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A DOLGOZAT ALAPVETİ CÉLKITŐZÉSEI. AZ ÉRTEKEZÉS FEJEZETEI 
 
 
Doktori dolgozatunk elsıdleges célja Georgius Trapezuntius (1395-1474 k.) De partibus 
orationis ex Prisciano compendium (Compendium) címő mővének közzététele (= 
Szövegközlés). A Compendium Priscianus Institutiones címő latin nyelvtanának kivonata. 

A Compendium keletkezésének körülményeit, kéziratait, nyomtatványait az Elıszó a 
szövegközléshez címő fejezet ismerteti. A szövegközléshez kiválasztott kéziratot és 
nyomtatványokat, valamint egyéb felhasznált kéziratokat, és mindezek egymáshoz való 
kapcsolatát szintén ebben a fejezetben mutatjuk be. 

A priscianusi Institutiones I-XVI. könyve alapján készült kivonatot akkor tudjuk 
érdemben elemezni és értékelni, ha részletes szövegszerő összevetés alapján láthatóvá válik, 
hogy a Compendium megállapításai az Institutiones mely részeibıl veszik eredetüket. A 
szövegközléshez tehát szorosan kapcsolódik a következı munkafolyamat: szakaszonként 
(mondatonként) hivatkozással (konkordanciával) látjuk el a Compendium szövegét 
(=Szövegközlés, az egyes szakaszok utáni hivatkozások). A konkordancia birtokában nyílik 
lehetıség arra is, hogy a kardinális eltéréseket önálló tanulmányban elemezzük (IV. fejezet). 

A kivonatolás teljes módszerének ismeretében három névszóra (‛faex’, ‛saepes’, 
‛pecus’) fókuszálva azt keressük, hogy hol jelölhetı ki a Compendium helye a XV. századi 
Magyarországon használt középkori és humanista grammatikai könyvek között (V. fejezet). 

A Compendium utolsó kiadásában (1537) olvasható kiadói kommentárok Lorenzo 
Valla, Erasmus, Thomas Linacre grammatikai, stilisztikai mőveire hívják fel az olvasók 
(diákok) figyelmét. A Compendium és az említett humanisták mőveinek összehasonlításával a 
Compendium használhatóságára, utóéletére kívánunk adatokat találni (VI. fejezet). 

A dolgozat bevezetı fejezeteiben Trapezuntius mőveinek magyarországi meglétét, 
Trapezuntius magyarországi kapcsolatait igyekszünk bemutatni (III. fejezet) . Trapezuntius a 
XV. századi itáliai humanizmus meghatározó alakja volt. Tudása, módszere a bizánci 
tudományosságot képviselte, ezért alakját és munkásságát nem elszigetelten tárgyaljuk, 
hanem a honfitársai magyarországi kapcsolatrendszerében elhelyezve (II. fejezet). 
 
 

I. PRISCIANUS MŐVEI, KÖZÉPKORI ÉS XV.  SZÁZADI HATÁSA. TRAPEZUNTIUS. 
HUMANIZMUS A XV.  SZÁZADI MAGYARORSZÁGON. (SZAKIRODALMI 

ÖSSZEFOGLALÁS) 
 
Az Institutiones görög elızményeire, középkori hatására és a reneszánsz humanizmusban 
betöltött szerepére vonatkozóan hatalmas a szakirodalom. Dolgozatunk Trapezuntius és 
Priscianus mővének kapcsolatára szorítkozik, ezért az Institutiones módszertanára, 
grammatikatörténeti helyére, nyelvészeti elemzésére vonatkozóan csak szakirodalmi 
ismertetıt kívánunk adni a magyar szakirodalom eredményeinek említésével. 
 
 

II.  PROPUGNACULA CHRISTIANITATIS – STUDIA HUMANITATIS. BIZÁNC ÉS ITÁLIÁBAN 

TEVÉKENYKEDİ BIZÁNCI HUMANISTÁK KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGGAL A XV.  

SZÁZAD KÖZÉPSİ HARMADÁBAN  
 
Nándorfehérvár sikeres védelmétıl kezdve az európai törökellenes propagandában gyakran 
nevezték Magyarországot a kereszténység védıbástyájának. Az elnevezést korábban már 
Konstantinápolyra is alkalmazták. A töröktıl szorongatott, korábbi kiterjedéséhez képest 
szinte jelentéktelenné összezsugorodott Bizánc nemcsak a pápától és Velencétıl, hanem 
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Magyarországtól, a korabeli Közép-Európa legerısebb és az oszmánoktól szintén fenyegetett 
államától is segítséget várt. A török elleni harcai miatt kiemelkedı tekintéllyel bíró Hunyadi 
János felismerte, hogy az oszmán hódítókat nemcsak Magyarország határaitól kell távol 
tartani, hanem Európából is ki kell őzni.  

A korabeli Magyarország politikai-katonai súlyának ismeretében érthetıvé válik, hogy 
a bukás elıtti félszáz évben a bizánci történetírók mőveiben sőrősödnek a Magyarországról, 
magyarországi eseményekrıl szóló híradások. A bukást négyen örökítették meg: Geórgiosz 
Szphrantzész, Dukasz, Michaél Kritobulosz és Laonikosz Khalkokondülész. 

A történeti dokumentumokban, emlékekben nyomon követhetı reálpolitikai 
kapcsolatokon kívül Bizánc egy másik szállal is kapcsolódott a korabeli Magyarországhoz. 
Ennek a kulturális hatásnak, szellemi áramlatnak a fıszereplıi a Bizáncból menekült, 
Bizáncból kivándorolt görögök voltak. Tevékenységük fı színtere nem Bizánc, nem a Balkán-
félsziget volt, hanem Itália. Elgondolkodtató, hogy amíg a bizánci történetírók nem 
gyakoroltak jelentıs hatást a XV. századi itáliai (így nyugat- és közép-európai, vagyis 
magyarországi) humanizmusra, addig az Itáliában tevékenykedı bizánciak közül többen is 
jelentıs szerepet játszottak a studia humanitatis fellendülésében, erısödésében. 

A fejezet a magyarországi humanisták és Philippo Podocatoro, Theodórosz Gazész, 
Démétriosz Khalkokondülész, Ióannész Argüropulosz és Bésszarión bíboros közötti 
kapcsolatokat tárja fel. 
 
 

III.  TRAPEZUNTIUS-KÓDEXEK, TRAPEZUNTIUS-KORVINÁK . GEORGIUS TRAPEZUNTIUS 

KAPCSOLATAI MAGYARORSZÁGGAL 
 
Georgius Trapezuntius Magyarország felé irányuló érdeklıdése az 1460-as évek második 
felére, tehát élete végére datálható. Közeledési szándéka magyarországi személyekhez intézett 
ajánlásaiban érhetı nyomon. A ptolemaiosi Magna compositio-hoz készített kommentárt 
Hunyadi Mátyásnak, Nagy Szent Vazul Adversus Eunomium és De Spiritu Sancto címő 
mőveinek fordítását Vitéz János esztergomi érseknek, illetve Janus Pannonius pécsi 
püspöknek ajánlotta. Janusszal már Itáliában megismerkedhetett, hiszen Janus a Guarinóhoz 
írt panegyricusában említi a krétai származású Trapezuntiust. Kosztolányi (Policarpus) 
György, aki Guarino iskolájában Janus iskolatársa volt, Trapezuntiusszal családi kapcsolatra 
is lépett, amikor egyik lányát feleségül vette. Kosztolányi pont akkor volt Mátyás diplomatája 
Rómában, amikor Trapezuntius is közeledni próbált Mátyáshoz, ebben talán Kosztolányi is 
segíthette. Klaniczay Tibor (1990) és Ritoókné Szalay Ágnes szerint (2002) szerint 
Trapezuntius Magyarország iránti érdeklıdése mögött esetleges pozsonyi professzorsága 
valószínősíthetı. 

A fejezet a Trapezuntius-mőveket tartalmazó korvinákat ismerteti tartalmi 
szempontból: 
 

Budapest, Egyetemi Könyvtár, Cod. Lat. 6, 
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Cod. Lat. 281, 358, 415, 428, 
Bécs, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 24, 218, 2485. 

 
Magyarországi vonatkozásai (ajánlások, possessorok) miatt további 6 Trapezuntius-kódexre 
terjesztettük ki vizsgálatunkat: 
 

Bécs, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 4857, 
Bologna, Biblioteca Universitaria, 2682, 
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Cod. Lat. 371, 
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Róma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. Lat. 6845, 
Róma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. Lat. 3382, 
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Math. Fol. 24. 

 
 

IV.  INSTITUTIONES – COMPENDIUM. (ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS) 
 
Egyik legfontosabb feladatunkat abban jelöltük meg, hogy részletesen (lehetıség szerint 
mondatról mondatra összeolvasva) megvizsgáljuk és feltárjuk Trapezuntius kivonatolási 
módszerét, vagyik kimutassuk: a Compendium egyes szakaszai az Institutiones mely részeibıl 
származnak. Az eredmény tételesen látható a Szövegközlés szakaszai után. A vizsgálat 
eredményei alapján a következı általános kijelentéseket tehetjük. 

1. Trapezuntius az Institutionest arányosan és következetesen rövidítette le. Megtartotta 
Priscianus fı fejezeteit és azok egymáshoz viszonyított terjedelmét. Nem változtatott a 
priscianusi kategóriarendszeren sem. 

2. Priscianus idézetanyagát – erısen megválogatva – átvette, a partes indeclinabiles 
leírása során azonban sőrőbben használja a Priscianus által idézett auktorokat, mint a 
partes declinabiles ismertetésekor. (Az aránytalanság összefügghet azzal, hogy a 
ragozhatatlan szóosztályokról szóló részt Trapezuntius négy évtizeddel késıbb írta.) 
Priscianus által nem használt idézeteket nem közöl, saját példamondatokat nem gyárt.  

3. A Priscianus által bıven idézett példák, szavak (pl. ‛summitto’, ‛suppono’, ‛arripio’) 
számát csökkenti. Saját példákat gyakorlatilag nem közöl. 

4. A nyelvtani terminológia használata terén is ragaszkodik elıdjéhez. 
 
Reményeink szerint a Szövegközlés szakaszai után olvasható „konkordanciát” az érdeklıdı 
kutató eredményesen tudja használni, ezért a következı elemzésben csak a sarkalatos 
különbségek vizsgálatára igyekszünk szorítkozni. 
 

1 
 
A Compendium alapvetı sajátossága, hogy Priscianus leíró stílusától eltérıen katekizmus 
formájában tanítja a latin nyelvet. A mő kisebbik hányadát jelentı, késıbb készített részben, 
amely a partes indeclinabiles leírását tartalmazza, nincsenek kérdések. A katekizmus a diákok 
számára érdekesebbé teszi a nehezebben követhetı adatsorokat. Trapezuntius több, mint 300 
kérdés köré építi a kivonatot. A kérdések olykor parancsoló módban állnak (pl. ‛Poema’ 
genitivo ‛huius poematis’ dic regulam.). A kérdés-felelet módszer elınye, hogy egy jól 
megválasztott példával és nem elvont meghatározással kezdi a jelenség ismertetését. Az 
„emblematikus” példák a sorok elején állva egymás alatt kerülnek és jól felismerhetıvé, 
megjegyezhetıvé válnak.  

2 
 
Priscianus V. könyve a névszók genusait elemzi, és a névszók végzıdései szerint haladva 
vizsgálja, hogy milyen nemőek lehetnek. Trapezuntius pedagógiai szempontok miatt beilleszt 
egy részt, amely a végzıdésektıl független, általános megállapításokat tartalmazza 
(Compendium 5.14, 5.15, 5.16).  
 

3 
 
Trapezuntius kb. a hatodára rövidíti a mővet. Elsısorban az elméleti, történeti (pl. görög 
grammatikusok álláspontjait tükrözı) részek elhagyásával, a példák és az auctoroktól vett 
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idézetek számának csökkentésével rövidíti az Institutionest. A verbum genusait Priscianus 
bıséges, elméleti megfontolásokat is tartalmazó magyarázatokkal ismerteti (Keil II 373-379.), 
Trapezuntius viszont csak a lényegre szorítkozik (Compendium 8.4). 
 

4 
 
Priscianus mővét Anastasios császár uralkodása alatt Konstantinápolyban, egy görög nyelvő 
városban írta, ahol a latin nyelv tanára volt. Görög nyelvő olvasóközönsége igényeinek 
megfelelıen mőve számos görög idézetet és görög példát tartalmaz. Különösen szembeötlı ez 
a praepositio tárgyalásakor, ahol a latin szavakat többször is göröggel értelmezi (Keil III 41, 
3-7). Trapezuntius viszont lehetıség szerint kerüli a görög szavakat. Nyilván azért, mert itáliai 
környezetben készült mővét iskolai latin könyvnek szánja, és nem kívánja a diákokat idegen 
nyelv tanulása közben egy másik idegen nyelvvel fárasztani, vagyis elhagyja a görög nyelvre 
utaló (vagyis lényegében kontrasztív nyelvészeti) megjegyzéseket (pl. Compendium 14.31).  
 

5 
 
A kivonat olykor nem éri el a kívánt célt. Egyenesen kezelhetetlenné válik például az us-végő 
névszók genitivusainak ismertetésekor  (Compendium 6.42). Trapezuntius a bonyolult, 
számos feltételt, lehetıséget tartalmazó körmondatban ömlesztve, egymástól nehezen 
elkülöníthetıen sorolja fel a példákat, ezért megnehezíti az anyag emlékezetbe vésését. 
Priscianus érthetıbben, követhetıbben halad: megnevezi az egyes eseteket és azonnal közli a 
példákat (Keil II 255, 14-258, 21). 
 

6 
 
A kivonat egyik általános jellemzıje (számos esetben elınye), hogy a Priscianusnál többször 
leírt jelenségeket kevesebbszer vagy csak egyszer közli. A hangtani tudnivalókra vonatkozóan 
a priscianusi De litera és De syllaba fejezetekben a hangzóváltozásokról (pl. assimilatio) 
„párhuzamosan” közölt ismereteket Trapezuntius csak egyszer mondja el, vagyis az elsı és 
második könyvet „összerántja”, pl. a ‛collido’ és ‛officio’ szavakban tapasztalható hasonulást 
csak egyszer említi (Compendium 1.21, cf. Keil II 30, 21-31, 1; Keil II 49, 10-27; illetve 
Compendium 1, 26, cf. Keil II 34, 8—11; II 46, 14-15.) 
 

7 
 
Az igeragozás megtanítására az Institutiones nem tartalmaz paradigmákat. (Ez nem 
fogyatkozás, hanem a tudományos igénnyel megírt nyelvtan természetébıl fakadó 
tulajdonsága.) Trapezuntius a hiány pótlására Donatust hívja segítségül és az ideális 
nyelvtankönyv példájának tekintett Ars minor vonatkozó szakaszait illeszti be a kivonatba 
(Compendium 9.2-9.32, vö. Holtz 1981, 593, 16-595, 19). Sajnos példákat nem közöl, vagyis 
rossz módszert követ: az elvont nyelvtani kifejezések után a diákok nem látnak azonnal 
ragozott igealakokat, és ezért nem tudják elsajátítani a ragozási sorokat.  
 

8 
 
A supinumokat Priscianus igeragozások szerint, azon belül pedig a praesens imperfectum 
indicativi activi végzıdései szerint (a harmadik igeragozásban go, pl. rego; bo, pl. nubo; lo, 
pl. fallo stb.) sorolja fel. Trapezuntius markánsan eltérı módszert követ: olyan csoportokat 
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„hoz létre”, amelyek coniugatióktól függetlenül (cuiuscumque sint coniugationis) hasonló 
végő supinumot képeznek, például: 

- a perfectumuk vi-re, supinumuk tum-ra végzıdik (10.15): ‛munitum’, ‛potatum’, 
‛lavatum’, ‛cautum’, ‛citum’, ‛solutum’, ‛ignotum’, ‛munitum’, ‛scitum’, 

- a perfectumuk ui-ra, supinumuk tum-ra végzıdik (10.26): ‛habitum’, ‛frictum’, 
‛nectum’, ‛doctum’, ‛cultum’, ‛consultum’, ‛altum’, ‛desertum’, ‛apertum’, ‛indutum’, 
‛annutum’, 

- a perfectumuk xi-re, supinumuk ctum-ra végzıdik (10.30): ‛luctum’, ‛auctum’, 
‛sanctum’, ‛intellectum’, ‛tinctum’, ‛unctum’. 

Trapezuntius a hasonló végzıdéső supinumok egymás mellé győjtésével támpontot kívánt 
nyújtani a gyermekeknek. 
 

9 
 
Trapezuntius az elöljárószavak kivonatolásakor eltekintett Priscianus arra vonatkozó elméleti 
fejtegetéseitıl, hogy az adott szó adverbium-e vagy praepositio. Ebbıl fakad a ‛prope’, 
‛pone’, ‛ultra’, ‛praeter’, ‛propter’, ‛supra’, ‛usque’, ‛secus’ és ‛penes’ elöljárószavak 
leírásával kapcsolatos eljárása. Bár a szóban forgó elöljárószavakat Priscianus többször is 
említi a De praepositione-fejezetben, az elöljárószavak ábécérendben haladó részletezése 
során önálló említésük elmarad. Trapezuntius azonban a többi praepositióval együtt, 
áttekinthetı módon tárgyalja ıket (Compendium 14.28-14.49). 
 

10 
 
A kötıszók leírásakor Trapezuntius arra törekedett, hogy legfontosabb (legelterjedtebb) 
jelentésükben, példákkal alátámasztva, a 17 species szerint (copulativa, causalis, adiunctiva, 
effectiva, continuativa stb.) tagolva írja le ıket, és döntıen abban különbözik Priscianustól, 
hogy a (gyermekek számára) „bonyolultabb” jelentéskörő kötıszók kevésbé gyakori 
jelentéseit külön csoportokban közli, miközben ezekre Priscianus mindig az egyes speciesek 
leírásakor tér ki. 
 

Papias és Patrizi kivonatai. Kitekintés 
 
A Compendiumot az említett problémák vonatkozásában két másik Priscianus-kivonattal is 
érdemes egybevetni.  

Papias (XI. sz.) Ars grammatica címő mőve szintén a priscianusi Institutionesbıl (I-
XVI. könyvek) készült. A kivonat elterjedt volt a XII-XV. században, ma több mint negyven 
kézirata ismert. Az Ars Roberta Cervaninak köszönhetıen kritikai kiadásban is 
tanulmányozható. 

Az Institutionesbıl (I-XVI. könyvek) a XV. századi Francesco Patrizi is készített 
kivonatot. Tankönyvét Trapezuntiushoz hasonlóan az oktatás középsı szintje számára szánta. 
Patrizi nyelvtana (egész pontosan partes indeclinabiles fejezetei) három Compendium-
kéziratban is megtalálhatók. A milánói és vatikáni kéziratban kiegészíti a Compendium 
korábbi változatát (partes declinabiles). A berlini kódexbe a Compendium (partes 
declinabiles) után egy másik kéz bemásolta a trapezuntiusi partes indeclinabilest is, egy 
harmadik kéz pedig a Patrizi által készített partes indeclinabilest. Patrizi szerényebb 
népszerőségre tett szert: kéziratainak száma kb. harmada a Compendium-kéziratokénak. 
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V. ‛SAEPES’  – ‛FAEX’  – ‛PECUS’.  MÓDSZERTANI PROBLÉMÁK A XV.  SZÁZADI 

MAGYARORSZÁGON HASZNÁLT LATIN NYELVTANKÖNYVEKBEN  
 
A fejezetben azt kívánjuk bemutatni, hogy az európai gyakorlatban legnépszerőbb és 
Magyarországon is elérhetı a latin nyelvtankönyvek egy konkrét nyelvtani jelenség tanítása, 
gyakorlása terén milyen módszert követtek. Vizsgálatunkat a nyolc szóosztály (octo partes 
orationis) közül a nomenre, azon belül a harmadik declinatióra, egész pontosan pedig három 
(négy) névszó (faex, faecis; pecus, pecudis – pecus  pecoris; saepes, saepis) által jelentett 
nyelvtani probléma bemutatására óhajtjuk szőkíteni. 

Kiválasztásukban a következı szempont vezérelt: az egyes nyelvtanok – mivel más-
más módon közelítették meg ıket – bizonyos esetekben szerencsésen kiegészítették (olykor 
helyesbítették) egymást. A nyelvtanulás kezdeti szakaszában elıfordul az ún. szótévesztés. A 
faex-adatok segíthették a paronimaszerő fas, fas, falx, fax, fraus szavaktól való 
megkülönböztetést. A pecus, pecudis és pecus, pecoris általában a nyelvtankönyvek De 
generibus fejezeteiben szerepeltek. A saepes esetében pedig a hozzá hasonló alakú, ritka 
kígyófajt jelentı seps-tıl való különbözés jelentett tisztázni- és magyaráznivalót.  

A három példára vonatkozóan nem találtunk adatokat Donatusnál. Az oktatás alapfokú 
szintjén használt Donatus Minor, illetve az octo partes orationist bıvebben taglaló, 
trópusokkal és figurákkal is foglalkozó Maior csak a feltétlenül szükséges példákat említi a 
nyelvtani jelentések taglalásánál. Mivel Donatus anyanyelvi beszélık számára írta munkáit, 
kevés példaszót említ. A késıbbiekben a már nem latin anyanyelvőeket oktatók elemi 
szükségbıl is igyekeztek e hiányokat pótolni. Ez is egyik magyarázata a Donatus-arsok nem 
egységes példaszó- és viszonylag változatos paradigma-anyagának. 

A középkori verses nyelvtanok (és vokabuláriumok) jelentıs hányada a XV. 
században nyomtatásban is megjelent. (Egy részük pedig még a XVI. században is). Elınyük, 
hogy könnyen emlékezetbe véshetı formában tartalmazták a nyelvtani nemmel, genitivusszal, 
általában az alaktannal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Egymással könnyen 
összetéveszthetı, hasonló hangzású, de eltérı jelentéső szavak (fax, faex, far, fas stb.), az ún. 
paronimák esetében pedig kifejezetten elınyösek voltak. 

Priscianus vizsgált példáinkat többször is taglalta. Az ötödik könyvben a szavak 
végzıdéseit vizsgálva tett általános megállapításokat nemükre vonatkozóan. A hatodik 
könyvben szintén a szavak végzıdései szerint haladva genitivuszaik képzését ismertette. A 
hetedik könyvben a többi eset képzését magyarázta, deklinációk szerint haladva. Ettıl 
függetlenül egy-egy példa szóba kerülhetett még a diminutivumok tárgyalásakor, hangtani 
összefüggésekben, vagy más módon is, pl. igék perfectuma vagy supinuma képzésének 
tárgyalásakor. Bonyolult rendszerét a kisdiákok nem tudták memorizálni. Érthetı, ha az 
oktatás magasabb szintjén tanított nyelvtanából könnyebben használható kivonatokat 
készítettek a gyermekek számára. Priscianus rendszerének, az általa közvetített klasszikus 
nyelvi normáknak és gyakorlatnak a fontosságát mutatja, hogy önállóan vagy kommentárral 
ellátva sok kéziratban hagyományozódott, számos kiadásban jelent meg. 

A középkori és az új nyelvtanok – az európai gyakorlatnak megfelelı – egymás 
melletti létezése a magyarországi oktatási gyakorlatból is adatolható. A nyelvtan terjedelme, 
verses vagy prózai mivolta nagy szerepet játszott abban, hogy népszerővé vált-e vagy sem. 
Nem véletlen, hogy több humanista nyelvtaníró, pl. Sulpizio több kisebb mővet írt (pl. De 
generibus opusculum, De nominum declinatione opusculum compendiosum), s ezek más-más 
nyelvtani jelenséget, problémát állítottak középpontjukba. 

Valla és Perotti „enciklopedikus igényő” mőveinek (Elegantiae, Cornucopiae) egyik 
legfontosabb sajátossága, hogy mesterkélt példamondatok helyett klasszikus szerzık 
sokaságát vonultatták fel a nyelvtani jelenségek megvilágítására, mivel esztétikai 
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felfogásuknak megfelelıen a római irodalom aranykorának nyelvhasználatát tekintették 
követendınek. 
 
 

VI.  „GRAMMATICAM LATINAM PHRASI CONTINUA SCRIPTAM INTERROGANDI SALE 

CONDIRE VOLUIT.”  QUINTILIANUS , VALLA , ERASMUS ÉS LINACRE EGY PRISCIANUS-
KOMPENDIUMBAN (1537) 

 
A fejezet középpontjában a Compendium utolsó kiadása áll (Augsburg, 1537., a 
továbbiakban: augsburgi kiadás vagy kommentár). A Compendium elsı öt megjelenése 
(1471, 1472, 1474, 1478, 1480) Itáliához köthetı (Milánó, Bologna). Több, mint félszáz évvel 
utolsó ısnyomtatvány-kiadása (és száz évvel a kivonat keletkezése) után az Alpokon túl is 
megjelent a Compendium. Az augsburgi kiadás az elsı nyomtatott változattól (1471) annyiban 
különbözik, hogy közel másfélszáz magyarázatot, megjegyzést főzött Trapezuntius eredeti 
szövegéhez. 

A kommentárokat  Xystus Birkius (Sixt Birck, 1500-1554), az augsburgi Szent Anna 
gimnázium rektora készítette. Birck Augsburgban született és ott is halt meg, a Compendium 
újbóli közreadását gimnáziumának ajánlotta (Xystus Birkius scholae suae s. d.). 

A Compendium bekezdései után olvasható „kiadói” sorok egyértelmően arról 
tanúskodnak, hogy a Compendium utolsó kiadása (is) iskolai igények kielégítésére történt. A 
latin nyelvtankönyv egyes szakaszaihoz főzött magyarázatok számos alkalommal görög 
példákat tartalmaznak. Más esetekben magyarázó (olykor bíráló) megjegyzéseket főznek 
Trapezuntius (Priscianus) megállapításaihoz. További esetekben pedig a XV. század második 
felében, a XVI. század elsı harmadában keletkezett új latin nyelvtanok párhuzamos 
szakaszaira hivatkoznak összehasonlítás, kiegészítés vagy az ismeretanyag további 
elmélyítése céljából. 

Az augsburgi kiadás (Trapezuntius szövegétıl jól elkülönülı) magyarázatai és 
megjegyzései fontos adatokat szolgáltatnak nekünk a XVI. század elsı harmadának 
gimnáziumi latintanítási módszereirıl. 

A kommentárban szereplı görög szavak arról tanúskodnak, hogy az iskolában görögül 
is tanultak, ezért a latin tankönyvben is közölni kívánták a görög nyelvórákon elhangzott és a 
latin nyelvtani szabályokhoz illeszkedı, azokat megvilágosító görög regulákat. Ezzel mindkét 
nyelv mélyebb elsajátítását segítették elı.  

Quintilianus kiemelt helye a kommentárban összefügg egyértelmő elismertségével. 
Cicero stílusának kizárólagos követését Valla és Erasmus (Ciceronianus, 1528) is 
megkérdıjelezték, Quintilianust pedig mindketten magasra értékelték, érthetı tehát, hogy az 
augsburgi kiadás, amely nagy mértékben támaszkodik utóbbi két humanista esztétikai 
ítéleteire, „bevette” Quintilianust a priscianusi mőbe. Az Institutio oratoria jól szerkesztett 
szakkönyv, pedagógiai értékei miatt pedig hasznos és kellemes olvasmány volt. 

Valla nyelvtudása, hatalmas szókincse, olvasottsága révén megkérdıjelezhetetlen 
stilisztája lett a Quattrocentónak. Érthetetlen viszont, hogy Niccolò Perotti opusa, a 
Cornucopiae miért nem került be az olvasásra ajánlott mővek közé. 

Plinius „enciklopédiája”, a Naturalis historia szintén népszerő volt a curiositasok iránt 
érdeklıdı humanisták körében. Plinius számtalan auktort idét, hatalmas tárgyi ismereteket 
közöl, és iskolai tankönyvvé válva nagy népszerőségre tett szert a XV-XVI. században. 

Pasius Curius Lancilotus (XV-XVI. sz.) és Philipp Melanchthon (1497-1560) mővei 
szintén nagy befolyással voltak az augsburgi kiadásra. Hatásuk elemzése szétfeszítené jelen 
tanulmány kereteit, vizsgálatuk azonban értékes adatokkal gazdagíthatja majd az antik 
(grammatikai) irodalom XV-XVI. századi befogadásának kutatását. 
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A Compendium augsburgi kiadásában tehát több stilisztikai szándék ötvözetét 
figyelhetjük meg: 

a) az elsısorban Vergilius és Cicero nyelvhasználatát követendınek állító Priscianusét 
(Kr. u. VI. sz.), 

b) a Priscianus normáival egyezı Trapezuntiusét, aki a nagy opusból gyermekek 
számára is érthetı nyelvtant készített az 1430-as években, 

c) a Quattrocento késıbbi eredményeit és az Alpokon túli humanizmus (Erasmus, 
Lincare stb.) stilisztikai szemléletét tükrözı augsburgi kiadásét. 

A Compendium – Priscianustól eltérıen – kérdés-felelet formában ismerteti a 
nyelvtani ismereteket. Az oktatásnak ezt a formáját sokan választották, így tesz például 
Cicero is a Partitiones oratoriae-ben. A Quattrocento kedvelt latin nyelvtanaihoz (pl. Guarino 
Veronese, Niccolò Perotti grammatikái) képest a Compendium a közepesen népszerőek közé 
tartozik. Száz évvel a létrejötte utáni kiadása mégis a mő használhatóságát igazolja. Ebben az 
a formai megoldás is közrejátszott, hogy Trapezuntius a terjedelmes Institutionest a 
„kérdezgetés sójával kívánta ízessé tenni”. 
 
 

ELİSZÓ A SZÖVEGKÖZLÉSHEZ 
 
Trapezuntius a Compendiumot az 1430-as években írta. Ajánlása fiának, Andreasnak szól, aki 
1431 körül születhetett. A mő Trapezuntius tanári tapasztalatai alapján, módszertani 
elképzelései megvalósítása érdekében készült. Az Andreasnak szóló elıszó (101. oldal) bár 
konkrétumokat nem említ, de sejtetni engedi, hogy Trapezuntius más nyelvtankönyvek iránti 
ellenszenve miatt írta a Compendiumot („Nam cum viderem Latinam linguam his iunioribus 
grammaticae magistris corruere, nihil earum nugarum, quas illi docent, tenello ingenio tuo 
proponendum putavi.”). A Compendium az Institutionest gyermekek számára kívánja 
használhatóvá tenni.  Priscianus a klasszikus szerzık nyelvhasználata által „szentesített” latin 
nyelvet írta le. Trapezuntius szintén Vergilius, Cicero, Terentius „latin nyelvét” óhajtja a 
gyermekeknek megtanítani. Valószínő tehát, hogy Trapezuntius kritikája a középkori, 
klasszikus latin nyelvtıl eltávolodott, olykor mesterséges példákkal illusztrált grammatikák, 
tankönyvek (pl. Doctrinale, Cato-versek) ellen irányul. Az úgynevezett humanista 
grammatikák ekkor még csak „születıfélben” voltak, nem valószínő tehát, hogy Trapezuntius 
valamelyik kortárs grammatikust kritizálta volna. 

Trapezuntius élete végén korábbi tanítványa, Cola Montano kérésére kibıvítette a 
Compendiumot, amely eddig csak a négy ragozható szóosztályt tartalmazta. A partes 
indeclinabilesszel bıvített editio princeps tartalmazza a Montanónak szóló epilógust is (208. 
oldal). Az elsı nyomtatott kiadás megjelenésekor (Milánó, 1471) Trapezuntius még élt, de 
nem Milánóban, hanem Rómában tartózkodott. 

A kompendium 32 kéziratban és számos nyomtatványban maradt fenn. Tudomásunk 
szerint a Compendiumnak nem maradt fenn autográf kézirata. A mő keletkezése (1430-as 
évek) után négy évtizeden keresztül kéziratos formában volt használatban, a szerzı szándékát 
tükrözı szöveg jelentıs mértékben módosulhatott. 

A Compendium általunk közölt szövege nem kritikai kiadás: a mő berlini kézirata, elsı 
(1471) és utolsó kiadása (1537) alapján készült.  
 


