egykorú NyugatEurópa ekkoriban lényegében még latin műveltségét tekintette eszményének. Gondoljunk arra, hogy ebben az időben, ha fordítanak is Nyugat-Európában (Itáliát is ideértve) görög szerzőket,'a tolmácsolás többnyire latin
nyelven történik, S ha időnként a változat anyanyelven is elkészül, akkor
az leggyakrabban a latin verzión alapul, mint ahogy ez pl. Claude de Seyssel 1520 táján elkészülő francia Appianosz-fordítása esetében is történt. Az
efféle átültetéseket minősítette úgy szellemesen egy humanista, hogy a for3

4

Aeneis, azaz az troiai Aeneas hertzeg dolgai... Bártfa 1582. RMK I. 185 = RMNy 499. (Hasonmás kiadása 1979-ben jelent meg a Régi Magyar Irodalmi Ritkaságok sorozatban.) További kiadásai: Debrecen l582. RMK I. 192 = RMNy 509. Kolozsvár 1624. RMK I. 542 = RMNy
1312.
Historia az persiai monarcliiabelifeiedelmekröl Xenophonból, Herodotusból és töb authorokból.
Kolozsvár 1592. RMK I. 258 = RMNy 687.

5 Kolozsvár 1592. RMK I. 257 z RMNy 686.

6 Debrecen 1574. RMK I. 102 = RMNy 399. Uo. 1582. RMK I. 193 = RMNy 510. Kolozsvár
1591. RMK I. 245 = RMNy 664. Debrecen 1596-1619 k. RMK I. 362 = RMNy 956.
7
RMK I. 1614 (a mű Ovidius nyomán készült).
8
Részletes felsorolásukat lásd Vaıjas Béla: A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei.
Bp. 1982. 137-138.
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dító nem vertit, azaz lefordítja, hanem pervertit, vagyis felforgatja a szöve-

get.9
A klasszikus örökséghez való viszony esetében magától értetődően
nemcsak a hogyan kérdése játszik fontos szerepet, hanem az is, hogy ebből
a kincsesbányából mikor mit merítettek, mikor mit fordítottak le általában
Nyugat-Európában, illetve ezzel párhuzamosan a régi Magyarországon.
Itt - a jelen kötet tartalmának megfelelően - már elsősorban a fordítá-

sokra vagyunk tekintettel, s nem vesszük számba az átdolgozásokat, a parafrázisokat.

1. Az ókori retorikai művek ismerete
Az antik oktatáshoz hasonlóan a középkori képzés is nyelvi szempontból alapvetően grammatikus, retorikus jellegű volt. Az idevágó latin nyelvű, jórészt antik munkák sokáig kielégítették az igényeket, minthogy az
állarni-politikai életnek szintén a latin volt a nyelve. Az anyanyelvek előretörésével azonban szükségképpen fölmerült e munkák lefordításának
szükségessége. Így többek között jelesül fordítják Cicero ilyen jellegű munkáit, mindenekelőtt a De irwerıtiorıe-t, s az ekkoriban még neki tulajdonított
Rhetorica ad Hererırıium-ot, de esetenként sor kerül a De Oratore, sőt az Orator,
valamint a Partitiorıes Oratoriae anyanyelvi visszaadására is.1° A magyar
adós marad ezeknek a cicerói műveknek az átültetésével, legalábbis ha az
egyes részpróbálkozásoktól joggal eltekintünk, bár nyelvünk ebben sem áll
egyedül Európában, mert angolul sem jelenik meg nyomtatásban egyetlen
idevágó cicerói írás 1600~ig. Ezek után nem meglepő, hogy Quintilianus
sem lát napvilágot magyarul, bár az már feltűnőbb, hogy 1600 előttről
Nyugat-Európából is csak Orazio Toscanella olasz nyelvű változatát ismerjük, s nem tudunk francia, német, angol, spanyol verzióról.

9 Mindehhez lásd Étienne Famerie tanulmányát: Appieri, ses traducteurs français et Marx. =
Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis XXVI. 1990. 91 skk.
10 Az 1 600 előtti, a klasszikus antik szerzők műveiből készült fordításokra vonatkozólag lásd
most és a továbbiakban Bolgar idézett művét: Appendíx II, amelyen belül a görögből
készült fordításokhoz 508-525; a latin művek fordításaihoz 526-541.
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2. Az antik latin szakirodalom ismeretének nyomai

Természetesen az ókori szerzők művei nemcsak anyelv színvonalas
elsajátításában játszottak nagy szerepet, hanem a nyelvben foglalt tudományok közvetítésében is. A 16. század végéig valójában az antik technika
és tudomány képviselte azt az eszményi szintet, amelyet az emberiségnek
utol kellett volna érnie. Kézenfekvő tehát, hogy az ilyen jellegű latin mun-

kákat is szép számban átteszik a modern európai nyelvekre. Igaz, sem Cato,
sem Varro tolmácsolásáról 1600 előtt nincs tudomásunk, noha a De agricultura kéziratával már Salutati, a De re rustica-éval pedig már Petrarca rendelkezett.” Ugyanakkor viszont Columella és Palladius mezőgazdasági
munkáját szinte minden jelentősebb nyelvre lefordították Nyugat-Európában, pl. az előbbi kéziratos tolmácsolása már 1491-ben elkészült németül,
az utóbbi pedig már 1420 tájékán készen állt angolul. Szintén minden nagy
nyugat-európai nyelven megjelentek teljes- vagy részletfordítások az id.
Plinius hatalmas méretű (valójában csak részben természettudományos jellegű) összefoglalásából, pl. olaszul már 1473-ban tolmácsolta Cristoforo
Landino. Theophrasztosz De plantis-a a 16. század közepén már olvasható
volt olasz fordításban. A 15-16. század során hasonlóképpen elkészültek
Nyugat-Európában az építészet,12 a geográfia,13 az orvostudomány,14 a
hadművészetls ókori alapműveinek anyanyelvű fordításai.
E hatalmas latin nyelvű szakirodalomból sok minden ismert volt a
korabeli magyar közönség előtt is, hiszen az e kötetben közzétett, az 1670es évekből való diákjegyzet
Vergilius Georgica-ja kapcsán _ Arisztotelész és Theophrasztosz mezőgazdasági vonatkozású írásain kívül utal Cato, Varro, Columella, Plinius, Palladius idevágó munkásságárafó ám arról
nincs tudomásunk, hogy e szerzők bármelyikének is lett volna korabeli
magyar fordítása. Nyilván a korabeli Magyarország számára is példakép
volt az antikvitás tudománya és technikája, de ezt csak egy olyan szűk elit
ismerte, amelynek módja volt azt eredeti nyelven tanulmányozni, s nem
szorult rá sem a magyar, sem más nyelveken történő tohnácsolásra.
H Vö. uo. 263.
_
12 Ehhez lásd Bolgar táblázatában a Vitruvius De architectura-jára vonatkozó adatokat.
13 Lásd Ptolemaiosz és Sztrabón geográfiai műveit, valamint Mela De situ orbis-át Bolgar
táblázataiban.
14
Lásd uo. Galénosz és Hippokratész fordításait, és a Celsus De medicina-jára vonatkozó
adatot.
15
Lásd uo. Frontinus Strategemata-ját és Vegetius De re militari-ját.
16
Lásd a jelen kötet 184. lapján.
A
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Azt is tisztán kell látnunk, hogy miközben 1600 tájékától Európa nyugati területei fokozatosan nemcsak elérték az egykori antik színvonalat,
hanem mindirıl<ább maguk mögött is hagyták, s ennélfogva saját civilizációjukat már a klasszikus hagyomány kiteljesedésének tekinthették,17 addig
Magyarország -- részben a török hódoltság következtében előálló visszaesésben - még mindig a maga állami nyelvén, azaz latinul megközelíthető
antik civilizációt kellett hogy tekintse igazi mércének.

3. A klasszikus költők fordításai
Míg a retorikai művek és az antik szakirodalmi hagyomány esetében
csak az ıˇsmeretüknek vannak csalhatatlan jelei Magyarországon, az antik
költői művek egy részének már anyanyelvi fordításait is ismerjük.
Igen impozáns a latin nyelvű költészetnek az európai költészetre gyakorolt hatása. Igaz ugyan, hogy Catullusnak csak olaszul van, mégpedig
ezen a nyelven is meglehetősen hézagos tolmácsolása, viszont annál gazdagabb Horatius utóélete akár franciául, akár németül, olaszul, spanyolul
vagy angolul. A mai európai világnyelvek közül ugyancsak szinte mindegyikre lefordítják már 1600 előtt Iuvenalist, Martialist, Persiust. Az epikus
vagy az epikus költészet határán álló költők közül pedig nagyon népszerű
Vergilius, Ovidius, sőt Lucanus anyanyelvi tolmácsolása. Az első már a 15.
században olvasható olaszul, spanyolul és részben franciául, a 16. századtól
pedig angolul és németül is; Ovidius tolmácsolása franciául, olaszul és
spanyolul már a 14. században megindul, s a 15. századtól angolra és németre is megtörténik az átültetése.
A latin költészet e rendkívül gazdag fordítói átvételétől messze elmarad a magyarországi recepció, annak ellenére, hogy a magyar nyelv különleges képességeket rejt magában az antik költészet legjellemzőbb sajátosságainak visszaadására. Igaz, kódexirodalmunkban fel-felbukkan Lucanus
egy-egy sorának kvantitatív metrumokban való átültetése,18 amire .a nyugat-európai nyelvek, bár már a 14. századtól tolmácsolják a Pharsalia-t,
hangtani adottságaik miatt képtelenek, mégsem olvasható magyarul sem
Horatius,19 sem Vergilius életműve valóban igényes és szisztematikus,
17 Lásd ehhez Bolgar: i. m. 3.
18 Vö. Maróti Egon: A legrégibb magyar nyelvű hexameterhez. In: Acta Historiae Litterarum
Hungaricarum (Szeged) XXI. 1985. 167.
19 Ioggal írta le már annak idején Trencsényi-Waldapfel Imre: „A magyarság viszonya
I-Ioratiushoz egyidős irodalmával” (in: Horatius noster - Magyar Horatius. 3. kiad. Bp.
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összefüggő és átfogó fordításban, jobbára csak idézetmorzsákat kapunk

mindkettőből. Ez nyilván összefügg azzal, hogy a magyar kvantitatív verselés még sem a 16., sem a 17. században nem igazán fejlett, de nyilván
kapcsolatban áll azzal is, hogy az ilyen jellegű irodalom iránt érdeklődő
közönség számára az egyes művek az eredeti nyelven is tökéletesen megközelíthetők voltak, olyan szélesebb közönségigény pedig nem volt, amely
az ilyen jellegű alkotásokat akár a hangsúlyos magyar átültetésben, akár

pedig az eredeti kvantitatív formában igényelte volna. Ezért van az, hogy
a kor magyar irodalma többnyire beéri az idézetekkel, reminiszcenciákkal,
esetleg átköltésekkel, s ezért terjedelmesebb formában Horatius ódáival,
ill. Vergilius Georgica-jának bevezető részével,2° valamint teljes négy könyvévelzl csak diákjegyzetek keretében találkozunk s szinte természetszerűleg: pusztán gyarló prózai tolmácsolásban. A magyar szöveg itt
nyilván nem esztétikai elvárásoknak kívánt eleget tenni, hanem az iskolai
(lehetőleg szöveghű) interpretáláshoz kívánt hozzájárulni egészen praktikus módon, ahogy az 1670 körül írt jegyzetben ezt a célt szolgálják a kísérő
latin nyelvű felvilágosítások is, amelyek színvonala ugyanúgy ingadozik,
mint magáé a tolmácsolásé.
A jegyzetelő diák nem mindig következetes: míg a fordításban a helyes
Maecenas írásmódot alkalmazza, a magyarázatban már Mecoenas-t hoz, talán azért, mert nem értette jól, amit a tanár mondott. Ugyancsak felváltva
él a Tyberis és a Tybris alakokkal, amelyek egyike sem egészen pontos helyesírásilag. A palestra orthographia helyett is inkább palaestra-t várnánk.
Máskor meg a parentam, ill. az agrestum helyett látnánk szívesebben a parentium, ill. az agrestium többes genitivust; a nuncius írásmódnál jobb lenne
a nuntius; a caduceum - egyébként meglévő - változatnál megszokottabb
a caduceus; a praelium-nál szerencsésebb lenne a proelium variáns; s érthetetlen módon váltogatta a diák a helyes pyrrhicliius alakot is a pontatlan
joyrriclıius-szal. Indokolatlan a következetesen visszatérő Hetruria olvasat
az ókorban használatos Etruria helyett. Mint más esetekben szintén, itt is
középlatin formáról lehet szó,22 ahogy ilyen megoldásnak, vagy legalábbis
posztklasszikus formának minősülnek az alábbi nyelvi kitételek. A
1943. 177), de még ez a lelkes dolgozat sem tudja elfedni azt a tényt, hogy Horatius igazi,
átfogó meghódítása magyar nyelven csak a „deákosokkal” és Virág Benedekkel veszi
kezdetét.
20 ]elen kötet 1670-es évekből származó diákjegyzetében.
21 Ielen kötet időrendben legkorábbi szövegében.
1
22 A középlatin alakokhoz és jelenségekhez lásd Dag Norberg: Manuel pratique de latin
médiéval. Paris 1968.
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klasszikus antikvitás nem ismerte a notionalis szót; az intelligitur követke-

zetesen áll a pontosabb intellegitur helyett. A Capitolinus és a Palatinus abszolút használata a mons Capitolinus és a mons Palatinus, ill. a Capitolium és
a Palatium helyett kifejezetten humanista szokás, ahogy az a maiori is középlatin jelenség, mert a klasszikus latinban ez a maiore-nak hangzanék. A
teljes egyértelműségre való törekvés indokolja a sacerdotissa formát, amely
csak a római császárság késői szakaszában bukkan fel a sacerdos mellett.
Ugyancsak középlatin alak az author, amelynek eredeti helyes változata:
auctor. Vitathatók még helyesírási szempontból ezek az alakok is: solennis
(valójában: solemnis), laccrymis (valójában: lacrimis), suplicium (valójában:
supplicium) stb. Úgyszintén akadnak hibás megoldások a klasszikus grammatika szempontjából, pl. az idque assentando Augusto csak különböző nyelvi formulák összekeveredéséből jöhetett létre, mert itt az elfogadható egyik
ablativus absolutus-os megoldás ez lehetett volna: idque assentante Augusto.
Bár van, amikor a szövegmagyarázó jól használja a következményes mellékmondatot, mégis akad olyan rész, amikor a kötelező coniunctivus helyett indicativus áll az ut consecutivum után, miként ebben az esetben: adeo
benignus, ut ab eo [ . . .] studiorum patroni [ . . .] Mecoenates appellantur (valójában
e helyen appellentur-nak kellene szerepelnie). Egyéb alkalommal viszont a
diák olyan korabeli szokást követ, amely a maga idején feltehetőleg természetes volt, s csak manapság hat disszonánsan egy némiképp akár anakronisztikusnak is mondható megközelítésben. Így a 17. században megszokott lehetett a latinos vocativus a magyar átültetésekben, fogalmazásokban
(pl. Crispe Sallusti, Triptoleme), miközben mi ma ilyen esetben egyszerű
alanyesetet használunk, ha anyanyelvünkön nyilatkozunk meg. Sok a gond
a görög szavak írásában, mert lemaradnak az ékezetek, vagy akár pontatlan
formák is felbukkannak. Ilyenek: Epjmç (helyesen: 'Epu#ç), Yaoi (helyesen:

yioi), TtOcpeK[3Oto`L (helyesen: nap !ı<BOLoeı).
Nem maradnak el tárgyi tévedések sem. A Caesar elleni összeesküvők
közt Cassius mellett vezetőként nem annyira D. Brutusnak, mint inkább
M. Brutusnak kellene szerepelnie, a diák összecserélhette a két anti~caesarianus személy nevét. Máskor a Tyberini maris helyett valójában a Tyrrheni
maris-ra kell gondolnunk, ahogy egyébként Iulius sem azonos Iulus-szal,
miként az a jegyzetből következnék, s a Vespanius Agrippa is nyilvánvaló
elírás Vipsanius Agrıˇppa helyett.
A 17. századi Magyarország iskolája tehát elég gyarló és „prózai” módon közvetíthette a klasszikus antik költészet egyébként felbecsülhetetlen
értékeit.
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4. Cicero leveleinek fordításai
Alapvetően gyakorlati jelentősége lehetett a Cicero-levelek egy része
magyarra fordításának is. Ezeket a leveleket tulajdonképp hosszabb időn
át elfelejtette Európa. Valójában csak Petrarca volt az, aki felkutatta az Atticushoz, ill. a Quintus Ciceróhoz szóló leveleket, és Salutatiról tudjuk először azt, hogy birtokában volt az Epistulae adfamiliares-nak.23 Ezt követően
azonban a Cicero-levelek összeállítása nagyon gyorsan mind a latin nyelv
elemi oktatásának, mind pedig a levélírás gyakorlata megtanításának nélkülözhetetlen része lett. A 16. század második felében pedig Nyugat-Európában már anyanyelvi fordítások is készültek belőle, s ki is nyomtatták
Cicero levelezését olaszul és spanyolul teljes egészében, franciául, németül
és angolul pedig válogatásban.
Az eredeti latin nyelvű leveleket általában az alsóbb osztályokban tanították más egyszerűbb nyelvű cicerói írásokkal, így a De senectute-val
együtt. Nyilvánvalóan ehhez az iskolai gyakorlathoz kapcsolódott mind
Dobai Székely András, mind Balog György Cicero-levelek fordítása.
A jelen kiadás gondozóinak nem sikerült fellelniük Dobai Székely András tolmácsolásának forrását, ill. forrásait. Ugy gondolják, vagy egy közelebbről ismeretlen (esetleg csak kézzel leírt) iskolai célú latin gyűjtemény
fordításáról, vagy talán egyéni válogatásról van szó; mindenesetre bizonyosan iskolai munkája során igyekezett megküzdeni a fordításra kijelölt
levelek megértésével.
A 16-17. századból a levelek gyűjteményének valóban számos tankönyvszerű összeállítása ismeretes, amelyek mind a stílusos latin fogalmazásra, mind pedig a levélírásra meg kívántak tanítani. Ilyen volt pl. már a
16. században Mathurin Cordier-nak Lausanne-ban készített, 1556-ban
Genfben megjelent összeállítása,24 s ilyen volt Prévost abbénak már a 18.
században közzétett bilinguis válogatása is.25 Nyilvánvaló, hogy a most
említett válogatások egyike sem lehet Dobai Székely András munkájának
alapja. Az utóbbi már keletkezési ideje miatt sem, az előbbi pedig azért,
mert pusztán az Ad familiares-ból ad szemelvényeket, míg Dobai Székely
az Atticushoz és a Quintushoz írt levelekből is nyújt ízelítőt. Mégis feltűnő,
hogy mind Cordier, mind Dobai Székely összeállítása elsősorban az Ad
familiares 14. és 16. könyvére épít,26 amiből az adódik, hogy mindketten egy
23

Bolgar: i. m. 262-263.
24 Uo. 354-355, 526. Bolgar hangsúlyozza ennek a válogatásnak anakronisztikus jellegét.
25 Nouveau recueil de lettres choisies de Cicéron. Liëge é. n.
ki
26 Bolgar: i. m. 355.

16

az iskolai oktatásban már kialakult uzust követtek. Következésképp Dobai

Székely gyűjteménye is valószínűleg egy meghatározott segédeszközön,
vagy több hasonló jellegű segédeszköz kontaminációján alapulhat.
A szöveggondozók helyesen mutatják ki Dobai Székely András felületességét, téves értelmezéseit. Ezek a hiányosságok valószínűleg fogyatékos
nyelvtudásával vannak összefüggésben, és arra utalnak, hogy a fordítást
még diákkorában készíthette. Ugyanakkor viszont feltűnő - ezt is jól látják

a szöveggondozók -, hogy mennyire törekszik hibás interpretációit is logikussá, értelmessé, gondolatilag elfogadhatóvá tenni, s mindehhez még
társul kiegészítésképpen számos antik fordulat modern szakkifejezéssel,
anakronisztikus megoldással való visszaadása. Hasonló törekvéssel találkozunk a már említett Cordiernál is, aki magyarázataiban a praetor-okat a
,,prevosts", a senatus-t ,,le parlement”, a tribuni militum-ot ,,les caporaux”
kifejezésekkel adja vissza.” Vagyis a Lausanne-ban működő tanítómester
számára nem a római múlt volt elsősorban a fontos, hanem kora elvárásainak kívánt megfelelni, azt akarta elérni, hogy tanítványai jó leveleket tudjanak ími latinul és franciául egyaránt. Nem véletlen, hogy ezt a gyakorlatias beállítottságú munkát hamarosan németül (1556) és angolul (1575) is
megjelentették.28 Dobai Székely András hasonlóképpen egy igen gyakorlatias szándékú oktatás részese volt. A fentebbieken túlmenően az is erre
mutat, hogy többnyire megtalálható fordításában a rutinszerű, „bevett”
üdvözlő, ill. a jókívánságokat kifejező, búcsúzó formulák stílusos visszaadása, úgy, ahogy azt a korabeli szokás a levélíróktól általában megkövetelte. Nem lehet véletlen az sem, hogy a levelek jórésze a szolgálatfelajánlás
módjára próbál megtanítani, hiszen ez igen elterjedt volt az adott korban.
Dobai Székely András latinból készült fordításában tehát kiválóan megfigyelhetők a latin klasszikusok iskolai olvastatásának 17. századi gyakorlati
funkciói. Vagyis ha már nálunk nem minden iskolában tanították is Erasmus De conscribendis epistulis-át,29 legalább a Dobai Székely fordításában
megfigyelhető módokon kívántak a levélírás csínjával-bínjával megismertetni.
Hasonló érvényes Balog György Cicero-levelek tolmácsolására is. A
fordító igényessége annak ellenére megmutatkozik, hogy egy több mint
27 Uo.
28 Uo. 529, 526. Lásd még 364. és 449 (a 355. laphoz szóló jegyzetben).
29 Vö. Alois Gerlo: The Opus de conscribendis epistolis of Erasmus and the tradition of the Ars
epistolica. In: Classical Influences on European Culture A. D. 500-1500. Ed. by R. R. Bolgar.
Cambridge 1971. 103-114. Az Opus... mellett volt Erasmusnak egy rövidebb idevágó
munkája is, erről lásd uo. 105-106.
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százötven éves válogatást ültetett át az anyanyelvére, a nagytudású és különösen pedagógiai iskolateremtő és reformáló munkássága révén jelentékeny Iohannes Sturmnak (és nem Iakabnak,3° mint ahogy a címlapon tévesen áll) az alsó fokú oktatást segítő gyűjteményét. Ennek három könyvből
álló változata is ismeretes, Balog azonban a teljes, négy könyvet tartalmazó
kiadást követi.” A gyűjtemény Sturm szándéka szerint alkalmas volt a szép
latin stílus és a copia verborum megalapozására: a világos, érthető fogalmazásra, a szokásos fordulatok alkalmazására, a levélírás mesterségbeli fogásainak elsajátíttatására. Amíg azonban Sturm latinul akart szépen megtanítani írni, addig Balog György szándékai között az is ott lehetett, hogy
diákjai, olvasói magyar nyelven is képesek legyenek jó leveleket fogalmazni. Balog a fordítás idején soproni tanár, aki részben németajkú diákjai
számára készítette el a magyar nyelvű változatot, amelyet egy olyan városban, Lőcsén adtak ki, amely a 17/18. század fordulóján még szintén
jórészt a német szót használta. Így a Sturm-féle összeállítás végülis más
feltételek, más történelmi körülmények között részben más funkciót is hivatott volt betölteni Magyarországon, mint amire az eredeti válogatást
szánták. Mindenesetre az újszerű cél megmagyarázza a levelek esetenként
fel-felbukkanó ízes fordulatait, amilyen pl. a „résen álló fülek” (aures elegantes) is, illetve az anakronisztikus magyarításokat, mint amilyen a hónap- és az országneveknek a korabeli magyar szokásokhoz való idomítása,
ami tulajdonképp nem áll teljesen ellentétben Nyugat-Európa hagyományaival sem, hiszen láttuk, hogy pl. a 16. században Cordier hasonlóképpen
igyekezett az egykorú francia viszonyokhoz alkalmazkodni, helyenként
meglehetősen átlényegítve Cicerót. Balog György esetében azt kifogásolhatjuk, hogy eljárását nem mindig alkalmazza következetesen, ill. időnként
még akár félreértésekre is lehetőséget ad. Így nála az ,,Épétö Mester” megnevezés ugyanúgy vonatkozik az architectus-ra, mint az aedilis curulis-ra,
az imperator-t hol ,,Fökapitán"-nak, hol ,,Mezzei fö Hadnagy"-nak fordítja,
a proconsul megfelelője pedig esetenként „Polgár mester képe”, máskor meg
,,Tisztárto”. Akadnak azután olyan anakronisztikus fordítások is, amelyek
a régi viszonyok nem kellő ismeretéről tanúskodnak. Ennek ellenére Balog
30 Iacob Sturm a reformáció élharcosa volt a 16. század első felében Strassburgban, ahová
azt a Iohannes Sturmot is meghívta tanítani, aki az ún. pietas litterata egyik képviselője
volt. Ez a törekvés a reneszánsz végén jelentkezett és a klasszikus képzés új formája volt,
vö. Bolgar: i. m. 329-351.
31 A magyarországi kiadások közül a három könyvet tartalmazók felsorolását lásd jelen
kötet jegyzeteinek Cicero levelei a protestáns iskolákban c. fejezetében, a négy könyvből
állókét Balog György fordításának jegyzetei között.
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György általában jól érti az eredeti latin szöveget, s a magyar irodalmi

nyelv akkori fejlettségi szintjén alapvetően helyesen adja vissza, ahogy ezt
a szöveggondozók jól is érzékelik. Épp ezért tűnik meglepőnek az az eljárás, hogy Balog
más régi fordítókhoz hasonlóan _ nem rekonstruálja
mindig a város- és a sziget-, ill. általában a helynevek pontos nominativusi
formáját. Leír afféle, a klasszikus latin szempontjából nem helyeselhető
alakokat, mint ,,Cumanum városa", ,,Thurium” stb. Nem tartom valószínűnek, hogy ezekben az esetekben a hiányos nyelvismeret jeleit kellene
látnunk. Ha ez így lenne, akkor Balog György aligha tudta volna kellően
interpretálni a nyelvi nehézségekben azért nem szűkölködő cicerói leveleket. Eljárása sokkal inkább azzal a középlatin jelenséggel magyarázható,
amely a régi magyar nyelvben is tartani látszik magát, hogy tudniillik bizonyos sűrűn használt deklinált forma válik egy-egy helynév megszokott,
mindennapos alakjává, s ezért van az, hogy esetenként a magyarban még
mind a mai napig pl. accusativust használunk a helyes nominativus helyett.
Így mondunk ma Egyiptomot, s nem Egyiptust, ahogy pedig a szónak a
latin Aegyptus alanyeset alapján hangoznia kellene. Végsősoron ez a jelenség is csak azt az észrevételünket erősíti meg, hogy Balog György a magyaros levélírás gyakorlatát, művelését is szerette volna megerősíteni hazájában, s alapvetően iskolai segédeszközét ennek megfelelően formálta
meg.
Az eddigiekből kitűnik, hogy a római klasszikusok fordítása a régi
magyar irodalomban meglehetősen behatárolt, akár az antik latin művek
gazdagságára, akár egykorú nyugat-európai recepciójukra, anyanyelvi tolmácsolásukra vagyunk is tekintettel. A mégis elkészülő magyar nyelvű
átültetések is többnyire minden bizonnyal csak a gyakorlati, iskolai képzés
szolgálatában álltak. A szélesebb közönség* számára készülő irodalom általában megelégedett a klasszikusok divatos átdolgozásaival, főleg „szüzséiket” véve át, s örörnmel élt a nagy ókori auktorok reminiszcenciáival.

5. A latin történetírók magyar fordítdsai
Épp ilyen körülmények között és ebben az összefüggésben van különleges súlya annak, hogy mindazonáltal van egy terület, amelynek viszonylag gazdag magyar nyelvű fordítása van, s ez a történetírás. Ennek nyilvánvalóan az lehet a magyarázata, hogy az antik szellemiség ezen megnyilvánulása iránt nemcsak egy szűkebb, a klasszikus nyelveknek birtokában lévő elit érdeklődött, hanem egy olyan szélesebb, nem igazán nagy19

műveltségű közönség is, amely nem rendelkezett elég alapos latin nyelvi
ismerettel, s amely elsősorban az antik történeti alkotások magyar változataiban ismerhetett rá önmagára, a klasszikus prózának ezt a vonulatát
érezte magához igen közelállónak. Így kerülhetett sor a 16-17. században
Sallustius, Curtius Rufus, Cornelius Nepos és Florus műveinek lefordítására.
Az adott periódusban tehát a szélesebb magyar közönség számára az
antik irodalom mindenekelőtt a történeti tudat alakítása, erősítése szempontjából volt fontos. Erre utal, hogy már Heltai is e célból javasolta a latin
nyelvű történeti művek anyanyelvünkön való tolmácsolását, és a felsorolt
fordítások előszavai is többnyire az antik alkotás történelmi példa értékét
hangsúlyozzák saját koruk számára. Sallustius-bevezetőjében Baranyai
Decsi azt vallja, hogy a történeti műből a fejedelmek és a főrenden valók
megtanulhatják a hadviselés módját, a tanácsadást és a büntetést, de azt is,
hogyan kell a ,,kösseg"-et szolgálni és ezzel együtt a pártütést elkerülni,
nem hagyva figyelmen l<ívül a kellemes időtöltést, szellemük pallérozását
sem.32 Háportoni Forró is így ír Curtiusának elején: Bethlen azért fordíttatta
le vele a könyvet, hogy a mű „az böcsülletes Magyar nemzetet, es annak
következendö maradekat gyamolitana, es gyamolitvan ekesitene", mert
„az historiaknak tudomanya" a bölcsességgel együtt ,,eletünket es erkölcsünket formallya” és „minden dolgokhoz valo fogasunkban eszesbekke
teszen". A történelem ugyanis lehetőséget ad arra, hogy segítségével „jo
szerencses es szerencsétlen dolgainkban hasznos tanacsokat vegyünk, [. . _]
hogy eletünket es erkölcsinket [...] meg jobbicsuk”, ill. „az sanyarusagokban es szerencsétlen dolgokban jo remenseget es vigasztalast vegyünk".33
32

2

Baranyai Decsi János: Az Caivs Crispvs Salvstiusnac ket historiaia. Szeben 1596. RMK I. 286
= RMNy 786 (hasonmás kiadás: Bibliotheca Hungarica Antiqua X. Bp. 1979), „Az olvasokhoz" szóló ajánlásban. A fordítás forrásainak kérdéséről a 38. jegyzetben idézett tanulmányom 20. lapján tettem néhány megjegyzést.
33 Háportoni Forró Pál: Qvintvs Cvrtivsnak az Nagy Sandornak macedonok kiralyanak viseltetet
dolgairol irattatot historiaia. Debrecen 1619. RMK I. 485 = RMNy 1174 (hasonmás kiadás:
Bibliotheca Hungarica Antiqua XVIII. Bp. 1988), ,,Az kegyes olvasonak” szóló ajánlásban.
Háportoni fordításának forrásairól részletesen írtam a 38. jegyzetben idézett tanulmányom 21-22. lapján. Az ott tett megállapításom, hogy a fordítónak az általa említetteken kívül Erasmus szövegkiadását is ismernie kellett, tökéletesen egybevág Király György
azon, század eleji eredményével, hogy Forró Curtius-fordításának függeléke megegyezik
az 1545-ös bázeli Erasmus-kiadás appendixével ( Világbíró Sándor mondája régi irodalmunkban. In: A lológus ka landozâsai_ Bp. 1980. 200-204), bár abban már nem vagyok biztos, hogy
az itt szereplő kiegészítések valóban nem bukkantak volna fel más 16-17. századi kiadásokban is. E fenntartásom ellenére, megítélésem szerint Monok István helyesen fogadta
el a hasonmás kiadás kísérő tanulmányában és jegyzeteiben Király végkövetkeztetését a
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Bőségesen szaporíthatnók még a hasonló tartalmú idézetek és parafrázisok
számát, utalva Dálnoki Benkőnek a Florus-fordításhoz írt elöljáró beszédére is, amely azt állítja: a magyar nyelvű tolmácsolásnak az a célja, hogy
,,Nemzetünk olvashatná, és abban való jeles példákról életének, erköltsének, társaságának, igazgatásának, egy szóval minden dolgainak rendit tanúlhatná";34 de már az eddig felvonultatott illusztrációs anyag is jelzi: az
antik római történeti művek magyarra való átültetésének az volt az alap-

vető feladata, hogy magával az ókori historiográfia egyik fő célkitűzésével
összhangban, exemplumokat nyújtson, amelyek segítenek a jelen és a jövő
alakításában.
Ez azonban olyan általános szempont, amely bármely klasszikus római
történelmi műre alkalmazható lett volna, s nem világítja meg közelebbről,
miért éppen Sallustiust, Curtiust, Nepost és Florust fordították le a 16-18.
század között magyarra. Nemcsak ők, hanem minden más római historikus, beleértve Tacitust is, azt állította, hogy a történetírás legfontosabb feladata a mos maiorum-nak, mint abszolút tekintélynek a bemutatása, lévén,
hogy a múlt példakép a jelen, a jelen pedig a jövő számára.35 A rómaiak
körében ugyanis sokkal inkább kialakult az a tudat, mint a görögöknél,
hogy az emberiség, de különösen a római nép elválaszthatatlan kapcsolatban áll történelmi előzményeivel, s éppen ezért ébren kell tartani hagyományait, meg kell őriznie örökségét. Ioggal szögezi le tehát Laqueur,36 hogy
a múlt exemplumként való megóvása egyetlen népben sem volt olyan erőteljes törekvés, mint maguknál a rómaiaknál.
Mai szemmel nézve tehát elég véletlenszerűnek tűnik fel az auktorok
kiszemelése, annál inkább, mert a 19-20. századi értékrend szerint csak
Sallustius tartozik a kiemelkedő jelentőségű klasszikus örökséghez, míg
Curtius Rufus, Cornelius Nepos és Florus általában könnyűnek bizonyult
forrás kérdésében (i. m. 27-28, 47-48), legfeljebb hasonló eredményem regisztrálását
hiányolom, hiszen bizonyításom eltér Királyétól. Nem érzem viszont feltétlenül meggyőzőnek Monok azon feltételezését, hogy Forró talán közvetlenül ismerte és használta
Diodorus Siculust (uo. 27). Igaz ugyan, hogy a görög szerzőt Christoph Bruno nem említi,
az Erasmus-kiadás viszont igen, megjegyezve, hogy a Curtiusból elveszett részek többek
közt ,,Diodori Siculi praesidio restituti sunt" (uo. 18). Ez elégséges magyarázatot ad ahhoz,
hogy Forró név szerint említse Diodorust még akkor is, ha annak művét közvetlenül nem
forgatta is.
34 Lásd a jelen kötet 437. lapján.
35 Vö. Tac. ann. 3,55,4; dial. 30,1; Sext. Emp. adv. math. 1,248-249. Lásd erről a Reallexikon
für Antike und Christentum (RAC) kitűnő összefoglalását, s. V. Geschichtsphilosophie.
36 A hivatkozást a RAC jelzett címszavából vettük át. A kérdéssel, mint az európai történetírás antik örökségével kapcsolatban, lásd még Beryl Smalley: Historians in the Middle
Ages. London 1974. 19 skk.
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a modern klasszika-filológia mérlegén. Hozzá kell persze tennünk, hogy
a középkor és főleg a reneszánsz meg a barokk ítélete a három utóbbi
szerzőről más volt, mint ami napjaink véleménye, és a 18. századig bezárólag mindannyian a legolvasottabb történetírók közt foglaltak helyet.
Mégis rajtuk kívül még jónéhány olyan szerzőt lehetett volna találni, aki
legalább annyira népszerű volt a 16-18. században, s aki ugyanúgy érdemes lett volna arra, hogy munkáiba azok is beleolvashassanak, akik csupán
a magyar nyelvet ismerték. Kimutatható-e tehát valami olyan többé-kevésbé egységes nézőpont, amely indokolja, hogy épp az érintett szerzőket fordították le magyarra, ráadásul egy olyan százéves időszakban, 1596 és 1702
között, amikor mind a társadalmi-politikai feltételekben, mind az ízlésekben és szokásokban, mind az értékrendben és a stílustörekvésekben, de
számos egyéb vonatkozásban is, igen jelentős változások következtek be?
Véleményem szerint az ókori és a reneszánsz, ill. barokk historiográfiai
szemléletre egyetemesen érvényes és szinte közhelyszerűen moralizáló,
valamint a szerencsével összekapcsolt végzetkoncepción kívül a magyarra
lefordított római szerzőknél jelentkezik egy olyan közös nézet, amely ha
nem volt is ritka az antik történetíróknál, de közelről sem volt általános.
Ez a megközelítési mód a városállamokat, népeket, országokat, birodalmakat és hatalmi rendszereket olyan élő szervezeteknek fogta fel, amelyek a
természetnek megfelelően keresztülmennek a születés, a fejlődés és növekedés, a l<iteljesedés, majd a hanyatlás és az elmúlás stádiumán.37 Mint egy
37 A problémának igen gazdag irodalma van, bár egyelőre hiányzik az egész anyag valóban
szisztematikus áttekintése, amire - tudtommal -- Reinhardt Häufšler készül az Aufstieg

und Niedergang der römischen Welt (ANRW)-ben. Az újabb feldolgozások közül főképp az
alábbi munkákat kívánom kiemelni. Az organikus történelemszemlélet antik gyökereiről

lásd Heinrich Ryffel: Mz-:TOc[3o?t11 nokvcsicíıv. Der Wandel der Staatsverfassungen. Bern 1949.
Kurt von Fritz: The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity. New York 1954. Raymond
Weil: L' „Archéologie” de Platon. Paris 1959. Paul Pédech: La rnéthode historique de Polybe.
Paris 1964. Gerhard ]ean Daniel Aalders: Die Theorie der gemischten Verfassung im Altertum.
Amsterdam 1968. R. Weil előszava in: Polybe: Histoires. Livre VI. Paris 1977. Jacqueline de
Romilly: The Rise and Fall of States According to Greek Authors. Ann Arbor 1977. Antoinette
Novara: Les idées rornaines sur le progrës, d'aprës les écrivains de la République. I-Il. Paris 1982.
- Az organikus történelemszemlélet európai továbbéléséről lásd Hans Liebeschütz: Iohn
of Salisbury and Pseudo-Plutarch. = Warburg Institute Joumal VI. 1943. 33-39. Amaldo
Mornigliano: Notes on Petrarch, Iohn of Salisbury and the Institutio Traiani. = Uo. XII. 1949.
189-190. R. Häufšler: Vom llrsprung und Wandel des Lebensvergleichs. = Hermes XCII. 1964.
313-341. David G. Hale: The Body Politic. A Political Metaphor in Renaissance English
Literature. The Hague - Paris 1971. Reimar Müller: Hegel und Marx über die antike Kultur.
= Philologus CXVI. 1972. 1-31. Alexander Demandt: Metaphern für Geschichte. München
1978. - A 16-17. században magyarra fordított egyes latin történetírók műveinek hasonló
eszmetörténeti vonatkozásaihoz és utóéletéhez a következő irodalom az alapvető: Sallu-
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korábbi tanulmányomban igyekeztem kimutatni, lehetséges, hogy a 16-17.
század magyar fordítói ezt az organikus történelmi koncepciót is érzékelték, amikor elkészítették az ókori auktorok szövegének tolmácsolását.38
Ugyanott szóltam arról is, hogy ennek a történelemszemléletnek a magyarországi humanista gondolkodók műveiben is számos nyoma van, a lefordított latin szerzők soraiból sugárzó felfogás tehát nem volt előzmények
nélküli, legalább közönségük egy része számára.”
Ugyanakkor kétségtelen az is, hogy a biologikus történeleminterpretációnak legfőbb letéteményese a régi magyar fordításokban a művek e koncepciót kifejezésre juttató részleteinek szabatos, pontos, szövegszerű tolmácsolása. Ritkán lehet annak nyomát találni, hogy a'fordítók e felfogásnak
különleges jelentőséget tulajdonítottak volna, kiemelten ráirányították volna a figyelmet, vagy hogy saját munkájuk jelentőségét e koncepció átültetésében látták volna, habár az is igaz, hogy Baranyai Decsi feltűnő lapszéli
jegyzetben hívja fel a figyelmet arra, hogy amit Sallustius a római állam
fejlődéséről, változásáról mond, az általában az ,,Orszagoc neuekedesinec
stiushoz lásd Beryl Smalley: Sallust in the Middle Ages. In: Classical Influences. .. I. m.
165-175. Ezio Bolaffi: Sallustio e la suafortuna nei secoli. Roma 1949. - Cornelius Neposhoz
lásd utószómat a mű új magyar fordításához: Hiresférfiak. Bp. 1984. 193-204. - Florushoz
lásd utószómat a mű új magyar fordításához: Róma háborúi. Bp. 1979. 177-184. Ugyanezt
a problémát egy német nyelvű tanulmányomban is igyekeztem megfelelő filológiai
apparátussal részletekbe menően megvilágítani: Zur Geschichtskonzeption des Florus. = Klio
LXVI. 1984. 590-598. Később e problémára még egy dolgozatomban kitértem: Floriana. =
Athenaeum n. s. LXVII. 1989. 21-39. Velem egyidejűleg jutott hasonló következtetésre

38

39

Luigi Bessone: Ideologia e datazione dell'Epitome di Floro. = Giornale Filologico Ferrarese II.
1979. 33-57.
Havas László: A római irodalmi örökség a régi magyar prózafordításokban. = Könyv és könyvtár
XIV. Debrecen 1985. 5-32. '
U0. 17-18. Az organikus történelemszemlélet magyar huınanista szerzők általi ismeretéről Szikszai Fabricius Vazul, Oláh Miklós, Forgách Ferenc írásait idézhetjük. Lásd erről
bővebben Kulcsár Péter utószavát a Humanista történetírók c. kötethez (Bp. 1977, különösen 1188-1189), ahol jól és világos formában összegzi azt a végkövetkeztetést, melyet
korábbi gondos, filológiailag megalapozott kutatásaiból levont (Bonfini magyar történetének
forrásai és keletkezése. Bp. 1973). A témához kapcsolódik korábbi írásom: Havas László:
Költői időszemlélet a késő reneszánsz és a barokk határán. = ItK LXXXVI. 1982. 667-677. - A
magyarországi humanizmusnak ez a természetelvű történelemértelmezése hozzájárult a
nemesi magyar nemzet öntudatra ébredéséhez, és legsajátosabban abban a Szentkoronatanban fejeződött ki, amely egyaránt táplálkozott antik és középkori organikus jellegű
elméletekből, de Magyarországon igen eredeti vonásokat öltött. Eszerint az ország abban
a Szentkoronában inkarnálódik, amelynek feje a király, totum Corpus-át pedig a nemesség
alkotja. (A kérdéshez lásd többek között Benda Kálmán - Fügedi Erik: A magyar korona
regénye. Bp. 1979. 51, 105-106.)
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modgya”,4° Háportoni Forró pedig abban látja a fejedelem feladatát, hogy

az országot „szep egyessegre vigye, es sebeit mint kegyes orvos hasznos
szerekkel meg gyogyicsa”, ,,szaggattatot reszeibe öszve kapcsolna es elebbi
viragzo allapattyara vinne”.41 Akárcsak a magyar humanista történetírók
többsége, a fordítók sem fejtik ki rendszeresen, saját szövegrészeikben ajánlásaikban, elöljáró beszédeikben _ az idevágó nézeteket, ahol pedig
olyan fordulatokat írnak le, amelyek ennek a történeleminterpretációnak
külsődleges jegyeire utalnak, ott ezt alkalmanként több más ok is magyarázhatja (konvencionális kifejezésmód, más korabeli eszmék hatása stb.).42
Ha pedig megállapításainkat most már csak a jelen kötetben olvasható
fordításokra szűkítjük le, összegzésként azt mondhatjuk: talán Balog
Györgytől és Dálnoki Benkő Mártontól sem volt idegen ez a látásmód, de
azért fordításköteteikben a történeti biologizmus nem mutatkozik átgondoltnak, számukra közelről sem ez a múlt és a társadalom megközelítésének legkézenfekvőbb, vagy még inkább kizárólagos módja.43
Kétségtelen viszont, hogy - a fordítók által kimondatlanul - a művekben benne rejlik annak a mondanivalónak a lehetősége, hogy az organikusan újjászülető államalakulatok mintájára Magyarország előtt is ott áll
a megújulás, ismételt megerősödés lehetősége. A műveknek ez az üzenete
a 17. század végén, az ország török uralom alól való felszabadulásának
idején különlegesen fontossá válhatott.
A tudós magyar mestereket az az elképzelés is vezette fordításaik elkészítésekor, hogy -- ugyancsak a hazai történeti tudat és közgondolkodás
fejlesztése érdekében - versenyre keljenek azokkal az idegen országokkal,
amelyek anyanyelvükön már korábban hozzáférhetővé tették szélesebb közönség számára a klasszikus örökséget. Szinte nincs olyan előszó, amely
ne tulajdonítana kiemelkedő helyen jelentőséget ennek a megfontolásnak.
Baranyai Decsi így nyilatkozik: ,,Mostis az Olaszoc, Nemetec, és egyeb
40
41

Baranyai Decsi: i. m. 5v.

Háportoni Forró: i. m., a fejedelemnek szóló ajánlásban.
42
Így a Curtius-fordítás ajánlásából korábbi tanulmányomban idézett mondatok (i. m. 13)
formailag valóban organikus képekkel élnek, tartalmuk döntő jellegzetessége azonban,
hogy egy korai erdélyi abszolutista jellegű ideológia kifejtését tartalmazzák.
43
Ez annál kevésbé meglepő, mert a 17. században Nyugat-Európában is új metaforák
jelennek meg a történelem értelmezésével kapcsolatban, amelyek már egy friss, megváltozott szemléletre utalnak, a progresszió, a haladás gondolatát tartalmazzák. Lásd erről a
kérdésről: Theorie der Geschichte. Beitrãge zur Historik. Band II. Historische Prozesse. Hrsg.
von Karl-Georg Faber, Christian Meier. München 1978. Ebben az összefüggésben különösen fontos számunkra Iochen Schlobach: Die klassisch-humanistische Zyklentheorie und
ihre Aufechtung durch das Fortschrittbewusstsein derfranzösischen Frühaufklärung. Uo. 127 skl<.
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nemzetsegec közöt mind Aristotelest, Cicerot, Virgiliust, es minden fele
bölcz embereknek irasokat az ü nyeluekre meg fordittyac, es azoknac nagy
hasznatis vezik”.44 E célból adta ki tehát Baranyai Decsi is magyarul Sallustiust, s biztatott ,,Iulius César, Liuius, Tacitus, Curtius es egyeb effele
bölcz Historicusoknac” magyar nyelven történő tolmácsolására.” Háportoni Forró a maga munkájának megokolásakor többek között szintén :hivatkozik külföldi példára is, mert szerinte Curtiusnak „az Lengyel nemzet-is hasznos voltat eszebe veven, nem regen az maga nyelvere meg fordíttatta, es ki nyomtattatta”.46
Nem hivatkozik ilyen külföldi előképre a Nepos-fordítás kapcsán Balog György. Valóban, ezt az egyébként igen olvasott latin nyelvű historikust
1600 előtt csupán olaszra fordították le a nagy dél- és nyugat-európai kultúrnépek nyelvei közül.” Florus történeti művének a nemzeti nyelveken
való közreadása azonban már a 16. századtól megindul: németül 1536-ban,
olaszul 1546-ban, franciául 1580-ban, angolul 1618-ban, sőt lengyelül is
1646-ban megjelenik, igaz, dánul csak 1699-ben, svédül pedig még ennél

44 Az idézett megjegyzés azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy Baranyai Decsi könyvészetileg jól
tájékozott lehetett, mert a 16. század folyamán valóban számos Cicero- és Vergilius-fordítás került közzétételre olaszul és németül. Arisztotelésznek csak olasz nyelven tették
közzé igen sok művét, német nyelven Baranyai Decsi kiadásának dátuma előtt csak egyet
nyomtattak ki (1483-ban), noha két további értekezésének kéziratos német fordítása is
ismeretes a 15. századból (Bolgar: i. m. 509). A Baranyai Decsi által átültetett Sallustius
azonban mind olaszul, mind németül (és más nyelveken is) nem is egy fordítást megélt a
16. században (uo. 534-535). Ezek valamelyikének ismeretét Decsi részéről - hivatkozása
alapján - fel kell tételeznünk.
45
Azon is el kell gondolkodnunk, miért nem talált meghallgatásra Baranyai Decsi álma és
javaslata, hogy Curtiuson kívül Caesart, Liviust és Tacitust is lefordítsák magyarra. E
szerzők munkái ugyanis már 1600 előtt minden nagy dél- és nyugat-európai nyelven,
esetenként több fordításban is, hozzáférhetők voltak, pl. franciául 1582-ben már megjelent
az első teljes Tacitus (Etienne de la Planche-tól és Claude Fauchet-tól, korábbi fordítások
összegyűjtéseként), amelyet 1599-ben újabb követett. Lásd Isabelle Piette: Tacite traduit en
français. llne bibliographie. = Les Etudes Classiques LVIII. 1990. 144-146. Ugyanitt a 17.
századi francia fordításokrólz 146-150.
46 Olaszul és spanyolul már a 15. században, angolul pedig 1553-ban megjelent ez a római
auktor, de 1600 előtti német fordításáról nincs ismeretünk (Bolgar: i. m. 528-529). Legkorábbi francia nyelvű fordítását Bolgar 1503-ból ismeri (i. h.), de már 1468-ban is készült
ilyen (Gianvito Resta: Le epitomi di Plutarco nel Quattrocerıto. Padova 1962. 32-33). A lengyel
Curtiusról (1614, 1618) lásd Ignacy Lewandowski: Florus w Polsce. Wroclaw - Warszawa
- Kraków 1970. 34. Vö. Monok István jegyzetét Háportoni Forró fordításának hivatkozott
hasonmás kiadásához, 17.
47
Bolgár: i. m. 531. Mindössze Remigio Fiorentino fordítását regisztrálja.
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is később: 1834-ben.48 Dálnoki Berıl<ő azonban nem feltétlenül anyanyelvi
ismeretéről szól fordítása elöljáró beszédében, amikor „ez Historicusnak
Academiákban, Gymnásiumokban, Collegiumokban 's Schólakban az
egész Kereszténységben-való tanittatásá"-ról beszél.”
Természetesen azt a kérdést is szükségképpen fel kell Vetnünk: milyen
filológusi teljesítményként értékelhetők Balog György és Dálnoki Benkő
Márton magyar nyelvű fordításai.
Az 1701-ben Lőcsén megjelent, majd több kiadást megért Nepos-fordítás alapjául szolgáló latin szövegről igen megszívlelendőek a jelen kiadás
szöveggondozójának és -magyarázójának, Kecskeméti Gábornak az eredményei, mégha nem oldják is meg végérvényesen a kérdést. Magam az ő
vizsgálatai alapján részben fenntarthatónak érzem korábbi idevágó sejtésemet, azzal a módosítással, hogy Balog György feltehetőleg nem egy tudományos igényű edíciót használt, hanem valamiféle olyan alapvetően iskolai rendeltetésű szöveget, amely a Boecl<ler által megállapított textusra
épült. Mindez természetesen azt jelzi, hogy Balognak korántsem klasszika-filológiai célkitűzései voltak, hanem olyan közvetlen gyakorlati céljai,
amelyek a legkevésbé sem követelték meg a különféle szövegváltozatok
összevetését vagy valamilyen tudományos igényű edíció kiválasztását, alapul vételét. Ugyanakkor ebből az már nem következik, hogy Balog alapvetően ne fordított volna pontosan, és ne szólaltatta volna meg ízes magyar
nyelven az ókori auktor szövegét.
Trócsányi Zoltán már 1960-ban kimutatta, hogy Balog György egy, a
dunántúli katolikus és az alföldi-erdélyi református irodalmi nyelvtől eltérő, valamiféle külön nyelvjárást tükröző egyéni írói nyelvet használ .50 Ezt
a nyelvészetileg helyes megállapítást szeretném néhány más szempontú
észrevétellel kiegészíteni.
48*

49
50

Bolgar kimutatása ebben az összefüggésben sermniféle adatot sem tüntet fel; így információim Ignacy Lewandowskitól származnak, aki új lengyel fordítását 1973-ban jelentette
meg (Wroclaw - Warszawa - Kraków - Gdansk), lásd ennek előszavát, 17. Vö. uő: Florus
w Polsce. I. m. 23. Utóbbi, Florus lengyelországi utóéletét vizsgáló monográfiájából tudjuk,
hogy a később Magyarországon is tevékenykedő Eck Bálint 1515-ben Krakkóban kiadta
latinul a római történetírót (uo. 32-34). Innen ismerjük azt is, hogy Krzysztof Groth
Falissowski 1646-os tolmácsolását 1790-ben Vilnában (Vilnius) újból közzétették. Florust
egyébként ekkoriban még többre értékelték Lengyelországban Liviusnál (uo. 34-45).
A jelen kötetben 439.

TrócsányiZoltán: Írók egyéni nyelvea XVII-XVIII. században. In: Dolgozatoka magyar irodalmi
nyelv és stilus történetéből. Szerk. Pais Dezső. Bp. 1960. Balog Györgyről a 36-39. lapokon
van szó. A megállapítást a Cicero-fordítás alapján tette a szerző, de a Nepos-tolmácsolásra egyaránt érvényes.
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Feltűnő, hogy egy olyan időszakban, amikor az eszmény a gazdag,
díszített stílus volt, Balog egy olyan antik szerzőt választott ki tolmácsolásra, akire - mint Neposra - egy józan és lehiggadt írásmód volt a jellemző. Az is szembeszökő, hogy a latin eredetin a fordító semmi olyan
változtatást nem eszközölt, amely barokkosítani próbálta volna Nepost. A
tolmácsolás szinte reneszánsz módon kiegyensúlyozott, sőt Balog időnként
még egyszerűsít is a szöveg áttétele során. A cuius generis cum magnus numerus esset egyébként szintén jól áttekinthető megfogalmazását még szimplább szerkesztésben adja vissza: „kik midön számossan vólnának". Összevonja a Lemnum et eius insulae fogalmazását is ekképp: ,,Lemnus szigetiben". Vagy vegyünk egy hosszabb részt: cursorem eius generis, qui hemerodromoe vocantur, Lacedaemonem miserunt, ut nuntiaret quam celeri Opus esset
auxilio, vagyis egy olyan futárt küldtek Lacedaemonba, akiket hemerodromusoknak hívnak, hogy megjelentse, milyen gyors segítségre lenne szükség. Ezt Balog sokkal egyszerűbben adja vissza: ,,postájokat küldék, hogy
sietséggel meg-jelentené, melly nagy szükségek vólna a' segétségre." Szó
sem lehet róla, hogy a fordító ne lenne tisztában az eredeti mondat konstrukciójával és értelmével, hiszen nyelvtudása megbízható volt, ő azonban
a lehető legvilágosabban kívánta kifejezni magát, s ezért kerülte a nehézkesebbnek ígérkező fordulatok visszaadását. A könnyebb érthetőség céljából kész modernizálni is, pl. Apollo helyett mintegy vallástörténeti magyarázatképpen ,,a' jövendölö bálvány Apollo"-t ír. A barbarus-t ,,ellenség"nek fordítja. Másutt eltünteti a Neposnál föllelhető demokratikus felfogást.
Míg a római történetíró azt mondja: Miltiades inkább törődött mindenki
szabadságával, mint saját hatalmával, Balog azt írja: Miltiades ,,a' szabadságot inkább kivánta, mint a' fejedelemséget.”51 Nepos fordítója követi azt
a már Baranyai Decsi és Háportoni Forró által is alkalmazott gyakorlatot,
hogy az antik nép- és országneveket anakronisztikus módon megmagyarítja, Rácországról és tótokról stb. beszélve. Mindez azt bizonyítja, hogy
Balog a 17. század végén, 18. század elején is lényegében megmaradt a
reneszánsz stíluseszmény képviselőjének, anélkül azonban, hogy tudós
igényességben is fel tudott volna nőni a nagy elődökhöz. Mindez persze
elsősorban azzal magyarázható, hogy Balognak alig volt más célkitűzése,
mint hogy fordítását a tanulók nyelvi és erkölcsi nevelésére használja fel.
A Florust magyarul tolmácsoló Dálnoki Benkő marosvásárhelyi tanár
volt, s bevezetője alapján szintén voltak oktató-nevelő szándékai. Mégis
az ő vállalkozása nagyobb igényű kívánt lenni Balogénál. Ő - megvallása
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Valamennyi idézett példánk a Miltiades-életrajz első négy fejezetéből való. Balog fordítását lásd jelen kötet 305-308. lapján.
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szerint
munkája alapjául egy viszonylag friss, magyarázatokkal bőségesen ellátott kiadást választott, Ian Minellét,52 aki az erasmusi iskola egyik
késői követője volt. Florus-kiadása 1664-ben jelent meg először,53 hamarosan széles körben népszerűvé vált és számos kiadást megért.54
Minell úgy állítja be, hogy munkája a legjobb régebbi kiadások és kommentárok figyelembe vételével készült (Vinetus, Stadius, Gruterus, Lipsius,
Pontanus, Freinshemius és Zevecotius).55 Kiadása azonban tudományos

igényességében elmaradt java forrásainak színvonalától. Ő elsősorban a
diákoknak szánta a klasszikusokból készített számos kiadását, és esetenként parafrázisszerű magyarázatait már a múlt századi kritika ,,souvent
puériles"-nek, „gyakran gyermeteg"-nek minősítette, s Leclerc megannyi
tévedését ugyancsak a szemére vetette.5Ő Ma pedig már azt is meg tudjuk
határozni, hogy Minell szöveg-megállapítása a Florus-kiadások egy alapvetően leszálló ágához tartozik. A modern filológia tisztázta, hogy Florus
archetypon-ja két osztály: az a- és a c-osztály alapján rekonstruálható. Az
előbbihez a Florust kivonatoló Iordanes kódexei és egy, a filológusoktól a
19. századig nem használt bambergi kézirat57 tartozik, míg a c-classisnak,
amely a múlt századig a Florus-szöveg megállapításának alapja volt, vannak jobb és kevésbé jó ágai.58 A leggyengébbek, ill. a legproblematikusab52 Róla lásd Biographie universelle ancienne et moderne... Paris 1821. 29. köt. 78. Pozitívabb
értékelését adja Minellnek Lewandowski hivatkozott lengyel fordításának előszavában, 39.
53
Sztoikus beállítottsága mia tt Florus kedvelt volt Németalföldön, így a leuveni iskola igen
tisztelte a barokk időszakában, vö. Lewandowski: Florus w Polsce. I. m. 121.
54
Én magam az 1670-es rotterdami edíciót használtam, további észrevételeim ennek a
szövegén nyugszanak. Lewandowski hivatkozott lengyel fordításának előszavában (40,
ill. 43) regisztrálja Minell egy 1680-as és 1698-as rotterdami kiadását is, de voltak egyéb
közzétételek is (Amszterdam 1683; Hafen 1700; Lipcse 1704, 1718, 1734; lásd uo. 42-44).
55
Az idézett kiadás 10v lapján.
56
Lásd Biographie universelle ancienne et moderne. .. I. h. Lewandowski _ minden elismerése
ellenére is
e korszak irányadó kiadásának Freinshemiusét tekinti, regisztrálva még
Blancardusét, Rutger Hermannidesét és Anna Fabráét is (lásd lengyel fordításának idézett
helyét).
57
Ieleı B. Az itt elmondottakról, valamint az általam használt rövidítésekről lásd Paul Ial
(Florus: Oeuvres. I-II. Paris 1967), ill. H. [Enrica] Malcovati (L. Annaei Flori Quae exstant.
2. kiad. Roma 1972) szövegkiadásait, ill. a magam tervezett edícióját a Teubner sorozatban.
Sajtó alatt van egy idevágó terjedelmesebb tanulmányom is, Textgeschichte des Florus von
der Antike bis zurfrühen Neuzeit címmel. A legújabb szakirodalomból alapvető Michael D.
Reeve:`T_he transmission of the Livian Periochae and Plorus's Epitoma de Tito Livio. =
Classical Quarterly LXXXII. 1988. 477-491.~Uő: The transmission ofPlorus and the Periochae
again. Sajtó alatt.
58
A legkiválóbb a c'- (képviselői: N, P, Crac, NeapR) és a vele csaknem azonos értékű
(mindenesetre többször is a helyes változatot megőrző) c"-stirps (az ide tartozó kéziratok:
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bak közülük az ún. e-kéziratok, melyek a 14-15. században Itáliában, de
azon kívül is a legelterjedtebbek voltak. A Florus-filológia megteremtőjének, Petrarcánaksg legalább három, a c-osztályba tartozó Florus-kézirata
volt.Ő° A Petrarca-féle kollacionált és emendált szöveg lett az alapja számos

codex recentior-nak,Ő1 valamint egyes olyan korai szövegkiadásoknak, mint
amilyenek 1490 körül Beroaldusé és Sabellicusé, amelyek _ főleg talán
Camers nyomán
az ún. vulgata-hoz elvezettek. Ez utóbbin az 1521-es
Aldina-t szokták érteni, amely még előbbre lépett a kollacionálás útján,
mert az ún. a-hagyományt is bevonta a szöveg-megállapításba, felhasználva Florus rekonstruálásához egy Iordanes-kéziratot is. A későbbi kiadások Otto Iahn múlt századi munkásságáig sok szempontból visszalépést
jelentettek ehhez a szinthez képest, mert egyfelől mind több rossz e-kódexet vettek figyelembe, s ugyanakkor általában lemondtak Iordanes olvasatairól, szövegváltozatairól, s érdemük általában mindössze abban áll, hogy
akadtak találó korrekcióil<, több személy-, nép- és földrajzi nevet szerencsésen helyreállítottak, alapos kommentárokat hoztak létre. A Minell-féle
Florus a kiadásoknak épp ebbe a vitatható értékű, 17. századi vonulatába
tartozik.
Márpedig, másrészt, kétségtelen, hogy Dálnoki valóban mindenekelőtt
ezt a kiadást használta. Ezt félreérthetetlenné teszi Florus 3. könyvének
Spartacusról szóló 20. caputja, ahol van egy hírhedt romlott rész, mely
szinte annyi változatban olvasható, ahány kiadás van. Itt Dálnoki egyértelműen a Minell által kinyomtatott szöveget követi,Ő2 bár időnként nem
G, L, X, I, Z, Reg, U, Harl), de értékes a _ feltehetőleg szintén ez utóbbira visszavezethető
_ m-ág is (kódexei: M, Voss, Can, Brl, V).
59 Petrarca filológusi mtmkásságához lásd újabban A. Mazzocco: The antiquarianism of Fr.
Petrarca. = The ]ournal-of Medieval and Renaissance Studies VII. 1977. 203-224. Eckhard
Kefšler: Petrarchas Philologie. In: Petrarca. Beitriige zu Werk und Wirkung. Hrsg. von Fritz
Schalk. Frankfurt am Main 1975. 97 skk. Mindenekelőtt azonban Giuseppe Billanovich:
Tradizione efortuna di Livio tra Medioevo e Llmanesirno. Padova 1981. Uő: Il Petrarca e gli storici
latini. In: Tra latino e volgare per Carlo Dionisotti. Padova 1974. I. 67-145 (ez utóbbihoz
egyelőre nem tudtam hozzájutni).
É
60
Ezek közül kettő e-típusú volt, a \|J (amely k-jellegű) és a Q (amely a h-csoport jegyeit
mutatja); ezeket kollacionálta a nagy humanista mester egy mára (ismereteim szerint)
elveszett c'-kézirattal (p), amely a P-vel rokon, de annál feltehetőleg jobb szöveget
tartalmazott. Ebbe a kéziratba Petrarca valószínűleg beírta W és Q variánsait, tehát
gondosan egybevetette az egyes szövegtípusokat, s ugyanakkor természetesen-feltüntette,
ill. bevezette saját javításait is, ekképp emendálva a romlott, vagy romlottnak érzett
szöveget.
61 Pl. Crac, NeapR, V.

62 Láaa Minell általam használ: kiadásának 187-188. lapján.
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tud minden árnyalatot visszaadni, s egészen bőbeszédű körülírást alkalmaz. Így az exitu invio visszaadására ezt találjuk: ,,és midön a' helynek
szorossága miatt le-jöveteleket lehetetlennek gondolná”.63 Ez a megoldás
is jelzi, hogy Dálnoki a magyar nyelvű szöveg tökéletes érthetőségére törekedett, s hogy ez lehetővé váljék, gyakran a latinban elmondottakhoz
képest további tárgyi részletekkel egészítette ki a fordítást. Ezekhez a kiegészítésekhez, magyarázatokhoz általában Minell kommentárjai és parafrázisai szolgáltak forrásul. Például Florus ut quasi ad quendam iuventae orem pervenerit-jét Dálnoki Benkő így ülteti át: „mint ment az ö Iffjui erös
és méltóságos állapottyára".64 Az eredetihez viszonyított bővülésnek az
lehet az alapja, hogy Minell aflorem-et excellen fiam, vigorem-nek értelmezte,
s a marosvásárhelyi mester csupán a két szó sorrendjét cserélte fel a fordítás
során. Ennek az eljárásnak eredményeképpen Dálnoki Benkő munkája Baranyai Decsi, Háportoni Forró, vagy akár Balog teljesítményéhez viszonyítva, időnként már nem is a szó szoros értelmében vett fordításnak, hanem
átdolgozásnak tűnik fel. Más esetekben _ és ezt határozottan meg kell
különböztetnünk az előzőektől _ az is megfigyelhető, hogy a 17. század
végi magyar nyelv még nem volt alkalmas rá, hogy bizonyos fogalmakat
néhány szavas körülírásnál tömörebben fejezzen ki. Így pl. Dálnoki Benkő
nem a Római Birodalom universa magnitudo-ját akarja megmutatni, hanem
„mindenfelé ki-terjedett hatalmas vóltát",Ő5 az egyszerű és frappáns consenuerit helyett pedig ezt írja: „mint jutot koros és meg-ért állapottyára".66
Mindehhez még azt kell hozzátenni, hogy Dálnoki előtt nemcsak a
Minell-féle textus volt ott, hanem egy vagy több más kiadás is. Míg ugyanis
az 1670-es Minell-edíció esetén a Florus-praefatio-ban circum ipsam matrem
suam67 olvasható, addig Dálnokinál más kiadások circum llrbem-jének megfelelően „Városa körül" szerepel.68 Ez az eltérés persze talán azzal is magyarázható, hogy az egyes Minell-kiadások szövegében lehettek eltérések,
ez a probléma azonban csak akkor oldható meg, ha Dálnoki tolmácsolását
az összes számításba jöhető edícióval összevetjük.
Összességében Dálnoki Benkő fordításának számos előremutató jegye
van. A legfontosabb ezek közül az az alapossága, amellyel az általa látott
kommentár minden fontos vagy érdekes adatával igyekezett fordítását gaz-

63 Láea a jelen köret 588-539. lapján.
64 Lásd a jelen kötetben 453. Vö. Minell idézett kiadásában A2.

65 Jelen kötet 453.
66
Uo.

67 Az laezen laaaáe 3-4. lapján.
68 Jelen kötet 454.
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dagabbá, tartalmasabbá tenni (igaz, kiegészítéseit nem választva még el a
mű szövegétől), továbbá nyelvi kifejezésének az a tudatossága, amely az
elöljáró beszédben teoretikusan is megnyilvánul. Dálnoki Benkő már nem
érzi helyesnek az antik helynevek magyarítását, s így Olasz- vagy Spanyolország helyett ő már általában Italiát és Hispaniát ír, bár nem mindig. Bővítései ellenére (vagy épp azoknak az értelmet pontosító segítségével) ura
a szövegének, előadása többnyire nem élvezhetetlen,69 hiszen a marosvá-

sárhelyi mester egyik fő területe épp a retorika volt, s még nagyenyedi
tartózkodása idején a tanuló ifjúság használatára kiadta Vossius Oratoriaját, amellyel szerinte évekkel később is ,,a' Collegiuınokban és Scholákban
nagyob részin élnek".7°
>t- X- X-

Összefoglalóan szólva most már az ókori művek felvonultatott csoportjairól, látható, hogy a klasszikus költészetnek, a latin retorikai és tudományos szépprózának, de még az ókori történetírásnak is a tervszerű és
átfogó birtokbavétele nem a 16-17. században, hanem valójában csak a
klasszicizmussal indult meg hazánkban, amikor már egy szélesebb közönségigény is jelentkezett az ókori szellemiség magyar nyelvű el-, ill. kisajátítására. A 16-17. században megfigyelhető, elszórt és részleges birtokbavétel éppen ennek a későbbi időszaknak az előkészületét jelentette, mind
a közönség fokozatos megteremtődése, mind a fordítási eljárások és terminológia kifejlődése tekintetében. E korai fordítások tehát a 18-19. századi
ún. műfordításoktól markánsan megkülönböztethetők.
Ugyanakkor a 17. század második felének hazai klasszikus-fordításai
a megelőző korszak, a 16-17. század fordulójának reneszánsz és késő-reneszánsz humanista tolmácsolásaitól is határozott vonalakkal különböznek. Az 1960-as évek első felében Bán Imre még olyan kötetet tervezett,
amely a római klasszikusoknak a 16-17. században nyomtatásban megjelent magyar fordításait tartalmazta volna. A nyomtatásban való közzététel

kritériuma természetesen eleve egy ennek megfelelő irodalmi elvárásrendszert állított a középpontba. Az időközben előkerült több kéziratos fordítás
lehetővé tette annak a folyamatnak a felmérését, hogy a Baranyai Decsi
69 Florust stílusa miatt egyébként kedvelte és utánozta a barokk, lásd erről Lewandowski:
Florus w Polsce. I. m. 120.
_

7” Ajánıáaában irja ezt Dálneln Benkő, lásd ajelen kõlel 428. lapján. Retenl<al keznpiláelõjárõl
lásd Tarnai Andor: G. J. Vossius retorikájának kolozsvári kiadásai. In: Tótfalusi Kis Miklós.
Előadások. Debrecen 1985. 151-157.
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János Sallustiusa és Háportoni Forró Pál Curtius Rufusa71 utáni fél évszá-

zadban az iskolai oktatás gyakorlata mint vezetett el ismét egy magasabb
szintű, művészi színvonalú fordításirodalom újjászületésének lehetőségéhez. A két említett szerző fordításai által jelzett műveltségi viszonyok után
tehát a folyamat az iskolából, annak mindennapi célú gyakorlatából látszik
újból elindulni a 17. században, és a 18. század elejéig egyedül Dálnoki
Benkő Márton fordításában látszik valamivel túllépni ezen a kereten.
A jelen kötet ennek a folyamatnak az értékes művelődéstörténeti anyagát mutatja be; további sajátságainak és irodalomszociológiai alapjának
meghatározására tesz kísérletet az érintett szövegek kritikai közlése, jegyzetapparátusa és az utószó a következő lapokon.”
Havas László

71 Ezeknek azóta hasonmás kiadása is megjelent (lásd a 32. és 33. jegyzetet), ami indokolja

a jelen kötetből való elmaradásukat.
72 Itt köszönöm meg Kecskeméti Gábornak hozzáértő munkáját, amellyel e bevezető tanulmányomat hozzáigazította a kötet egészéhez, gondoskodva arról is, hogy a munka szerves
egységbe álljon össze.
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