GYŐZTESEINK SZÁRNYPRÓBÁLÁSAI

A kötet a TÁMOP–4.2.2/B–10/1–2010–0014, „TEHETSÉGTÁMOGATÁS A
PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KILENC TUDOMÁNYÁGÁBAN” c.
projekt támogatásával valósult meg.
Minden egyes dolgozat írója és lektorai, valaint szerkesztője az PPKE BTK
hallgatója, illetőleg oktatói, s a TÁMOP-4.2.2/B–10/2010–0014 támogatását
élvezték.

Győzteseink
szárnypróbálásai
A PPKE BTK BÖLCSÉSZHALLGATÓINAK GYŐZTES
DOLGOZATAI A XXXI. OTDK HUMÁN SZEKCIÓBAN
7

Szerkesztette: J. Újváry Zsuzsanna
A szerkesztésben közreműködött: Teperics József
Piliscsaba, 2013

Győzteseink szárnypróbálásai
A PPKE BTK bölcsészhallgatóinak győztes dolgozatai a
XXXI. OTDK HUMÁN Szekcióban 7
Szerkesztette: J. Újváry Zsuzsanna
A szerkesztésben közreműködött: Teperics József

Szaklektorok:
A dolgozatírók konzulens tanárai: Sz. Nagy László, Tarjányi Eszter, Kiczenkó Judit,
Osztroluczky Sarolta, Martonyi Éva, Somló Ágnes, Kovács Ákos, É. Kiss Katalin, Cser András,
Domokos György, Szakács Béla Zsolt, Takács László, Adorjáni Zsolt, Őze Sándor,
J. Újváry Zsuzsanna

Kiadja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Felelős kiadó:
Szuromi Szabolcs Anzelm
Tördelőszerkesztés, nyomdai előkészítés:
Fodor Krisztina Dóra
A címlapon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Campusán, az Ambrosianum épületében
található Pázmány Péter szobor látható.

© J. Újváry Zsuzsanna, a szerzők
ISBN 978-963-308-143-3

5

Tartalomjegyzék
TUHÁRI ATTILA:
Domitius Calderinus: Commentarioli in Ibin (III. helyezett) ................................... 7
SZUROMI KRISTÓF:
Az oszmánokról kialakult negatív és pozitív képek Európában
a XVI. századtól a XVIII. század első feléig (különdíjas) ...........................................33

6

7

TUHÁRI ATTILA

Domitius Calderinus: Commentarioli in Ibin*
1. BEVEZETÉS
A.) ELÖLJÁRÓBAN

A következőkben egy itáliai humanista, Domitius Calderinus (1446-1478) –
vagy olaszosan Domizio Calderini – Ovidius Ibis című átokdalához készített kommentárjának elemzésére teszek kísérletet. Jelen írás célja, hogy rávilágítson ennek a
maga korában rendkívül népszerű1 kommentárnak az erényeire, s persze hiányosságaira is felhívja a figyelmet. Ez a feladat amiatt is szükséges, mert a kutatás mindezidáig jobbára méltatlanul elhanyagolta ezen munkát. S bár a közelmúltban
napvilágot látott Calderinus Ibis-kommentárjának kritikai kiadása,2 mégis szükségesnek látszik általános jellemzését adni, ezáltal is segítve az ezzel a késő középkori
munkával való megismerkedést.
B.) IBIS POEMA OVIDII3

Bevezető gyanánt az Ibis című költeményről szükséges néhány szót ejteni. Az
átokdal terjedelme 642 sor, amely két részre tagolódik. Az első 250 sor egyfajta
elégikus bevezetőnek tekinthető: ebben a részben mutatja be Ovidius ellenfelét és
annak cselekedeteit. A 251. sortól pedig az átkok többnyire két-két soros utalásként
való felsorolása következik.4
Megemlítendő még, hogy akárcsak Kallimachosnál, úgy Ovidius esetében is
számos kísérlet történt annak megállapítására, hogy pontosan kit is takar a versben
az Ibis név. Ellis,5 a mű angol kiadója például összegyűjtötte a relegatio idejéből
származó költeményekből az összes olyan utalást, amely szerinte Ovidius ellenségének személyére vonatkozott, s ezek alapján igyekezett megcáfolni a korábbi talál* Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni tanáraimnak, Adorjáni Zsoltnak és Takács Lászlónak, akik e

tanulmány elkészülése során mindenben szívélyesen a segítségemre voltak.
1 A megszületését követő évszázadban több, mint 70(!) kiadást ért meg.
2 ROSSI, Luca Carlo (ed.), DOMIZIO CALDERINI, Commentarioli in Ibyn Ovidii, (Il ritorno dei classici commenti 3.), Firenze, Sismel, Edizioni del Galluzzo, 2011.
3 Az Ibis szövegére vonatkozó bármilyen hivatkozásnál az oxfordi szövegkiadás (Owen, 1915) sorszámait tekintjük mérvadónak, szövegét pedig alapszövegnek. Az egyes szövegváltozatok esetében is ezt
tekintjük standard szövegnek.
4 A felosztás Housmantól származik. (HOUSMAN, A. E., The Ibis of Ovid, = DIGGLE, J. – GOODYEAR, F. R.
D. (eds.), The Classical Papers of A. E. Housman III., Cambridge, Cambridge University Press, 1972, 1041.)
5 ELLIS, Robinson, P. OVIDII NASONIS Ibis, Clarendon, Oxford 1881, xix-xxxi.
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gatásokat. Azonban a kutatásnak mára már sikerült felülemelkednie ama törekvésen, hogy e megoldhatatlan rejtélyre a kelleténél több figyelmet fordítson. Watson6
például, aki könyvében a teljes görög-római világ átokköltészetét vizsgálja, végül
arra a megállapításra jut, hogy ezek a művek nem mások, mint a műveltség ujjgyakorlatai.
C.) CALDERINI ÉS AZ IBIS

Calderini Ibis-kommentárja 1474. szeptember 7-én jelent meg Rómában,
Georgius Sachsel és Bartholomeus Golsch nyomdájában. A kommentár Francone
Sinibaldi pápai kincstárnoknak szóló ajánlással kezdődik, majd ezt követi egy De
exiliis Ovidii-nek nevezett szakasz, amelyben Ovidius száműzetését, és az Ibisszel
kapcsolatos hagyományos elképzeléseket foglalja össze. Ezt követi a viszonylag
rövid terjedelmű kommentár törzsszövege, majd a munkát egy szintén Sinibaldinak
szóló levél zárja. A munka után áll Ioannes Aloisius Tuscanus Róma szellemi életét
dicsőítő 9 distichonja.
A kommentárnak a 15. és 16. században nagyon sok utánnyomása volt, legtöbbször a Heroides és az Ibis közös szövegkiadásaihoz csatolva.

2. DE COMMENTARIOLI PRAEFATIONE
2. 1. 1. COMMENDATIO
A Falcone Sinibaldinak7 szóló, mintegy fél oldalas ajánlás megszólítással kezdődik. Ezután Calderini elmondja, hogy bár többen is kérték rá, hogy adja ki művét, két
ok miatt is halogatta ezt. Ezek egyike az volt, hogy azelőtt még soha sem adott ki
olyan munkát, amely a diákjaitól összegyűjtött egyetemi jegyzeteken alapult [vö.
QUINT. Inst. Prooem. 7.]; a másik pedig az, hogy megértette: bizonyos rossz szándékú emberekben gyűlöletet támasztott Martialisszal kapcsolatos munkája.8 Arról is
beszél, hogy legközelebbi kötetében, amely már elkészült és amelynek kiadására
készül, válaszolni szándékozik ezekre a sérelmekre. Első helyen is annak a személynek a tévedéseit tárgyalja, aki nemrég kiadott egy könyvet Iuvenalis paradoWATSON, Lindsay C., The Curse Poetry of Antiquity, Redwood Press Ltd, Melksham, Wiltshire 1991,
133.
7 Minthogy Calderini szintén a pápai közigazgatásban dolgozott, érthető, hogy neki ajánlotta munkáját,
hiszen Sinibaldi barátsága pozícióját még biztosabbá tehette, s a feljebbjutás lehetőségét is magában
hordozta Calderini számára.
8 Calderini 1470-es éveit végigkísérte az a tudományos vita, amelyet Niccolò Perottival (1429-1480), a
kor másik kiemelkedő humanistájával folytatott Martialis kapcsán. Bizonytalan, hogy ki is kezdte ténylegesen a vitát, de feltehetőleg Calderini Martialisról tartott egyetemi előadásai alkalmával élesen bírálta
Perotti Martialis-kiadását, aminek következtében Perotti is visszavágott. A kettejük közötti viszálykodás
sokáig elhúzódott.
6
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xonjainak magyarázataival, amelyek teljesen elhibázottak. (Paradoxon alatt itt minden bizonnyal Iuvenalis nehezen érthető, illetve félreérthető helyeire gondolhatott
a fenti munka szerzője.) Az előbbi munka további három könyve pedig több különböző szöveg új értelmezését foglalja magában. Erre a lépésre ellenfeleivel szemben
– mint írja – csak hosszú béketűrés után vállalkozott, amikor már minden türelme
elfogyott; most már ideje volna, hogy rosszakarói szégyelljék ostobaságukat és
meggondolatlanságukat.9
Ezek után ismét Falconéhoz intézi mondandóját. Dicséri jóságát és megkérdőjelezhetetlen kötelességtudását. Neki küldi és ajánlja fel tehát Ibis-kommentárját,
majd néhány hasznos tudnivalót közöl. Leírja, hogy mivel tanítványaitól összegyűjtött jegyzetekről van nagyrészt szó, sok helyütt nem tudja, hogy az adott szövegmagyarázat pontosan mely szerző állítására támaszkodik. Ezeken kívül jónak látta,
hogy amit ő maga a görögök szerzőknél: Apollodórosnál, Lykophrónnál,
Pausaniasnál, Strabónnál és Apollónios Rhodiosnál, illetve azok antik scholiastáinál
és másoknál, vagy pedig a latinoknál talált, ezekben a magyarázatokban szintén
közölje.
Az ajánlás zárásaként Calderini azt kéri, Sinibaldi szabadidejében olvassa el
munkáját, illetve legyen továbbra is barátsággal iránta.
2. 1. 2. INTERPRETATIO COMMENDATIONIS
Figyelemre méltó, azonban az ajánlás szerkezete, stílusa is. A commendatio
klasszikus, Cicerót idéző megszólítással kezdődik (Domitius Calderinus Falconi
Sinibaldo salutem.), amely megfelel az epistula dedicatoria formai követelményeinek. S bár a közvetlenül ez után következő mondat mintegy témamegjelölésként
ezekkel a szavakkal kezdődik: „Commentarios meos in Ibin Ovidii…”, ezt követően
nem az Ibisről vagy Sinibaldiról esik szó, hanem azonnal egy tudományos vita közepén találjuk magunkat. Calderini itt felemlegeti sérelmeit bizonyos tudóstársai részéről, természetesen magát a védekező fél pozíciójába helyezve. Az életrajzi
adatokból azonban gyanítható, hogy az egyik, kortársa, Niccolò Perotti elleni vitát
valószínűleg ő maga kezdeményezte egyetemi előadásai alkalmával, szóbeli kritikáival. Bárhogyan történt is azonban, tény, hogy az első „kézzelfogható”, azaz írásos
támadást Perotti indította Calderini ellen, ami azt a kedvező helyzetet kínálta
Calderininek, hogy ő tetszelegjen – talán ténylegesen – a védekező fél szerepében.
Ha az ajánlás szókincsét vesszük szemügyre, azt tapasztaljuk, hogy annak szövege elegáns és választékos, szóismétlés alig fordul elő benne. Ahol mégis ilyesmivel
találkozunk, ott vagy alapszavakról (visi sunt, videbantur; agere, egi; publice, publica;
omnis, omnium), vagy szakszavakról ( ederem, edentur; obscuriora, obscuritatis;10
explicationem; ab auditoribus excerptum/excerptae), vagy stíluseszközként funkcio9 Szem előtt kell azonban tartani, hogy a korban megszokott dolog volt a praefatiókban polemizálni.

Az ἀσάφεια – aminek a megfelelője a latin obscuritas – a Suda által használt jelző a mű jellemzésére.
Kétségtelenül ezt a kifejezést fordítja így Calderini.
10
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náló szóismétlésekről beszélhetünk, de mindezeket a szavakat is csupán egyszer
ismétli.
Az epistula dedicatoria egyik ilyen kulcsfogalma az ellenségei jellemvonásainak
tükrözésére használt omnis humanitatis et officii obliti meghatározás, szemben
Falcone tulajdonságaival: humanitas et beneficentia immortali officiorum gratia,
amely ellentét által tovább növekszik az olvasóban az ellenségeire irányuló megvetés, illetve még inkább kiemelkedik Sinibaldi erényessége és kiváló jelleme. A másik
szép kifejezésben az amo ismétlésével játszik: […] totam urbem ita sibi devinxit, ut
nemo amet, qui non debeat, ament autem omnes, […] (illetve […] et Domitium tui
studiosissimum amabis.) Érdekes és Calderini szellemességének és görögtudásának
egyik bizonyítéka az a hely, ahol kitűnően ütközteti a paradoxa kifejezést (Angelo
Sani Sabino Paradoxia in Iuvenalem című munkájára utalva) a παρὰ τὴν δόξαν kifejezéssel.11 Ebből az is látszik, hogy Calderini merészen és kiválóan alkalmazta a
szatirikus-ironikus stílust munkájában. Az ajánlás tartalmaz egy hármas felsorolást
(calumnando, cavillando, malidicendo) is, amely szintén a klasszikus rétorika hatását
mutatja: még a növekvő kólonok elve is – jóllehet csak korlátozottan – érvényesülni
látszik.
Végül azt is meg kell jegyezni, hogy Calderini ajánlásában nem említ személyneveket. Falcone Sinibaldi nevén kívül egyetlen kortárs neve sem szerepel az ajánlás
szövegében, akár barátokról (nonnulli), akár ellenségekről legyen is szó
(quorundam malivolentissimorum hominum [invidiam]). Ezt persze értelmezhetjük
Calderini stílusának jellegzetességeként is, azonban ez a hasonló tudományos munkák általános jellemzője volt. Mindenesetre Calderini ezzel még inkább kiemeli
Falcone személyét, így saját panaszai elsorolása ellenére is neki juttatja a hozzá írt
ajánlásban a főszerepet.
Felmerülhet még kérdésként, hogy ha Calderini első mondatában az Ibisről beszél, miért szakítja meg rögtön sérelmei leírásával az értekezést, mintegy előre helyezve ellenfelei támadását, s második helyre szorítva a kommentár
témamegjelölését, de még az ajánlás szűk értelemben vett lényegét is. Ezt csupán
szövegkohéziós szempontból lehet értelmezni: ez az elrendezés segítette a bevezető gördülékenységét. Így a szervesen a kommentárhoz kapcsolódó ajánlás végeztével nem torpant meg az olvasó (a sérelmeken), hanem rögvest áttérhetett magára a
kommentár szövegére.
2. 2. 1. DE EXILIIS OVIDII
Az ajánlás után, mielőtt az Ibis magyarázatára rátérne, két rövid tudományos fejtegetést illesztett be Calderini. Az egyikben Ovidius száműzetéséről értekezik rövi-

Quorum primus locorum omnium quae apud Iuuenalem obscuriora sunt explicationem continet, ne
paradoxis paulo ante emissis, quae profecto sunt plane παρὰ τὴν δόξαν ac sententiam Iuvenalis studiosi
aliud prave discant, quum Iuvenalem quaerant.
11
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den, a másik pedig a mű tényleges bevezetője: az Ibisről, címének eredetéről beszél,
illetve a mű tartalmáról ad némi felvilágosítást.
Calderini kijelenti: nem fog Ovidius életéről beszélni, minthogy erről már sokan
és sokat is írtak, másrészről e tekintetben az olvasó jól tájékozódhat Ovidius száműzetés-beli műveiből is (különösen Tr. 4. 10.). Egyetlen dologról látja csak érdemesnek beszélni: Ovidius száműzetésének okairól. Arról – mint említi – magánál
Ovidiusnál több helyen is találunk említést, valódi körülményeiről azonban a költő
sohasem szól világosan. Ez a helyzet viszont számos értelmezésre, találgatásra
adott alkalmat. Calderini saját meglátása szerint – amely tézissel a mai napig gyakran találkozunk12 – két ok mutatkozik, amely végül a száműzetéshez vezetett. Az
egyik, a látványos (speciosa), – ahogy Calderini találóan fogalmaz – nem más, mint
az Ars amatoria; a másik pedig az igazi (vera), amelyet Augustus titkolni igyekezett,
Ovidius azonban valahogyan elszólta magát valamelyik költeményében.13 Egyesek
azon a véleményen vannak, hogy a költő szerelmes volt Liviába,14 Augustus lányába. Hiszen az meglehetősen jártas volt a házasságtörésben, és mint Plinius és Suetonius tanúsítja, el is ítélték emiatt [SUET. Aug. 65.]. Mások szerint Augustus
feleségét, Liviát szerette. Azonban a költő a szerelmi vétkét másképpen nevezi meg,
s eképp kisebbíti is: vigyázatlanságnak, meggondolatlanságnak nevezi
(imprudentia), s nem szerelemnek. Saját esetét Aktaiónhoz hasonlítja (Ov. Tr. 2. 103
skk.). Calderini azonban nem ért egyet azokkal a tudósokkal, akik úgy vélik, hogy az
Ovidiust Aktaiónnal összekötő verssorok egy Augustus által elkövetett csúf bűnre
utalnának. Hiszen miért is emlegetné fel a költő ezt a vétket – érvel Calderini –, ha
célja a költeménnyel Augustus jobb belátásra bírása volt.
Ezek után Corinnáról, Ovidius Amores-beli kedveséről értekezik, minden bizonynyal abból a megfontolásból, mert elképzelhető, hogy valamelyik Livia rejlett e név
mögött: lévén kitalált, mint azt később maga a költő is bevallja. Calderini megemlíti,
hogy a Suda két Corinnáról is beszél:15 mindketten jártasak voltak a lírai zenében.
Pausanias azonban csak egyről tesz említést, arról, aki Thébaiban versenyre kelt
Pindarosszal, s őt legyőzve emlékművet kapott. Megemlíti még a név két helyen
történő említését (Statiusnál és Propretiusnál), de ezeket inkább csak a teljesség
kedvéért teszi, nem releváns voltuk miatt. A név fentiekben látott beszédessége
miatt nevezte tehát a költő Corinnának kedvesét.
Végül említést tesz arról, hogy Pontusban, ahol Ibisét is írta, alkotott még egy kis
művet, amelyben összefoglalja a rómaiak számára ismeretlen halfajtákat
(Halieutica), amint ezt Plinius [PLIN. Nat. 32. 11.] is írja.

12 Vö. Carol Jean Gordon kommentárjának bevezetőjével (GORDON, Carol Jean, "Poetry of maledictions: A

commentary on the "Ibis" of Ovid", 1992, (Open Access Dissertations and Theses. Paper 3826.) 1-7.;
http://digitalcommons.mcmaster.ca/opendissertations/3826).
13 „carmen et error”, vö. OV. Tr. 2. 207-212.
14 Minden bizonnyal elírás Iulia helyett.
15 Bekkernél (BEKKER, Immanuel, SUIDAE Lexicon, Berlin, Georg Reimer, 1854.) három Κόριννα címszó
szerepel.
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2. 2. 2. MEGJEGYZÉSEK
Mint látható, ennek a résznek szoros kapcsolata nincs a kommentárral vagy a
költeménnyel. Az egyetlen lényeges információ, amely néhány ponton a mű olvasásakor a járatlan olvasónak segítséget nyújt, a helymegjelölés, történetesen az, hogy
Ovidiust Pontusba száműzték.
Ezt követően tér rá a száműzetés okaira. Kritikája viszont csupán tájékoztató, illetve részben negatív jellegű. Esetleg az alaposság kedvéért kapcsolhatta hozzá ezt a
kis szakaszt művéhez, ami azonban kétséges: hiszen az utolsó mondatban beszél a
költő talán legkevésbé ismert munkájáról – a Halieuticáról –, a Tristiáról és az
Epistulae ex Ponto-ról viszont említést sem tesz.
2. 3. 1. „ARGUMENTUM CARMINIS”
Ebben a kommentárt közvetlenül megelőző részben foglalja össze Calderini az
Ibis tartalmát, előzményeit. Arról beszél, hogy a mű nem más, mint átkok tömkelege, amelyekkel a költő ellenségét átkozza el. Ovidius Ibisnek nevezi őt, de nem azért,
mivel az íbisz rút madár. Az egyiptomi madár jellemzése után Calderini megjegyzi,
hogy a költő Kallimachost utánozta e mű megírásakor, minthogy Kallimachos korábban szintén ugyanezzel a megnevezéssel átkozta el elégikus mértékben az
Argonautikát megíró Apollónios Rhodiost, miután az – bár a tanítványa volt – nem
követte az ő elveit. Mivel pedig az Ibis tipikusan egyiptomi madár, ezzel Kallimachos
utalt Apollónios alexandriai származására, szemben annak ’Rhodios’ jelzőjével.
Ovidius tehát nem a madárhoz való bárminemű hasonlósága révén nevezi ellenségét Ibisnek, hanem csupán Kallimachos imitációja miatt. A mű nem is annyira az
utalások olykor mesterien sejtelmes megfogalmazása következtében homályos,
sokkal inkább ellensége nevének kallimachosi módon való leplezése miatt, aki
ugyanilyen stílusban és homályossággal írta meg munkáját – amint arról a Suda is
megemlékezik.
2. 3. 2. AZ ELŐBBIEK KRITIKÁJA
Világosan látszik, hogy Calderini itt a már az ő korában is a művel kapcsolatos
közhelynek beillő általánosságokat említi meg. A szakasz adatainak forrásául minden bizonnyal négy munka szolgált. E négy pedig nem más, mint Ovidius Ibise, a
Suda-lexikon, az Apollónios Rhodios-scholionok között található Apollónioséletrajzok (innen az alexandriai származás), illetve Hérodotos, akitől Calderini a
fent említett íbisz-jellemzést veszi [HDT. 2. 76.]. Azonban a Suda egyáltalán nem
értekezik arról, hogy Kallimachos milyen versmértékben írta meg művét. A stílus
utánzásáról Ovidius számol be magában a költeményben, azt pedig, hogy elégikus
mértékben írta volna meg művét a görög költő, semmiféle forrás nem támasztja alá.
Ez persze azért lehetséges, mivel Kallimachos műve teljes egészében elveszett. Jól-
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lehet van egy idézet az Ibis scholionjai között, amelyről feltételezhető, hogy
Kallimachos Ibiséből származik,16 s ez valóban elégikus distichonban van írva,
mindössze egy súlyos probléma nehezíti eredetiségének elfogadását: latin nyelven
íródott.17 Tehát jóindulatú feltételezéssel élve is csak az eredeti tartalmát képes
visszaadni. Így nem látszik megalapozottnak az a feltételezés, hogy a görög Ibis
distichonban íródott.
Elmondható tehát, hogy Calderini saját elképzelését csempészte bele a Suda
megjegyzései közé. Nem állítható, hogy ezt szándékosan tette, az is lehet, hogy ez a
korban (vagy diákjai körében órai eszmefuttatásaik egyik eredményeképpen) bevett nézőpontnak számított, de a Sudában biztosan nem szerepel. A szakasz többi
állítása az ovidiusi költeményben megtalálható.
A másik problematikus pont Apollónios személyének kérdése. A Suda ezen állítását azóta vitatják, de persze Calderinit emiatt bajosan lehetne elmarasztalni.
Ugyanakkor éleselméjű meglátás Calderini azon álláspontja, hogy Ovidius Ibise
esetében nem képeznek releváns szempontot a Kallimachosnál még elfogadható, az
íbisszel mint madárral kapcsolatos szimbolikus utalások, hanem mindössze az Ibis
név átvételéről van szó, s ez az utalás elsősorban Kallimachos művére utal vissza.
(Érdekes lehet, hogy Salvagnius például Hyginust tartotta az Ibis név alatt rejtőző
személynek, pusztán azon megfontolásból, mert egyes források szerint Alexandriából származott [SUET. Gram. 20.].)

3. § CORPUS COMMENTARII – A KOMMENTÁR TÖRZSSZÖVEGE
A kommentár elemzése során, az előzmények vizsgálata után először formai,
majd pedig tartalmi szempontból érdemes vizsgálat tárgyává tenni a kommentár
szövegét. Ezen belül is elsősorban a kommentár erényeinek és gyengeségeinek
megvilágítását tartjuk szem előtt.
3. 1. 1. Az előzmények vizsgálata
Calderini már a bevezetőben előrebocsátja, hogy milyen görög szerzőkre hagyatkozik. A következőket sorolja fel: Apollodóros, Lykophrón, Pausanias, Strabón
és Apollónios Rhodios. Az a tény, hogy megadja azon görög szerzőket, akiket felhasznált, nagyon érdekes és bizalomgerjesztő: Calderini előre megadja vizsgálati
látószögének határait. Ugyanakkor fontos megjegyeznünk, hogy – mint mellékesen
ő is utal rá – más görög szerzőkre is hivatkozik a kommentár szövegében. Néhány
helyütt megemlékezik Plutarchosról, Eusebiosról, Kallimachosról, Lykophrónról,
Euripidésről, Aristotelésről, Platónról, Hérodotosról, Thukydidésről, Appianosról,
16 A scholionok között több olyan is szerepel, amely állítólag Kallimachostól származó idézetet tartalmaz,

azonban csupán egy helyen szerepel az is, hogy az Ibis című munkájából származik a közölt idézet.
17 schol. cod. G; OV. Ib. 313. Darei fraude secundi. Dareus filius primi Darei quia hominibus suis iuravit,
quod non occideret eos veneno sicut pater eius consuevit cinere calido eos interfecit. Unde Callimachus
contra suum Ibin „Sic tu depereas sicut periere secundi Quos Dareus multo proruerat cinere.”
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Dionysios Halikarnasseusról, Apollodórosról, gyakrabban Diodórosról és egy helyen megemlíti Hésiodost, Iosephust – Iosephus Flaviust –, Anakreónt, Ibykost,
Simonisést, Aischylost és Sophoklést. Homérosra is gyakran hivatkozik, sőt bizonyos esetekben még latinul is megadja néhány sorát. Ezek feltehetőleg saját fordításai, amelyek igyekeznek visszaadni a görög időmértékes verselését. Ezen kívül
legalábbis a Kallimachosszal kapcsolatos sorok magyarázatához kétséget kizáróan
használta a már korábban is említett Suda-lexikont. A szintén bizánci Eustachios és
Tzetzés nevével is találkozunk a műben.
A latin auktorok közül megemlíti Cicerót, Pliniust, Silius Italicust és Publius
Papinius Statiust, Iuvenalist, és egyszer Martialist és Quintilianust is (mindegyikükkel komolyabban foglalkozott tudományos pályafutása során). Néhány helyen hivatkozik Ovidius Metamorphosesére és egyéb műveire, illetve gyakran Vergiliusra
(Aeneis, Eclogae). Egy helyütt említi Plautust, Catullust, Horatiust, s többször utal
Solinusra is, kétszer Probusra.18 Ritkán ugyan, de előkerül Varro, Livius és Trogus,
Cornelius Tacitus, Suetonius, Valerius Maximus és Macrobius neve is. Néhányszor
említi Aulus Gelliust, Propertiust, Hyginust, Lucretiust , egyszer Pisót, Lactantiust és
Luctatiust, Tibullust, Valerius Soranust és Festust is.19
Igazán érdekesek azok a megjegyzései, ahol a szerző a maga készítette kommentárjaira hivatkozik egy-egy szöveghely magyarázatával kapcsolatban: említi
Iuvenalis-, Propertius- és Silius Italicus-kommentárját is. Egyszersmind kérdéses,
mennyire volt ezeknek a hivatkozásoknak hasznuk, és mennyiben voltak csak egyfajta tudományos önhittség kifejezésének eszközei. Hiszen közelebbi helymeghatározás hiányában komoly nehézségeket okozott volna egyéb kommentárjainak
végigolvasása csupán azért, hogy egy magyarázattal részletesebben megismerkedjék az olvasó. Ezek az említések azonban mégis értékesek: arról tanúskodnak, hogy
bár nyomtatásban csak a következő évben (1475) jelentek meg, kéziratos formában már ez időben közkézen forogtak ezek a munkák.
A klasszikus auktorokon kívül Calderini kortársaira illetve korábban élt tudósokra történő utalás nincs a műben. Minden esetben az alii vagy nonnulli kifejezésekkel illeti őket.20 Az idő távolsága és a szűkös információk miatt roppant
nehéznek bizonyulna tehát azt vizsgálni, milyen tudományos munkákat forgatott
Calderini, noha minden jel szerint alapos kutatást végzett a témában.
Még egy megjegyzésre érdemes fölfigyelni. A kommentárt Calderini saját bevallása szerint tanítványai jegyzeteiből készítette. Így nem róható fel neki, ha olykor
elmarad a klasszikus auktorok megadása. Sőt, ennek a ténynek a tudatában meglehetősen bőséges az auktorokra való hivatkozás. Így adott esetben a hibák, eltérések
nem feltétlenül tulajdoníthatóak Calderini figyelmetlenségének. Ugyanakkor lehetMarcus Valerius Probus (1. sz.), Gaius Julius Solinus (2. és 3. sz. fordulója), illetve a következőkben szereplő
Luctatius Placidus (5-6. sz.) latin grammatikusok voltak.
19 A kommentárban előforduló szerzőkről részletes kimutatás található Luca Carlo Rossi firenzei kiadásának előszavában. (ROSSI, 2011, 15.)
20 Ebben az antik kommentár-írói gyakorlatot (vö. pl. Serviusszal) követi.
18

15
séges, hogy ezt csupán óvatosságból írja a szerző. Mindenesetre a szövegből mellette és ellene is találhatók érvek. Egy helyen (463-464)21 saját kutatásáról ad tanúbizonyságot – ami persze nem bizonyít semmit –, másutt (545-546)22 úgy tűnik,
valóban jegyzetekből dolgozott. A kérdés tehát nem dönthető el megnyugtatóan.
3. 1. 2. FELHASZNÁLT IBIS-KÉZIRATOK
Kutatásaim során annak megállapítására is kísérletet tettem, hogy Calderini vajon mely kéziratokat tekintette mérvadónak munkája során. Ebben a szövegből vett
kiemelések és elenyésző esetben a magyarázatok szövege nyújtott segítséget.
Ezenkívül a szövegváltozatok vizsgálatához rendelkezésemre állt Robinson Ellis
kritikai kiadása,23 aki munkájában az általa legjobbnak tekintett kódexek szövegeit
alapul véve részletes kritikai apparátust készített a vizsgált kódexekben található
szövegváltozatokról.
A vizsgálat során részletes táblázatot készítettem a szövegben megfigyelhető
szövegváltozatokról.24 Első ízben azt vizsgáltam, hogy a kommentár szövegében
előforduló változások mely Ellis által felvett kódexekben fordulnak elő. Ugyanakkor
óvatosságra intett a tény, hogy bizonyos, pl. szigetországi kódexek szövegeihez
Calderininek nem állott módjában hozzáférnie, vagyis, ha a vizsgálat ilyen eredménnyel zárult is volna, a végeredményt nem lehetett volna megbízhatónak tekinteni. A vizsgálat végső soron a várt eredménnyel zárult. Kimutatta, hogy bár nagyon
sok helyütt egyezés figyelhető meg egy vagy – a legtöbb esetben – több ellisi kódex
olvasatával, mégis legnagyobb számban olyan eltérések találhatók, amelyek ezekben a kódexekben nem szerepelnek, vagyis biztosra vehető, hogy Calderini nem
ezekből a kódexekből dolgozott. Huszonöt olyan eltérést figyeltem meg, amelyek
nem szerepelnek ezekben a kódexekben. Szintén magas számot mutattak a T
(Turonensis 879) (20 db.) és az X (Parisinus 7994) (19 db.) kódexek szövegeiben is
megtalálható eltérések. Ugyanakkor egyetlen olyan különbség sem volt megfigyelhető, amely specifikusan e kettő közül csak az egyik kódexre lett volna jellemző,
mindegyik eltérés megtalálható volt valamely más kéziratban is. Azonban mégiscsak érdekes ez az adat. Tudjuk, hogy Calderini 1472 végén Franciaországba utazott. Párizsban és Tours-ban ugyan nem járt, mindazonáltal nem tűnik alaptalannak
az a feltételezés, hogy Calderini láthatta ezt, vagy egy ezen kódexszel rokonságot
mutató kézirat szövegét, s mivel kevéssé terjedelmes műről van szó, akár le is másolhatta azt. Szintén érdekes, hogy a Vat. (Vaticanus 1602) kézirattal mindössze 11
egyezés figyelhető meg, noha tudjuk, hogy Calderini a pápai közigazgatás egyik
embere volt, tehát lehetősége nyílhatott volna ennek a kéziratnak a vizsgálatára is.
Nagyszámú egyezést mutat még a G (Galeanus 213) kódexszel való összevetés (20
Quicquid ab aliis hoc loco traditum est, nondum comperi. Illud unum invenio Theodotum Bactrianorum
regem ab Arsace rege Parthorum fuisse mactatum.
22 Haec tamen fabula mihi incerto auctore tradita videtur.
23 ELLIS, 1881.
24 Ezen kimutatások az elemzés után függelékben találhatók.
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db.) is. Ugyanakkor Ellis azt állítja, hogy ezt a kódexet Cambridge-ben őrzik. Minthogy a jelen esetben nincsen mód arra, hogy a kódexek provenienciáját vizsgáljuk,
meg kell elégednünk ezzel az adattal. Ez alapján azonban azt kell mondanunk, fizikai tényezők miatt kizárhatjuk, hogy Calderini látta ezt a szöveget.
Fontos ismételten megemlíteni, hogy Calderini saját munkája tanúsága szerint
több kéziratból dolgozott. Erre találunk szövegszerű utalásokat is, amikor bizonyos
magyarázatok esetében kétféle szövegváltozatot is értelmez (pl. 46: Si ’velitis’ legis).
Egy másik helyen pedig (381), az egyik szövegváltozat magyarázása után említést
tesz egy másikról is, ahol is ezt írja: alii codices habent Therodomon. Ez a munkamódszer kétséget kizáróan igazolja Calderini filológiai módszerének alaposságát.
A szövegváltozatokon kívül érdemes még megemlítenünk, hogy nagyon valószínű, hogy a felhasznált szövegekben, de legalább azok egyikében előfordultak sorelcsúszások, amelyeket a kommentár szövege is követ. Ilyen esetre két példát találni.
Az egyik helyen a 332. sor után a 437-438-as sorpár, majd pedig a 459-460-as sorok következnek, illetve a 434. sort a 449-450-es sorpár követi. Más helyen az oxfordi kiadás szövegsorrendjéhez képest nincs változás. Mindazonáltal
megállapítandó, hogy a fenti két hely egymás mögé kerülése értelmileg indokolt, s
az ellisi kritikai kiadás is megemlíti, hogy az előbbi két distichon a HMTV kódexekben az említett helyen szerepel.
3. 2. FORMAI JELLEMZŐK
A szöveg terjedelme mai viszonylatban mintegy 80.000 leütés, vagyis viszonylag
rövid kommentárról beszélhetünk. A helyesírásról összességében elmondhatjuk,
hogy a tapasztalható betű-felcserélődések jellemzőek a latin humanista írásra,25 és
nem tekinthetők nyelvtani hibának. Az értelmezések hosszúsága változó, olykor
terjedelmesek, olykor viszont csak egy mondat vagy egy szó alkotja a magyarázatot.
Ez szinte minden esetben annak függvénye, mennyi adat állt Calderini rendelkezésére. Ahol tehette, igyekezett minden rendelkezésre álló, sokszor a sorok értelmezése szempontjából lényegtelen tudnivalót is közölni. Azt látjuk azonban, hogy a
sorokhoz fűzött kommentumok a szöveg vége felé haladva egyre rövidebbek: lehetséges, hogy Calderini sietett munkájával. Míg a kommentár első szakaszában a magyarázatok száma a viszonylag jól érthetőséggel magyarázható, addig a második
részében a homályos utalások nagy száma miatt szükségképpen hosszabb és több
magyarázatra volt szükség. Ezáltal érthető, hogy kezdetben kevesebb magyarázat is
kielégítő volt, ez a rövidség azonban nem feltétlenül indokolt a mű utolsó 200 sorát
illetően. Hiszen a költemény az utolsó néhány sor kivételével végig burkolt utalásokból épül fel. Ez persze nem feltétlenül jelent minőségi romlást is, hiszen Calderini
itt is említi a latin auktorokat azokon a helyeken, amelyeknek ismeri egy vagy több
biztos forrását.
25 Sokszor pedig a nyomda az, ami felelőssé tehető bizonyos hibákért. Sok esetben például azért írnak az

’ae’ diphtongus helyett ’e’-t, hogy ez által helyet spóroljanak.
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3. 3 TARTALMI JELLEMZŐK
3. 3. 1. STÍLUSA
Összességében megállapítható, hogy Calderini stílusa tiszta: szép, irodalmi nyelven értekezik. Van ugyan három olyan szóalak, amely – a Georges-szótár és az Oxford Latin Dictionary alapján – az antikvitásban nem létezett (muticibus [275],
signidum [405], naptem [600]), de mennyiségileg ez elenyésző. Ezen kívül Calderini
stílusára jellemző egyfajta csípős hangnem az olyan tudósokkal szemben, akik tudományos kérdésekben nem osztották az ő véleményét. Ez olykor csupán finom
megjegyzés formájában nyilvánul meg (ab his dissentio qui aliter scripserunt), néhány alkalommal viszont erőteljesebb megjegyzéseket is találunk: két helyen megengedi magának még a ridenda fabula (409) és a ridendum est (475) kijelentést is,
bár hozzá kell tenni, jogosan.
Érdekes jelenségek még az olyan ártalmatlannak tűnő megjegyzések is, mint a
vulgata/ vulgatissima/ notissima fabula est, amelyekben azonban burkolt kérkedést
fedezhetünk föl. Ráadásul bizonyos esetekben nem is a legismertebb történetekhez
kapcsolva találjuk ezeket a kifejezéseket. A 633-634. sorokhoz írt rövid magyarázatban például ezt írja: Remus cum praeter fratris edictum muros Romae inchoatos
transcenderet, a Fabio celere necatus est. Ezen a helyen már elsőre feltűnik, hogy a
tényleg mindenki által ismert testvérgyilkosság történetét más formában közli
Calderini. Hiszen azt írja, hogy Remust egy Fabius nevű lovag ölte meg. Véleményem szerint ez kitűnő alkalom volt arra, hogy Calderini megcsillogtassa tudását.
Hiszen megtehette volna azt is, hogy a hagyományos elgondolást közli, mégsem élt
ezzel a lehetőséggel.26 Láthatjuk tehát, hogy Calderini stílusának éppúgy, mint jellemének szerves eleme volt a hivalkodás és a gúny, mindazonáltal kommentárjában
ezek nagyon finom, és cseppet sem ellenszenves formában jelennek meg.
3. 3. 2. A MAGYARÁZATOK FAJTÁI, JELLEMZŐI
A kommentárt olvasva kétféle magyarázat-típusra lehetünk figyelmesek. Ezek
egyik fajtája a szövegmagyarázat, vagyis bizonyos nehezebben érthető szavak vagy
szószerkezetek magyarázata, míg a másik a tárgyi vagy történet-magyarázatok,
amelyek a mű típusából adódóan az értelmezések döntő részét képezik. Mivel az
első 250 sor egyfajta bevezetőnek tekinthető, itt a szövegmagyarázatok vannak
döntő többségben. Ezek többnyire nehezen értelmezhető szavakat, adott esetben
költői képeket magyaráznak. Az első 100 sorban mindössze talán három mítoszMinden bizonnyal a Fasti szolgáltatta e történet-változat alapját. A magyarázat további részéből ez
világos (Celer autem officii nomen est, nam satellites suos celeres appellavit, auctores sunt Plutarchus,
Livius et Dionysius.). Ovidius Fastijában ugyanis egy Celer nevű lovag öli meg a falakon átugró Remust
(OV. Fast. 837-848.). Calderini azonban itt – mint láthatjuk – hallgatólagosan ugyan, de kétségbe vonja
Ovidius közlését.
26
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elbeszélést találunk, a 250. sor után azonban ezek szinte kizárólagossá válnak. Néhol ugyan itt is találunk szövegmagyarázatokat (pl. 390-400, 420-425. sorok táján),
de ezek csak szórványosan fordulnak elő.
A kommentár olvasása közben megfigyelhetjük, hogy a magyarázatok egyáltalán nem térnek ki nyelvtani kérdésekre. Majdnem ugyanez mondható el filozófiai,
illetve rétorikai szempontból is. Filozófiai magyarázat kevés van, kétszer említi
csupán a platóni tanokat, egy magyarázattal kapcsolatban hivatkozik a filozófus
Parmenidés című dialógusára, illetve egy másik alkalommal utal az Apológiára. Ezeken kívül egy platóni tanra épülő utalás kifejtésénél találkozunk filozófiai magyarázattal (491-492. sorok). Megemlít még Chrysipposszal kapcsolatban egy történetet
a gyermekek nevelésének kérdéséről, amelyet Quintilianusnál olvasott (229. sor).
Rétorikai utalást még ennél is kevesebbszer találunk. Mindössze egy hely akad a
kommentárban, ahol Calderini szónoklattani ismereteiről ad bizonyságot (249-250.
sor). Itt arról értekezik röviden, hogy milyen rétorikai megfontolások alapján kezdi
el az átkok elsorolását Trója pusztulásának képével. (Lényegében arról van szó,
hogy egy bizonyos dologról való értekezés esetén a témát megfelelően összefoglaló
kijelentéssel kell indítani, majd ennek alátámasztására kell a továbbiakban a témát
kifejteni.)
3. 3. 3. ERÉNYEK, FIGYELEMREMÉLTÓ MEGJEGYZÉSEK
A kommentárban számos figyelemreméltó magyarázat szerepel, amelyek világosan mutatják Calderini munkájának erényeit, értékét. Mindez nem jelenti közelről sem, hogy munkájának ne volnának gyengéi. Ezekről a későbbiekben számolunk
be.
Calderini ahol teheti több szövegváltozatot is megemlít a magyarázatok során
(pl. 615). Ugyanakkor megjegyzendő, hogy olyan esetben, ahol nem lehet egyértelműen dönteni filológiai érvek alapján egyik változat előnyére sem, ott Calderini
nem is teszi ezt (pl. 46, 138, 176.). Nem foglal állást, legfeljebb megemlíti, hogy neki
melyik megoldás a vonzóbb, de mindkét változathoz közli a magyarázatot.
Ritka, talán a kommentárban egyedüli jelenséget láthatunk a 27. sorban, ahol a
már a bevezetőben is említett, s Ovidius száműzetésbeli költészetében gyakran
jellemzett pontusi vidéket nem földrajzilag, hanem mitológiailag jellemzi a szerző.
Ezáltal egy olyan többletet biztosít a hétköznapi magyarázat mellett, amelyre az
egyszerű földrajzi leírás nem volna képes. Bár ez egyedi eset, úgy tűnik, hogy itt
olyan irodalomkritikai módszerre tapintott rá Calderini, amely azóta nagyon hangsúlyossá vált: arra, hogy felismerjük, egy adott szó milyen asszociációkat mozgósít,
illetve mozgósíthatott az antik olvasóban.
Itt szeretnék még megemlíteni két olyan értékes megjegyzést, amelyek a mai olvasó számára meglepőek. Ezek, már ha valóban hitelt érdemlőek, tényleg értékes
megjegyzések. Az egyik ilyen a 232. sorhoz fűzött magyarázat, ahol is Calderini a
halotti máglyával kapcsolatban a male deserto kifejezés magyarázatához a következőt írja: hominis damnati. Ez nem derül ki a szövegből, amely elsődlegesen a csak
félig leégett máglya képét vetíti elénk. Minthogy azonban a szöveg enélkül a magya-
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rázat nélkül is értelmes és érthető, fenntartással kezelendő ez az értelmezés. A másik megjegyzés ugyanilyen jellegű. Ott a kommentátor a 224. sorban az unda cava
kifejezést magyarázza így: obscura, quemadmodum nubem dicimus cauam.
Szintén értékes megjegyzés az az irodalmi párhuzam (202.), amelyben Calderini
azt állítja, hogy az ora multiplicata szintagma homérosi kifejezésre megy vissza.
Noha ezt minden bizonnyal Macrobiusnál olvasta,27 citál saját olvasmányélményeiből latin párhuzamokat is.
Ahogy megemlíti a szövegváltozatokat, úgy gyakran találkozunk olyan esettel,
hogy egy bizonyos sor magyarázatakor több értelmezési lehetőséget is fölvonultat.
Előbbire is sok példát találunk (pl. 88, 301. sorok), s ezeken belül sok az olyan, amikor valamely történetet, sokszor más tudósok által magyarázatként tételezett történetet utasít el vagy cáfol. Ez a cáfolat néha önkényes (pl. 417. sor), legtöbb esetben
azonban megalapozottnak látszik. Ilyennel találkozunk pl. a 18. sor magyarázatában, ahol is tagadja, hogy a naufragii tabulas kifejezés Ovidius feleségére vonatkoznék. (ld még: 177, 346, 403, 447, 449, 461, 569, 621 stb.).
Érdekesnek bizonyulhatnak olyan adalékok is, amelyek nem elsősorban a szöveget magyarázzák, hanem annak kulturális, történeti vagy mondai hátterét igyekeznek megvilágítani Ilyen például a 147, 207, 221. vagy a 443. sorhoz fűzött
magyarázat.
Szólnunk kell még arról a néhány helyről, ahol megmutatkozik Calderini kitűnő
filológiai érzéke. Ilyen a 409. sorhoz írt magyarázat, amely esetben Calderini az
általa olvasott szöveg Geryonea melléknevét a szövegkörnyezet alapján saját megfontolásai alapján javítja Cercyoneá-ra, bár állítása szerint a legtöbb kódexben az
előbbi szerepelt. Szintén cáfolja azok állítását, akik a 416. sort az Odysseiával próbálják magyarázni. Calderini érve nagyon egyszerű: erre nincs semmiféle utalás
Homérosnál, a fenti helyen hozott elképzelés pusztán fikció. Hasonló következtetéssel találkozunk a Thamyrasról (270) szóló magyarázatban is. A 385. sornál, a
Polyphémosról szóló részben pedig megjegyzi, hogy Strabón egyik értelmezője
tévesen értelmezte Homéros egyik sorát, s ezt követően közli a téves és a helyes
fordítást is. Egy helyütt (279) pedig egy másik szöveghely közvetett utalása alapján
fogad el ő maga is egy sokak által helyesnek vélt magyarázatot. Ez nagyon fontos,
hiszen itt megnyilvánul az a kritikai nézőpont és az a számára sok bajt okozó kételkedés, amely egyben kiváló tudóssá is tette Calderinit. Hiszen csupán azért, mert
mindenki elfogadja a történetet, s alternatív megoldás sem ismert a sorokra, még
nem feltétlenül fogadhatók el az értelmezés, csupán mérlegelés után. (Ez a mérlegelő-képesség azonban nem túl gyakran figyelhető meg, a műben sok figyelmetlenség,
tévedés is előfordul, mégpedig ezen kritikai látásmód háttérbe szorulása miatt.)
A 464. sorról pedig megállapítható, hogy a hozzá fűzött magyarázat biztosan
Calderinitől származik, minthogy azt állítja, hogy másoknál ebben a kérdésben
semmit sem talált, mégis röviden magyarázza a szöveget (ld. a 21. lábjegyzetet).

27 Hostius egy töredékére hivatkozik – fr. 5. (Baehrens) –, amelyet azonban Macrobius őrzött meg.
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3. 3. 4. GÖRÖG SZAVAK, ETIMOLOGIZÁLÁSOK
Minthogy Domizio Calderini a görög nyelv professzora volt, akinek kimagasló
tudását még kortársai is fenntartás nélkül elismerték,28 nem csodálkozhatunk azon,
hogy kommentárja szövegébe bizonyos esetekben, ha erre lehetősége volt, görög
szavakat is illesztett. Ezek döntő többsége etimológiai megjegyzés, amelyeknek két
típusát különböztethetjük meg.
Az egyik eset, amikor egy latin szót vezet vissza valamely görög szóra, amelyből
származni véli. A másik, szerencsésebb eset pedig, amikor görög kifejezések, történetesen nevek jelentését magyarázza, úgy, hogy közli azokat a szavakat, amelyekből
az adott tulajdonnév felépül. Szerencsésebbek azért, mert ezen esetekben jóval
kisebb a lehetőség a tévedésre, míg az előbbi esetben jellemzőek a népetimológiához hasonló, tudományos alapokat nélkülöző feltételezések.
Az első esetre néhány szemléletes példát is találunk a szövegben. Ilyen például,
amikor a satyrus (79) szót a görög σάθη ’férfi szeméremtest’ szóra vezeti vissza,
noha ez a szó ismereteink alapján nem görög eredetű.29 Ezt tapasztaljuk az
aerumna (120) szó esetében is, amelyet a görög αἱρεῖν szóból eredeztet a szerző.
Noha ezek a feltételezések nem helyesek, mégsem róhatjuk ezt fel Calderininek.
Korához képest ezek jelentés és hangalak tekintetében is kielégítő magyarázatnak
mondhatóak. Ráadásul azért e két példát emeltük ki, mert ezek esetében későbbi
német tudósok is ezen szavakkal rokon tövekből eredeztették az előbbi szavakat
(pl. előbbit Solmsen a ’σήν’ azonos jelentésű szóból, és a Walde-Hofmann-féle szótár30 is megemlít egy népetimológiát, amely a latin szót az αἰρομένη szóból eredezteti).
Ezenkívül még előfordul a szövegben néhány név-etimologizálás, amelyek közül
a legfigyelemreméltóbb a latin ver szó görög ἔαρ-ból való eredeztetése. E két szó
valóban közös gyökre megy vissza, s bár nem valószínű, hogy a görög alakból fejlődött ki a latin forma, az észrevétel nagyon jelentős.
Más a helyzet azonban pl. Thérodamas (381) nevével, amelyet minden bizonynyal helyesen magyaráz Calderini (ipse a domandis feris nomen accepit, nam θηρίον
Graece significat feram, δαμάζω domo). Újabb értékes megjegyzéseket tesz a Taopeis
(423) névvel kapcsolatban is (Taopeis dicta est a ταώς, quod significat pauonem, et
ὤψ, ὠπός aspectum.).
Ezeken kívül filológiai állításainak alátámasztása végett támaszkodik a görög
nyelvre. Egy helyütt helyesírási magyarázatot találunk, ahol is Calderini felhívja a
figyelmünket arra, hogy a Chalkidiké-félszigeten fekvő hegy neve nem Athon, hanem Athos, mivel a görögben a hegy nevét ómegával írják. (Még egy ilyen megjegyzés, hogy a Cinyphs folyó neve Pliniusnál tévesen Cinyphosként szerepel.) A 270.
vö. Chalmers életrajzával (CHALMERS, Alexander, Calderinus, The General Bibliographical Dictionary
III., London, 1813, 54-55.).
29 FRISK, Hjamar, Griechisches etymologisches Wörterbuch II., Heidelberg 1960, 681-682.
30 WALDE, J., HOFMANN, J. B., Lateinisches etymologisches Wörterbuch. I., Heidelberg, Carl Winter’s
Universitätsbuchhandlung, 1938, 18-19.
28
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sornál pedig filológiai kérdés taglalásánál jön segítségül görög nyelvi tudása:
Thamyras történetével kapcsolatban teszi fel a kérdést, hogy tényleg vakká lett-e,
vagy a Múzsák más módon csonkították meg. Itt jegyzi meg, hogy a homérosi szöveg nem mondja ki nyíltan, hogy megvakult, hanem csak azt, hogy megcsonkították
valamilyen formában, és hogy az előbbi vélemény csak későbbi latin szerzők állítása. Ennek a kijelentésnek az igazolására idézi a homérosi szövegben szereplő perdöntő görög szót: πηρόν. Egy Koroibosnak állított állítólagos emlékmű feliratát is
közli görögül (475), hexameterben, noha nem túlságosan kifinomult metrikával.
Ezeken kívül két görög kifejezés szerepel a műben: említ egy görög szakszót a spártaiak idegengyűlöletének meghatározására (377.: ξενηλασία), illetve egyszer szerepel egy helynév latin betűkkel írva, amelyet le is fordít a szerző (in Achilleos dromon
idest in locum quem cursum Achillis appellant).31
Ki kell térni még a szövegben szintén előforduló, de latinból eredeztetett etimológiákra. A görög és a latin etimológiák között bizonyos átmenetet képez az aether
(70) szó, minthogy görög eredetű, de nincs a szövegben görög szó feltüntetve eredeteként. Ezzel kapcsolatban Calderini Aristotelésre hivatkozva azt állítja, hogy
onnan kapta nevét, hogy folyton mozgásban van. A másik ilyen eset (493), amikor
Calderini az Égei-tenger (Aegeum mare) nevének eredetéről tárgyal. Itt megemlíti,
hogy néhányan Pliniust követve azt állítják, hogy a tenger egy csoport, a tenger
közepén elhelyezkedő, kecskét formázó szigetről kapta a nevét, hiszen az aegeum
latinul caprinum-ot jelent.
Már igazán latin etimológiai törekvés a stella (208) szó sto, stare igéből (stella: a
stando dicitur) való eredeztetése. Azonban a valóságban ez is görög szóból ered, a
szógyök a görög ἀστήρ szóra vezethető vissza. A feralia (101) értelmezésénél azt
írja, hogy ez a fera-ból származik, amely egykor ’halál’-t jelentett. Figyelemre méltó,
hogy Walde-Hoffmann-féle szótár szintén megemlít egy feltételezést, amely egy
kikövetkeztetett *fērus alakból eredezteti az ünnep nevét. Szintén teljesen elhibázott azonban a Vulcanus (109) szó volo, volare (a volando) igéből való eredeztetése,
hiszen nagy valószínűséggel ez sem görög-latin szóra megy vissza. Ide sorolható
még a macellum szó (a 14. sor magyarázatánál), amelyre két népetimológiát is hoz a
szerző, elsőként görög eredetűre vezetve vissza a szót, másodikként pedig a
Macellus személynévre. Bár mindkettő kétséges, a macellum szó tényleg görög jövevényszó (μάκελλον) a latinban.
3. 3. 5. IDÉZETT SZERZŐK
Általánosságban véve azt mondhatjuk, hogy a legtöbb esetben ezüstkori szerzőkre hivatkozik kommentátorunk, vagyis azokra, akikhez kommentárt is írt, és
akiket így behatóan tanulmányozott és ismert. Sok a Silius Italicus-idézet, ezeken
kívül még nagy számban vannak Iuvenalis-, és Statius-idézetek is. Úgy látszik – bár
31 A görög szavakból eredeztetett etimologizálások teljes listája táblázatba foglalva szerepel a Táblázatok

között.

22
kiadott munkáiból ez kevéssé tükröződik –, hogy behatóan ismerte Ovidius munkásságát is. Több idézet található a Metamorphosesből, egy a Fastiból és a Tristiából
is. A fenti szerzők mellett egyszer idézi Tibullust, Macrobiust, Lucanust és Hostiust is,
s Vergiliustól is szerepel néhány hely. Ezeken kívül találkozunk még Lucretius- és
Propertius-idézetekkel is a műben.
Azonban az igazán érdekesek Calderini Homéros-idézetei. Ezekből néhány fordul elő a szövegben, s érdekességük, hogy Calderini latinul idézi őket. Valószínűleg
ezeket Calderini a könnyebbség kedvéért fordítja le, hisz megtehette volna, hogy
eredetiben idézi őket. Talán úgy gondolta, hogy egész sorok szövegbe ékelése –
amelyek ráadásul nehéz homérosi nyelven íródtak – nem illik egy értelmező munka
jellegéhez, s megnehezítenék annak olvasását. Ráadásul a kortársak döntő többsége
nem tudott görögül, így értelmetlen lett volna görög idézetekkel teletűzdelnie munkáját.
Összességében azt mondhatjuk, hogy ahol Calderini fejből emlékezett szöveghelyekre, ott nem mulasztotta el ezt megemlíteni kommentárjában is. Ugyanakkor
legtöbb esetben nem idéz szó szerint, csupán megemlíti a szerző nevét, akinél az
adott dologról olvasott. Azonban nem szabad Calderini munkáját kizárólag mai
szemmel megítélni. Kommentárja nagyrészt nagyon alapos, sok a kiváló megjegyzés, ahol teheti, teljességre törekszik (pl. a Milo névhez írt magyarázatában leírja,
hogy négy Milót ismerünk, és kik is voltak ezek, jóllehet a magyarázatban elég lett
volna eggyel foglalkoznia). Persze ahol nem tudott helyet megadni, ott helymegadás
mellőzésével közölte az adott történet. A másik eset, amikor a forrásmegjelölés
elmarad, amikor valamely (legalábbis szerinte) elterjedt és mindenki számára közismert történetről tesz említést.
3. 3. 6. A MAITÓL ELTÉRŐ MAGYARÁZATI LEHETŐSÉGEK
Magától értetődő, hogy a kommentár szövegében számos olyan történetmagyarázatot találunk, amelyek eltérnek a ma elfogadott értelmezésektől.32 Ennek
két oka lehet; az egyik eset az, ha amiatt tér el a magyarázat, mert a forrásszöveg az
adott helyen szövegváltozatot tartalmaz, a másik eset azonban az, ha valamely más
történettel igyekszik magyarázni a sorok értelmét. Sok helyen az is előfordul, hogy
több értelmezési lehetőséget is megad a szerző. Sajnos ezeknek utánajárni meglehetősen nehéz volna, hiszen nem mindig jelöli meg forrását Calderini, kortárs vélemények esetében pedig nem közli, kinek az álláspontját említi meg az adott helyen.
Példákat természetesen hozunk, de jelen esetben ez nagyon nehéz feladat. Hiszen
ezek között a magyarázatok között nagyon sok hibás, olykor pontatlan megjegyzés
van, sok esetben pedig nincs szerzőmegjelölés, ami megnehezíti a történet valóságosságának kiderítését, hiszen már az Ibis scholionjai között találunk olyan magyarázatokat, amelyek magából az adott szöveghelyből kiindulva születtek. Így legtöbb
Ennek megítélésében a Loeb-sorozatban megjelent Ibis-kiadás angol nyelvű magyarázatait tekintjük
mérvadónak.
32
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esetben ezen változatok nem ebben a pontban, hanem a „Hibák” közt szerepelnek,
illetve jelennek meg példák szintjén, hiszen tárgyalásukra az a hely alkalmasabbnak
mutatkozik.
A 468. sorban például mindkét név eltér a ma elfogadottól, s ennek következtében mindkét névhez írt magyarázat más, de mivel itt Calderini magyarázatai illenek
is a kontextusba, megfelelőnek tűnnel a sorral kapcsolatban. S bár mindkettő szövegváltozat, de ha mindkét történet teljesen hiteles – ennek megállapítása a szöveghelyek megadása nélkül meglehetően nehéz volna – alkalmasnak mutatkozik a
sor magyarázására.
Ide sorolható az 521-522. sor is, ahol, noha az asszociációs láncot figyelembe véve biztosan Hippónaxra utal Ovidius, az itt közölt magyarázat ennek mellőzése esetén azonban megállná a helyét. Ilyenre szolgálhat példaként még a 88, 291, 295,
303, 382, 387, 417. és a 613. sor kommentárja.
3. 3. 7. HIBÁK
Mint már korábban is utaltunk rá, Calderini magyarázatainak bizonyos hányada
nem kielégítő, illetve téves. A teljesség igényét nélkülözve csupán példákkal szolgálok a kérdésben, hiszen az összes vitatható vagy nem kielégítő hely megemlítésére
már csak terjedelmi okokból sincs lehetőség.
Mindazonáltal több hibatípus figyelhető meg. Ráadásul az elemzést még bonyolultabbá teszi, hogy sok olyan hely van, ahol bár a név hangalakilag bizonyos fokig
eltér, mégis a bevett történet-magyarázatot találjuk (pl. a 319, 491, 501. soroknál).
Még inkább jellemző azonban ennek a típusnak a fordítottja: amikor az utalásban
szereplő név vagy kifejezés azonos, de a történet bizonyos mértékben vagy egészében eltér. Ilyen pl. az 519. sor értelmezése, ahol a kommentár Archilochos haláláról
értekezik.33 Noha jól magyarázza a két sort, de erről a történetről úgy tartják, hogy
egy az antikvitásban élő legenda lehetett, hiszen a legelterjedtebb hagyomány szerint Archilochos csatában esett el, nem pedig Lykambés rokonai ölték meg. Ráadásul a fenti történet csak az Ibisből ismert, egyéb irodalmi párhuzam nem támasztja
alá. Vagy akár említhetjük az 553. sort is, ahol Glaukosról beszél, s akiről azt állítja,
hogy bálnává változott, noha a Metamorphosesből is tudjuk, hogy tengeri istenné
vált. (Ilyenre találunk példát a 259. sor magyarázatában is.)
Ráadásul vannak teljesen kevert hibatípusok is. Pédául a 402. sor magyarázatában a Dyssimanus név áll a hagyományos Dexamenus helyett. Itt ugyanazt a személyt érti alatta Calderini is, mint a modern elképzelések, de a történet egy nevet
kivéve teljesen eltér.
Ezek a hibák három forrásból eredhetnek. Az első Calderinin kívüli tényező,
vagyis diákjai tévedései, amelyek bekerültek a kommentárba. Lehetségesnek mutatkozik, hogy abból is adódhattak hibák, hogy szerzőnk valamit meg szeretett volArchilochus cum Lycambem iambico carmine invento ad laqueum compulisset, ab illius domesticis
necatus est.
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na magyarázni, s inkább elfogadta az adott magyarázatot, mint hogy a felülvizsgálat
során el kelljen vetnie. Ezt láthattuk az Archilochos-utalás esetében. A tévedések
másik forrása pedig az, hogy nem kellő alapossággal olvasta a szöveget, s nem figyelt a rövid átkokban szereplő minden árulkodó jelre, amelyeknek azonban mindegyike elengedhetetlen ahhoz, hogy megérthessük a vers utalásait. Nézzünk erre
most egy példát.
A 341. sorhoz írt kommentár Marsyasszal magyarázza a sorok jelentését. Itt
Calderini bizonyos részleteket nem vesz figyelembe: elsősorban azt a nagyon fontos
tényezőt, amelyre Housman34 is felhívja a figyelmet, hogy az Ibisben egy átok sem
fordul elő kétszer. Egy biztosan Marsyasra vontakozó utalás pedig szerepel 549550. sorban. Ezenkívül nem azt jelenti a sor, hogy az illető egész teste egy nagy seb,
hanem azt, hogy egyetlen seb volt életében a testén. Erre megoldást a
Metamorphosesben találunk.35 Ott a 13. könyvben (266-267) a költő megemlíti,
hogy Aias soha nem kapott sebet. Az egyetlen sérülés pedig, amely érte, nem más,
mint öngyilkosságának sebe. Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy a költő aszszociációs lánchoz hasonlóan szövi verssé az Ibis sorait, s mivel az előző két sorban
a kisebbik Aias sorsáról beszélt, érthető, ha ezután Telamónios Aiasról tesz említést
a következő sorpár.
Azt mondhatjuk tehát, hogy ezen hibák esetében nem Calderini felkészültségében volt a hiba, hisz a kommentárt olvasva láthatjuk, hogy ahhoz kétség sem fér,
inkább azt mondhatnánk, néha elsiklik a részletek felett, s ezért ad bizonyos esetekben nem, vagy csak részlegesen kielégítő magyarázatot. Erre a figyelmetlenségre
szintén kitűnő példa a 625. sor magyarázata, ahol ő is Dolónról beszél, de hanyagul
közli a történetet. Hiszen tévedés, hogy azért ment volna Dolón az akháj táborba,
hogy elhajtsa Achilleus lovait (ez szinte lehetetlen is lett volna), csupán ebben a
jutalomban egyezett meg Hektórral fizetségül azért, hogy kikémleli, min tanakodnak a görög táborban. Ennek az ígéretnek a hatálya persze arra az időre vonatkozott volna, miután már a trójaiak győzelmet arattak a görögök felett.
Ritkán ugyan, de előfordulnak teljesen téves magyarázatok is. Ezekre is érdemes
néhány példát idézni. Teljesen elhibázott magyarázat pélául az 539-540. sorhoz írt
történet, amely Homérosszal magyarázza a sorokat, ám alaptalanul. Azt írja,
Homérost gyermekkorában méhek nevelték, és ennek következtében, mérges fullánkjaik miatt vesztette el látását. Ma azt mondjuk, hogy nem ismert magyarázat a
sorokra. Itt jól látszik, hogy Calderini a sorokhoz igazítja a magyarázatot, de a történet ezáltal zavaróan erőltetetté válik. Ugyanilyen esetről van szó az 555-556. sorok
esetében, ahol ő is a krétai Glaucus történetére hivatkozik, de: a méz motívumán
kívül minden elhibázott a magyarázatban (vö. Apollod. Bibl. 3. 3. 1). Az 567. sor
magyarázatában pedig szintén látszik, hogy a történet erőltetett, s nem kielégítő.
34 HOUSMAN, 1972, 1025-1026.

Megfigyelhető, hogy nagyon sok átok olyan, amelyekről már korábbi műveiben valamilyen formában
említést tett Ovidius, s mivel ezekre ennélfogva jól emlékezett, érthető, hogy relegatio-beli költeményében, az Ibisben miért fordulnak elő ezek nagy számban.
35
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Érdekesnek mondható a 469. sor után következő fejtegetés is, amely egy bizonyos Porphyriusról beszél, ez a név viszont a szövegben sehol sem szerepel. Lehetséges, hogy itt egy betoldott sorpárról van szó, ugyanakkor ezt kétségesnek tartom,
hiszen ez a magyarázat egy hexameter és egy pentameter sor közé ékelődve szerepel, s mind a magyarázat előtt, mind utána már a mai kiadásokban is a kérdéses
sorpár előtt és után szereplő sorok magyarázata áll.
Minthogy a munkában döntő többségében történet-magyarázatok szerepelnek,
a hibák tetemes része szükségképpen ezekben található, de tanulságosak a szómagyarázatok között előforduló hibák is. A 18. sorban például a naufragii tabulas kifejezés értelmezésénél a következő magyarázatot találjuk: bona sua appellat tabulas
naufragi. Hoc est reliquias exilii, quas impius inimicus subripere tentabat. Vagyis
száműzetése után megmaradt javairól beszél, amelyeket az a bizonyos személy
megszerezni, elragadni törekszik. Ugyanakkor szinte biztosra vehető, hogy ezt átvitt
értelemben, nem pedig fizikai javakra értette Ovidius. Relegatiója ugyanis nem tépázta meg a családi vagyont. Ez teljességgel figyelmetlenségnek mondható
Calderini részéről, hiszen néhány sorral később ő is leírja ugyanezt: nam bona non
abstulit, ut alibi etiam scribit. A 30. sorban pedig a heu misero kifejezést a költőre
vonatkoztatja (quasi dicat me miseret, quod te afficiam tantis maledictis diris
imprecationibus), noha ez dativus commodi Ibisre vonatkoztatva, amit az előző sorban szereplő tibi névmás kétségtelenül igazol. Ilyenre példa még a 187-es sor magyarázata, ahol a transcribere igét szerinte transferre-ként kellene érteni, s azt állítja,
hogy ez a coloniák névsorának összeírásából származó kifejezés. Lehetséges, hogy
igaza van, ugyanakkor itt e kifejezés elsődlegesen Kheirón kentaurra utal, aki átvállalta Prométheus szenvedését és halálát.
Ahogyan a munka erényei között megemlítettünk néhány helyet, amelyek jó kritikai érzékről tanúskodnak, egy hellyel kapcsolatban kötelességünk szólni annak
hiányáról is. A 295. sor magyarázatában Nagy Sándor haláláról beszél, amelynek
méreg volt az oka az itt szereplő történet szerint. Majd ezután magáról a méregről
kezd beszélni: azt mondja, hogy a méreg egy árkádiai folyónak a vize volt, amelyet
Pausanias Styxnek nevez, és amely nem fogható fel, kivéve lovak patájában. Talán
nem is kell említeni, hogy Calderini a jelen esetben valós tényeket kever mitológiai
elemekkel, ami éppen a kritikai érzék hiányáról tanúskodik.
Bizonyos esetekben találkozunk a kommentár szövegében jóllehet nem hibás,
de teljességgel irreleváns magyarázatokkal, magyarázat-részletekkel. Ilyen esetet
figyelhetünk meg például rögtön az első sor magyarázata kapcsán, ahol a lustrumról értekezve Calderini nemcsak megemlíti a görög olympiast, mint azonos időintervallumot jelölő ciklust (a valóságban persze az olympias négy, a lustrum ötéves
ciklust jelöl), de hosszasan beszél az olyimpiasról, ezen időbeosztás mitizált eredetéről, illetve arról is, hogy az olimpiai játékokon nők nem vehettek részt, és hogy egy
alkalommal mégis akadt valaki, aki megszegte ezt a tilalmat. Érzékelhető, hogy egy
ilyen magyarázatnak nem sok köze van a szöveg értelmezéséhez. Mindazonáltal
ezekben az esetekben jól látható (bár ilyenek csak ritkán fordulnak elő), hogy
Calderini igyekezett mindent leírni, mégha csak közvetetten volt is a témához köthető. Szintén ilyen – nyugodtan mondhatjuk – felesleges magyarázattal találkozunk
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a 14. sorban a forum-mal kapcsolatos megjegyzésben. Calderini megemlíti, hogy a
forumot más méven macellum-nak, húspiacnak is nevezték, majd ezt két feltételezett etimológiával is megtoldja. Vagy példaképpen állhat itt a 32. sorhoz írt magyarázat is, amelyben Calderini szépen ír a Nap genealógiájáról, de magát a sort nem
magyarázza, pedig nem volna felesleges. Ilyenekre találunk további példákat is a
szövegben (pl. a 42, 160, 332, 341. soroknál).
3. 3. 8. HIÁNYZÓ MAGYARÁZATOK
Zárásképpen szükséges még pár szót ejteni azokról az esetekről, amelyekben
Calderini „szundikál”, vagy helyesebben mondva tudatosan átsiklik egy-egy sor
magyarázata felett. Mint ezt később, a záró levél szövegében bevallja, néhány sorra
nem talált magyarázatot, s így vannak sorok, amelyeket nem is magyarázott. Mindazonáltal hitelessége és munkájának tekintélye szempontjából valóban bölcs és
elmés fogás volt a lehető legkésőbbre halasztania ezen információ közlését: a
Falconéhoz intézett búcsúlevél szövegébe, amelyet némi eséllyel a csupán az ovidiusi munkával foglalkozó, az iránt érdeklődő olvasó nem is olvasott el. Ugyanakkor
így nem érhette őt az a vád sem, hogy minden figyelmeztetés nélkül hagyott ki sorokat. Hiszen azt, hogy nem talált magyarázatot, az adott sornál kellett volna megemlítenie. Ilyenre azonban kevés példa akad a szövegben (402 (Korónidésről nem
esik szó), 513-514, 577-578).

4. A BEFEJEZŐ LEVÉL – A KOMMENTÁR LEZÁRÁSA
4. 1. TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS
Calderini kommentárja zárásaként ismét Falcone Sinibaldihoz intézi mondandóját. Záró levelében először arról beszél, hogy Statius elismeréssel szól apjáról, aki
bárminemű tévedés nélkül magyarázta Lykophrón művét [STAT. Silv. 5. 3. 156157.]. Ezzel szemben magának nem kívánhat ilyen elismerést, hiszen akadtak bizonyos sorok az ovidiusi műben, amelyek értelmét nem tudta megfejteni. Hiszen ő
nem annyira jártas ezekben az ismeretekben, mint Papinius apja volt. Ezért már
azzal is meg volna elégedve, ha sikerült kielégítő mértékben magyaráznia a költeményt, amely nemcsak hogy megenged magának némi homályosságot (mint
Lykophrón), de törekszik is erre. Így lehetséges, hogy Kallimachoson kívül – akivel
Ovidius költeményében versengett (aemulatio) – senki sincs, aki ennyire homályosan írt volna. Éppen ezért Calderininek az a véleménye, hogy bár Lykophrón költeménye terjedelmesebb, fogalmazásmódjában világosabb. Tzetzésnek például, aki
ezt a költeményt magyarázta, csupán a rendelkezésre álló könyvek sokaságából
kellett kigyűjtenie a szükséges információkat, tehát nem kényszerült találgatásra.
Ezzel szemben neki néha alig akadt egyetlen szó, amelyben megkapaszkodhatott
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volna. Ilyen esetekben magának kellett megoldást találnia, mégis képes volt elkészíteni művét.
Ezt követően megemlíti, hogy munkája rövidségét tekintve a legrövidebbek között van: vagy azért, mert a mű maga is rövid, vagy mert a rövidség e műfaj sajátja.
Továbbá bár a bevezetőben megadta, hogy milyen műveket használt fel, mégis, ha
valaki még találna egyéb szövegeket amelyek a művel kapcsolatba hozhatók, azt
kéri, hogy ezt tudassa vele.
Ezután néhány sor erejéig ismét visszatér a bevezetőben már említett tudományos vitához. Megemlíti, hogy Iuvenalis-kommentárját a minap már átadta a
könyvmásolóknak. Az abban foglaltak ismét mások számára tartalmaznak bírálatot.
Minthogy – állítja – akad két ember, akik igyekezetét akár irigy szemmel nézik, akár
finoman ellenzik, mindkét esetben jobb volna tanulniuk tőle, mintsem hogy tudatlanságban maradnak.
4.2. MEGJEGYZÉSEK
E rövid lezárás stílusa sokkal kevésbé elegáns, mint a mű elején olvasható ajánlásé: ez esetben kevésbé mesterkélt szövegről van szó. Calderini tudományos alázatát sem érezzük itt őszintének. Bár látszólag arról beszél, hogy Tzetzés jól
magyarázta Lykophrón művét, mégis ezt az érdemet csökkenteni igyekszik, míg a
maga védelmére mentségeket keres. Azt mondja ugyanis, hogy Tzetzésnek az előbbi mű magyarázásához nem kellett más, mint megkeresni a különböző szerzők
műveiben a megoldást, tehát csak idő és a megfelelő tudományos bázis (antik szerzők művei) volt szükséges hozzá, míg Calderini munkája esetében csupán egy-egy
szó nyújtott neki támpontot, s egyéb lehetőség híján sokszor feltevésekből kellett
kiindulnia, ennek ellenére mégis – legalábbis szerinte – kielégítő művet sikerült
létrehoznia. Ezzel nyilvánvalóan azt akarja kifejezni, hogy az ő munkájához gondolkodni is kellett, szemben a bizánci tudóséval. Említést érdemel még itt szereplő
hasonlata is. Azt írja, hogy noha műve rövid, olyan ez, mint amikor a festő a fejet és a
test körvonalait megrajzolja: ezek után már bárki képes lehet a megadott színek
felvitelével a képet befejezni. Bár egy mondat erejéig jelen van egy Calderini tanulásra való nyitottságára való utalás, jól látszik, hogy a befejezésben Calderini sokkal
kevésbé képes leplezni jellemét.
Ezt követően mindennemű átvezetés nélkül olyan témára tér át, amely egyáltalán nem kapcsolódik az eddigiekhez. Megemlíti Iuvenalis-kommentárját, amely
nemsokára kiadásra kerül, s amelyben ismét két irigye ellen szólal fel, akik feltételezhetően nem azonosak az ajánlás szövegében szereplő tudósokkal (Ubi [ti. a
Iuvenalis-kommentárban] quid scripserim, quid effecerim, aliorum erit iudicium). A
záró sorokban pedig ismét jól látszik Calderini elbizakodottsága, amikor ezt írja: ab
eo, qui vigesimum nonum nondum complevit annum, discere malint, quam ignorare.
Mindezek fényében nyugodtan állíthatjuk, hogy a befejező szakasz stílusának
kidolgozottsága, eleganciája – bár ez a levél is Sinibaldihoz szól – jócskán elmarad a
commendatio ragyogó megfogalmazásától.
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TÁBLÁZATOK
A CALDERINI-FÉLE KOMMENTÁRBAN SZEREPLŐ SZÖVEGVÁLTOZATOK
LISTÁJA.
A táblázat nem tér ki olyan kisebb eltérésekre, mint az ’y’ és az ’i’, az ’ae’ és ’e’, illetve a hosszú-rövid mássalhangzók illetve mássalhangzók és asprátáik (t-th, c-ch)
váltakozása.
sor:
14/1.
14./2.
30.
53.
119.
120.
133.
136.
142.
144.
157.
160.
164.
174.
176.
193.
195.
198.
210.
253.
268.
291.
301.
311.
317.
319.
321.
325.
331.
333.
343.

Calderini-féle változat:
uerba canina
forum*
heu misero
quoque
defeta
erumnae
iapides
flauas
essea
morte salutis
colubris
futura breuior
suppliciis*
virtus(?)
qui
[aegisti]
more
in ida
crocus*
apta
hec leuius
telenus
etracydes
nec tua quanta
libiis
acarnides
pharei
alebas
adimantum
et qui
hyppomenia
dryantide

Oxfordi szöveg:
nomina nostra
foro
et misero
quo
defecta
fortunae
iazyges
liquidas
ossea
morte solutus
colubrae
futura breuior {suppliciis}
uncus
quique
aegypti
mortis
ab ida
crocos
apto
nec leuius
telemus
erechthides
nec tua quam
libyci
atarnites
pheraei
aleuas
aphidantum
uel qui
hippomeneide
dryantiadae
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346.
381.
386.
389.
402.
405.
410.
413.
427.
432.
461.
468/1.
468./2.
471.
476
485486.
497.
501.
505.
523.
537.
539.
543.
547.
557.
579.
605.
613.
619.
631.

caligones
therodomon[teos]
et lestrigonias
et uelut
dyssimanique
scynus
[gerionea]
achimenides
aut aliquid
tu tereique
lyrnesius
[hippomene]
dosithoes
et sanguine
[thraso]
tamquam thiodamas*
lydia
quodque
atque idem
utue lyrae
cognitor
inque suis
arpyages
utque
sollicitoque tibi*
amassython[e]
quem sua
obstrictus
isidius
clytiadae

callirhoes(que)
therodamanteos
ut laestrygonias
sex bis
dexamenique
sinis
cercyonea
achaemenidae
atque aliquid
tereidesque
cycneius
hipponoo
dexinoes
ut sanguine
thaso
tam…, quam…
Thiodamanta
liuida
quique
siue idem
utque lyrae
conditor
inque tuis
harpagides
utue
sollicitoque bibas
damasichthone
qua sua
obstructo(que)
isindius
cliniadae(ue)

* A csillaggal jelölt részek ugyan eltérnek az oxfordi szövegtől, azonban véleményem szerint nem önálló szövegváltozatot képviselnek, csupán nem szó szerinti
szövegkiemelésről van szó, mely a megértés megkönnyítését szolgálja.
[] A magyarázatban (és esetlegesen más nyelvtani formában) szereplő szövegváltozat.
A CALDERININÉL SZEREPLŐ SZÖVEGVÁLTOZATOK ELŐFORDULÁSA AZ ELLIS
ÁLTAL VIZSGÁLT KÓDEXEKBEN

Az előbbi táblázatnak megfelelően az alábbi kimutatásban sem teszünk különbséget olyan írásmódbeli változatok között mint ’ae’ és ’e’, ’t’ és ’th’ (’c’ és ’ch’) illetve a
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hosszú és rövid mássalhangzók eltérése. Ezenkívül még azokat a szövegváltozatokat közöljük, amelyek legfeljebb egy betűben térnek el a Calderini-szövegben található változatoktól. Ide soroljuk a hangbetoldást, illetve kiesést is. (Például a
Calderini szövegében használt ’aerumnae’ alak helyén (120. sor) Ellisnél két kódexben az ’erumpne’ alak szerepel. Ez minden bizonnyal másodlagos szövegromlás
vagy olyan, amelyet Calderini saját munkájában automatikusan javított. Így tehát
ezt is feltüntetésre kerül az alábbi táblázatban.) A szókezdő ’h’-t szintén nem veszszük figyelembe (pl. Hirus).
Így viszont szükségképpen bekerült volna a táblázatba néhány olyan szövegváltozat, amely mást jelent, vagy éppen megfelel a modern értelmezésnek, a változat
rovására (pl. ’isidius’ mellett a ma elfogadott ’isindius’ formának is szerepelnie kellett volna). Ezért ezekben az esetekben nem vesszük figyelembe az ilyen alakokat,
mivel éppen e betűbetoldás vagy elvétel foglalja magában a különbséget a standard
szöveg és a szövegváltozat között. Olyan esetekben is hatályon kívül helyeztem ezt a
szabályt, ahol, bár csak egy betű eltérés volt megfigyelhető, az Ellis-féle szövegváltozat egyértelműen nem eltorzult alak, hanem más szó volt. Ilyen eset például, ahol a
szöveg ’quem’ alakot használt, azonban Ellisnél csak quam alakok szerepeltek változatként.
Sor:

Kódex:
G

14./1.
14./2.
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G
301.
311.
317.
319.
321.
325.
331.
333.
343.
346.
381.
386.
389.
402.
405.
410.
413.
427.
432.
461.
468/1.
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613.
619.
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A kódexek rövidítéseinek feloldása:
G. Galeanus 213, ma O. 7.7 (Cambridge); ca. 1180
T. Turonensis 879; ca. 1200
P. Philippicus 1796; saec. xiii. vel xiv.
X. Parisinus 7994; saex. xiii.
V. Vindobonensis 885; saec. xiii.
Vat. Vaticanus 1602; saec. xiv.
M. Mutiensis; saec. xv.
H. Holkhamicus; saec. xiii.
Parm. Parmensis; saec. xv.
F. Francofurtanus; saec. xiv. vel xv.

A GÖRÖG ETIMOLOGIZÁLÁSOK SZÖVEGBELI ELŐFORDULÁSAI
sor:

latin szó:

37.

120.

ver
iambus
(ἴαμβος)
satyrus
(σάτυρος)
aerumna

161.

funus

333.
381.

Limoné
Thérodamas
Corynetus
(név)

51.
79.

403.
405.

Procrustes

423.
531.

Taopeis
Pentheus

Calderini etimológiája
ἔαρ

Megjegyzés:
helytálló

ἰάπτω

népetimológia, pre-görög eredet

σάθη

ismeretlen (biztosan idegen) eredetű

αἱρεῖν (=tollere)

népetimológia (αἲρω, ill. αἰρομένη emel)
csak hangalakilag hasonlít; valójában a görög θάνατοςszal és θείνω-val (than-tő), illetve a latin fendo igével áll
rokonságban
beszédes név
helyes

φόνος (gyilkosság)
limos [λιμός]
θηρίον + δαμάζω
κορύνη, quod
significat clauam
προκρούω, idest
impello.
ταώς + ὤψ
πένθος (=luctum)

kérdéses, de Diodórost követi [D. S. 4. 59. 2.]
szintén beszédes név
szintén helyes
Vö. Euripidés: Bacchae, 367, 1244.
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SZUROMI KRISTÓF

Az oszmánokról kialakult negatív és pozitív
képek Európában
a XVI. századtól a XVIII. század első feléig1
Jelen munka első felében igyekeztem összevetni az oszmánokról a kora újkorban kialakult negatív és pozitív képeket és megítéléseket, bemutatni azok művészeti és az egyházi irodalmon belüli megjelenésüket, a második felében pedig egy eddig
még nem közölt ábrázolásnak köszönhetően megpróbáltam behatóbban is megvizsgálni egy a maga idejében különlegesen pozitív és meglehetősen ritkán tárgyalt
toposzt. Természetesen minden aspektust nem lehet ily keretek között megközelíteni, így a dolgozat elsősorban az irgalmas szamaritánus törökként való ábrázolását
próbálja középpontba állítani, ehhez azonban lényeges bizonyos mértékben bemutatni a XVI–XVII. századi többségében német területeken uralkodó negatív képet is
(némi kitekintéssel a XV. és a XVIII. századra is).
A XV–XVI. században számos beszámoló és leírás született a törökökről, melyek
hozzájárultak a korszakban jellegzetessé váló törökkép kialakulásához. Voltak, akik
félelemmel vegyes csodálattal tekintettek katonai erejükre, mint például
Marcantonio Sabellico velencei történetíró, aki szerint az oszmánok olyan katonai
erő birtokában vannak, mellyel Európa nem kelhet versenyre. Írásában a törököket
magukhoz a spártaiakhoz hasonlította (mások a rómaiakkal állították párba őket).2
Sokakat az oszmánok harctéren tanúsított brutalitása ragadott meg. Az Erich
Meuthen által közölt képet a vérszomjas, bestiális kegyetlenség és perverzió elegye
alkotta, melyről az ún. Absagbriefen-ben találni feljegyzéseket és egy eléggé elterjedt
nézet volt ekkoriban. Magát a karóba húzást is tipikusan török módszernek tartották, akárcsak a rabszolgaságot is (ezalatt főleg a devsirmét értik, ami egyet jelentett
számukra az aposztáziával). Giovanni Albino 1495-ös beszámolója az otrantói eseményekről (1480) szintén elég sokat mondó: „mocskos kéj vezérli őket…semmit sem
ismernek, ami szent és kegyes”. „elszoktak a fedél alatt való éléstől és rászoktak a harc,
Ez úton is szeretném megköszönni témavezetőmnek, Őze Sándor Tanár Úrnak segítségét, támogatását
és hogy rámutatott az ebben a témában mutatkozó lehetőségekre, valamint köszönöm a segítségét R.
Várkonyi Ágnes Tanárnőnek, Bajáki Rita Tanárnőnek, Maczák Ibolya Tanárnőnek, Gábor Csilla Tanárnőnek, J. Újváry Zsuzsanna Tanárnőnek, GALAVICS Géza Tanár Úrnak, Hargittay Emil Tanár Úrnak, Jernyei
Kiss János Tanár Úrnak, Nagy László Tanár Úrnak, Forgó András Tanár Úrnak, Medgyesy S. Norbert
Tanár Úrnak, Guitman Barnabás Tanár Úrnak, Kovács Bálint Tanár Úrnak, mellyel hozzájárultak kutatásomhoz, illetve külön köszönöm a Zwikaui Evangélikus Szuperintendencia munkatársainak és dr. Michael Kühnnek, hogy a dolgozat szempontjából kiemelten fontos információkat a rendelkezésemre
bocsájtottak!
2 HOUSLEY Norman, Religious Warfare in Europe 1400-1536, Oxford University Press, 2002, 131.
1
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a hó és a vérontás élvezetére.” 3 Egyesek emellett próbáltak fényt deríteni a törökök
eredetére. Egy ideig a trójaiak leszármazottainak tartották őket, míg II. Pius pápa a
szkíták rokonait látta bennük. Nem kellett sok idő azonban, hogy az eszkatológikus
események sorában is elfoglalják helyüket. Bennük látták az (újabb) apokaliptikus
népet, akikkel beteljesednek a Jelenések Könyvében leírt jövendölések. Góg és Magóg népének is mondták őket, ami még egyes magyar protestáns prédikációkban is
szerepel, valamint a XVI. század derekára már egyértelműen Antikrisztusnak tartják a törököt. Mohamed prófétát V. Miklós pápa bullájában a Jelenések Könyvéből is
ismert vörös sárkányhoz hasonlítja.4 Ez utóbbi szemléletnek felekezettől függően
több megközelítése is létezett, hisz a protestánsoknál elterjedt az ún. „kettős Antikrisztus”-elmélet, mely szerint a pápa és a török együttesen alkotja az Antikrisztust
(a katolikus fél hasonlót állított, csak Lutherral). Ugyanakkor a Lutheránusok körében létezett egy „hármas Antikrisztus” megközelítés is, melyet a török, a pápa és
Kálvin alkotott.5 Johannes Lichtenberger, német asztrológus 1488-ban fel is vázolta a
végső eseményeket. Eszerint miután a török feldúlta Lengyelországot, Meissent,
Thüringiát, Hessent és Poroszországot, egészen Kölnig nyomul előre, ahol megvívják a végső, armageddoni csatát.6
A törököt kezdetben pogánynak tartották, és mint pogány térítendő volt a keresztények szemében. Később azonban felhagytak a reménnyel, hogy megtérhetnek, sőt sokan már nem is pogánynak, hanem eretneknek látták őket, és tűzzelvassal irtandónak minősültek.7 Fontos megjegyezni, hogy a „török” kifejezés többrétegű értelemmel is bírt. Jelentette egyfelől az oszmánokat, de jelenthetett egyfajta
„belső törököt” is, ami lelki szinten jelentkezik és ennek a legyőzése a fontos, nem az
embereké.8 Jelen volt ugyanakkor az aggodalom, hogy esetleg az oszmánok elleni
harcban pont a keresztények fognak törökké válni (éppen a sorozatos háborúk és a
kegyetlenség miatt). A harcban tehát mindenekelőtt morális/erkölcsi síkon kell
felülkerekedni és csak aztán jöhet a fegyveres diadal. Az erkölcsi értelem mellett a
„török” egyben önmagát az ellenséget is jelentette, származzék bárhonnan is.
Wolsey bíboros az 1522-es francia háború során azt nyilatkozta, mikor Nándorfehérvár alá kértek támogatást: „Az igazi török az, akivel el vagyunk foglalva és nem
ismerek más törököt.” A svájciak a murteni győzelem után ünnepet ültek a „nyugati
3 HOUSLEY, i .m., 132–135.
4 ANDERMANN Ulrich, Gesichtsdeutung und Prohetie: Krisenerfahrung und –bewältigung am Beispiel der

osmanischen Expansion im Spätmittelalter und in der Reformationszeit. = Europa und die Türken in der
Renaissance, szerk. GUTHMÜLLER B. – HLAMM K. W., Tübingen, Niemeyer, 2000, 38.; EHMANN J.:
Luther, Türken und Islam, Gütersloch, Güterslocher Verlagshaus, 2008,300–301.
5 RICHARDSEN – FRIEDRICH I., Antichrist-Polemik in der zeit der Reformation und der Glaubenskämpfe
bis Anfang des 17. Jahrhunderts, Frankfurt am Main, 2003, 298.
6 HOUSLEY, i. m., 135–136.
7 BOTTA István, Luther Antikrisztus-fogalmának hatása a magyar reformátorok társadalomszemléletére. = Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből, szerk. FABINYI Tibor, Bp., Egyetemi Nyomda, 1984,
51–65.; ŐZE Sándor, Apokaliptikus időszemlélet a korai reformáció Magyarországán (1526-1566), Piliscsaba, 2011, 65.
8 HOUSLEY, i. m., 138.
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szultán” felett aratott diadal alkalmából. Luther egyszer pedig úgy fogalmazott, hogy
„ha harcolni akarunk a törökkel, kezdjük itthon, ahol a legrosszabbak”. De erre hazánkban is találni példát: a Dózsa-féle parasztháború alatt (1514) a nemességet
törökösítették. II.Lajosról pedig azt írták jobban félt a magyar törököktől, mint a
török töröktől.9
A törökellenesség és a török elleni harc I. Miksa császár (1508–1519) propagandájának is részét képezte.10 A törökellenes beszédek és dalok mellett a XVI. században megnő az ún. querelák, illetve heroidák műfaja, melynek neves képviselője
többek között Ursinus Velius, vagy Rubigallus.11 Melanchton pedig művében
(Danielis enarratio. 1529) Georgius Sabinus heródiáját (Germania ad regem
Ferdinandum) is közli, melyben az apokaliptikus megközelítés is megjelenik és a
törököket a Dániel Könyvéből ismert negyedik birodalommal és a fenevad szarvacskájával azonosítja, amit csak V. Károly és Ferdinánd képes legyőzni miután (és
itt kapcsolódik össze a „belső török” fogalmával) véget vetettek a belháborúnak és a
felekezetek közti harcoknak, azaz a belső ellenségnek a birodalomban.12 Hasonló
munkák születtek a korszakban Hieronymus Vietortól, Zsámboky Jánostól, Alvinczi
Pétertől és még sok más szerzőtől, akiknek munkásságát és a heroidák, valamint a
querelák gazdag műfajának alakulását, valamint a Querela Hungariae-toposz jelenlétét Imre Mihály „Magyarország panasza”-című munkájában (Debrecen 1995.)
részletesen tárgyalja.
A „kegyetlen” törökképnek nagyon gazdag képzőművészeti anyaga is maradt
fenn a korszakból.13Az 1571-es keresztény diadal Lepantónál nagy hatással volt a
művészekre is. Egyik jeles képviselőjük Martino Rota, aki több allegorikus ábrázolást is készített a győzelem örömére.14 Ezeken az alkotásokon az apokaliptikus
szemlélet jellegzetes vonásait fedezhetjük fel: a világot felemészteni akaró sárkány
elleni küzdelmet, küzdelmet fény és sötétség, jó és gonosz között. Újabb nagy hullámot jelentett a művészetek számára a tizenöt éves háború kitörése (1591) is.
Ezzel kapcsolatban többek között Hans von Aachen munkáit érdemes megemlíteni,
melyeken szintén allegorikus módon ábrázolja az eseményeket. A hétfejű sárkány a
Jelenések könyvéből átvett és gyakran alkalmazott motívum az ilyen jellegű ábrázolásokon, mely még a XVII. század második felében is jelen van a képzőművészetekben. A Szent Liga sikeres hadjárata és az ősellenség felett aratott nagy győzelem
emlékére készült alkotásokon megjelenő törökök, már pusztán életükért könyörgő,

9 HOUSLEY, i. m., 141–145.; A német nemzet keresztény nemességéhez. Idézi: HOUSLEY, i.m., 147.

FÜSSEL S, Die Funktionalisierung der „Türkenfurcht” in der Propaganda Kaiser Maximilians I, =
Osmanische Expansion und europäischer Humanismus, szerk. FUCHS F., Wiesbaden, Duncker und
Humblot, 2005, 9–26.
11 IMRE Mihály, „Magyarország panasza”, Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1995, 16–18.
12 IMRE, i. m.,34–35.
13 Magyarországon dr. GALAVICS Géza foglalkozott az oszmánok képzőművészeti ábrázolásaival. Kössünk kardot az pogány ellen –című munkája nélkülözhetetlen a témakörben. Ez úton is szeretném megköszönni segítségét!
14 GALAVICS Géza, Kössünk kardot az pogány ellen. Bp., Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1986, 18.
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félholt, vagy halott alakokként jelennek meg. A sárkány helyét egyre inkább a levert
ellenség képe vette át.
Mindezen ismeretek fényében egyértelműen kimondható, hogy a török általános főellenségként volt jelen Európa jelentős része számára a XV-XVI. századtól.
Ennek legnagyobb hatása a német területeken mutatkozott, ahol „Erbfeind”-nak
(ősellenség) és „Pluthunt”-nak (véreb) nevezték, és a növekvő fenyegetés következtében egyre nagyobb méreteket öltött a „Türkenfurcht” (törökfélelem), mely egyre
szélesebb repertoárral rendelkezett a különböző művészetetek terén is. Népszerűek lettek az úgynevezett Türkenlied-ek („törökénekek”), valamint a Türkengebet-ek
(„törökimádságok”),15 emellett számos képzőművészeti alkotás származik ezen
időszakból, melyek a törököt mint Antikrisztust, sárkányt, kegyetlen barbárt ábrázolják.
Az oszmánokról kialakult negatív képet még nagyon sokáig lehetne taglalni és
erről szakirodalom is van szép számban. Nem mindenhol volt azonban ilyen sötét a
megítélésük még a XV-XVI. században sem. A Német-római Birodalom északi területein az emberek messze voltak a harcoktól, a veszedelemtől és ezért a
„Türkenfurcht” is kisebb volt e vidékeken. Nyugatabbra már egyenesen Venus és
Mars közé helyezték őket16. A Francia Királyságban egyszerűen „Nagy Töröknek”
nevezték az oszmánokat és ez a kifejezés még angol területeken is előfordult. Ezen
udvarokban kuriózumként tekintettek a török elemekre. Franciaországban igen
gyakori volt a török követ jelenléte, melynek persze a fordítottja is igaz: a Portánál
többek között Velence, Anglia és Franciaország is állandó követséget tartott fenn.
Ezen követek tudósításai hozzájárultak az európai törökkép formálódásához.
Egyesekben pozitív benyomást keltett II. Mohamed szultán (1444-1446; 14511481) aszkézise, valamint a tény, hogy „barbár” mivolta ellenére jártas volt az irodalomban, művészetekben.17 Meglepő fordulatot jelentett a keresztes hadjárat feltétlen hívének számító II. Pius pápa (1458-64) beszéde az 1459-es mantovai
kongresszuson, melyben a szultánnal való kapcsolatfelvétel lehetősége került előtérbe. Ezt a gondolatot viszi tovább az 1461-ben kiadott Epistula ad Mahomatem is,
melyben az áll, hogy a szultánt kell megtéríteni és ez által megnyitni az utat az oszmánok megtéréséhez. Persze a keresztes háború gondolatát ezzel nem feladni kívánta, csak újabb lehetőségeket keresett mellé.18 Voltak, akik az európai felekezeti
megosztottságot állították szembe az oszmánok egységével. Erasmus A béke panasza -című munkájában az alábbiakat leírta, hogy míg az oszmánokat a közös ellenség egy táborba hozza, addig ezzel szemben a keresztények egymás ellen
fordultak.19 Más gondolkodók, mint többek között Bodin, Montaigne, vagy
Guillaume Postel szintén elismerték erejüket és szervezettségüket, még ha vad bar15 IMRE, i. m.,130-131.

16 HELMRATH J, Pius II. und die Türken = Europa und die Türken in der Renaissance, szerk. GUTHMÜLLER

B.- HLAMM K. W., Tübingen, Niemeyer, 2000, 112.
17 HELMRATH, i. m., 122.
18 HELMRATH, i. m., 125.
19 BÓKA Éva, Európa és az Oszmán Birodalom a XVI-XVII. században, Bp., L’Harmattan, 2004, 23.
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bároknak is tartották őket. Georgievics Bartolomeusz, aki maga 13 esztendőt töltött
török fogságban azt írja, hogy míg a keresztény katonák többnyire csak a zsoldra
gondolnak, addig ellenségeik egy eszme iránt lelkesednek.20 Az iszlám megítélése a
protestáns teológusoknál kezdődött először árnyalódni. Egyes németalföldi és angol prédikátorok szerint az iszlám ellenségei magyarázták félre a tanításokat.21
Az 1571-es lepantói győzelem katonai jelentősége nem volt akkora, mint az a
morális fordulat, amit előidézett. Az oszmánok nyílt csatában való legyőzhetetlenségéről kialakult mítosz szenvedett csorbát. A tizenöt éves háború (1591-1606)
során aratott sikerek újabb szögeket vertek ennek a mítosznak a koporsójába.22 Az
oszmánokkal szembeni félelem jellege is kezdett átalakulni. Francois de Lanoue már
azt írta egyik művében (Discours Politique et militaires), hogy a háborút már nem a
megtérítésükért kell vívni, hanem, hogy gátat szabjanak végre a kegyetlenségnek és
a pusztításnak. Zsarnoki birodalomnak tartotta az Oszmán Birodalmat, népét pedig
eretneknek, akik ellen meg kell védeni az európai kultúrát.23 Az oszmánok gyengeként és elpuhultként való bemutatása már a XV-XVI. században is jelen volt abból a
célból, hogy elhitessék azt, hogy erejük mindössze a létszámukban rejlik.24 Az
eredmények azonban ezekre a híresztelésekre erősen rácáfoltak és jó pár évtizednek el kellett telnie, míg ezek valóban megalapozottak lettek.
A XVII. század folyamán a katonai összefogás mellett egyre nagyobb igény támadt a valóban szakszerű és tárgyilagos tudósításokra, útleírásokra.25 Az újabb
áramlat képviselői már nem tudatlan, műveletlen barbárnak látták a törököket,
mint az korábban elterjedt volt, hanem intelligens, ötletes embereknek.26 A korábban sokak által zsarnoki hatalomnak tartott birodalmat egyre többször hasonlították össze a keresztény monarchiákkal.27 Ugyancsak érdekes megállapítások
születtek a törökök vallási toleranciáját illetően. Többek elismeréssel szóltak arról,
hogy az Oszmán Birodalomban a más hitet valló közösségek továbbra is gyakorol20 BÓKA, i. m., 25.
21 BÓKA, i. m., 84.

SOYKUT, M., Italian perceptions of the Ottomans from the 15th to 18th Century, = Repräsentationen der
Islamischen Welt im Europa der Frühen Neuzeit, szerk. HAUG-MORITZ G.; PELIZAEUS L., Graz/Mainz,
Aschendorff Verlag, 2009, 172.
23 BÓKA, i. m., 26.
24 A lepantói, illetve a tizenötéves háború sikereinek hatására Marcello Marchesi, Senj püspöke fellelkesülve állt ki az újabb keresztes háború megindítása mellett és bírálta Luther és hívei által hangoztatott
igazságos háborút, mondván hogy pont az ilyen hozzáállás akadályozza meg azt, hogy sikereket lehessen
elérni az oszmánok ellen. Marcello Marchesi: Alla Sanita di nostro Signore Papa Paolo Quinto Beatissimo
Padre. Idézi: SOYKUT, = i. m., 173. ; HELMRATH, i. m., 106.
25 A brit közvélemény számára főként ily módon jutottak el a hírek a kontinensen történő eseményekről.
Számos követ, kereskedő, illetve utazó (közülük való, vagy külföldi) beszámolója jutott el hozzájuk a
korszakban. KUAN-BURCOGLU, The Image of the Turk, =HAUG-MORITZ, PELIZAEUS , i. m., 256–257.
26 1688-ban Velencében is jelent meg egy ezzel kapcsolatos irat, melyben Giambattista Dona (konstantinápolyi követ) kitér arra, hogy tévesen feltételezték a törökről, hogy tudatlan, műveletlen és képtelen
bármit is alkotni a retorika, az orvoslás, a filozófia és a matematika területén és csak a fegyverek használatának szentelte. (Della Letteratura de’ Turchi). Idézi: SOYKUT, i. m., 174.
27 BÓKA, i. m., 76-77.
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hatják vallásukat. Sir Paul Rycaut, a brit követség vezetőjének (1660-1678) részletes beszámolója szerint Mohamed eredetileg békében akart élni és távol állt tőle a
más vallásúak (például a keresztények) üldözése.28 Leírása ugyanakkor megemlíti.
hogy noha az oszmán területeken megengedik a már meglévő templomok fenntartását, újabbak építését már nem hagyják jóvá, valamint a más vallásúakat egyéb
adóterhek is sújtják. Az oszmán államszervezet szintén felkeltette többek érdeklődését. A szultáni hatalmat a XVII. században egyesek természetből eredőnek tartották. Rycaut háborús körülmények között született abszolút hatalomnak tartotta,
melyet az uralkodó testesít meg és hódításra rendezkedett be.29 Munkájában kitér
az uralkodó „abszolút” hatalmára, az igazságszolgáltatás gyorsaságára és szigorára,
a magántulajdon hiányára, stb. Rycaut könyve nagy népszerűségre tett szert és
hatást gyakorolt a XVIII. századi törökképre is.30
A XVII. század második felében a francia követek már egyértelműen az oszmánok gyengeségéről küldtek jelentéseket.31 Bécs 1683-as ostroma alatt a nagy törökfélelem ideje újra feléledt és Európa árgus szemekkel figyelte az eseményeket, ám
az oszmánok Kahlenbergnél elszenvedett csúfos veresége és a császárváros felszabadulása azonban igazolta a már fent említett híreszteléseket és ezen tényezők
együttese járult hozzá a Szent Liga nagy hadjáratának megindulásához. A hadjárat
sikere pedig végül a „Türkenfurcht” és az apokaliptikus kép eloszlásához vezetett.32
Noha a XVIII. század eleji törökháborúk alatt ez a félelem újra előtűnt, és meghatározta mind a magyar, mint a Habsburg birodalmi politikát, az apokaliptikus szemlélet azonban végleg eltűnt.
IRGALMAS SZAMARITÁNUS: EGY POZITÍV KÉP A 16. SZÁZADBÓL:
A XVII. század tehát fordulatot hoz az oszmánok általános megítélésével kapcsolatban. Ebben a században jóval több pozitív színezetű megközelítés született, mint
100 évvel korábban. Mindezek fényében igazi különlegességet jelent a már a XVI.
században jelen levő, igencsak pozitívnak tűnő és nem túl gyakran tárgyalt megítélés. Ennek egy szemléletes képviselője egy Zwikauban, az evangélikus St. Marien
domban található epitáfium, mely az Újszövetségből ismert irgalmas szamaritánus
történetét ábrázolja. (1.ábra)
Mindannyian ismerjük az erről szóló példabeszédet (Lukács 10:25-37): Egy embert rablók támadtak meg az úton, összeverték, elvették mindenét és súlyosan
megsebesülve az út mellett hagyták. Az arra járó rabbi, majd a levita sorsára hagyta,
ám egy szamaritánus nyomban segítségére sietett, ellátta a sebeit (olajjal és borral
kitisztította) és elvitte egy fogadóba, ahol tovább gondoskodtak róla.
28 BÓKA, i. m., 86.; KUAN-BURCOGLU, i. m., 255.
29 BÓKA, i. m., 91-93.
30 KUAN-BURCOGLU , i. m., 255.
31

BÓKA, i. m., 99.

32 KUAN-BURCOGLU, i. m., 254.
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A zwikaui epitáfium ábrázolásán az említett rabbit egy evangélikus lelkész, a
mögötte haladó levitát pedig egy katolikus püspök helyettesíti. Az útszélen heverő
megsebesült embert gondjaiba vevő szamaritánus pedig éppen egy előkelő ruházatú, kardot viselő török alakjában tűnik fel, aki éppen a sérült sebét olajjal tisztítja. Az
ábrázolás egy Adam Schmid-nevű evangélikus lelkész epitáfiumán található. Már a
kép önmagában érdekes, de a keletkezési ideje még annál is meglepőbb, ugyanis a
feliratokból kiderül. hogy egyrészt Schmid 1572-ben hunyt el,33 másrészt a festmény 1574-re készült el. Ekkortájt a török apokaliptikus, Antikrisztus mivolta az
elterjedt nézet, ráadásul éppen egy újabb háborús időszakon van túl a birodalom,
valamint fontos megemlíteni, hogy az evangélikus egyházra amúgy is különösen
jellemző eszkatológikus szemlélet éppen ebben az évtizedben (1570-es, 80-as
évek) erősödött meg újból. 1572-re, valamint 1577/78-ra ugyanis egy üstökös érkezését jósolták, melynek apokaliptikus jelentőséget tulajdonítottak, melyről Bornemisza Péternél is találni utalásokat.34 Ez tovább befolyásolta a török ázsióját,
valamint a lepantói csata is különleges színezetet kap ennek köszönhetően, amely
ráadásul pont az epitáfium keletkezése és Adam Schmid halála előtt nem sokkal,
1571-ben zajlott. Nem éppen annak az időszaknak gondolnánk, amikor ilyen jellegű
ábrázolás születne, ráadásul Szászország viszonylag közel volt a magyar földön
zajló katonai eseményekhez. Jelenlegi tudomásunk szerint Adam Schmid erről a
hasonlatról mondott prédikációt és többek között ezért kerülhetett fel ez a kép a
halotti epitáfiumára. Jelenleg még folyik a kutatás egy olyan tőle származó prédikációs gyűjtemény után, melyben ez a hasonlat megtalálható. Idáig csak egy hozzá
fűzhető kötetet sikerült találni a müncheni Bayerische Staatsbibliothek adatbázisában, ebben azonban nincs a fent említett kérdésről szóló prédikáció.
A zwikaui evangélikus szuperintendencia, valamint az epitáfium restaurálását
koordináló Dr. Michael Kühn jóvoltából sikerült néhány újabb adatra szert tenni
Schmidet illetően. A városi levéltár aktája szerint 1535-ben született, valamint élete
során háromszor özvegyült meg. Az epitáfiumon a már említett bibliai jelenet mellett a kép alján láthatjuk magát Adam Schmidet térdepelni (balról a második), valamint a három elhunyt feleségét és két gyermekét (2. ábra). A kép közepén, a
szamaritánus mögött álló fán található felirat pedig Szent Ágostontól származik: „Aki
nem segít a megverten, az ugyanúgy bűnös, mint az, aki megverte.”35 Alatta a kép
készítőjének neve és egy dátum, 1574. február 3 található (feltehetőleg ekkor készült el a kép) (4. ábra). A festő nevét jelző „M.A.S.P.E.S.S.” minden bizonnyal a
„Magister art Spess” rövidítése és egy itáliai mester, Francesco Spezia nevét takarja,
aki tudomásunk szerint 1579-ben, Genovában hunyt el (igaz, ez a dátum bizonytalan).36 Maga a kép tehát egy mindenképpen érdekes megközelítést tartalmaz már a
korszak szemszögéből is, de szerencsére ez nem egyedi eset. Rövid keresés után
„In jar nach CHRISTI gebürt 1572, den 29 Jan: ist in Christo selig entschfarten der Ersame Adam Schmid,
Bürger aphie dem Got gnad.” (3. ábra)
34 ŐZE, i. m., 374–378.
35 „Non contemnit saucium contemtus a sano.” (sic!)
36 Külön köszönet Dr. Michael KÜHN-nek, aki a fenti adatokat rendelkezésemre bocsájtotta.
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ugyanis újabb hasonló képekre sikerült lelni. Egyik ilyen a naumburgi Szt. Vencel
evangélikus templomban található (nem messze Zwikautól), mely egy XVI. századi
ismeretlen mester munkája (5. ábra). Hasonló ábrázolás van Zschopauban is, a St.
Martinskirche-ben 1604-ből (6. ábra), valamint Lanceloot Blondeel, XVI. századi
németalföldi festő is készített ilyen témájú képet (7. ábra). Mindegyik esetben hasonló felállást láthatunk. Legelöl a protestáns lelkész halad, mögötte a katolikus (hol
püspök, hol pap), majd a lováról, vagy szamaráról leszálló török a megvert férfi
sebeit tisztítja. A török ruházatának vörös színe, valamint a kard pedig állandó eleme ezen képeknek. Az Amman-Bibliában található 1564-es ábrázoláson a szamaritánus és az áldozat megjelenése és helyezkedése erős hasonlóságot mutat a zwikaui
képpel (8. ábra). A felsorolt települések közül három (Zwickau, Zschopau és
Naumburg) Szászországban található, egymástól nem túl nagy távolságra és egy
evangélikus tömböt alkotott a térséggel együtt, Blondeel pedig főleg a németalföldi
Bruges-ben tevékenykedett a XVI. század első felében. Nem kizárt tehát, hogy egy
toposszal van dolgunk, mely a protestáns felekezeteknél lehetett jelen ekkortájt. A
kérdés az, hogy ennek a toposznak milyen jelentősége, jelentése van, illetve menynyire lehetett elterjedt a korszakban.
A német katolikusok körében létezett egy mondás: „A lutheránusok szerencséje a
török.”37 A protestáns felekezeteket annyiszor mosták össze az ősellenség törökökkel, hogy pusztán a gondolattal való játszás végett, de érdeklődni kezdtek irányukban. Igen beszédes a protestánsokhoz köthető kijelentés is: „Inkább török, mint
pápista!”38 Eleve másként is tekintettek az oszmánokra, mint az egyes magyarországi prédikációkból is kitűnik. Több prédikációnál hallható volt, hogy a török a
jövendöléseket beteljesítő apokaliptikus nép, tehát értelmetlen megakadályozni
abban, hogy beteljesítse sorsát. Ugyanakkor abban bizakodtak, hogy ennek következtében minden eretnek eltűnik a föld színéről és elérkezik az új föld és az új ég,
azaz a Mennyei Jeruzsálem kora.39 Ez a nézet leginkább a XVI. századra volt jellemző.
Nem árt a bibliai párhuzamot is megvizsgálni. A zsidók számára a szamaritánusok tisztátalan, az ő hitüktől eltévelyedett nép volt, a legutolsó mindközül. A törökre
szintén tisztátalan, illetve eretnek népként is tekintettek, amely akár magyarázhatja
a párhuzam alapját. Arról is van tudomásunk, hogy a korszakban egyes negatív
bibliai szereplőket is törökként mutattak be.40 A szamaritánus is negatív személy
volt a zsidók számára, így ez a párhuzam mindenképp elgondolkodtató. Persze nem
kizárt az sem, hogy ezzel a szemléletes ábrázolással akarják még inkább felhívni a
figyelmet a felebaráti szeretet és az emberség fontosságára (amiről a példabeszéd is
szól). A korszak általános megítélésének fényében azonban ez akkor is egy erősen
„Der Türk is der Lutherischen Glück.” Idézi: WINKELBAUER T.,Österreichische Geschichte: 1522-1699,
Uberreuter,Wien, 2003, 425.
38 „Lieber Türkisch als päpstisch!” Idézi: WINKELBAUER, i. m., 425.
39 FÖLDVÁRY Antal, A magyar református egyház és a török uralom, Bp., 1940. 20-24.
40 BARBARICS Zsuzsa: „Türck ist mein nahm in allen Landen…” Művészet, propaganda és változó törökkép
a Német-római Birodalomban a XVII. század végén, Hadtörténeti Közlemények, 2000, 2. szám, 354.
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kontrasztos megközelítés (talán ez volt a szándék), különösen a tény, hogy a két
egyházi személy helyett éppen egy „eretnek” harcos az, aki segítséget nyújt a rászorulónak. Mindenesetre konkrét prédikációk ismerete nélkül ez egyelőre csak találgatás. Jelenleg XVI-XVII. századi magyarországi protestáns, valamint katolikus
prédikációsgyűjteményeket vizsgálva próbálunk hazai nyomokat találni erre a jelenségre, melyekről a későbbiekben szó lesz. Annyi bizonyos, hogy II. Rákóczi Ferenc (1704-1711) –noha politikájában igyekezett elzárkózni tőlük- a Vallomások
harmadik könyvében ugyancsak irgalmas szamaritánusnak nevezi a törököket,
miután földjükön végső menedékre lelt száműzetése során.41 Ez a kijelentés természetesen már más kontextusban hangzott el, és mindössze a törökre vonatkozó
szamaritánus-kép magyar nyomainak szempontjából érdekes. Továbbra is fennáll
azonban kérdés, hogy ennek az irgalmas szamaritánus-hasonlatot alkalmazó képnek vajon van-e magyarországi megfelelője a XVI-XVII. századból.
Ahhoz, hogy az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédnek egy esetleges
„aktuálpolitikai” magyarázatára leljünk, mely magyar területről származik, érdemes
volt kézbe venni Dömötör Ákos A magyar protestáns exemplumok katalógusa-című
munkáját, mely pontosan 450 exemplumtípust tartalmaz.42 Ezek között megtalálhatók azok a prédikációk is, amelyekben biztosan előfordul az irgalmas szamaritánus,
mint például Beythe István (1584), Alvinczi Péter (1625), Kereszturi Bíró Pál (1645),
Nánási László István (1670), valamint Szatmárnémeti Mihály (1675) prédikációskötetei esetében.43
Beythe (Böjte) István (1532-1612) református püspök 1584-ben megjelent, Az
evangeliumok magyarázati…-című kötetben található egy teljes prédikáció, melyet a
szamaritánusról szóló példabeszédnek szentelt (Szentháromság-nap utáni tizenharmadik vasárnap).44 A példabeszéd fő tanulsága Beythe szerint a felebaráti szeretet, melyre a parancsolat is vonatkozik („Szeresd felebarátodat, mint
tenmagadat!”).45 A tanulság meghatározása után a példában elhangzott elemek
szimbolikus jelentését magyarázza el. Meglátása szerint a sebesültet sorsára hagyó
pap (rabbi), illetve levita a törvény ismerői, akik ismereteiket nem ültetik át a gyakorlatba, míg a szamaritánus nem más, mint Jézus, aki megmenti az embert.46
Beythe István esetében az irgalmas szamaritánus története tehát egy időtlen tanulság a felebaráti szeretetről és Krisztus irgalmasságáról és nem tartalmaz saját korszakára vonatkozó utalásokat.
Keresztúri Bíró Pál (1594-1655) 1645-ös kiadványában, melyet Lorántffy Zsuzsannának ajánlott, szintén szerepel szamaritánus, de már csupán említés szintTisztelettel megköszönöm Dr. R. VÁRKONYI Ágnesnek, hogy felhívta erre a figyelmemet! ; II. Rákóczi
Ferenc: Vallomások, SZEPES Erika fordítása, Pécs, Alexandra, 2003, 281.
42 DÖMÖTÖR Ákos, A magyar protestáns exemplumok katalógusa, MTA Néprajzi Kutatóintézet, Bp.,
1992. 13. ; Tisztelettel köszönöm Dr. MACZÁK Ibolya és Dr. GÁBOR Csilla segítségét!
43 DÖMÖTÖR, i. m., 53-54.
44 BEYTHE István, Az evangeliumok magyarázati… Németújvár 1584. 258.
45 BEYTHE, i. m., 260.
46 BEYTHE, i.m., 261.
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jén.47 Nánási László István (1624-1683/1684) 1670-es Szű Titka. Az az: Az ember
szívének természet szerént való romlottságábol…-című kötetében szintén csak említésként fordul elő a szamaritánus a bűnbánattal kapcsolatban.48 Szatmárnémeti
Mihály (1638-1689) 1675-ben kiadott A négy evangélisták szerint való dominicacímű kötetben ugyancsak szól pár szót róla „Az Bél-poklosról és százados hitiről”
szóló részben.49
Alvinczi Péter (1570-1634) az irénikus álláspont egyik jeles képviselője volt,
vagyis a felekezetek közötti békékre törekedett.50 Éppen ezért volt megalapozott az
a gondolat, hogy talán ő is a német képekhez hasonló módon alkalmazza a szamaritánus történetét az exemplumában, ezzel is szemléletes módon felkeltve a figyelmet
a felekezetek közti megbékélésre.51 Az irgalmas szamaritánussal kapcsolatos prédikációját a Postillának második része-című kötetében (Kassa, 1634) találhatjuk,
szintén a Szentháromság nap utáni tizenharmadik vasárnapi prédikáció során elmélkedik a példabeszéddel kapcsolatban. Alvinczi az első szakaszban a törvény
fontosságát, annak betartását taglalja.52 A szamaritánus példáját tárgyaló szakaszban Alvinczi annyiban aktualizál, hogy kiemeli a katolikusok tévedését bizonyos
kérdésekben.53
Zvonarics Mihálynak (1570-1625) szintén született prédikációja az irgalmas
szamaritánussal kapcsolatban, mely a vizsgálat szempontjából különösen is érdekes gondolatokat tartalmaz. Az 1627-ben kiadott Magyar Postilla-című kötetében,
az ide vonatkozó részben szintén találhatunk némi aktualizálást, ám ez (akárcsak
Alvinczi esetében) a felekezeti szembenállásra éleződik ki és ennél tovább nem
megy. 54 A konfesszionális különbségek szempontjából hasonlóságot mutat a németföldi képekkel, mindazonáltal (mint azt később láthatjuk) nem egy oszmán
kerül a szamaritánus szerepébe. A prédikáció során Zvonarics elmagyarázza a példázat szereplőit, melyet abból a szempontból közelít meg, hogy ki milyen módon
akar az üdvösségre eljutni. A pap, vagy rabbi az, aki a törvényekből, azoknak betartásából igyekszik üdvözülni (akárcsak a Jézust kérdező farizeus), a levita pedig az,
47 KERESZTÚRI Bíró Pál, Lelki legeltetes, az az: A’ David kiraly XIII soltaranak rövid magyarázattya, Várad

1645, 66.
48 NÁNÁSI László István, Szű Titka, Kolozsvár 1670, 607.
49„ Az idvezülendő emberek hiteknek erőssége és nagysága a’ nyomorúságokban, próbákban és
kisertetekben tetczik meg”. SZATMÁRNÉMETI Mihály, A négy evangélisták szerint való dominica, Kolozsvár 1675, 148.
50 Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, szerk. ZOVÁNYI János, Bp., Egyetemi Nyomda, 1977,
23.
51 Alvinczi Magyarország panaszainak megoltalmazása-című munkájában bírálta a jezsuitákat, hogy a
zsitvatoroki békekötés során bekövetkezett „arcátlanságokat” és „esküszegéseket” nem tették szóvá és
nem tiltakoztak ellenük. Írásában gyakorlatilag a törökökkel való összejátszással vádolja meg mind a
jezsuitákat, mind az udvart (pontosabban az uralkodót befolyásoló személyeket), akik miatt újabb hatvan falu került a Hódoltság fennhatósága alá. ALVINCZI Péter, A nemes Magyarország panaszainak megoltalmazása (1620), Kritikai kiadás, Bp., 1989, 24–51.
52 ALVINCZI, i. m., 264.
53 ALVINCZI, i. m., 269.
54 ZVONARICS, i. m., 347-349.
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aki ugyanennek elérését az áldozatok és a cselekedetek által véli megvalósíthatónak, „Mint most az Pápásoc az misével való pepecselésbűl.”55 Ezzel az utóbbi hasonlattal egy újabb párhuzamot kaptunk a szászországi képekhez, melyeken, mint azt
fentebb említésre került, a levita katolikus püspök, vagy pap, vagy szerzetes alakjában tűnt fel. Azonban a rabbit nem saját felekezetéhez hasonlítja, hanem benne is
inkább a katolikusokat látja, a szamaritánus pedig maga Jézus. A szamaritánus cselekedete tehát Krisztus és az Anyaszentegyház általi irgalom.
Az irgalmas szamaritánusról a katolikus oldalról is találhatunk prédikációt.
Telegdi Miklós (1535-1586) egyik 1638-ban, Bécsben megjelent kötetében található
prédikációja több gondolatban is egyezik Zvonarics és Beythe megállapításaival. Ez
első sorban ott mutatkozik meg, hogy a rabbi ebben az esetben is a törvényt jelképezi, a szamaritánus pedig magát Krisztust. Noha több munkájában is a protestáns
tanok megcáfolását, illetve egyes protestáns lelkészek (mint például Bornemisza
Péter) állításaira reagál, ebben az estben nem találkozunk ilyen jellegű gondolatokkal, hanem első sorban a krisztusi kegyelem jelentőségéről olvashatunk.56
A fentiek alapján több következtetést is levonhatunk. Egyik az, hogy az általunk
ismert prédikációsgyűjteményekben nem túl gyakori jelenség az irgalmas szamaritánus példája, sőt sok esetben csak említésként szerepel egy-két mondat erejéig. A
másik pedig az, hogy ezeket a példázatokat nem ágyazták bele a korszak politikai és
katonai eseményeibe (ha aktualizálás tapasztalható, az is leginkább a felekezetek
közti ellentétekre utal) és a fent vizsgáltak egyikében sem tűnt föl a török semmilyen szerepben, hanem inkább olyan üzenetként és tanulságként hagyományozzák
tovább, ami örökérvényű, időtálló. A vizsgált prédikációk esetében megállapítható,
hogy a szamaritánust leginkább Krisztusként értelmezték, a rabbit és levitát illető
hasonlatok azonban mutatnak némi hasonlóságot a német példákban találhatókkal.
Annak ellenére sem tűnik fel a török ezekben a prédikációkban, hogy a magyar
protestáns felekezetekre erős hatást gyakorolt a német, illetve a németalföldi protestantizmus, hiszen számos prédikátor végezte tanulmányait németföldön. Emellett Szászországgal (ahonnan a korábban említett képi ábrázolások nagy része
származik) hagyományosan jó volt a kapcsolat már a kereskedelem miatt is, tehát
végül is lett volna lehetőség egy olyan szellemi kapcsolatnak is, melynek köszönhetően hazánkban is előtűnne ez a hasonlat. A szász területek mellett Németalföld is
kapcsolatokat ápolt a magyar protestánsokkal és az Erdélyi Fejedelemséggel. A
diplomáciai kapcsolatok mellett a kulturális kölcsönhatás is áthatotta Európa protestáns felekezeteit, és az ezt megtestesítő átfogó kapcsolati és kulturális hálózat, az
ún. Respublica Litterarum egészen az Erdélyi Fejedelemségig elért.57
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Dömötör Ákos könyvében a protestáns prédikációk mellett említést tesz
arra is, hogy a XVII. században egyes jezsuita iskoladrámákban is előfordult az irgalmas szamaritánus története.58 Két esetet sorol fel: az egyik Trencsénből származik 1659-ből, a másik pedig Gyöngyösről 1677-ből.59 Hogy ezekről valamivel többet
lehessen tudni, meg kellett keresni Staud Géza A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai- című nagyszabású munkájában az erre vonatkozó részeket.
A trencséni kollégium 1659-es előadása egy nagypénteki (Húsvét előtti péntek)
színdarab volt: In Samaritano Christum salutis humanae medicum et reparatorem
sacro die Veneris repraesentarunt.60 Erről Takács József munkájában is találunk
feljegyzést.61 Az 1677-ben Gyöngyösön megrendezett iskoladráma Úrnapján került
bemutatásra, címe: Samaritanus ille parabolicus vulnera in via Jerichuntina jacentis
orphani curans62 Ezt a darabot Jablonkay Gábor is megemlíti.63 A Dömötör Ákos
által említett két színjáték mellett sikerült egy harmadikra is rálelni, ez pedig egy
1673-ban előadott zágrábi darab, mely szintén úrnapi előadás volt: Samaritanus
vero in sacramento animarum medicus.64 Ezek a drámák-hasonlóan a prédikációkhoz- szintén elsősorban az isteni irgalmasságot és a felebaráti szeretetet mutatták
be és nem rendelkeztek „aktuálpolitikai” éllel. A XVIII. századból szintén van tudomásunk olyan passiójátékokról, melyeknek részét képezte az irgalmas szamaritánus, ám ebben az esetben is hasonló a kontextus a korábban említettekhez.65
Könnyen lehet, hogy az irgalmas szamaritánus ilyen jellegű ábrázolása azért jelent meg németföldön, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a felekezetek közötti erős
szembenállásra, mely sokszor fegyveres konfliktusokba torkollt, mint például a
schmalkaldeni háború (1546-1547), és a békésebb megoldásokat szorgalmazzák. A
Magyar Királyság területén, az oszmánok ellen harcoló katonáskodó réteg elé egy
másik példa volt állítva, mely szintén tartalmazott irgalmasságot, de ugyanakkor a
fegyveres vonalat is erősítette. Ez pedig Szent Márton története volt, akinek kultusza
egészen az Árpád-korig nyúlik vissza. Szent Márton katonaszent volt, akiről a hagyomány úgy tartja, hogy megsegített egy szegény kirabolt koldust azzal, hogy köpenyének felét levágta és neki adta, hogy megóvja a hidegtől. Későbbi álmában
magát Krisztust látta, akinél az említett köpenydarab volt. Szent Márton tehát nagy-

58 DÖMÖTÖR, i. m., 54.
59 Uo.
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i.m., 33.
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szerű példa a keresztény katona számára és helyet is kapott Pázmány Péter prédikációi között, melyet az 1636-ban kiadott kötetében meg is találhatunk.66
Pázmány ebben a Szent Márton napi (november 11.) prédikációban az ideális
keresztény katonát mutatja be, aki amellett, hogy hadakozik oltalmazza az elesetteket és a védtelen rászorulókat, fegyvert pedig a hit védelmében ragad67(gyakorlatilag a középkori lovageszménnyel megegyező jellemvonásokat sorol fel). 68Pázmány
ugyanebben a beszédben arra is kitér, hogy keresztény embernek vajon szabad-e
fegyvert ragadni és kivenni a részét a harcokból. Mint azt korábban láthattuk a protestánsok körében jelen volt az a nézet, miszerint keresztény embernek bűnös dolog hadba vonulni és akár az oszmánok ellen küzdeni. Az érsek pont azt mondja ki,
hogy (különösen az aktuális állapotok fényében) az maga a hazaárulás, ha az ember
nem katonáskodik országa védelmében.69 Prédikációjában ugyanakkor elítéli a
törökkel való szövetkezést, valamint jogosnak nevezi az ez ellen történő fellépést.
Ezzel valószínűleg Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem török szövetségére célzott.70
A török elleni hadakozásról Káldy György (1572-1634) prédikációi között is találni ide vonatkozó részt. Káldy legismertebb munkája az a Bibliafordítás, melyet
éppen a Pázmány által a török szövetség miatt elítélt Bethlen Gábor erdélyi fejedelem költségén nyomtatott.71 Az vasarnapokra való prédikációknak első része –című
1631-es kötetében. A Vízkereszt utáni harmadik vasárnaphoz tartozó részben gyakorlatilag egy teljes prédikációt szentel annak, hogy „szabad-e a török ellen hadakozni”. Hosszan taglalja az oszmánok elleni harc jogosságát és szükségességét,
valamint leírja a keresztény katonák és hadnagyok kötelességét és elvárandó tulajdonságait (hasonlóan Pázmányhoz), emellett megcáfolja a protestánsok „pacifistább” hozzáállásának létjogosultságát.72 Káldy prédikációjában nem tagadja, hogy
az oszmán veszedelem Isten büntetése lenne, de ez a büntetés sokkal inkább próbatétel jellegű és építő szándékú. Nem a magyarság és a keresztény Európa elpusztítása a célja, hanem a helyes útra való ráterelés. Káldy emellett a protestánsokat és
legfőképpen Luthert okolja azért, hogy a pogányok elleni küzdelem nem a kellő
hatásfokkal zajlik a megosztottság miatt és amiatt, hogy meggyőzte a német fejedelmeket is a harc hiábavalóságáról és helytelenségéről, ezzel Magyarországot még
rosszabb helyzetbe hozva. A prédikáció másik fő szakasza a keresztény katonával

PÁZMÁNY Péter, A római anyaszentegyház szokásából minden vasárnapokra és egynehány innepekre
rendelt evangéliomokrúl prédikációk, Pozsony 1636, Idézi: ŐZE Sándor, A határ és a határtalan. Identitáselemek vizsgálata a 16. századi magyar ütközőzóna népességénél, Bp., Egyháztörténeti Enciklopédia
Munkaközösség, 2006, 105.
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kapcsolatos elvárások olvashatók, melyek lényegében nem különböznek Pázmány
Péter Szent Márton- napi gondolataitól.73
KITEKINTÉS A 18. SZÁZAD ELEJÉRE/ÖSSZEGZÉS:
A törökfélelem csak a XVII. század folyamán fog alábbhagyni, mikor már bebizonyosodik, az oszmánok nyílt csatában való legyőzhetősége. Az Oszmán Birodalom
meggyengülése és az európai hatalmak győzelmei hozták meg azt a fordulópontot,
amelytől a török már egyre inkább elveszítette azt a démonizált és már-már mitizált
képet, ami a XVI. század közepén jellemezte a közép- és nyugat-európai (főleg a
német területekre értve) közvélemény szempontjából. A legyőzhetetlenség mítoszának megroppanása következtében a törökök Antikrisztus képében való feltűntetése is egyre inkább visszaszorult a közvéleményből. Ezeket a képeket már csak az
olyan nagyszabású események szították fel újból, mint Bécs 1683-as ostroma, illetve a Szent Liga hadjárata (1684-1699), ám ezek a fellángolások is csak átmenetiek
voltak. Érdekes megfigyelni, ahogy a XVI-XVII. századi allegorikus ábrázolásokon az
oszmánokat jelképező bestia mérete is egyre csökken az idők folyamán, míg a félholdat karmai közt szorongató császári sas alakja szinte már állandó kellék lesz. A
törökfélelemnek még a XVIII. század első felében tapasztalható a fellángolása, különösen a Habsburg, illetve magyar területeken. Az 1716-1718-as, illetve az 17361739-es osztrák-török háborúk még mindig azt mutatták, hogy az Oszmán Birodalom, noha erejét tekintve már csak árnyéka a XVI. századi önmagának, még mindig
veszélyfaktort jelent a térségben. A XVII. század derekától, de még inkább a XVIII.
századtól már egyre jobban érdeklődnek a török kultúra, a török, mint ember iránt.
Egyre több elismerő feljegyzés is születik, melyekben például az Oszmán Birodalmon belüli vallási türelmet, vagy magát az államszervezetet méltatják. A XVIII. század Európájában az oszmánok legyőzésével a törökkép fokozatos átalakulása új
lendületet kapott, mely először azokon a területeken bontakozott ki, amelyek
amúgy nem is voltak közvetlen fenyegetés alatt (mint például Anglia, vagy Franciaország). A Habsburg Birodalomnak ehhez némileg több idő kellett.74 A képzőművészeti alkotások tekintetében a XVIII. század folyamán a bibliai, vagy akármilyen
keleti témájú alkotásokon rendszeressé válik a turbános török alakja, ez azonban
leginkább már azért van, mert a török az a „keleti” nép, mellyel az európai ember
leggyakrabban kapcsolatba lépett és megjelenése az évszázadok során beleivódott
a köztudatba.
A fent tárgyalt –egyértelműen pozitív képet mutató- irgalmas szamaritánus ábrázolások, és az ezzel kapcsolatos prédikációk nem csupán tovább színesítik eddigi
ismereteinket az európai törökképről, hanem ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy
még abban az időszakban is lehet találkozni ilyen jellegű pozitív ábrázolásokkal,
amikor a térségben a töröknek a legrosszabb a megítélése és az Antikrisztusként,
73 KÁLDY, i. m., 177–178.
74 BARBARICS, i.m.,361.
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illetve ősellenségként való feltűntetése a legáltalánosabb nézet az érintett területeken. Bármi is legyen az üzenete és keletkezésének oka, a látvány, hogy a rászoruló,
sebesültön egy fegyveres oszmán török segít hatalmas kontrasztot jelentett a kor
emberének. Ennek a jelenségnek a tanulmányozása rámutat arra is továbbá, hogy
vannak még kiaknázandó és kutatandó elemei ennek a valóban összetett témakörnek. Az eddigi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy még a törökkel szövetséges
területeken sem fogalmazódik meg egy olyan kép, mely az irgalmas szamaritánust
az oszmánokhoz hasonlította volna. Európának pedig azon részén, ahol nincs közvetlen kontaktus velük, mint például a Habsburgok ellen küzdő Németalföld, vagy a
felekezeti ellentétektől szabdalt német területeken, ezen ábrázolások más és más
kontextusban tűnhetnek fel. Ez úton is szeretném megköszönni lektoraimnak a
körültekintő és szakszerű bírálatait, melyekkel további munkámat is segítették.
Kutatásom tehát még korántsem lezárt és remélhetőleg rövidesen az újabb németilletve magyar információk birtokában már további következtetéseket is le lehet
vonni a fent említett kérdésekkel kapcsolatban.
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MELLÉKLET

1. ábra: A zwickaui epitáfiumkép
(Zwickau, Marienkirche,1574) részlete.
(fotó: Szuromi Kristóf)

2. ábra: A zwickaui epitáfiumkép
(Zwickau, Marienkirche, 1574)
(fotó: Dr. Michael Kühn)
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3. ábra: A zwickaui epitáfium felirata
(Zwickau, Marienkirche, 1574)
(fotó: Dr. Michael Kühn)

4. ábra: A zwickaui epitáfiumkép közepén található felirat.
(Zwickau, Marienkirche, 1574)
(Fotó: Dr. Michael Kühn)
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5. ábra: Az irgalmas szamaritánus. Evangelische Stadtkirche St. Wenzel, Naumburg
(16. század). fotó: http://www.idsg-bielefeld.de/index.php?article_id=9
(letöltés ideje: 2012. október 15.)
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6. ábra: A zschopau-i irgalmas szamaritánus-ábrázolás.
Zschopau, St. Martinskirche, 1604.
(Fotó: a kép korábbi internetes lelőhelye megszűnt, de egy másik oldalon
ugyancsak szó esik róla.
Forrás: http://de.groups.yahoo.com/group/predigtvorbereitung/message/157).
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7. ábra: Lanceloot Blondeel: Az irgalmas szamaritánus. 16. század.
Fotó: http://www.my-art-prints.co.uk/UK/fine-art-prints/Lanceloot-Blondeel/The-merciful-Samariter5892000.html.
(letöltés ideje: 2012. október 15.)
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8. ábra: Az irgalmas szamaritánus az Amman-Bibliában. (Jost Amman, 1564). Fotó: http://www.llbdetmold.de/wir-ueber-uns/aus-unserer-arbeit/ausstellungen/ausstellung-2003-1/juni.html.
(letöltés ideje: 2012. október 15.)
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