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ELŐSZŐ 

E nemzetközi tanulmánykötet az 1972. március 27-31. között tartott pécsi 

Janus Pannonius-ülésszak előadásaira van felépítve, s azoknak teljes és ki-
,;::- ,... ...... 

érlelt formáját nyújtja az olvasónak. Reméljük, hogy e mai §Ze_mpontú„ sok új 

kutatási eredményt, gazdag anyagot nyújtó kötet hasznára lesz a régi magyar 

irodalom helyesebb megismerésének s egy nagy költő méltó megbecsülésének 

itthon és az egész világon. A tanulmányok a lehetőség,rez képest összehangoltak, 
"'-

de tiszteletben tartottuk a _kollektíva egyes kutatóinak személyes vélemén'Y!:_it is. 

Kardos Tibor- V. Kovács Sándor 
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I. 

JANUS PANNONIUS HIVATÁSA ÉS ÉLETÚTJA 



„ 

l KARDOS TIBOR 1 

JANUS PANNONIUS HIVATÁSTUDATA ÉS KÖLTÉSZETE 

I. 

Janus Pannonius hivatástudata látszatra egyértelmű jelenség, de minél 2 
jobban bemerülünk a vizsgálódásba, annál összetettebbnek bizonyul. Vitéz 
János kancellár nagy képességű unokaöccsének nehéz politikai feladatokban 
kellett segítenie, az új célkitűzéseknek megfelelő szellemi eszközök birtoká
ban. Hivatása tudatosan politikai és bizonyos tekintetben művelődési lett 
volna, s ehhez spontánul lépett a költői, mely a kor irodalomelmélete szerint 
is természetszerűleg fonódott össze amavval, de amelytől el is vált. Ma már 
elsősorban a költői hivatás okán emlékezünk Janus Pannoniusra. 

Meg kell hát vizsgálnunk a célt, a szándékot, melyeknek jegyében Hu
nyadi János jó barátja, a kancellár Itáliába küldte családja szemefényét 
Guarinóhoz. Milyen nézetek alapján alakult ki ennek szükségessége? 
A küldetés hátterében minő érdekek állottak? Mi jutott el Magyarországra 
ebben az időben a negyvenes évek második felére abból a világszemléleti és 
kulturális tengerrengésből, amely Itáliában végbement? És mit volt képes 
belőle felfogni a magyar feudális társadalom legfelsőbb rétege, elsősorban 
az egyházi, mely az uralkodó osztály intellektuális rétegét alkotta? Mi volt 
az a történelmi kényszer, amely a befogadás előfeltétele volt? 

Mindenesetre Janus Pannonius kiküldetését a hasonló jogi doktori foko
zatra kiképző olaszországi neveltetésekkel együtt kancelláriai, gyakorlati 
szükséglet, azután az ezt is irányító katonapolitikai okok és evvel összefüggő 
társadalmi-kulturális feltételek határozták meg, amelyek a várnai katasztrófa 
körüli években - előtte és utána - alakultak ki. Mikor Vitéz János Leveles
könyve második előszavában azt írja, hogy olyan embereket keres, akik 
műveltségükben nem „a hazai árnyékot" nézik, hanem a „dolgok lényegére" 
törnek, úgy látszik a platóni barlanghasonlatra emlékszik, azt alkalmazza 
egy országos kulturális ügyre.1 Ez annál bizonyosabbnak látszik, mert 
ugyanitt szól arról, hogy a lélek „a neki osztályrészül jutott különleges 
fényre emlékezik". Ez is platóni kép: a csillagokból leszálló lélek tudatáról 
és annak elhomályosodásáról.2 Az árnyékképpel szemben a valódi ideák 
nem valami transzcendens valóságban foglalnak helyet, hanem Itáliában, 
nagyon is elérhető földrajzi távolságban. Olyan emberek kellenek neki -

1 Vitéz szavai: „ ... non umbram domesticam in studio, sed rem petunt". Johannis 
de Zredna Epistolae per Paulum de Ivanich. Scriptores Rerum Hungaricarum Veteres 
ac Genuini, ed. J. G. SCHWANDTNER. Vol. II. h. n. 1746. Prologus. II. 14. 

2 Vitéz szavai az eredetiben: „Nobilis quippe ille animus, peculiaris sui luminis bene 
memor, indignum ducit hac nostra rudi eruditione ligari." Uo. 
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folytatja Vitéz , akik „a külföldre menekülő vagy helyesebben külföldre 
űzött tudományokat mohón követik". 3 

Mit jelent ez? Nyilván a magyar egyetemek: a pécsi elsorvadását, az 
óbudai szétverését, újrateremtését, ismét széthullását. Tehát az országos 
irányító bürokratiku~ szerv, a kancellária munkatársainak az egyetemi 
végzettséget (nyilvám·-alóan a jogit: római jogit, illetve kánonjogit) kell 
megadni. A Leveleskönyv szerkesztője, Ivanich Pál pontosan Vitéznek ehhez 
a kijelentéséhez marginális jegyzetet fűz, mely szerint ő maga csupán 
három év alatt hét doktort ismert meg, akik Itáliából tértek vissza tudósan, 
és. tudja, hogy még többen mentek oda le a tudomány kedvéért.4 Mikor 
mindketten, Vitéz és Ivanich soraikat 1451-ben leírták, még élénken élhetett 
emlékezetükben az év elején hazalátogató Janus példája . Ő lesz az, akinek 
hivatása, hogy majd visszahozza a Vitéz szerint „elűzött tudományokat", 
amikor áthozza a babérkoszorús Múzsákat, akik a maguk összességében a 
cicerói szemlélet szerint is - márpedig ő volt a mérték Guarino iskolájában 

az összes tudományt fogták együvé.5 

Olyanszerű törekvés, mint Vitéz Jánosé, két helyről indulhatott volna ki : 
Budáról, Zsigmond király és császár Friss Palotájából, melyet nagy való
színűség szerint éppen Pier Paolo Vergerio tanácsára építtetett a padovai 
Salone mintájára, de amely az utolsó másfél évtized viharzó zavarai közben 
elárvult, vagy Nagyváradról, ahol Vitéz János mint prépost működött, 
majd püspök lett, s ahol kancelláriai teendői egy részét végezte (a többit 
nyilván Budán). Ha Váradon reggel átment a székesegyházba, hogy papi 
tisztében eljárjon, arra mentében látnia kellett a modern Európa első nyílt
téri lovasszobrát, Szent László királyét, a „szent" királyok gyalogszobrait, 
a magyar és az európai reneszánsz legelső művészeti emlékeinek e szép 
csoportját.6 Abból a körből kellett kiindulnia az új művelődési és nevelési 
eszménynek, mely az első kelet-európai humanista kör, melyben magyarok, 
horvátok, olaszok, görögök, lengyelek, osztrákok közreműködésével a 
vitatémák a jelen kívánalmai szerint vetődtek fel, a jövő irányába mutattak: 
morális, gyakorlati és teológiai kérdések (mint például a válás kérdése) , 
történeti problémák olyanszerű metodikával, mint ahogy Flavio Biondo és 
Aeneas Sylvius Piccolomini is megközelítették, hogy például Pannóniát, a 
mai Magyarország területét részben vagy éppen egészben egymás után milyen 
népek lakták, milyen volt e történelmi terület sorsa ?7 Nehéz észre nem venni 
a hazafias ihletésű Livius hatását, aki Vitéznek oly kedves szerzője volt. 

3 Az eredetiben: „ ... quasi fugientes foras, vel fugatas potius e patria litteras avidi 
prosequuntur." Uo. 

4 Ivanich széljegyzetét l. uo. 6. jegyzet. 
5 A Múzsák a tudományok összességét jelentik, l. M. T. Cicero: Tusculanae dispu

tationes. Lib. V. cap. 23. 66; vö. E. MALCOVATI: Cicerone e la poesia. Pavia 1943. 9; 
T . KARDOS: Il concetto di vate e la coscenza della vocazione poetica agli inizii del 
Rinascimento. Venezia 1964. Atti dell'J stituto Veneto. Tomo CXXIII. Classe di Scienze 
JVIorali e Lettere. 21. 

6 Vö. DERCSÉNYI DEZSŐ : Nagy Lajos kora. Budapesté. n. 114, 118- 24, valamint 
a XX„ XXIV. és XXV. tábla . 

7 L. Callims:wl}us Experiens: De vita et moribus Gregorii Sanocensis, Archiepiscopi 
Leopolensis, l. ABEL JENŐ: Adaléko}!: a humanismus történetéhez Magyarországon. 
Budapest 1880. (a továbbiakban: ABEL: Adalékok) 164. 
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És a jelen szörnyű szorítását, mi lesz Pannónia sorsa? Úgy látszik a törté
neti kérdések megvitatása körül jegecesedett ki a vára.di kör tevékenysége. 
Callimachus Experiens szerint, aki Szánoki Gergely Életrajzában körvona
lazza a váradi kör életét is, központosított témájuk volt a várnai csat a tör
ténete, feldolgozták versben és prózában. Erről írta később Szánoki Gergely 
1. Ulászló történetének két könyvét. (NyilvánCallimachus is ennek alapján írta 
meg élete fő művét, a Historia Wladislait.)8 Bizonyos, hogy a katasztrófa 
okai is szóba kerültek. Ma már csak találgathatjuk, vajon csupán a katonai 
okokra tértek ki vagy erkölcsiekre is. Hiszen Vitéz volt az, aki a L eveles
könyv első Előszavában arról panaszkodik, hogy manapság „a gaztettet, 
ha sikerül, virtusnak nevezik".9 Felötlik a kérdés, hogy az az ember, aki 
így ír Leveleskönyve bemutatkozó írásában, hogyan ítélte meg I. Ulászló és a 
keresztény hadak esküszegését. 

A váradi humanista kör erősen tör téneti jellegét erősíti meg a mester és 
példakép, az isztriai Pier Paolo Vergerio magyarországi tevékenysége és 
magának Vitéznek is bizonyos célkitűzései. Már régebben igyekeztünk 
bizonyítani, hogy Petrarca velencei körének okmányfelhasználó, doku
mentumokra támaszodó történetírása nem maradt hatás nélkül a kései 
Anjou-kor magyar udvari történetíróira, mint pl. a Minorita Krónika név
telen írójára vagy Küküllei J ánosra, Anjou Lajos király életrajzírójára.10 

Nos, Pier Paolo Vergerio, az egykori velencei alattvaló magyarországi te
vékenysége egyik s talán legfontosabb cselekménye pontosan ebbe az irányba 
vitte tovább a fejlődést. Amikor Arrianosz Nagy Sándor-életrajzát görögből 
latinra fordítja, a legendák és a mendemondák helyett a valóságra kíván 
építeni, hadvezéri feljegyzésekre, katonai naplókra .11 Cselekménye olyan 
jelentékeny szemléleti és módszerbeli újitás volt, hogy Aeneas Sylvius 
Piccolomini V. László, magyar királyfihoz intézett nevelési értekezésében e 
tettét külön is kiemeli.12 Mi több , Vitéz János is sajnálatát fejezi ki , hogy a 
várnai csatát megelőző levelezése elveszett (s így azokat nem tudja gyűj
teményébe belefoglalni), pedig meglétük segíteni tudná azon évek történeté
nek pontos rajzát.13 Evvel a Leveleskönyv egyik célját is elárulja, vagyis az 

8 Uő.: De rebus a Wladislao Polonorum atque Hungarorum rege gestis libri III, ed. 
J. M. BRUTUS. Scriptores Rerum Hungaricarum, I. 432-518. 

9 Vitéz szavai: „ ... ut prosperum ac felix scelus virtus vocetur". Vitéz: i. m. P rol. 
I. 10. 

10 Vö. KARDOS TIBOR: A magyar humanizmus kezdetei. Pécs 1936. (Pannónia 
Könyvtár, 20.) 22-46, 55- 58. · 

11 Arrianosz, kappadókiai proprétor Nagy Sándor életrajzát annak alvezére, P tole
maiosz és további korrektorai feljegyzései alapján készítette; a fordításról vö. HuszTr 
JÓZSEF: Pier Paolo Vergerio és a magyar humanizmus kezdete. Filológiai K özlöny 
1955. 527. 

12 L. Eneas Sylvius: Űber Erziehung der Kinder. Briefwechsel des Eneas Sylvius, 
hrsg. von RuDOLPH WOLKAMP. II. Abt. Wien 1912. No. 40. (Fontes Rerum Aust ria
carum. Diplomataria et Acta LXVII.) A szöveg szó szerint így hangzik: „ . .. quem 
Petrus Paulus transtulit, Arrhianus in quibus vera, non fabulosa sunt." 144. l. 

13 Vitéz szavai: „ . . . quae quidem et si studio tuo parum, sed certe pro gestarum 
rerum memoria et illorum temporum fort unarUIDque orbe noscendo, non m ediocriter 
conducere potuissent ... i:i in manus CUID integrita.te venissent, superiorum bellorum, 
quae cum Teucris, stante fortuna acta sunt, felices plurimos eventus, praeterea varie 
deinceps statum regni recte potuisse concipi, non dubito. "Vit éz: i. m. Prol. II. 15. 
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ifjú kancelláriai tisztviselők számára nemcsak modelleket kívánnak adni, 
hanem bizonyítani az egész világ s főleg az új nemzedék előtt, mit tettek az 
ország ügyében, és mi történt. 

" Vagyis Hunyadi és Vitéz körében elvi politikai nézetek s evvel teljesen 
párhuzamos történeti tárgyak, metódusok, viselkedésmódok formálódtak 
ki, melyeknek középpontjában a haza megmentése, szilárd erkölcsi állás-

» foglalás és a tények tisztelete állott. Hunyadi döntése, hogy behívta és 
megválasztatta 1. Jagello Ulászlót, evvel magyarázható, és természetesen 
avval is, hogy III. Frigyes V. Lászlót túsznak tekintette és a magyar koro
nát is zsarolásra használta. A fő ok azonban kétségkívül az volt, hogy 1. U
lászló személyében egy felnőtt, tetterős, lelkes uralkodóval kívánt gátat 
vetni az egyre félelmflsebb török terjeszkedésnek. A fiatal király halála és a 
várnai katasztrófa után Hunyadi ismét egy felnőtt és bátor uralkodótól 
remélte az ország megmentését: felajánlotta a magyar koronát az olaszorszá
gi reneszánsz fejedelmek eszményének, Aragóniai Alfonzónak egy nagy, dön
tő keresztes hadjárat fejében. Az a terve pedig, hogy László fia vegye el 
Alfonzó egyik lányát, olyan nemzetközi bázist volt hivatva biztosítani 
Magyarország legnagyobb földbirtokosának, ami arra mutatna, hogy 
Hunyadinak ez idő tájt támadtak dinasztiaalapító gondolatai is (1444-
1452).14 Mindamellett általában igyekezett az ún. „legitim" uralkodót, a 
gyermek V. Lászlót magyar földre hozni. III. Frigyes azonban önző okokból 
ettől rettegett, s talán a számára megfelelő trónörökösné! is jobban 
féltette a koronát. Ebben a kétes helyzetben játszódtak le a császár fegy
veres támadásai, melyekben őt Giskra és a császár érdekében összeállt 
főúri ligák támogatták. Másrészről a Hunyadi-párti ligák is erőteljesen 
tevékenykedtek. A külső kettős fenyegetés, nyugatról és délről, és evvel pár
huzamosan az egymás ellen fegyverkező ligák a külső és belső háború olyan 
légkörét teremtették meg, mely - az időleges szünetek ellenére - Hunyadi 
és Vitéz minden erejét, akaratát lekötötte, tetteiket és gondolkodásukat 
irányította. · 

Ilyen körülmények között megnőtt az ország vezetőinek és a kezükben 
• levő királyi kancelláriának a szerepe és feladata s természetszerűleg a velük 

szemben támasztott követelmények is. Az egyházi javadalmak nemzeti 
érdekű kezelése, egyházi kinevezések, a jubileumi búcsú, a törökellenes se
gély kérdése, a szinte szakadatlan diplomáciai tárgyalások megkövetelték 
egy új hivatali nemesség létrehozását, mely felkészült legyen, hajlékony, 
ügyes, gyors és energikus.15 A nemzetközi érintkezés Itália diktálta szín
vonala megkövetelte, hogy ezek felérjenek az általános színvonalhoz írásban 
és szóban egyaránt. De vajon hogyan lehetett ezt olyan iskolák neveltjeitől 
megkívánni, melyekben „az igazi művelt beszédnek nem-ismerését tanulják 

„ és tanítják" - mondja maga Vitéz.16 Oda kellett küldenie tehát tisztviselő-

14 Vö. GuGLIELMO FRAKNÓI: Alfonso, r e di Napoli, candidato di Giovanni Hunyadi 
al trono d'Ungheria dopo la battaglia di Várna. Corvina 1923. 50-59. 

15 Vö. KARnos TIBOR: A magyarországi humanizmus kora. Budapest 1955. 120-22; 
uő.: Zentralisierung und Humanismusim Ungarn des XV. und XVI. Jahrhunderts. 
Studia Historica. Acta Accademiae Scientiarum Hungaricae. Budapest 1963. No. 53. 
397-414 1. és különösen 402-05. 1. 

16 Vitéz szavai: „ ... si haec vere disciplina dici possit in qua litterati sermonis 
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„ 

és főpapjelöltjeit, ahol az igazi művelt beszédet ta1útják, Itáliába, éspedig 
éppen Guarinóhoz, „a nagy szónokhoz" (magno rhetori) , akinél úgy látszott, 
morális tekintetben is jó helyen lesz.17 De hogyan merült fel Guarino neve és 
milyen előzmények után ? 

Az új állampolgári nevelés teljes kérdéskomplexusa felmerül ehelyütt. 
A magyar államférfiszerepre kiválasztott fiataloknak, vezető egyháziaknak 
nem csupán az egyenrangú érintkezés okán kellett eljutniuk a haza érdeké
ben az új színvonalhoz, hanem mert Vitéz és köre ennek magasabbrendű
ségéről szilárdan meg volt győződve. Vagyis arról, hogy követni kell „az 
elmenekült tudományokat" . Hogy rendelkezni kell olyan etikai fölénnyel, 
melyet az ország nehéz helyzete megkíván. Hunyadi János és „ tolla", 
Vitéz, egyaránt meg voltak győződve arról, hogy az egyre hatalmasabb török 
birodalommal szemben Magyarország nem állhat meg egyedül. A „keresz
ténység védőbástyájának" nem hiú ígéretek, cifra szavak , üres kitüntetések, 
bölcs tanácsok kellettek, de valódi segítség. Hunyadi János elszántsága 
messze meghaladta az ország első földesurának , egyebek közt Délvidék 
urának anyagi érdekeltségét. Talán még inkább áll ez az emberi együttérzés 
és meggyőződés, áldozatvállalás Vitézre. Hunyadi J ános, az egykori „to
borzó tiszt", a feudális ellenszolgáltatásokat kötelezvénynek tekintette 
és katonai feladatait morális kapcsolatba hozta előjogaival. Vitéz Hunyadi 
nevében írta leveleit, mondta beszédeit, de ha lehetett, megtoldot ta tulajdon 
szenvedélyével, a „mindig vérben és verejtékben fürdő" magyar nép meg
mentése érdekében, mint egyik nagy hatású beszédében mondta.18 E fela- " 
datokhoz kerestek segítőtársakat az Itáliába küldött ifjakban . 

Ez elhatározásban döntő szerepet kell tulajdonítanunk az új reneszánsz 
pedagógia irányzatának és különösképpen ama formájának , melyet Pier 
Paolo Vergerio vallott, aki 1417 után kerek negyed évszázadig élt Magyar
országon, az udvarban, azonkívül Vitéz és más humanist ák társaságában 
vagy kolostorban. Pier Paolo Vergerio elméleti és gyakorlati pedagógus volt 
egy személyben és elveit A nemes erkölcsökről és a szabad tanulmányokról 
még ifjú korában megírta padovai t artózkodása során egy nagyreményű 
fejedelmi ifjúhoz, Ubertino da Carrarához intézve.19 Az itt lefektetett cél
kitűzéseket nem másította meg, ez kitűnik levelezéséből és egyéb műveiből. 
Sőt, úgy látszik, hogy a magyar körülmények még aktivizálták is őt ugyan
akkor, mikor környezetére hatott. Láthattuk, hogy a váradi kör vitatkozá-

gnoratio et discitur et docetur". Vitéz: i. m . Prol. II. 14. Vö. HORVÁTH JÁNOS: Az iro
dahni_műveltség m egoszlása. Magyar Humanizmus. Budapest 1944. 72. 

17 Igy nevezi Ivanich Vitéznek 1451-ben, Janus hazalát ogatása idején , valószínű
leg Janus Ferrarába való visszatérésekor írott elismerő levele címében: Ex parte epi
scopi W aradiensis ad Guarinum Veronensem, magnum oratorem Ferraria'~ residentem". 
Ep. LXXIV. i. h. 100. Az 1451. március 21-én kelt levelet Vitéz ilyen m egszólítással 
k ezdi: „Egregio viro domino Guaríno Veronensi, amico nobis sincere dilecto. " Magának 
J anusnak fejlődéséről p edig így szól: „ olim pueri, nunc m agistri curam , doctissimam 
doctrinarumque faciem prae se ferentem ". Uo. 

18 L. Zrednai Vitéz János politikai beszédei és Aeneas Sylvius Piccolomini Vitéz 
Jánoshoz intézett levelei 1453-57-ig. Közrebocsájt ja F RAKNÓI VILMOS. Budapest 
1878. 20. 

19 L. Petri Pauli Vergerii De ingenuis moribus et d e liberalibus studiis puerorum, 
ed. A . GNESOTTO. Padova 1918. 
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sainak irányvonala és minden beszélgetés „a hasznosra vagy az igaznak 
gyakorlati hasznára" irányult, mint Callimachus írta.20 Hogy Vitéz nem 
tűrt különbséget szó és tett között, ő és barátai a kultúra és vitatkozás 
révén, mint ugyancsak Callimachus írta, „napról napra tudósabbak és job
bak lettek".21 Ez pedig pontról pontra megfelel Vergerio pedagógiai tételei
nek, hogy a műveltségnek egybe kell esnie a tettel, akár fejedelmi, akár 
magánszemély (természetesen nemes ifjú) a nevelendő. Hogy mindenkor 
hasznossá kell lennie az err.bernek a közösség számára és természetesen 
napról napra jobbá. Amint Vitéz és társai, ugyanúgy ő sem hagyta ki soha 
az esztétikai gyönyörűséget a számításból. De kétségtelenül állampolgári 
nevelést akart adni, teljes összhangban Vitéz kívánalmaival. Ez a társa
dalmi egészre való törekvés merül fel Bruni Vergeriónak ajánlott művében 
(A három firr.nzei váteszről), amelyben Petrus Histn1 ~ néven Vergerio az 
egyik főszereplő .22 Nyilván Budán és Váradon ugyar 'zt képviselte, mint 
Firenzében. Hogy az igazi író (és tudós) nemcsak a műv..,ltek számára alkot, 
hanem „az egész polgárságnak" (Dante: „nec solum eos suo poemate delec
tet, sed universam civitatem").23 Az egész ún. firenzei életrajzírás, köztük 
Bruni is követi Boccaccio naivitásában is megható és nagyszerű Dante
életrajzát, amikor úgy ragadja meg a Commedia keletkezését, hogy Dante 
mint Firenze priorja a magasból tekintett le a firenzei társadalom bűneire 
és szenvedéseire, s így alkotta meg az egész emberiséget eligazító nagy köl
teményt.24 A reneszánsz költő, a humanista, a kor eszményeiből indulva ki 
az egész társadalom szinopszisából és az egész érdekében ír, hiszen maga 
Dante is így fogalmazta meg a Can Grande della Scalához intézett híres 
levélben, hogy művével mit is akar: „az emberiséget kivezetni a nyomorúság 
állapotából ~s a boldogság állapotába helyezni".25 Szóval Pier Paolo Vergerio 
reneszánsz állami pedagógiája és a váradi kör felfogása a korabeli új társadal
mi követelések geometriájának teljesen egybevágó alakzatai. Mi több, ami
kor Callimachus szerint egyszer ebédnél Vergerio Kharmidész bölcs törvé
ny~it dicsérte,26 pontosan ezt érvényesítette: A szolóni, platóni típusú, 
elvileg megalapozott uralkodást. Aeneas Sylvius Piccolomini is éppen azt emeli 
ki egy 1443-ból való fontos dokumentumában, hogy Nagy Sándor viszonya 
Arisztotelészhez, mesteréhez és általában a kultúrához milyen alapvető, 
meg hogy Aragóniai Alfonzó lám, mindenfelé magával viszi a könyveit!27 
Nos, Vergerio Nagy Sándor-életrajzfordítása is pedagógiája irányában tett 

20 L. Callimachus Experiens: De vita et moribus . . . , i. h. 164. 
21 Uo., de Vitéz is így fogalmaz, l. Vitéz: i. m. Prol. II. 15. A szöveg latinul: „ ... sem

per proficiens, semper se melior fieret". 
22 L. Leonardo Bruni Aretino: Dialogus de tribus vatibus Florentinis, hrsg. von K. 

WOTKE. Prag-Wien- Leipzig 1889. 
23 I. m . 27. 
u L. Giovanni Boccaccio: Trattatello in laude di Dante. Le vite di Dante P e"rarca 

Boccaccio, scritte fino al sec. XVI. Ed. ANGELO SoLERTI. Milano é. n. (St~ria Lette~ 
raria d'Italia) 54; LEONARDO BRUNI: Vita di Dante, uo. 100. 

25 Dante szavai: „ .. . finis totius et partis est removere viventes in hac vita de statu 
miserie et perducere ad statum felicitatis." Epist. XIII. 39. Le Opere di Dante. Testo 
critico della Societa Dantesca Italiana. Firenze 1960. 406. 

26 L. Callimachus Experiens: i. m. i.h. 164. 
2; Eneas Sylvius: i. m . I. Bd. Wien 1909. i. h. CXI. No. 99. Pentalogus. 227. 
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további lépés, s ha igaz az, hogy Hérodianoszt fordította, a Marcus Aureliust 
követő gyenge császárok életéről szóló művét ( H istoriae de imperio post Mar
ciim) ,28 ennek egyetlen értelme lehetett, hogy akkoriban a római birodalom 
keleti limesze megingott, és a parthusok, arméniaiak támadásai ugyanolyan 
súlyos gondot okoztak, mint a jelenben a törökök. És azt sem feledhet jük, 
hogy a kardinálisok által 1417-ben kibocsátott, a magyar államegyházi 
jogot biztosító oklevél, melynek valószínű fogalmazója Vergerio volt, írja 
le először, hogy Magyarország a „kereszténység pajzsa".29 

Vitéz Leveleskönyvének politikai törekvései, erkölcsi komolysága, pub
licisztikai szándékai, a váradi kör vitatémái, Vergerio jelenléte mind, 
mind megokolják egy új nevelési politika elhatározását. Lassocki Miklós, 
krakkói dékán, aki I. Ulászló meghívása idején Magyarországra is települt, 
már 1437 táján Guarinóhoz küldi két unokaöccsét és a ferrarai mesterhez 
intézett levelében arra hivatkozik, hogy „sokaknak beszédéből értesült" 
Guarino tudományos és erkölcsi kvalitásairól. Hogy a vérrokonság által 
hozzá kötött ifjakat azért küldi a mesterhez, mert „a mi időnk minden 
jeles férfiújának tanúsága szerint te vagy a legtudósabb, és hozzáteszem: 
a legjobb ember" .30 Ezek a férfiak minden bizonnyal elsősorban a váradi 
kör tagjai, és különösképpen Vergerio voltak. Hiszen Guarino és Vergerio 
iskolatársak voltak Giovanni Conversino da Ravennánál, akinek pedagógiai 
művét Guarino nagyra tartotta, felhasználta, elemezte. Volt a váradi körnek 
egy másik tagja, Filippo Podacatharo, ugyancsak Guarino-tanítvány (Lodo
vico Podacatharóval együtt), akit Guarino 1418-ban még a velencei állam
tanácsnak ajánlott egy kereskedelmi jellegű hivatali állás elnyerésére stb.31 
Tehát amikor Vitéz unokaöccsét Guarinóhoz küldte, hogy a jogtudományokat „ 
megelőzve, sőt még annál is inkább megtanulja a humanisták szónoki 
tudományát, elméletileg és gyakorlatilag előkészített lépést tett, állami 
követelmények szerint pontosan meghatározott céllal. 

II. 

Janus mindennek tudatában volt , amennyire egy koraérett gyermek a 
jövőjét képes felfogni. Ám tehetségének váratlanul kibontakozó költői 
irányát sem pártfogói, sem ő nem sejtette előre. Maga Battista Guarino 
írja apologetikus levelében, hogy otthon még azt hitték: alig sajátította el 
a műveltség alapelemeit, amikor Itáliában (azaz Ferrarában) már elismert 
költőnek számított.32 A meglepetés otthon támadhatott (1451-ben) Janus 
év eleji hazalátogatása során, amikor az ifjú már a retorikai kurzusoknál 

2s Vö. HuszTI JózSEF: i. m. i. h. 527-28. 
29 Először a magyar államegyházi jogokat biztosító, szeptember 19-én kiadott kon 

stanzi oklevélben, vö. MÁLYUSZ ELEMÉR: A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri 
jog. Budapesti Szemle 1943. 65- 71; valószinű, hogy az irat szerzője Vergerio volt. 
Vö. KARDOS T.: A magyarországi humanizmus kora. 99. 

30 L. Epistolario di Guarino Veronese, raccolto, ordinato, illustrato da REMIGIO 
SABBADINI. Vol. II. Testo, Venezia 1915. No. 814. 

31 L. i. m. Vol. I. No. 99-100. , 
32 L . Battista Guarino: Affini suo carissimo Joanni Bertucio. ABEL: Adalékok 205. 
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tartott. De lehet, hogy már korábban megtörtént. Hiszen már 1450-ben 
nevettek bravúros, vakmerő jubileumi epigrammaciklusán, és ez év kora 
őszére elkészült a nagyszabású Leonello-nászdal két éneke is. A jubileumi 
ciklusban pedig éppen azt bizonyította a gyermek-ifjú poéta, hogy felesleges 
Rómába zarándokolni a jubileumi búcsú elnyerése céljából. Nos, ez a vers
sorozat a legteljesebb mértékben egybevág Vitéz János Leveleskönyvének 
azon darabjaival, melyekben Hunyadi és az országnagyok nevében hangoz
tatja azt a kívánságot, hogy ne kelljen Rómába vándorolni bűnbocsánat 
céljából. Lehessen eleget tenni az áhítatnak bizonyos hazai székesegyházak
ban Erdélyben és Magyarországon, . és így a begyűlt összeget mindjárt 
közvetlenül a törökellenes háború céljára lehet fordítani. 
. Úgy látszik, ez év Janus számára döntő időszakasz : a koraérett gyermek 
betölti tizenhatodik évét, a „toga virilis" korát.33 A kialakulóban levő költői 
hivatás, a költői szerep és a reneszánsz kori ember büszke magánya szinte 
ee:vszerre szakad reá. Janus öntudata kibontakozásának mintegy előfel
tétele a ferrarai iskola légköre és a guarinói életmű. Ezt kell vázolnunk össze
foglalóan levelezése, fordításainak előszavai s az eddig figyelembe nem 
vett ünnepélyes prolúziók alapján. Mert csak akkor lehet Janus hivatás
tudatának forrásait és irányát kellőképpen felfogni, ha Guarino nyilatkoza 
tait és gyakorlatát figyelemmel kísérjük. 

Guarino első monográfusa, Remigio Sabbadini s az ő nyomán Janusé, 
Huszti József helyesen emelték ki mindenekfölött Guarino oktatásának 
gyakorlati jellegét.34 Ez talán még mélyebben átélt célkitűzés volt a veronai 
mesternél, mint Gasparino Barzizzánál vagy Vittorino da Feltrénél. Sabba
dini biztosan ismeri fel, hogy Guarino oktatása kezdettől fogva arra irányult 
- fiatalkori, velencei tartózkodása során is - , hogy tanítványaival el-

D sajátíttassa azt a természetességet, amely szükséges a tett és szó kapcsola
taiban, az államügyek intézésekor, a diplomáciai tárgyalások során, a vál
tozó helyzetek megfogalmazásánál.35 Mindezt ékesen bizonyították a B ar
barók, a Guistinianik, akik neki köszönhették műveltségük döntő részét. 
Lényegében a Guarino-féle és a velencei humanizmus tipológiája, mely a 
többiekétől határozottan elkülönül, e téren érzékelhető a legtisztábban. 
Nem mintha Leonardo Bruni vagy Poggio Bracciolini, tehát a firenzei 
köztársaság kancelláriájának humanizmusa realista törekvések, a szó és a 
tett összekapcsolása híján lett volna, de Velencében nem az írnok, a k ancel
lista, a művelt kancellár oldaláról, hanem a cselekvő politikus oldaláról 
közelítették meg e kérdést, az állami politika s az állam-humanizmus össze
f orrottsága, kiindulópontja és kifejezett iránya az, ami döntő és ami Ve-

33 Ezt Janus négy epigrammájában is megünnepli belevonva az iniciáció összes 
képzettársításait, Epigr. I. 107, I. 108, I. 208, I. 332. 

3~ Vö. REMIGIO SABBADINI: La scuola e gli studi di Guarino Guarini Veronese. 
Catania 1896. (Torino 1964.) Educazione. 26- 32; Conclusione. 157- 63 és passim. 
Továbbá HuszTI JózsEF: Janus Pannonius. Pécs 1931. 14- 24. 

35 A vezető politikai réteg megfelelő hajlékony humanista nevelésére Guarino ré
széről - melyre már Sabbadini is felfigyelt: Vita di Guarino Veronese. Gen?.va 1891 
(Torino 1964) 35; a legpontosabba?: PER<:;Y GoTHEIN: Fran_cesco Barbaro. _Frühhuma
nismus und Staatskunst in Vened1g. Berhn 1932. 22-23; igaza van Gothemnek, hogy 
evvel Guarino „új fokra emeli a humanizmust". 
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lencében a legimpozánsabb.36 Ezt nagymértékben mozdította elő Guarino 
velencei oktatói periódusa, de a velenceiek tőle függet lenül, már korábban 
is érezték ezt a követelményt, távozása után pedig tovább fejleszt et ték. 
Náluk a humanizmus teljesen a pragmatika síkjára került . Nagy t ársa
dalmi kérdések izgatták őket elsősorban, mint például a család kérdése, a 
közügyekben való magatartás stb., mint ahogy F rancesco Barbaro és 
Ermolao Barbaro műveiben látjuk . (A házasság kérdése; A nőtlenségről; 
A követ fel adata) . 37 

Az a nézetünk alakult ki, hogy mindez aligha választható el a keletrómai 
császárság, Bizánc bizonyos gyakorlatától. A Konst antinápolyban görögül 
tariuló Guarino úgy vallja, hogy mesterétől, a „nagyszerű filozófustól", 
Manuél Khrüszolorasztól tanulta a tettek mindenekfölött i tiszteletét. 
Ez kiderül abból a fordításból, amelyet egy Plutarkhosznak tula jdonított 
nevelési értekezésből készített, és amelyhez figyelemreméltó előszót is írt. 
Guarino egy bizonyos Angelóhoz intézett előszavában a gyakorlat és az 
irodalom, pontosabban a tett és a műveltség összefonódását magaszt alja 
az ősöknél, amely módszert éppen a címzett híven követ, mert úgy viseli a 
közhivatalokat, hogy ugyanakkor otthonára s a nevelés kérdéseire is figyel
mesen ügyel, tudatában lévén annak, hogy a szerencse gúnyjátékaival 
szemben a legállandóbb védelem a virtus.38 Ekkor jellemző módon - úgy 
látszik iskolatársi minőségben - Manuél K hrüszolorasz dicsőítésére és 
tiszteletére szólítja fel : „Ezért azt kérem tőled, és újból és újból arra buzdí
talak, hogy mindenekelőtt Khrüszolorasz Manuél iránt mutass hálát, és 
nevét magasztald az égig! Mivel ennek a férfiúnak a t evékenysége és ember
sége vitte keresztül, hogy a görög irodalom ragyogása a mi embereinkhez 
visszatért, akiket éppen e dolgok nem ismerése nagy sötétségbe borított, 
de erről másutt."39 

Az ezután következő ál-plutarkhoszi mű A gyermekek neveléséről - ami 
döntő mozzanat - az elmélet és gyakorlat összefonódását mutatja , sőt 
azt mondhatnám, a gyakorlat túlsúlyát. Az ál-Plut arkhosz hasonlat ait a 
földművelés, az állat szelidítés köréből veszi, szerinte a természetes tehetség 
(natura, ingenium) csak a tudomány, a módszeres diszciplína, a gyakorlat 
segítségével tud kibontakozni. Igen figyelemre mélt ó, hogy ettől az ál
plutarkhoszi műtől kezdve a Guarino alkalmazta módszerig a gyakorlaton 
alapuló t anítás és a nevelési cél gyakorlat i volta homogén egységek . Világos, 
hogy ezek az elvek a kettős görög életeszmény, a „biosz t heoretikosz" és a 
„biosz praktikosz" összeolvasztásából jönnek létre. 

Ily módon Guarino pedagógiá ja, mint bizánci mesteréé is, a cselekvőképes
ségre irányult : megtanulni együt télni az emberekkel és hatni reá juk . Ezért 
van az, hogy bármily mítoszt örökölt vagy fejlesztet t ki a reneszánsz az 

36 A velencei arisztokrat a polit ikusok valóban egyben h umanistákká is lesznek. 
Vö. GoTHEIN: i. m. különösen 54-58; általában 11- 81 és passini. 

37 L . Francisci B arbari De r e uxoria liber, a cura d i A . GNESOTTO. Padova 1915 
(Atti e Memorie della R. Academia di Padova); E RMOLAO BARBARO: De coelibat u -
De officio legat i. Edizio Critica. A cura di VITTORE BRANCA. F irenze 1969. 

38 Plut archi Liber de educat ione. Guarini Veronensis in Plut archum praefatio. 
Biblioteca Marciana MSS 4674 Mise. Sylloge la. 

39 Uo. lb. 
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alkotás tárgyában, az Guarino műveiben egytől egyig megtalálható s talán 
a legélesebben évfolyam-bevezetőiben. Ilyen típusú szónoklataiból kb. tíz 
maradt reánk, melyek közül nyolcat Karl Müllner adott ki, egyet Remigio 
Sabbadini, egy pedig máig kiadatlan.40 Ezekben a proluziókban sorra fel
tűnnek a szó hatalmasai, a költők és a rábeszélés szónokai és velük együtt az 

· emberi szó emberszelidítő, társadalomteremtő és -alakító képessége. Egész 
életén át, évtizedeken keresztül megismétlődik ez a gondolatrendszer, 
hirdetve oktatásának vezérelveit. A cicerói Kötelességek bevezetőjében 
még Veronában 1422-ben hirdeti meg a filozófiát, mint amely azonos minden 
olyan mesterséggel (artes) és tudománnyal (disciplinae), amelynek segít
ségével „a családot, a közügyeket irányítani, eldönteni, kormányozni 
lehet" .41 A szónoki tudomány civilizáló erejét hirdeti ő is, „melynek segít
ségével s eredményeként az emberek durva és vad életükből eljutottak 
ebbe a városias és szelíd életmódba. "42 De nála is elválaszthatatlan, akárcsak 
Vitéz körében „a tisztesség és kellemesség", a „haszon és édesség" 
(honorem ac commoditatem, utilitatem laetitiamque). Ugyancsak Veroná
ban még 1420 és 1429 között nyilvánítja ki egy Valerius Maximus-előadás 
bevezetőjében a ,történ~l~m élettapasztala;tot gyíljtő és ~~~u~ár~ó ~~e~é~; 
„amint Iszokratesz tamt1a: tedd az elmult dolgokat a ]OVO pelda1va ! 
Rendkívül logikus Guarino érvelése: ha Homérosz megénekelte Ulyxest 
virtusaiért, aki „oly sok dolgot, annyiféle emberi szokást, rengeteg várost 
látott mennyivel inkább kell csodálnunk a történelem ismerőit, akik nem 
csupá~ egyetlen korszak dolga~t t,udják, h.a~~m t~b? k~r~t is, látjá}r, ha;lljá}r, 
ismerik: olyképpen, hogy keves ev alatt 1dosekke es viragzo koruakka val
hatnak".43 Mit is mondhatnánk a humanisták e naiv hatalmi mítoszáról? 
Hiszen mindez sokkal inkább a befogadóképességtől, az aktivizálódásra 
való hajlamtól függött, mintsem az átadástól! Inkább az akarat~ól, n~int a 
megismeréstől! De végül is ez Szókratész óta alapkérdése a r ac10nahzmus 
társadalmi hatóerejének. 

A Ferrarába került nagy mester, Guarino ottléte első szakaszában, 1436-
ban tartotta retorikai előadása bevezetéseként azt a szárnyaló beszédet, 
mely ha lehet, új fokozatot hirdet meg oktatási eszményeiben, bár az e~digi 
irányzat szellemében. Mindenekelőtt eljut az ember olyan fogalmahoz, 
miszerint az „halandó földi isten",44 amit Giannozzo Manetti csak 1452-ben 
foglalt írásba és Giovanni Pico della Mirandola még annál is jóval később, 
egy emberöltővel utána hirdetett meg. S vajon miért? Az emberi szó hatal
ma okán Guarino gyönyörií.sége csak a görög szofisták öröméhez fogható, 

4o Vö. K. MÜLLNER: Acht Inauguralreden des Veronesers Guarino und seines ~ohnes~ 
Battista. Wiener Studien XVIII (1896) 283-306; R. SABBADINI: l!na prolus10ne d1 
Guarino Veronese sulle arti liberali. La Biblioteca delle Scuole Itahane. Verona VII. 
1897. no. 3. 33-37. . ... 

41 L. Oratio Guarini V eronensis recitata in principio lectionis de Ciceroms Offrnns, 
1. MüLLNER: i. h. 290. 

42 Uo. V 1 . M" . h 
43 L. Guarini Veronensis Prohemium in principio lecturae a eri. ULLNER: i. . 

III. 294. . i· 
44 Guarino szövege: „ ... homo divinitatis particeps· factus qwdam morta is a,c 

terrenus deus creatus esse videatur". L. Guarini Veronensis in inchoanda lectione 
rhetorices praefatio. MüLLNER: i. h. V. 296. 
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melyet a gondolkodás és a kifejezés hatalma fölött éreztek. Guarino ditiram
bikus hangokat üt meg: „ ... a nyelvnek olyan veleszületett erőt, olyan 
parancsoló hatalmat tulajdonítanak, hogy haragra, gyűlöletre, szomorúságra, 
könnyekre, szánalomra, szeretetre, örömre, nevetésre késztet és indít, 
ahogyan Vergilius a nép felkelésében nyilván ábrázolja: »iamque faces, iam 
saxa volant«" ( Aeneis, I. 150). 

Mi következhetik ezután Guarino szövegében? a horatiusi Orpheusz ható
ereje s végül Cicero, aki „a nép előtt, a szenátusban, a bírósággal szemben a 
beszéd nagy hatalma miatt, úgy mondták, uralkodott" .45 

Ugyanebben a szellemben mutatta be ünnepélyesen Európa odagyűlő 
ifjai és Leonello D'Este előtt a társadalmat, valamint a magán- és közéletet 
irányító erejében a ferrarai egyetem feladatát, amikor a fejedelem megre
formálta főiskola megnyitásakor beszélt. Tisztán, világosan fogalmazta meg 
az immár európai hivatást, az újratámadt antik eszményt, a „vir bonus, 
dicendi peritus"-t. Az európai hivatást egyszerűen, röviden fogja össze: 
reméli az egyetemről hazatérő ifjaktól, hogy „kiművelve ékesen, tudósab
ban, jobb emberként, megvilágosultabban térnek haza".46 Mert Guarino 
az olasz városállam sine qua non-jaként emlegeti a kultúra felvirágoz
tatását, s bár sorra veszi valamennyi egyetemi tudományszakot, szemlélete 
középpontjában a retorika vagy még inkább „az emberi tanulmányok" 
állanak. Leonello d'Estét úgy magasztalja - emlékezzünk csak Vitéz 
panaszára a tudományok „elűzetéséről" - , mint aki „visszahívta min
denünnen a görög és latin tudomá11yokat, idehelyezte tiszteletreméltó ott
honukat és szentélyüket, idehelyezte vagy, hogy jobban mondjam, vissza
hívta", hiszen már Albert őrgrófnak megadta ezt (VIII.) Bonifác pápa.47 
Arra céloz, hogy már ekkor megkapták a privilégiumot az egyetemre, még
hozzá, említi is, bolognai és párizsi mintára. Guarino a fejét magasra emelő 
emberi lény, a lelki nemességbe öltözött ember, a szabadságban felvirágzó 
közösségi kultúra jegyében látja e „szentély" -avató . nagy eseményt: aki 
azelőtt „elméjében homályos, paraszti, úgyszólván barbár volt", az most 
pallérozott értelemmel, a beszéd készségével és fegyelmével, meztelenből 
felöltözötten illeszkedik bele a társadalomba. Cicero Szónokát idézi, hogy ez 
az a tudomány „amely szabad népek között, főként békés és nyugodt váro
sokban mindig is virágzott és uralkodott".48 

Guarino egy pillanatra sem feledkezik meg a humanista, a kiművelt 
ember rangjának, fenségének - s ez nagyon fontos mozzanat Janus öntu- · 
data szempontjából - meghirdetéséről. Az ünnepélyes megnyitó záróakkord
jaként Plutarkhoszra hivatkozik, aki szerint Nagy Sándor azt mondta 
„mesterének Arisztotelésznek, aki méltó volt ily nagy tanítványhoz, 

45 I. h. v. 297. 
46 Guarino szavai: „ .. vestris documentis et institutis eruditi atque ornati doctiores, 

meliores, splendidiores in patriam revertantur'', 1. Oratio Guarini Veronensis quam 
recitavit in principio studii Ferrariae coram marchione Leonello et aliis famosis viris. 
MÜLLNER: i. h. VI. 298. 

47 Az eredeti: „ ... praeclaras et Graecas et Latinas undique disciplinas revocans 
hic earum venerabile domicilium et sacrarium collocavit, vel, ut verius dicam, revoca
vit ... " MÜLLNER: i. h. 299. 

48 L. uo. 
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inkább szeretnék rendkívüli tudással, mint rendkívüli hatalommal jeles
kedni" .49 

Janus kulturális tudatának kialakulása szempontjából irányító jellegű, 
hogy Guarino oktatásának pan-retorikus törekvései szakadatlanul erősöd
tek. Egy körülbelül azonos időben mondott (de nem később mint 1443-ban) 
másik bevezetőjében az emberi szó hatalmát már szétterjeszti az összes 
tudományra és mesterségre. Pl. át van járva tőle a polgári jog, „a méltányos
ság és méltánytalanság, a törvényes és törvénytelen, a büntetés és juta
lom tudománya"; semmi nem lenne belőle „a beszéd komolysága és édessége 
nélkül", mi több maga a társadalom sem bontakozhatott voh1a ki nélküle. 
És mire menne az orvostudomány, ha „nem járuma hozzá a szelíd és al
kalmatos beszéd". Mire menne nélküle a katonai mesterség, mit gondol
hatnánk „a hadvezéri mesterségről, melybe az állam különleges gondja és 
védelme van helyezve, ha néma lenne és virtus nélküli? Miként tudná rá
venni a katonákat, hogy vállalják a fáradalmakat, sanyarúságot, sebeket, 
halált? Szóval e pan-retorikus szemlélet szerint „mint Iszokratész mondja: 
a beszéd minden emberi megfontolás, találmány, cselekvés mestere, tolmá-
csolója és királynője" .5o 

Lényegében az évtizedek óta és különösképpen az utóbbi évtized folya
mán elmondott, kibontott vezérelveket összefoglaló és rajtuk bizonyos 
tekintetben túllépő 1447-i ünnepélyes beszéd, mely a leonellói egyetemi 
reform ötödik évfordulóján hangzott el, mélyen befolyásolta a jelenlevő 
Janus Pannoniust, és oly élénken behatolt elméjébe, hogy az 1453- 54-ben 
befejezett Guarino-dicsénekben is visszaemlékezett rá.51 Guarino e proluzió
jának néhány fontos vonására hívja fel a figyelmet Sabbadini, éspedig arra, 
hogy amíg az öt évvel előbbi megnyitó kihagyta a trivium tárgyai közül a 
grammatikát, itt most a teológiát hagyja el, sőt a hangsúlyt teljesen a trivi
umra helyezi. Mindebből komoly szerkezeti változtatásokra következtet, 
vagyis arra, hogy öt évvel korábban a grammatika nem volt egyetemi kurzus, 
csak előkészítő tárgy, melyet magántanítók oktattak, a teológiát viszont 
Leonello d'Este bele akarta illeszteni az egyetem oktatási szervezetébe. De 
ez elmaradt, s a teológia önálló fakultásként jelent meg Ferrarában. Így 
érthető, véli Sabbadini, miért ad olyan megtisztelő helyet Guarino a ·gram· 
matikának 1447-ben a „többi tudomány kapujának" nevezve. Ebből azt a 
következtetést lehet levonni, hogy az egyetemen lényegbevágó változások 
mentek végbe: az irodalmi műveltség gyors ütemben fölébe kerekedett a 
természettudományinak és a joginak. Ezért merhette itt kijelenteni Guarino, 
hogy a latin és görög irod~lmat a ferrarain kívül s.emelyik .főiskol~n ne~. ta
nították: illam [grammatwam] seu grece, seu latme mavis haurire, civitas 
ipse abunde suppeditat, quod nulli alteri gymnasio in praesentia obvenire 
manifestum est." Sabbadini szerint ebben a kijelentésben van „túlhajtottság, 

49 L. MÜLLNER: i. h. 302. 
50 L. Guarini Veronensis in lectione rhetoricae praefatio Ferrariae dicta. MÜLLNER: 

i. h. VII. 303. 
s1 Janus sorait 1. Jani Pannonii Silva panegyrica ad Guarinum Veronensem. 708-

713. sor; vö. R. SABBADINI: Una prolusione i. h. 34. 1. 1. j.; ua.: Epistolario di 
Guarino Veronese, i. h. vol. III. 439-40. 
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de igaz" (un po' troppo assoluta:, ma vera), amit úgy lehetne helyesbíteni, 
hogy ha Ferrara 1447-ben nem is az egyetlen központja, de mindenesetre 
legjobb központja az irodalmi tanulmányoknak.52 
, Ha röviden össze a}rnrjuk ,foglami, ~10gy m~~ h~llott Janus ebben a prolúzi
oban, mely olyan mely hatast tett ra, nagyJabol a következőket mondhat
juk. Csupa a korábbiakkal azonos vagy párhuzamos tételt, ami az emberi 
tanulmán{'?}rnt illet~. Szem?eállítja a Hesperiában dühöngő háborút Leonel-· 
lo Ferrara]aval, aki „e varosban elvetette a nemessé tevő tudományok 
magvait, a várost a Múzsák otthonává, a szabad művészetek forrásává tette 
úg1, hog~ nem,csak ~ula~d~n ,hazájár?' árad ki dicsőség és siker, de a szom
szed~kra is, meg a tavoli videkeknek is alkalmuk nyílik szomjuk oltására" .53 
Guarmo hangsúlyozza most is, hogy ez minden időben a szabad és békés 
társadalmak előjoga volt, és a retorikát ismét az ember földi hatalmának 
kritériumaként mutatja be: „Mert amikor a halhatatlan Isten az embert 
az. ér~elemben. és ist~nsé~b~n osztályosát, minteg'!/ föfdi istent megalkotta'. 
a~i. kepes meg1smerm a földi dolgokat, a tenger vilagat, az égieket és azon 
~uhakat, (tudta,) hogy ugyan mire szolgáma annyi és olyan nagy dolgok 
~smerete~ mel~ek _kü~önben holt dolgok lennének, ha a tapasztalást, a lélek 
mdulata1t, szandeka1t nem tudná kifejezni, és másokkal is közömi."54 A 
J.anus hallotta prolúzióban Guarino talán még jobban hangsúlyozza a reto
ri~a egy~temes ~zer~pét. Szin,te megúj~mak, a ~örög szofisz~ika tételei, a 
szo Guarmo szermt is „egyarant tud bizonyitam hasznosat es veszélyeset 
becsületeset és becstelent, méltányosat és méltánytalant" .55 Ez azonos avval' 
hogy az emberi beszéd képes „a gyengébb ügyet hatalmasabbá tenni"'. 
Ebbe.n a Janus csodálta prolúzióban merül fel először a grammatika és 
reto:1ka, közö~t a diale~ti~a szerepe, mely „a serdülő ifjak elméjét ékesíti, 
meressze teszi, azonnali valaszra képesekké, kötésre és oldásra alkalmasak
ká".56 A Janus füle hallatára elmondott beszédben az is világossá válik 
hogy a filozófia Guarino számára elsősorban természetfilozófia és moráli~ 
bölcselet: Ez aukt.orokra ,lefordítva az.t jelenti, ~~gy Pliniusra, Senecára 
Ptolema10szra, Arisztoteleszre, Lucretmsra, Mamlmsra, Ciceróra és Plu-

5: Vö. R. SABBAD!NI: Una prolusione~ i. h. 34. - A szavak maguk: „Artium commen
dat10 et adolescent1um ad eas exhortat10 Guarini Veronensis" uo 34 1 2 oszlop 

• 53 A ~agy jelentőségű szöveg így hangzik: „qui cum quaqu'a v~rs~· b~lla fere. civi
ha saevire tot~gue sub ~:trma .coactai;n Hesperiam cernere, suam tamen hanc urbem 
Mu;iartm?- dom101hum et hberahum a~t~U?1 fonte~ instituit unde sibique suaeque civi
tat1 gloria fructusque. ~~nare~ ~t fimtrm1s: pant~r ac longinquis hauriendi facultas 
:praestaretur et occas10. Guanm Veronens1s Art1um commendatio. R. SABBADINI: 
i. h. 35. 1. 2. oszlop. 

54 .E.redetiben: „~am cum de~s i.mni.ortalis hominem, id est rationis divinitatisque 
part101:pem et quas1 quen.dam m terris deum formaret qui terrena, marittima, qui 
c~les.t1a superque caeles.tia co~?sceret, . quid tot tantarumque rerum cognitio alio
qum mt~r mortu~ prof~ss~t, ms1 sen~ll: illa, motus animorum consiliaque proferret, 
co~un1caret et m. a~1s ahorU?1 part101panda. ~iffunderet." I. h. 36. 1. 1. oszlop. 

. -.;\- mo~ern szofisztika s.zabalya: „ .. ut utilia et damnosa, proba et turpia, aeque 
et m1qua in communem v1tam commonstrare possemus" uo 

5~ A dialektprn feladata, hogy: „ ... adulescentes acuat'. audaces faciat, promptos 
exmtet et ad hgandum atque solvendum animet". R. SABBADINI: i. h. 35. 1. 1. oszlop. 
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tarkhoszra gondolt. Guarino utolsó szavaiban ismét hangsúlyozza nevelése 
.igazi célját, az állampolgári nevelést: „ ... az állam felemelkedésére és di-
csőségére tudjatok lenni. Befejeztem. " 57 · 

III. 

Mindez rövidesen visszhangzik Janus költészetében. Világos, hogy huma
nista és költői öntudata kezdeteinél állunk. Bizonyos metaforákat készen 
nyert: hogy pl. Guarino iskolája a Múzsák temploma és szálláshelye. Így 
könnyen érthető az igen korán, legkésőbb 1448 tavaszán írott monumentális 
epigramma, a Guarinóhoz írt dicsőítő ének (Epigr. 1. 181 ), alapvető metafora
sorozata, hogy ti. Guarino iskolája mostanában az egész világ számára, az 
összes népek szemében az, ami Apollón, Faunus, Ammon, Serapis szent jósdái 
voltak görögöknek, latinoknak, egyiptomiaknak. Azok kétes kérdéseikben, 
gondjaikban e szent helyekhez fordultak, most Guarino oltja az egész világ 
szomjazó szívének vágyát. Világos, hogy e mögött a kifejezés mögött a 
Ferrarába gyűlő egész európai ifjúság jelenléte, a Múzsák Ferrarában felé
pített szentélye, az embernek mint földi istennek fogalma - Guarino egy 
sor isten jósdájának szerepét foglalja el - és a retorika ama nagy hatalma 
áll, melyről Guarino most és korábban annyiszor szólt. 

Ugyanebbe a körbe tartozik az a mesterét magasztaló vers, mely szerint 
az ifjú költőnek nem kellene Jupiter serlege sem, nem „akarna isteni italo
kat inni", csupán azt a nektárt, amely Guarino ajkáról „csordul" (Epigr. 
I. 177). Sőt, egy harmadik, rendkívül finoman megírt vers is ugyanezt az 
isteni táplálékot emlegeti (Epigr. 1. 185). Itt Leonellóhoz fordul: nem a her
ceg dicső híre, tettei, nem gyönyörű városa vonzotta ide, hanem az az „étek" 
(cibus), amely fülét táplálja, s mely Guarino ajkáról „árad" (manat). 
A Janus jelenlétében elmondott prolúzióban még e kifejezések is előfordul
nak: Leonello a Múzsáknak olyan otthonát, a szabad művészetek olyan 
Castalia-forrását nyitotta meg, melyből dicsőség és gyümölcs „árad" (manat), 
és alkalmat ad közelieknek és távoliaknak, hogy „kortyolják" (haurire). 
Guarinónak számos megnyilatkozásából tudjuk - így pl. egy 1422-i, majd 
egy 1443-i prolúziójából is - , hogy e képzetek egy része homéroszi eredetű. 
Nesztórt dicséri Homérosz szavával, mivelhogy „nyelvéről méznél édesebben 
folyik a beszéd".58 Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a szentély, a Múzsa
templom is olyan kifejezés, amely a prolúziókon kívül is állandó szójárása 
volt Guarinónak. A Múzsák görögországi lakhelyére, forrására, hegyére, a 
Múzsák átvitelére vonatkozó humanista mítoszcsoport ez, mely összefügg 

• egy másikkal, a szó mágikus, váteszi hatalmával, az irodalom, írók „vissza
hívásának" „feltámasztásának" gondolatával. 

A Múzsák áttelepítése gondolatának hatalmas előtörténete van: az ókor
ban Lucretiustól, Cicerótól kezdve Vergiliusig és tovább, a humanizmus 

57 Guarino szavai: „ ... ut et vobis honori et amicis utilitati et rei publicae emolu
mento ac laudi esse possitis. Dbci." I. h. 37. l. 1. oszlop. 

ils 1422: Oratio Guarini Veronensis recitata in principio lectionis de Ciceronis Offi
ciis. MÜLLNER: i. h. Ila. 29 l; 1443: Guarini Veronensis in lectione rhetoricae ... 
MÜLLNER: i. h. VII. 305. 

24 

korában Petrarcától Guarinóig és tovább! A Múzsák áttelepítésének for
mulája Janus korában már a kulturális újítás bőven rétegezett, sokszerű 
metaforája volt. Guarino is többször használta egészen jelentéktelen embe
rekről is szólván, pl. egy padovai jogász, Antonio Baratellával szemben, 
aki azután versben viszonozta ezt hasonló bókkal Guarinónak.59 A fogalom 
keletkezése azonban mégis csak összefügg a humanizmus leghősibb kor
szakával és a római történetnek is döntő szakaszával, mivelhogy a Múzsák 
áthozatalának eszméje mindig egy meghatározott történeti pillanatban 
merül fel. És e formulát J anusnál is ez a komolyság teszi naggyá. Rómában 
például abban a pillanatban merült föl az eszme, amikor kiderült, hogy a 
hódító Róma kulturális tekintetben hátrább van a meghódított Görög
ország kultúrájánál. Ekkor keletkezik ilyenszerű átvétel révén a Scipiók 
körében az első magasrendű, görögös típusú római kultúra. Ennek az átte
lepítésnek igazi érdeme mégis későbbi. Elsősorban Ciceróra érvényes, 
aki történelmi jelentőségű kulturális tevékenysége által lényegében a római 
lovagságnak igyekszik nagyobb társadalmi súlyt szerezni a görögös művelt
séggel. Aeneas Sylvius Piccolomini, aki a humanizmus oly nagy propagálója 
volt Közép;Európában, 1449-ben Gregor Heimburghoz írt levelében ponto
san itt ragadja meg a kérdést. Előadja, hogy „Cicero gyönyörű beszédet tar
tott a görögöknek, minden hallgatója magasztalta, csak egy öreg görög 
könnyezett, mert úgymond minden görög művészet a latinokhoz 
vándorolt. Egyetlen dolog maradt meg nekünk, mint különlegesen otthonos és 
kedves, az ékesszólás, de Cicero ezt is elveszi tőlünk, és Itáliába viszi magá
val. Hát nem igaz ok ez könnyekre 1 " 60 Határozottan le kell szögezni, hogy 
Cicero közvetlen előzményre tekint vissza, Lucretiusra, kinek nagy művét 
éppen ő adta ki. Lucretius pedig az első nagy latin epikus, Ennius érdemének 
tekinti, hogy a Helikonról elhozta az „itáliai népek közé" az „örökké virító 
koszorút" (1. 117). Az epikus költészet áthozatalának Ennius-féle mozdula
tát Vergilius is már csak örökölte. A formula nála is több arcú. E képtípus 
például Vergiliusnál olyan fordulatot is őrzött, hogy a Múzsák viszik a költő
ket lakóhelyük folyóitól fel a szent hegyre, mint barátját, Gallust.61 

A másik változat az enniusi: hogy a költő viszi a Múzsákat (vagy koszorú
jukat) Itáliába, ahogy Lucretius fogalmazta meg. Így viszi hát Vergilius 
Minciushoz, s e passzus szöveghatását hangsúlyozta nemrég előadásában 
egy magyar kutató (ifjabb Horváth János).62 

E kép azonban a reneszánszban először Petrarcánál újul meg: e dicső 
emberi cselekvés, vagyis hogy a költőnek nevezett alkotó visszahozza az 
„elmenekült" vagy „elűzött" Múzsákat, vagy átviszi nyugalmasabb vidékre. 
Az egész humanizmus számára törvényadóan hangzik el Petrarcánál az 

59 L. Epistolari.o di Guarino Veronense. Vol. II. No. 745. 359. 1. 
60 Aeneas Sylvius Piccolomini története elmondva Gregor Heimburghoz intézett 

levelében, l. Eneas Sylvius: Der Briefwechsel, II. Abt. (Bd. LXVII.) No. 25. 79. l. 
61 Vergilius sorai a Bucolicában: „Tum canit, errantem Permessi ad flumina Gal

lum / Aonas in montes ut duxerit una eororum, / Utque viro Phoebi chorus adsurre
xerit omnis." P. Vergilius Maro: Buc;:olicorum VI. 64-66. sor. 

82 A pécsi, 1972. március 27-31-ig tartott Janus Pannonius-ülésszakon elhangzott 
s e kötetben is közölt előadásában HORVÁTH JÁNOS: Janus műfajai és mintái. 
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Africa IX. énekében Homérosz ajkáról a jövendölés a majdani „etruszk 
ifjúról" (229 - 32. sor):63 

Ille diu profugas revocabit carmine Musas 
Tempus in extremum, veteresque Elicone Sorores 
Restituet vario quamvis agitante tumultu; 
Francisco cui nomen erit ... 

Megindító és méltó öntudat szavai ezek, hasonlóak ahhoz, melyekben 
Dante bátran helyezte magát szívesen fogadott hatodiknak az antik kor 
nagy költői közé a pokol tornácán. Sőt van benne valami többlet: az tudni
illik, hogy nagy tettét viharos korban, „agitante tumultu" hajtotta végre. 
Mint látni fogjuk, Janus végső hivatásformulái egyikében éppen ezt a 
petrarcai mozzanatot helyezte új szférába, az irodalom számára kedvezőtlen 
magyarországi környezetet hangsúlyozva. 

Említettük, hogy Guarino sem fukarkodott e titulus osztogatásával, 
ami persze mindig utólag vált lényegessé vagy lényegtelenné. Még figyelemre 
méltóbb számunkra, hogy Guarino teljesítményét is többek között ebben a 
motívumban szemlélte és örökítette meg Janus a Guarino-dicsénekben, 
és csak ezután kapcsolta önmagához mint a fáklya továbbvivőjéhez. Külö
nösképpen alkalmas volt Guarino életpályája a Múzsák átvitelének formu
lájára, mert hiszen görög irodalmi tudását Konstantinápolyban szerezte. 
A modern kritikai irodalom Guarino megítélésében teljesen egységes e 
tekintetben: Sabbadinitől, Bertonitól Husztiig. A veronai mester a hellén 
szellem bevezetésével óriási cselekedetet hajtott végre. Görög tanításának 
hatékonyságát éppen Januson lehet a legjobban lemérni. Guarino oktatásá
nak hellén összetevője a látókör olyan kitágulásával járt, melynek követ
kezményei. szinte beláthatatlanok voltak. Huszti József - mintegy sajnál
va Janus Pannoniust el is tűnődött rajta: nem lett-e volna jobb, ha a 
fiatal magyar poéta Vittorino da Feltrénél tanul testi és lelki harmóniát, 
nem pedig Guarinónál nyugtalanító és boldogtalanná tevő görög problé
mákat.64 Mi is úgy érezzük, Janus életében döntő hatású lett a hellén kul
túra ismerete, de éppenhogy nagysága egyik legjelentékenyebb támaszté
kának tartjuk azt a lehetőséget, amit éppen a hellének adtak neki hori
zontja kitágítására, a lét kérdéseiben való elmerülésre. 

Hogyan látta tehát Janus a görög kultúra termékenyítő hatását Rómában 
és a jelenben s a Múzsák áthozatalát másoknál? Van egy korai, mondhat
nánk irodalomtörténeti jelentőségű verse Janus Pannoniusnak, amelyben 
a római irodalom kezdeteit ábrázolja. (Mikor kezdték először tisztelni a 
Múzsákat Rómában? Epigr. I. 76.) Itt nyíltan utal arra, hogy ez a nagy 
mozzanat görög példákra következett be: „a déloszi isten belopakodott a 
Városba, ésKasztaliaforrásaaTiberiszbe ömlött" (5 - 6. sor). Janus a római 
vígjátékkal és Plautusszal kezdi, hogy hirtelen áttérjen „az álmában a nagy 
Homérosszal eltelő Ennius" példájára (11 - 12. sor). Guarino - igaz - a 

63 KARDOS TIBOR: Petrarca e la formazione dell'umanesimo ungherese. Italia ed 
Ungheria. Budapest 1967. 87. 

64 Vö. HuszTI JózSEF: Janus Pannonius. 30- 31. 
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legjobban Vergiliust szerette, a latin nyelv tanításának alfája volt nála ez a 
szerző. De nagyon kedvelte Lucretiust, a legelsők között volt, akik másolatot 
szereztek· a De rerum naturából. Lucretius már idézett helyére vonatkozik 
Janus kitétele a Homérosz - Ennius viszonylatról, bár a formula, Janus 
kedvenc fordulata: a lélekvándorláson alapuló követésé. 

Janus korai éles irodalomkritikai érzékére mutat (amit Battista Guarino 
is kiemel az 1467-i levélben), hogy a Múzsák átvitele terén különleges szere
pet tulajdonít Cicerónak, méghozzá igen bátran fogalmazva. Guarino példa
képéül a hellén kultúra vívmányainak meghonosításában Cicerót említi, 
de úgy, hogy szembeállítja Catóval, Varróval, s kimondja (106-07. sor): 

Bölcsebb volt Cicero: az akhájok szó-tudománya 
Minden polgártársánál magasabbra emelte. 

(Csorba Győző ford.) 

Janus szinte teljesen hellénpárti. Szerinte bármi derék dolog termett 
Ausonia földjén, az mind görög gyökerű volt, Attikából származott. Még a 
nyelvrokonságot is ilyen értelemben fogalmazza újra: mondván, ho~y a 
római nyelv is a pelazg nyelvben leli ősét. Az annyiszor tapasztalt tipikus 
janusi fordulat ekkor következik be: Cato és társai azt hirdették, hogy a 
görög műveltség rombolja Róma erkölcsét, Janus szerin~ vis.zont. az ro~
bolta a római lelket, ha Athént semmibe vette. Éppen ezert b1ztatJa Guan
nót (114- 16. sor): 

... támaszd létre olyan sok 
Század után a görög Múzsákat, légy a dicsőség 
Első bajnoka ... 

(Csorba Győző ford.) 

Janus itt egybeolvasztja az „áthozatal" gondolatát a másik humanista 
mítosszal: az „újratámasztás"-éval. De a lényeg az áthozatal. Dicséri 
Guarinót, hogy Bizáncból Velencébe egészen másféle zsákmányt hozott; 
mint egyesek - értsd: a velenceiek 1204-ben - (300- 01. sor): 

Meg vagy rakva Kelet zsákmányaival, melyeket nem 
Mars isten szerzett, hanem áldott Béke nyugalma. 

(Csorba Ü1.JŐZŐ ford.) 

És hát eljut Vitéz panaszának ellenkezőjéhez, a petrarcai - guarinói 
vezérszólamhoz, tulajdon hivatásmegfogalmazása előzményéhez (320 - 23. 
sor): 

Visszavezetted Itália isteneit, kiket oly rég 
Száműztek, Teveled megtért szűz Pallasz, az álmot 
Bűvös pálcájával hintő Mercurius, sőt 
Elhagyván Helicont Teveled megtértek a Múzsák 

(Csorba Győző ford.) 
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S mennyire lényeges e képben is (és külön is hangsúlyozva), hogy az új 
guari_nói fo_:r~s ~em is e~yetlen medrű, de kétágú; Pallasz „ikertudománya", 
vagyis a gorog es a latm egyszerre. Janus nem all meg Guarino humanista 
áttelepítő hivatásának megfogalmazásánál, fejtegetései egyre alapvetőbbek. 
~ib<?.ntakozik belől~k az emberi~ég kultúrájának fejlődésrajza, sőt ennél 
i,s t~bb:, ~ hum~mzmu~nak mmt törté:'1-eti-művelődési alapjelenségnek 
alta~a~1o~ita~a. Szmte Gianozzo Mahnettivel egy időben pillantja meg a 
vallasi kmyilatkoztatások és a történetileg meghirdetett filozófiák folyama
~os ~sszefüggését. Jai;i~s szavai s~erint első pillanatra úgy tűnne, hogy 
altalaban csak a metafizika kérdésemek örökletességéről szól. De a kép maga 
szintetikusabb (69 72. sor): 

.. ~, amit egykor 
Egyiptomra hagyott Babylon s Egyiptom Athénre: 
Hogy kik az égiek és kik a szellemek és a halálban 
Lelkünk sorsa mi lesz, ki az isten, honnan a dolgok 
Roppant rendje? ... 

(Csorba Győző ford.) 

Janus nyíltan kimondja, hogy ez csupán az átadott emberi értékek egy 
részének tekintendő: „hogy föl ne soroljam mind" -- így fejezi ki magát. 
S egy-két sorral előbb „az anyag folytonos mozgásáról és nyugovásáról" 
és a „világkormányzó végzetről" ejtett szót. Tehát a nagymértékben deiszti
kusan fölfogott vallásfejlődést már ekkor párhuzamba állítja az anyag 
végtelen mozgásával és egy világkormányzó mechanikus végzettel, kény
szerű anankével, mely mind az emberi kultúra felbonthatatlan folytonossá
gában nyilvánul meg.65 Ha a filozófus értelemben felfogott humanista 
szerepe ilyen világtörténelmi érdekű, ismét visszakanyarodhatunk Guarinó
nak ahhoz a tételéhez is, hogy az ember, különösképpen a rétor, az értelem 
és a ~zó ereje által „földi isten". Ugyanis e kettős mítosz csoport, a Múzsák 
„átvitele" és a szó hatalmával rendelkező „földi isten" összegeződése 
konklúziója határozza meg pontosan Janus öntudatának kifejlődési irá~ 
nyát. 

IV. 

Lássuk közelebbről, hogy ki hát a rétor, a poéta, a filozófus a közép
korban és a korai reneszánsz idején? A középkorban a clercek, goliardok, 
akárcsak Alexandria rabszolgából kinőtt bölcsei vagy még az ókorban 
Cicero művelt lovagjai, roppant társadalmi feszültséget éreztek, és még 
őriztek valamit a természetfölötti költő mítoszából. A középkori goliardok 
Juvenalis nyomán azt vallják, hogy az igazi nemességet a „virtus" adja, 

. és a művelt papi, helyesebben papjelölti, clerc-rétegen kívüli „laikus" olyan 
mint a „vadállat" (brutus), mert a műveltséghez „siket és vak" (ad artem 

65 L. Janus Pannonius: Silva panegyrica ad GuarinUID Veronensem, 67-68. sor. 
Jani Pannonii Poemata, pars prima; Iani Pannonii opusculorUID pars altera. Traiecti 
ad RhenUID 1784, ed. S. TELEKI (a továbbiakban: TELEKI I, II). I. 6. 
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surdus est ac mutus).66 Valójában a vadállatokat megszelídítő, a Halál 
elrabolta, alvilágra szállt Eurüdikét visszahozni tudó Orpheusz, a Théba 
falait a Múzsák segítségével felépítő Amphión a középkorvégi gondolkodó 
Aquinói Tamás, de még inkább Dante költői erejével él emlékezetükben. 
A késői középkorban a már keresztényesült antikokat a biblikus alakoktól, 
például a „természete szerint keresztény lelkű" Vergiliust, az allegorikusan 
magyarázott Ovidiust a lantos Dávid királytól és Mózestől - akit Muszai
osznak is neveztek - alig lehet megkülönböztetni. A Szibillákat azonosnak 
vették a Múzsákkal. Egy szóval minden elő volt készítve történetileg 
ahhoz, hogy a világi költő és az emberi beszéden uralkodó szónok egyformán 
a prófétaszerű vátesz szerepkörét öltse föl: feltámasszon, megújítson, társa
dalmat, kultúrát teremtsen, embert szelídítsen, boldogítson, a sötétség és a 
pusztaság helyébe fényt dedtsen. 

Nos, ez az alak feltűnik Danténál, majd utána Boccacciónál, Bruninál, 
Filippo Villaninál, s ez utóbbi három a vátesz fogalmát már Dantéra vo
natkoztatja, aki a költészetet „a sötétség mélységéből a fényre hozta", 
talpra állította. Lényegében Dantétől Gianozzo Mannettiig, sőt még tovább 
is a sötétségben támasztott „fény", az „újraszületés", a „tavasz" teremtő 
képzetei vegyülnek az alkotói géniusz tüzes, felsőbb eredetű ihletének fel
tételezésével, az izzó felmagasztosulás, a belső erő s valami isteni kényszerítő 
hatalom fogalmával.67 

Nos, Guarino da Verona fiatal korában évekig élt Firenzében mély barát
ságban Leonardo Brunival, és ez nem maradt rá hatás nélkül. Egyetemi 
prolúzióiban s evvel párhuzamosan leveleiben is minduntalan előkerülnek 
a vátesz-költők mitikus alakjai. Az általunk 1419 - 1448-ig figyelemmel 
kísért egyetemi megnyitókban Horatius mitikus alakjai Orpheusz, Amphión 
az eredeti képletek szerint merülnek föl. Hozzá kell még vennünk a már 
nem annyira Homérosz, mint inkább Dante és Petrarca nyomán sze
replő nyugtalan felfedező Ulyxesnek, az értelem hősének emlegetését. 
Guarino konstantinápolyi mestere, Khrüszolorasz például teljesen Dante 
isteni érdemeinek ismertetőjeleivel mutatkozik. Khrüszolorasz „a nagyszerű 
bölcselő" (optimus philosophus) a görög kor nagy íróit „a halálból az életre, 
a homályból a fényre, a némaságból a szólásra hívta vissza" .68 A Guarino
dicsének hőse Janusnál legalább ennyi, ha nem több. A janusi Guarino 
nem valami iskolamester, de élő lexikon. Janus szövege alapján is világosan 
kikövetkeztethető (amint Sabbadini épít is erre), hogy a hét szabad művé
szetből főként a trivium anyagát, a grammatikát, logikát, retorikát adja át, 

66 A nobilitasról szóló verseket 1. Carmina Burana, ed. A. HILKA- 0. SCHUMANN. 
Heidelberg 1930. Bd. I. no. VII. 8-10. l.; II. Bd. 11. l.; a kérdésről: KARDOS TIBOR: 
Deákműveltség és magyar renaissance. Századok 1939. 337. - Juvenalis tételének 
útjára vö. M. MAN!TIUS: Beitriige zur Geschichte römischer Dichter im Mittelalter. 
Philologus LIV (1891) 360-61. 

67 L. Filippo Villani: „ ... ex abisso tenebrarUID erutam evocavit in lucem, dataque 
manu prostratUID erexit in pedem". Le vite di Dante, Petrarca, e Boccaccio, raccolte 
da ANGELO SOLERTI (Storia Letteraria d'Italia). Milano é. n. 82-83. A többire uo. 
passim. 

68 Khrüszoloraszról Guarino: „ ... beneficio, industria, studio et doctrina tot ma
gnos homines ex obscuritate ad lucem e morte ad vitam e silentio ad praedicationem 
revocatos intuemur." Epistolario. Vol. I. no. 667. 215. 1. 
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s mindezt a legszívesebben és a legeredményesebben a költők és néhány 
prózaíró olvasásán mutatja be. Janus szemléletében Guarino azonosul 
költőivel, ő maga is költői géniusz, ·szívében „numen" -t hord, „mint nagy 
Apolló" (magni sed Apollinis instar) (22-24. sor): 

·Mert ha a költők és a Sibyllák révületükben 
Isteni tűzzel teltek meg, mint vélte az ős hit, 
S így látták a jövőt és tudtak dalra fakadni: 
Mit gondoljunk Rólad? ... 

(Csorba Győző ford.) 

Kétségtelen, hogy Guarino e rendkívüli, kettős rétori-váteszi mivoltában 
munkássága által poétává, vátesszé szenteli azokat is, akik hallgatják. 
Guarinót megerősítette ebben a „numen"-hordozó szemléletében, hogy 
mint említettük Cicero is vallotta mindig: a Múzsák a kultúra teljességét 
jelentik. Janus kezdettől fogva csodálta Guarinót, műhelyét jósdának 
tekintette, szavát isteni éteknek és italnak. Meghirdeti, hogy amiként Camil
lus megmentette Rómát, úgy fogja megmenteni Guarino Róma nyelvét. 
A feltámasztás aktusát nála szebben senki nem fogalmazta meg: „Te vissza
hívod az Anyát, hogy csókolja meg Gyermekét" (Guarino-dicsének, 1028-
1029. sor). - vagyis visszahívja az antik kultúrát, hogy adja át szereteté
nek mintegy mágikus jelét, a csókját a jelennek. A fiatal magyar poétánál 
Guarino valóban „földi isten", ha annál is nem több: azonosul a neoplato
nisták „abszolút szellemé" -vel. Nagy dicsérő költeményének végére Macro
bius Saturnaliája nyomán egy naphimnuszt iktat; ezért is, de orfikus el
ragadtatása, plutarkhoszi rajongása miatt is azt a benyomást kelti, hogy 
költeményét újplatonista szemlélet szerint alakította ki: „A végtelen világ 
nem hord magában előbbvaló dolgot, mint a Nap. A Nap Juppiter szeme, 
a világ értelme, a fény kútfeje, a dolgok mérséklője, az ég szíve, az éther 
lelke, a csillagok ura, a forgó egek kimérője, érzéket adó, élők éltetője, szüle
tők csíráztatója, kincseket ajándékozó, kincseket osztogató, földnek és víznek 
termékeny hitvese, végzetek irányítója, legfőbb isten s minden isten együtt ! 
Már akár Attüsznak nevezze a frígiai, Adonisznak a föníciai, mint Mithraszt 
imádja a perzsa, Szerapiszként tisztelje Pharosz, vagy Pánnak nevezze 
Thegea és Memphisz Oziriszként sirassa."69 

Nos, mindenekelőtt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a már említett, 
a guarinói jósdát magasztaló korai vers is csupa napistent emlegetett, az 
itt nem szereplő Apollónt, és az itt is szereplő Pánt és Szerapiszt. De ez a 
minden istent egyesítő Nap éltet és pusztít is, néha elbúvik nappal is, és el
tűnik minden éjjel, Guarinóról viszont így ír (Guarino-dicsének, 938 - 39. sor): 

Más a te fényed: a testnél-több 1 élekre sugárzik, 
Nincs fogyatéka, sohsem lankad meg szép erejében. 

(Kardos Tibor ford.) 

69 L. Janus Pannonius: Silva Panegyrica 920- 30. sor: TELEKI 1. 51-52; vö. 
KARDOS TIBOR: Janus Pannonius bukása. Pannonia (Pécs) 1935. 128. 
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Vagyis éjjel-nappal tündöklik, és mint szellem az emberi elmére világít. 
Lényegében Janus az újplatonista legfőbb szellemet tulajdonítja Guarinónak, 
annál is inkább, mert hiszen ez a filozófiai iskola a Napot a legfőbb szellem 
szimbólumának tekintette. Érdemes megemlíteni, hogy ennek az abszolút 
szellemnek Janus két oldalát is elénk tárja: ereje Apollón és Dionüszosz al
kata szerint bontakozik ki egyszerre: „Bacchus thürszosza, Phoebus lantja 
megint miközénk jött." 

Szemmel látható, hogy Janus úgy osztja meg Guarino szellemi tevékeny- 0 

ségét, hogy abban benne rejlik a költők istenének, Apollónnak fénylő rendje 
és harmóniája, mesteri tudása s a ditirambusok Dionüszoszának elragad
tatott ihlete és bősége. Említettük, hogy Janus naphimnusza Macrobius 
Saturnaliája nyomán készült, de ez is és az egész mű is plutarkhoszi ihletésű, 
azé a bölcselőé, aki mind Guarino, mind Janus életében oly fontos jelet tett, 
és aki Phoibosz Apollónnak volt a papja Delphiben, és már csak ezért is, 
de meg eredendő meggyőződésből is, platonista. 

Csodálkozunk-e, ha ezek után költőnknél a Guarino vagy Valla típusú 
géniuszoknak, e „halandó földi isteneknek" halála szinte elviselhetetlen? 
1457-ben, Valla halálakor Cicero Tusculumi beszélgetéseinek egy helyét hasz
nálja fel önállóan. Keserű daccal veti oda: a holló, a szarvas századokig él? 
De Valla meghalt! Hát vannak istenek? (Epigr. I. 134.) S mikor 1460-ban 
távozik az élők sorából mestere, azt írja róla sírversében: „méltó lett volna 
rá, hogy örökké éljen." Élesen mondja ki a dicsénekben, hogy mire tanított 
a Guarino-iskola: hogy a tanítványok vetkezzék le az emberi állatot, hogy 
nyelvükben és szívükben igazi emberekké váljanak, sőt, „a halált legyőz
ve, megtanítasz legyűrni a végzetet, és megmutatod az utat fel a magasba" .70 

Nem lehet vitás, hogy Janus Pannonius versgyu.korlata az oktatás kora• 
reneszánsz, illetve Guarino-féle formájából nőtt ki, aki minden újítása, vala
mint a görög tanulmányok bevezetése mellett is tovább folytatta, sőt fokozta 
a középkorvégi stiláris gyakorlatokat, azok verses túlsúlyát.71 Mindaz, 
amit tudunk oktatása formáiról és tárgyáról, megerősíti ezt, főként pedig 
az az értékelő-apologetikus levél támogatja, amelyet Guarino fia, Janus 
szobatársa, Battista Guarino írt a magyar költőről rokonához, Giovanni 
Bertuccióhoz 1467. ~,prilis 5-én. Ebből először is kitűnik, hogy Janus ta
nulmányai eredményességének próbájául „gyakorlás kedvéért adta fejét a 
versírásra, és néhány év alatt végtelen sok költeményt adott ki" .72 

De az is kiviláglik, hogy mindez a legszorosabban össze volt kötve két 
alapvető oktatási követelménnyel, a memóriagyakorlással és a cicerói szó
noklattani követeléssel, hogy a szónokjelölt bármikor bármiről jól tudjon 
előadni ezúttal természetesen versben. A kettő szorosan összefonódik, 

10 L. Janus Pannonius: i. m. 813- 16. sor: TELEKI I. 45-46. 
71 A középkori iskolai gyakorlatról KARDOS TIBOR: Deákműveltség és magyar re

naissance. Századok 1939. 315-17. - Guarino konzervativizmusáról a nevelésben 
R. SABB.A.DINI: La scuola e gli studi di Guarino Veronese. 79-82 és passim. 

12 L. Battista Guarino: „ ... exercitation!s gratia animum ad scribendum appulit, 
infinitaque paucis annis carmina edidit." ABEL: Adalékok 207. - Ehhez azonban 
hozzá kell fűzni, hogy a pillanat nehezen dönthető el, mikor vált a gyakorlat játékká, 
és a játék komoly alkotássá. Battista Guarinónak érdekében állt pl. Janus erotikus 
verseit merőben „gyakorlat"-nak beállítani. 

31 



mert aki az antikok prózai és költői. megoldásait kívülről, azaz emlékezetből 
tudta, méghozzá nemcsak összefüggésükben, de fordulatokra, sőt elemekre 
bontva, az a Guarino megkívánta hajlékonyságot képes volt összekötni a 
c~ce~ó~,minden~ől való r~~tö~zéssel. ~z a k~t~ős módszer a diákok átlagának 
reszerol nem tetelezett föl tobbet, mmt haJlekony fogékonyságot, ezért vált 
költővé mindenki Guarino iskolájában és körülötte, jogászok és orvosok 

. teológusok, diplomaták és katonák. Eredetileg Janus is ilyen módon é~ 
eredménnyel ment volna keresztül Guarino iskoláján, mint a magyar állam 
élén álló szűk kormányzó csoport nagy célokra választott gyermeke. 

Azonban Janus sokkal de sokkalta nagyobb képességűnek bizonyult az 
átlagnál. Battista mindenekelőtt Janus hihetetlen memóriakészségét említi· 
b~rmily anyagból kérdezték is, olyan „kész emlékezettel rendelkezett'. 
mmtha a szöveget írásban látná maga előtt". Iskolatársa azt írja róla, hogy 
soha „semminemű mesterséges eszközt igénybe nem vett" (nullo artificio 
adiutus), vagyis a középkori jól kidolgozott mnemotechnikai eljárások 
semelyikét se~ vette igénybe, hanem mindenre „jó természeti adottságával" 
(naturae bomtate) válaszolt.73 Gyakran megpróbálták nehéz helyzetbe 
hozni: valamelyik humanista, Janus által nem ismert költő verseit futották 
át egyszer. Ő pedig a legcsekélyebb ingadozás nélkül azonnal felmondta. 
Tehát Janusnál a legmagasabb fokon adva volt a kifejezés készenléte emlé
kezésmodellek alapján úgy, ahogyan a humanista esztétika Petrarca nyo
~án vallotta: a költészet rétjének számtalan virágáról kell gyűjteni a 
virágport s mézzé alakítani. Battista Guarino azt is kiemeli hogy Janus 
új költeményeinek készülő anyagából is ezer sorokat halmozott' fel emlékeze
~ében, s a_ztán leült és egyszerre leírta. Ez a rendkívüli emlékezőtehetség a . 
Jelek szermt egyszerre volt vizuális és auditív, a kettő könnyedén válta
kozott nála. Ami a másik, evvel összefüggő képességét illeti, Battista Gua
rino erre is meggyőző megfigyeléseket tud felhozni. A magyar poéta játék
ból és az iskola módszerének megfelelően úgy készített versgyakorlatot, 
ho~y provokálta tanulótársait: kérte, javasoljanak valamilyen témát, 
amiről ott helyben verset írjanak. És diktálni kezdett nekik, oly sebesen, 
hogy tollal nem bírták követni „olyan éles és kész volt elméje a vers
alkotáshoz" .74 

Ez a tevékei:iység világosan a középkori és középkorvégi versgyakorlatból 
bontakozott k1, a certamenek, invectívák, zsánerképek iskolai világából, de 
olyan versek támadtak belőle Janus kezén, mint a Szelek versenye, támadó 
epigrammái és erotikái.75 Janus iskolai költői tevékenységének kronológiai 
kibontakozását meg is tudjuk valahogy közelíteni. Elfogadva Janus mono
grafusának, ~uszti Józsefnek azt a feltevését, hogy a fiatal magyar éppen
hogy csak átismételte, átfutotta a kiejtésre, ortográfiára oktató bevezető 

73 I. h. 206. 
• 74 ~.attista Gµarino: „Quid illud quam acuti, quam prompti ad versus faciendos 
mgenu argumentum?" Uo. 

75 Hogy az „Eranemosz" iskolai dolgozat, arra vonatkozóan vö. HUSZTI: i. m. 70-
77. A középkori iskolai verselés tematikájára és Janus kezdeti költészetére vö. KARDOS 
TIBOR: Janus Pannonius arca. Bevezetés a Janus Pannonius versei e. kötethez. Szép
irodalmi Könyvkiadó, Budapest 1972. 19- 21, 39-41. 
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kurzust,76 joggal feltételezhetjük, hogy 1447 őszén már részt vehetett Guari
no akkor kezdődő nyelvtani évfolyamának úgynevezett módszertani részén. 
Ugyanis a fiatal magyar 1447 tavaszán érkezett egy Rómába menő magyar 
követséggel, és a mester, Guarino nyilván azonnal gondozásba vette már 
akár ferrarai házában, akár egy veronai - valpolicellai nyaraláson. A mód
szertani grammatikai előadás 1447 őszétől pedig már bevezette őt a vers- és 
szónoklati gyakorlatok elemeibe, tanult prozódiát, metrikát és szóképzést, 
melynek oly nagy szerepe lett éppen nyelvgéniuszt eláruló képességei 
miatt.77 Ebben az első iskolai évben még nem olvastak rendszeresen klasszi
kus szerzőket, de bázisként a fentebbi feladatokhoz sokat tanultak kívülről 
Ciceróból és Vergiliusból. A következő évben, vagyis 1448- 49-ben Janus 
már minden bizonnyal a történeti nyelvtani kurzus előadásait hallgatta, és 
vele párhuzamosan, a latin auktorok olvasása mellett, elsajátította a görög 
nyelv elemeit. Battista állapítja meg, hogy egyetlen év alatt tanult meg 
görögül úgy, hogy már vagy egy kötetre valót fordított is. 1449- 50-ben 
már a dialektika elveit és a retorika rendszerét tanulta. Az 1450. évi jubi
leumi verssorozatában ·biztos nyomai vannak a dialektika ismeretének. 

Mindezt tekintetbe véve, az első olyan versei, amelyek a többihez képest 
kiugrottak az általános iskolai gyakorlatból, bizonyos monumentális 
epigrammák, melyek Guarino 1447. évi őszi prolúzióját visszhangozzák, 
nem készülhettek később 1448 tavaszánál. Monumentális epigrammáinak 
első sorozatában a kölcsönszavak is főleg vergiliusi eredetűek. Annak a 
házassági dicsőítő költeménynek tehát egy nagyarányú epiko-panegirikus 
munkának a két éneke, melyet Leonello D'Este már korábban kötött 
házasságára írt, csak 1449 50-ben készülhetett, mivelhogy a herceg 1450 
októberében már halott, és Battista Guarino szerint ekkor abbahagyta 
a munkát a harmadik éneknél.78 A Guarino család egy orvos barátja 
annyira gyönyörködött Janus verseiben, hogy mikor hozzájuk látogatott, 
mindig látni és hallani kívánta Janus készülő költeményét; úgy vélte, hogy 
a benne leírt ünnepi játékok és a tudatos követés okán mintha csak Vergi
lius Aeneisének az V. énekét olvasta volna.79 Ha pedig az 1450. évi jubileumi 
búcsúra írt versciklust olvassuk, azokon már nemcsak a dialektika tökéletes 
ismerete, de Martialis szerkesztési módja és modora is átcsillog. 

Egyébként Janus szatirikus verseinek elemzése arra a következtetésre 
juttatott, hogy Martialis indítékai mellett jelentékeny, bár elmosódottabb a 
Juvenalisra való emlékezés. Kétségtelen, hogy Guarino az ún. történeti 
nyelvtani előadások szakaszában módszeresen olvasott tanítványaival 
Vergiliuson kívül Statiust, Lucanust, Ovidiust és mellettük Juvenalist. 
Mégis éppen Lucanus és Juvenalis a fiatal magyar poétánál bizonyos tekin
tetben magyarországi útipoggyásznak tűnik fel. Mindkettő a középkorvégi 
iskola alapvető szerzője, s ez egyformán kiderül a pécsi egyetem XIV. sz. 

7s Vö. HuszTI: i. m. 17. 
77 Janus Pannonius: Silva Panegyrica 520- 34. sor. 
78 Ehhez vö. KARDOS TIBOR: Janus Pannonius reneszánszkori értékelése és költői 

metódusa. Akadémiai Kiadó, Budapest 1972. 16- 19, 34- 35. 
79Uo. 
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végi prédikációiból80 vagy Vitéz János Leveleskönyvének Prológusából.81 
" Az adott szerzők mély hatása elsősorban politikai: a polgárháborús atmosz

féra, elvadult harc a hatalomért, züllött közállapotok voltak azok, melyek a 
a XIV- XV. századi olvasókra annyira hatottak. Vitéz ábrázolásában (Lu
canusra, Senecára hivatkozva) Magyarország a testvérharc, az egymás gyil
kolása, a gaztettek, a zűrzavar, a vas hatalmának korszakában él, s ez az 
ábrázolás megfelel az Ovidius ábrázolta vaskornak és Juvenalis hírhedt „kilen
ced" korának.82 A Leveleskönyv kiadója, Ivanich meg is jegyzi marginálisan, 
hogy a „szatirikusok közül" az ő napjaiban „főleg Juvenalist" olvassák. 83 Ja
nus bizonyosan hozott magával emlékeket a délvidéki forradalmi gúnydalok
ból, a hazai középkori iskolából, nagybátyja gondolataiból, örökölt olyan ma
gatartást, mely őt eleve a szatirikus kifejezésformákhoz terelte. És megta
lálta Guarino iskolájában is ezeket a szerzőket és ezeket a témákat. A görögös 
Guarino mindenesetre sokkal szabadabb szellemű volt, semhogy óva intett 
volna Martialistól, mint Aeneas Sylvius Piccolomini, aki közben buzgón kö
vette - igaz, hogy korábban. Sőt a Martialist nyíltan követő Beccadelli 
(Panormita) mellett írásban egyedül ő állt ki hirdetve a művészi kifejezés 
mindenekfölött való jogát egy olyan pillanatban, amikor a Hermaphroditust 
Ferrara utcáján nyilvánosan elégették. Szerinte ez a mű Giovanni Lamolához 
intézett levele alapján „eszesen, csiszoltan, tárgyának megfelelően van meg
alkotva",84 Guarino pontosan tudta, hogy Beccadelli műve kihívás, a „ké
kek és aranyak", a cukros angyalok esztétikájával szemben. De ő Lukianosz 
lelkes fordítója, Plautus és Terentius magyarázója, nyilván jól ismerte 
Beccadelli kapcsolatát Martialishoz is. A nagy római szatirikus ismert 
volt Guarino legszűkebb tanítványi, baráti körében. Francesco Barbaro 
éppen Beccadellitől kért egy Martialist másolás céljából. 85 Sőt, házában 
meghívott vendégek előtt Gasparone Barzizza nagy előadást tartott Marti
alisról. Így hát feltétlenül megvolt az a közvetlen humanista háttér, mely 

" lehetőséget adott Janus zseniális eszményválasztására, mert alig vitás, 
hogy egészen a kései elégiákig ebben a műfajban alkotta meg költészete 
remekeit, bár hajlandók vagyunk elismerni a hála és szeretet nagy énekét, 
a Guarino-dicséneket is. Janus verse Martialishoz való kapcsolatáról (Epigr. 
I. 241) rendkívül tanulságos, s bár sokszor idézték, úgy látszik, kevéssé vált 
analízis tárgyává. Ezért is adjuk prózai fordításban, hogy az eredeti 
költői szándék ne süllyedjen el az áttétel örvényeiben: 

80 Lucanus és Statius magyar földön, a pécsi egyetemen, vö. KARDOS TIBOR: A 
Pécsi Egyetemi Beszédek és a humanizmus. Pécs 1967 . .Jubileumi Tanulmányok, I. 
141. 

81 A különböző, akkor olvasott szerzőkről és a .Juvenalis-divatról 1. Ivanich Pál 
bejegyzését Vitéz: i. m. Prol. II. 14-15; vö. KARDOS TIBOR: Deákműveltség i. h. 
484- 85. 

82 A „kilenced kor"-hoz vö. HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY: Decimus .Junius .Juvenalis. 
Bevezetés a D . .Juni .Juvenalis, Saturae bilingvis magyar kiadásához. Budapest 
1964. 15-34. 

83 Vö. a 81. jegyzetet. 
8' L. Epistolario. Vol. I. no. 346. 703. 1. 
85 L. Francesco Barbara: Centotrenta Lettere. A cura di R. SABBADINI. Salerno 

1884. 53. (1451 augusztusa táján történt.) 
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Te váteszek legjobbja, csiszolt Martialis, 
Játékok atyja és atyja élcnek, 
Semmi-verseké és elmésségeké, 
Kinek sziporkájához képest még Plautus is alantas, 
Ahogy csak tudlak, követlek könyveimben. 
Nem kell Phoebust, sem Múzsákat hívni, 
Hogy szándékaimban gyorsan segítsenek. 
Téged kérlek egyedül az istenek közül, 
Kérlek, bár versenytárs poéta volnék, 
Ne irigyeld tőlem támogatásod. 
Sőt ha igaz ítélete a hallgatag 
Bölcsnek, ki hitte, hogy egy lélek 
Sok tagba ömölhet majd által, 
Ha Ennius szent Homérosszal vegyülhetett, 
Miután megszűnt a fenséges madár 
Tarka tollát a csillagokhoz emelni, 
ú gyan nem bánom én, ha elméd 
Lényembe ömlik át egészen; 
Sajátomat, hidd el, szívesen elbocsátom. 

Csak éppen megemlítjük, hogy mindezt kiegészítette egy rövidke epig
rammával, melyben könnyedén áthárítja a felelősséget Martialisra és ugyan
akkor finoman büszkélkedik: ha őt olvassák, nem Martialis az, dehogy! 
csupán annak majmocskája. (Epigr. I. 37.) Nagy Martialis-verse azonban 
sok szempontból kimagasló értékű vallomás. Hirdeti Martialisról, hogy ő 
is vátesz (hiszen erkölcsi ítéletet fejez ki). De azt is sugallja, hogy a váteszi 
mi volt és a játék jól megférnek. Így születik az „isteni játék". Megvallja, 
és ez döntő jelentőségű, hogy Plautus nagyon tetszik neki, s mindez persze 
közel hoz bennünket a Thalia-vers megértés~hez, hiszen Thalia a szabados 
vígjáték és a Martialis-féle szatirikus vers múzsája egy személyben. A Marti
alis-vers alapján világosnak tűnik, hogy a könnyed, iskolai hangulat Janus 
alkotásaiban természetesen talált modellre Plautusnál, illetve Martialisnál, 
és az utóbbi felelt meg jobban hajlamának. 

Nem kevésbé jelentős, hogy Janus elutasítja immár a költészet segítő~ 
isteneit, Apollónt éppúgy, mint a Múzsákat, nyilván köztük Thaliát is: 
Martialist hívja segítségül „egyedül az istenek közül". Ez pontosan megfelel 
Guarino „földi isten"-ének. Annál inkább, mert nem is orator, hanem a 
köveket is megmozgató költő-hős, vátesz a „földi isten". Janus, minekutána 
pompásan jellemezte Martialis költészetét, valóban martialisi módon foly
tatja, mikor megkéri, hogy bár versenytárs lenne ő is, a nagy római költő 
ne irigyelje tőle támogatását. Ez a viszonylat (a féltékenység) Martialisnál 
sem éppen ismeretlen, de a római és a reneszánsz irodalmi életben általános. 
E martialisi fordulat után következik a kérés, melyben Janus a püthago
raszi lélekvándorlást hívja segítségül, és ismét példaként említi a Homé
rosz Ennius-féle lélekvándorlást, mely már római irodalomtörténeti tárgyú 
versében szerepel. (Epigr. I. 76, 11 - 12. sor.) Sőt, a Guarino-dicsénekben 
megismételi: Guarinót magasztalja, hogy szenvedélyes szorgalmával hatolt 
be a költészetbe, nem úgy, mint Hésziodosz, aki nyájat legeltetett a hideg 
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Aszkra völgyében vagy pedig mint Ennius, akibe álmában hatolt be Homérosz 
árnya, hogy felriadva elk~zd~e diktálni csatáit (2~ -;- ~9. sor.)'. Szóv'.11 e vers~ 
ben jelen van mindaz, ami a fiat~l ~anus sze.mpo.i:it1~bol fontosna~ b1zony~lt. 
utánzás, újraképzés, egyenran!?usag, egyfa1ta fo~d1 ,halhatatlans~g.'. Gu_anno 
tanítása és felsejlik az az út is, amely Juvenahs es Plautus kozott eppen 
Martiali~hoz vezette a zsibongó ferrarai diákközönség poétáját. 

Ez bizonyos elszakadást jelentett a hazai sugallatoktól, melyek újból 
és újból visszatértek őt nyugtalanítani. De létrejött-e valóságos elszakadás a 
hazától 1 Amikor nevét viszonylag korán megváltoztatja, talán még 1448-
ban úgy érzi, védekeznie kell az önvád ellen. A Nevének megváltoztatásáról 
(Epigr. I. 130) című epigrammában világosan az olvasóhoz fordul (lector 
amice) mondván, hogy ha a „pagina", vagyis az irodalmf szöve9 Janust 
jelezne szerzőül, aki pedig Joannes volt, akkor erre a valtoztatasra n~m 
valami gőg vitte rá (irodalmi manír), hogy megvetette volna '.l'z olyannyira 
„nemes" nevet (Hunyadi János és yitéz János ne':,ét,, .a tiszta. apos~ol, 
János nevét). Más okból történt! ,A ~~zsa: keresztel~e ot u1ra, J'haha ,;k~sz
tette" (compulit), „akarata ellenere. \mv1tum) n~venek, m~gvalto;tatasara, 
amikor megmosta" (lavit) az aom toban, vagyis a Muzsak tavaban. Iro
dalmi név ez tehát! Persze nemcsak ezt adták mintegy felülről, akarata 
ellenére hiszen az eredeti Jánost is így adták, megkérdezése nélkül. S ahogy 
a keres;tvíz lemosta az eredendő bűnt, most is egy ilyen tisztí~ási folyamat~a 
utal valamiféle új lénnyé való alakításra, amikor azt mond]a, hogy Thaha 
iste~ő „megmosta", azaz mint tisztult lényt, ifjú k_öltőt be'.1vat~a ~ szent 
közösségbe. A Pannonius név, mely a Janushoz tarsul, alig, ~etseges, .a 
hazát jelenti: a szülőföldet és a tágabbat egys~erre. Mag~ Ir]a egy; ~1s 
epigrammában (Epigr. I. 215), hogy a hely, ahol szulet~tt, ami ma.S~l~vom.a, 
az egykor Pannónia volt. Te9yük_ hozzá: Janu~ koraban klassz1mzal~ra, is: 
de hivatalosan is Magyarorszago;- Jelentette a ~oztudatban. ~agy~r kiraly1 
oklevelekbet1 (s még előbb Bizancban) nevezik az uralkodot mar a ~I. 
században „rex Pannoniae"-nek, és a Velencével a dalI?á~ városokban v1,as
kodó magyar alattvalókat, vitézeket a Marcellus-dicsen~kben ugyan~?Y 
nevezi Janus (acres Pannonios). Így hát szülőföld és tel3es haza egyutt 
leledzett e klasszikus vezetéknévben: Pannonius.86 

0 Tehát szó sincs arról, mintha Janus a hazáról megfeledkezett vo1?a! 
De a politikai-diplomáciai jelleg~ sz.~rep s. ~z e célbó} ':aló hu.~ ~~usta 
kiképeztetés a magyar állam egyik kozponti or~elye ,s~a!n~ra e ~o~to1 be
avatással lényegesen megváltozott. Jan~s emberi meg1telesenek kozeppon.t
jába immár alkotó tehetsége került. Am1ko,~ a tos~kán Pros:per elcso~a~koz1~ 
(Epigr. I. 148)~ hogy olyan „durva föld ,(rudis t?rra) il~en „ge~mszt 
(ingenio) támaszthat, Janus magyar voltaban melyen sertve valaszol: 

86 Magyarország a bizánci íróknál már a X. századtól hordja a „:f'.annónia" r;evet 
(Ilavvovla). A magyarok hasonlóan paeonok vagy panno~o~ (Il<:wve<;! Ilavvovtoi): 
Ugyanígy a XI. századi magyar királyi oklevelekben (nyilvan b1zánc1 :- velencei 
hatásra). Vö. MORAVCSIK GYULA: Die archaisierend~n,Namen des Ungar~ m ,Byzanz. 
Studia Byzantina. Budapest 1967. 321- 22. - A Bizancban ta~ult ~u?'r~o ig_:y hall
hatta ezt a császári szolgálatban álló, diplomáci?'i szolgála~o~at is t~!Jes,~tő Kh:·usz~l~
rasztól. Tanítványa, Janus Pa~onius _a V elencev:el Dalmacmban k:izd?, mag~ ar "ite
zeket így nevezi: „Illi Dalmatims spohabunt urb1bus acres Pannomos. I. m. 2814-
15. sor. 

36 

„ 

bárhol születhetnek „ostobák" és olyanok is, „akiknek forró szíve ragyog" 
(quorum fervida corda micant). Majd folytatja: „Lám Démokritoszt a 
pásztori Abdera szülte, a gyengéd Vergiliust a kövér Mantua földje." És ha 
ez nem lenne elég, akkor Prosper vesse csak össze kettejüket, ki honnan 
származott és milyen. E vers legizgatóbb mozzanata azoknak emlegetése, 

akiknek forró szíve ragyog". Nos, hogy Démokritosz a marhalegelőiről 
hlres Abderából származott és vitte oly sokra, azt éppen Juvenalis említi 
(Sat. X. 34, 49 50). Hanem, hogy a kiváltságos emberek lelkét tüzes 
atomok alkotják, az Démokritosz alapján Cicerónál van meg (Pro A. L. 
Archia poeta, VIII. 18; De natura deorum, I. 43, 120). A Cicerónál talált 
elmélet szerint a poéták lángoló, égő lelke különbözik a többi emberekétől és 
természeténél fogva könnyebben talál kapcsolatot a dolgok „megjelenítő 
képeivel". Ez a tüzes lélek „égő lelkesedésben", szent őrületben, ihletben 
lángol: a váteszre jellemző e „lelkesedés", ez az „isteni őrület". Nyilván 
Guarino tanítása játszott itt szerepet, mert pl. Janus iskolatársa Galeotto 
Marzio ugyanezt állítja a gyermek Mátyásról, hogy a virtus felülről jött 
.,tüzes lángocskáit" lehetett benne meglátni már gyermekkorában.87 

- Tegyük hozzá, hogy itt reneszánsz közmeggyőződéséről van szó. Ilyennek 
fogja fel pl. Dante az ókor nagy költőit, akik lobogó tűz derengő fényébe? 
bújnak össze a pokol tornácán, ilyennek mondta a költőt Petrarca a Cap1-
toliumon, midőn élete tetőpontján itt megkoronázták. Ilyen típusú vátesz 
Janus számára a „szent Homérosz", ilyen Ennius, Vergilius, Martialis, 
ilyen a „numen" -nel eltelt Guarino, és mint most láttuk, saját maga is. 
Hol vagyunk már a verstől, mint iskolai stílusgyakorlattól ! Mikor az okve
tetlenkedő Pál köszöngetéseivel állandóan megzavarja, a poéta felcsattan, 
mert emiatt (Epigr. I. 131): 

izgatott elmém ábrándos képei tűnnek, 
elmémből elűzve száll el Thalia. 

(Kardos Tibor ford.) 

Mégis az új; izgalmas, gyönyörű szerep, mi több, költői minőség felvet 
néhány fájó kérdést. Írt is Janus egy röpke, de megborzongató kétsorost 
lényének megváltoztatásáról (Epigr. I. 192): 

Bárki csak egyszer tudja valóját másra cserélni; 
Jó, aki ekkor nem rontja: javítja magát! 

(Weöres Sándor ford.) 

Úgy hangzik e sóhaj, mintha nem lenne többé bizonyos önmagában. 
Mintha olyan ember suttogná e szavakat, aki eltévedt két világ között! 
Pedig a latin vers „in melius"-a, ez itt a kérdés! Ezért küldték Guarinóhoz, 
ezért ingatja meg Padovában (vagy még előbb!) a nagy válság: vajon <> 
igazán erre törekedett-e 1 

87 L. Galeottus Martíus Narniensis: De egregie, sapientei:, iocose dictis ac factis 
Regis Mathiae. Teubner, Lipsiae 1934. Edidit LADISLAUS JuHÁsz. Bibliotheca Scrip
torum Medii Recentisque Aevorum. Cap. XII. 12. 

1 

37 



v. 

Kétségtelen, hogy az egyre hangsúlyosabb janusi műfaj: a dicsének nem
csak magasztaló, hanem virtust ábrázoló, „javító" szándékot is elárul. 
Bizonyos., hogy Guarino korán hozzálátott, hogy „az isteni tehetségű" 
(Battista Guarino szavaival: divini ingenii) gyermeket eredeti küldetéséhez 
méltó költői helyzetbe állítsa. Ha már egyszer tehetsége a költészettel hozta 
organikus kapcsolatba, akkor ne dicsőítő szónoklatokat mondjon, magasz
taló történeti műveket fogalmazzon, hanem a hősi tárgyat - a humanisták 
eszményét - verses formában valósítsa meg, vagyis dicsőítő költemények 
írására biztatja tanítványát. Mert aligha volt Guarino szándéka nélkül, 
hogy az alig tizenöt-tizenhat éves Janus többénekes nászkölteményt írjon 
Ferrara fejedelmére, panegyricusban magasztalja Lodovico Gonzagát, a 
mantuai uralkodót. Valószínű, hogy Guarino hozta össze J anust befolyásos 
egykori tanítványával, Padova polgármesterével, Jacopo Antonio Marcelló
val, 88 aki a maga részéről arra biztatja, hogy a nápolyi trónkövetelő, Anjou 
René érdekében nagyszabású költeményben ünnepelje az Itáliát járó III. 
Frigyes német - római császárt.89 Egy ilyen költemény pillanatnyilag meg
felelt nagybátyja, Vitéz és a Hunyadiak érdekeinek is, ez igaz, de az Ének 
Itália megbékítéséről III. Frigyes császárhoz szép részei nem politikai célokból 
születtek, hanem a béke és az emberek szeretetéből. 90 Majd ugyancsak 
Jacopo Antonio Marcello bízza meg a gyermekpoétát, hogy írjon egy Anjou 
Renét buzdító dicsőítő költeményt; jöjjön elfoglalni jogos örökét, a nápolyi 
királyságot, melyet Aragóniai Alfonzo bitorol. 

Nos, e császári, királyi, hercegi főhősök azonosítása a kor igazi hőseivel 
vajmi nehezen ment. Leonello D'Este, a béke hercege még hagyján, de 
Anjou René vagy Lodovico Gonzaga már ugyancsak távol állottak mindat
tól a makacs szívósságtól, elhatározó bátorságtól, nagyvonalúságtól, amit a 
kortársak akárcsak Aragóniai Alfonzóban is csodálhattak. III. Frigyes 
császár maga volt a középszer. A Janus-költeményekben éppen az a költői, 
amikor a háború ellen szól a békéért, az a meghökkentő, amikor olvasmányai 
és megfigyelései alapján az ügyes kormányzás premachiavellista téziseit 
fejtegeti. Bizonyos tekintetben sikerültnek mondható legnagyobb arányú 
epikus műve, a Marcellus-dicsének, és megindítóan szép, maradandó a 
Guarino-dicsének, mert kettejük alakjában meg tudta álmodni a reneszánsz 
v-0.lódi hőseit, s az igaszághoz a legközelebb állott kettőjük között is Guarino, 

88 Hogy a „Gonzaga-dicsének" Guarino kedvéért íródott, azt a szöveg is elárulja, 
Huszti is bizonyítja. A viszony Gonzaga és Guarino között igen jó volt, Janus is utal 
a dicsénekben a Gonzaga adta királyi ajándékra (Carmen ad Ludovicum Gonzagam. 
60-62. sor: TELEKI I. 241. Vö. HuszTI: i. m. 79. - Guarino általában törekedett 
J anusnak előkelő, illetve „jó" kapcsolatokat szerezni. 

89 L. Jani Pannonii Carmen pro pacanda Italia ad imperatorem Caesarem Frideri
cmn III: TELEKI I. 211-31. Huszti idézett munkájában feltételezi, hogy e költemény 
írásával a gyermekifjút Anjou René bízta meg, majd pedig úgy fejezi ki magát, hogy 
Anjou René és Jacopo Antonio Marcella ugyanazt remélték a császártól. Vö. HuszTI: 
i. m. 87-88. -Hogy Marcella kérte fel Janust az „Anjou René-dicsének"-re, arra 
vonatkozóan vö. i. m. 89. 

9o A háborúellenes részekről vö. i. m. 87, továbbá KARDOS TIBOR: A magyarországi 
humanizmus kora. Budapest 1955. 125- 26; uő.: Janus Pannonius arca, i. h. 25-27. 
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mert ő valóban áthozta a Múzsákat Hellaszból. Nos, ez a dicsének elhatá
rozó jelentőségű, mert a tulajdon életművét megragadó hivatástudat ter
~észe,te~ folyt_atás~ a Guarii:óénak? így és itt fogalmazza meg önnön papi 
h1vatasa~, az n~1mar ne1;ll Po ment1, ferrarai Múzsa-„szentélyben", hanem 
az Ister es a Drava menti „templomban", ekkor még mitsem sejtve az előtte 
álló konfliktusokról. Említettük már, hogy a humanista hivatást a kultúra 
é~ f~l~zófia, ;i- 1?nyilatkoztatás folyamatának átadásában volt képes szem
l~lni ~s megirm. ,Az?nban nem szabad elfelejteni, hogy ő ezt specifikusan 
romai magatartaskent halmozta Guarinóra (302 - 03. sor): 

a régiek dicsősége volt a hazai partokra vinni 
ha egy másik világban szépet, ritkát találtak ... 

Felsorolja a nagy rómaiakat, majd Guarinót, aki a Camenae-t hozta át a 
Helikonról (324. so;),:_Janus szemében a ,mester „Athén versenytársának", 
Ferrarának a felépitoJe pontosan olyan ertelemben, mint Amphión egykor 
Thébá~~k. Guarino révén a kis észak-olasz város most „szállásadója" a 
n~gyvilagnak (460 - 472. sor). Ide gyűltek dalmaták, görögök, franciák, 
nemetek, spanyolok, lengyelek, angolok, s íme őt magát is a végzet és 
istenek akarata" ide küldte pannón földről, onnan, ahol „nevét'és habjait 

. a lassúdó Dráva a Dunába veszteni készül". Majd a tanulmányok általános 
me~ete, Guarino kedves tanítványainak meghatott felsorolása után követ
kezik ~ fogadalom és jóslat tulajdon hivatásáról. Íme pontos prózában: 
„Én viszem el elsőnek az Eridanus habjaitól hazámba az Isterhez Phoebus 
kíséretében az Emlékezés Leányait, a Hugocskákat. ú, Dráva én hozom 
elsőnek hozzád a nys'.l'i repk~nyt, és a zöld parton százoszlopos büszke 
templomot emelek maJd. Guarmo, te, a középső szentélyben fogsz trónolni 
föl~tted .sz~várv~~y, alattad a hold, temagad napsugárba öltözötten."9; 
MaJd a pisai Pheidiasz alkotta J uppiter szobrához hasonlítja, majd a rhodoszi 
K?lo~szush?z. Mell~tte _le_s,z felesége_ és f~lkar~jban nagy családjának kép
masa1 s egesz Europa if]usága rakJa elebe aJándékait: ott fognak előtte 
V?rsenyezni (mint egy „gymnasium" -ban), de nem fegyverrel, hanem lanttal, 
himnuszokkal. Ő maga pedig a templom papja lesz! Sőt ekkor már érett 
fővel bátran énekli meg a nagy „Jánosnak", a törökök pus~títójának balkáni 
hadjáratait. 92 

91 Janus döntő j~lentőségű szövege az eredetiben: „Me simul hos inter fatis et sorte 
Deorum. / Pannom8:e tep.us tenero tibi 1?3~sit in aevo, / Qua mox Dan~bio mixturus 
nomen e~ undas/ Pl?gma culta secat lem 1am gurgite Dravus." Jani Pannonii Silva 
P~e~wa ad. Guarrnum, _485-;-88. ~or: TELEKI 28. - Majd pedig így folytatja kül
deteseről: „~rrmus ego Erida~1 patr1um de gurgite ad Histrum/ Mnemonides Phoebo 
di;t~am. cormtante Soro;res / Prrmu~ Nysaeo~ referam tibi, Drave, corymbos, / Ac viri
d1 m ri~a centum su~lrme col~1~ / Constituam templum, media, Guarine, sedebis / 
~ureus rn camera, pwtu super ir1d1s arcu, / Insistens lunam, radiis et. solis amictus." 
1. m. 651-57. sor: TELEKI I. 37. 

92 ,Janus a pisai ~zoborról, a rhodoszi Kolosszusról: uo. 658-74. sor. - Jóslata a 
meg~andó Hunyadi-eposzról_: „ Temp_us erit ci;un iam viribus audax / Sanguineas acies et 
M?'rtia bella toni;ibo / :Joann1s magm, quant1s modo caedibus acres / Turcorum obru
ent populos; qmbus i!-le profundas/ Aequarit valles cumulis; scit saepe cruentus/ 
He~r1:1s et albentes etiam nunc oss1bus agri/ Paeoniae, ac mediis Rhodope calcata 
f~~~„ / Nunc te, qua possum, tenui modulabor avena." I. m. 675-82. sor: TELEKI I. 
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.E Dráva-parti templomban, tudjuk, Guarino ferrarai, Pó menti Múzsa
templomát képezi újra, a Guarino-iskola nagy szerzőjének, Vergiliusnak 
Georgicon-beli szövegéhez (III. 10- 22. sor) nyúlva vissza. Ám a szövegforrás 
is gazdagabb, és a Georgicon-szöveg alkalmazásában is finom, de jelentékeny 
változtatások észlelhetők. A Georgicon említett helyén felül figyelembe veen
dők a Bucolica VI. 64 73. versei, mégpedig több kifejezést tekintve. Ott is egy 
folyótól, a Permessustól kerül Gallus a szent hegyre a Múzsákkal - itt az 
Eridanustól viszi a Múzsákat a Drávához. Ezenfelül a Bucolicában utal Ver
gilius „az Aszkra-völgyi öreg"-re;vagyis Hésziodoszra, akit Castalia forrásá
hoz visz a Múzsa-sereg. Úgy látszik azonban, hogy Janus nemcsak Vergilius 
t ávoli utalásából ismeri a történetet, hanem mint a Guarino-dicsének egy 
másik, elég fontos helyéből kiderül (30 34. vers) a görög hagyományból is. 

Sőt a Múzsák elnevezése Janusnál (Mnemonides sorores) már Petrarca 
említett megfogalmazásához áll közel, de azon is változtat. Mi ennek az oka? 
Szerintünk az, hogy Janus Dráva menti temploma nem Vergiliuséra formá
zik, hanem Guarino Pó menti Múzsa-szentélyére. Vergilius az Octavius 
tiszteletére írandó hőskölteményt tekinti templomnak, ahová áthozza majd 
a Múzsákat. Janus az írandó hőskölteményt, mely a nagy János balkáni 
hadjáratait fogja megénekelni (és inkább az Ennius írta Annalesre formáltan, 
mint az Aeneisre), teljesen elválasztja a Guarino és családja:. tiszteletére állí
tandó szentélytől amelynek középpontjában ott az isteni békét hirdető 
szivárvány, és a Mária módjára „napba öltözött", lábát a holdsarlóra tévő 
Guarino , de egyébként nem különbözik a keresztény templomoktól. 
A Dráva menti templomban Janus egyetemfélére gondolhatott: az ifjúság 
„gyakorló pályáját" (nitidave palaestra) emlegeti, mely szinonimája a 
„gymnasium" -nak, ahogyan Guarino maga is hívja városa, Ferrara stúdi
óját. Itt fog Európa ifjúsága versengeni lanttal, és ő lesz a főpap, vagyis egy 
olyan főiskolára gondol, ahol az Emlékezés Leányai, a testvértudományok 
(Mnemonides sorores) új otthonra lelnek. A Máriára vonatkozó szimbolika 
nemcsak Guarino Mária-kultuszát jelenti, hanem azt a keresztény hagyo
mányt is, amely Máriát Nagy Albert óta a „szabad művészetek" patrónájá
nak tekinti . Ezt csak kíséri a Guarinóra ruházott napistengondolat minden 
egyéb utalása. Ez volt hát Janus hivatásterve, az 1453-as, 1454-es történeti 
pillanatban, humanista főiskolát alapítani és művelni az epikus költészetet 
egy újfajta enniusi Annales formájában . Ez utóbbi hivatásfeladatra gondol
va nemszabadelfelejtenünk, hogy Guarino és tanítványa-barátja, Francesco 
Barbaro világában a „nagy" Hunyadi mélységes tisztelet tárgya volt, talán 
még bálványozásé is. Az 1448-i rigómezei ütközetről például az volt elter
jedve Észak-Itáliában, hogy Hunyadi óriási győzelmet aratott, pedig hát 
igaz, hogy öldöklő küzdelem után és a török súlyos vérvesztesége árán, 
de a keresztény hadak veresége következett be, egészen a várnai csata ará
nyában, következményeit tekintve talán még súlyosabban. 93 J anust is 
szinte állandóan foglalkoztatta a „hősi téma" e valóban hozzá illő formája . 
Egy-két évvel korábban ő maga Tito Vespasiano Strozzát biztatja: énekelje 
meg I. Ulászló hősi halálát. 94 Tehát tartósan élt benne a küldetéséhez méltó 

93 L. Epistolario. Vol. II. No. 816. 513. 1. 
94 Janus Pannonius: De eodem annulo ad Tit um Vespasianum St rozzam. Eleg. II. 

8. 189-97. sor: TELEKI I. 388. 
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magyar és egyetemesen keresztény epikum megalkotásának a vágya úgy is, 
mint éret t korához méltó feladat. 

Az, ami az adott ifjúi időszakban e műfajban a legjobban sikerült, a 
Gitarino-dicsének volt. Ugyanis ebben állot t ünnepelt és az új kultúrát 
sarjaszt ó, társadalmat alakító hős eszménye viszonylag összhangban. A 
M arcellus-dicsénekben ugyanennek a reneszánsz hősi eszménynek a változatát 
ábrázolja, akiket szerinte éppen a Guarino-típusú új Orpheuszok, új Amphi
ónok hoznak lét re. Ma sem lehet kétségbevonni, hogy Jacopo Antonio 
Marcello, a nagy hírű család tagja ügyes politikus, kitűnő taktikázó, jó szer
vező, elsőrangú hajós és nagyszerű hadimérnök volt, de messze állott a neki 
tulajdonított ulyxesi kalandvágytól és kolombusi reményektől, továbbá 
attól is, hogy kimondhassa róla Milánó védszent je, Szent Ambrus : „honnan 
van ez embernek olyan hatalma, hogy megfordíthassa vele az isteni vég
zetet ?" 95 De persze egyáltalán nem ez a lényeges, hanem a típus, amit 
jól lát ott meg, továbbá Velence világraszóló kereskedelmi jelentőségének és 
politikai hat almának felismerése, valamint korai ábrázolása, melyet ugyan 
J . A. Marcellónak, a főnemesi „Aranykönyv" -be tartozó velencei pat ríciusnak 
szemszögéből ábrázolt, de lényegében a valóságnak megfelelően. 

VI . 

Ezen a pont on J anusnak, a költőnek a valósághoz és igazsághoz való 
viszonyát megkerülni nem lehet, s csak utána lehet folytatni a padovai 
korszak általa feltűnő tudatossággal meghirdetett változásairól szóló fejte
getéseket. Janus epigrammáiban mindig kezdettől fogva lát ja a hét
köznapi valóságot, és tudja a t iszta igazságot, mégis annak arányában, 
ahogy elsajátítja a dialektikát és retorikát, egyre szabadabban kezeli 
mind a kettőt. Különben lehetne-e III. Frigyes német-római császárt nagy
hatalmú békítőként, világtekintélyként megidézni ? Hiszen éppen azon a 
magas magyar őrhelyen, mely őt támogatta, mélyen elítélték III. Frigyest. 
Lehetne-e a sors sodorta Anjou Renét a Fejedelem előképeként ábrázolni 
vagy akár csak ilyen tanácsokat is adni neki? Mondhatnánk, hogy a vers
szerzőalkalom, e műfaj elfogadott t örvénye a hiperbolikus módszer. És 
még így is Janus Pannonius igazabb kortársainál, mert valamelyik oldalról 
mindig rávilágít az igazságra, a nagy emberi értékekre; a pedagógiai szándék 
a legtöbbször nyilvánvaló. Janus átképzeléses ábrázolásai mögött ott áll a 
szilárd meggyőződés a retorikusan értelmezett igazság változat airól, más
ként mondva: a prótagoraszi „igazság" jogos lehetőségeiről, ahogyan azt 
Guarino tanította Cicero, Quintilianus, Gorgiasz, Prótagorasz példáin. 
Már Guarino 1447. évi őszi prolúziója, melyet Janus hallott, a dialektikáról 
szóló meghatározása által cselekvésre buzdította a fiatal költőt, s erőt adott 
neki, hogy Guarino kifejezésével ő is „merész" legyen, kész „az azonnali 
válaszra", az ügyes „oldásra és kötésre". Világos, hogy e tételek mindenek-

95 Ambrosius szavai Janusnál: „ . .. m ortali unde ista potestas, / U t vertas et fata 
retro? . . . '', uő.: P anegyricus ad J acobum Antonium Marcellum. 1877- 78. sor: 
TELEKI l. 123. 
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előtt epigrammaköltészetének módszertanát hatották át, de benyomultak 
csaknem egy időben dicsőítő jellegű epikumainak szerkesztésmódjába is. 

Érvényesek mindenekelőtt J anusnak modelljéhez, Martialishoz (vagy 
akár Juvenalishoz) és tárgyaihoz, vagyis a feldolgozandó tényekhez, 
jelenségekhez való viszonyára. Janus legsikerültebb epigrammáit egytől 

u egyig a maga életköre, a jelen társadalma ihleti: a sokszínű deákseregből, a 
városi életből indul ki, de ezt sikerül általánosítania, örök érvényű típusok
ként bemutatnia. 96 Kétségkívül segíti őt az a Petrarcától eredő régi huma
nista közmeggyőződés, hogy az emberi jellem évezredek óta nem változott. 97 

Tehát a martialisi, juvenalisi típusok, emberkék visszaélései is örökké élnek. 
Főként áll ez az irodalmi életre: fűzfapoéták, irodalmi tolvajok, fontoskodó 
kritikusok, irigy gyűlölködők Janus korában is bőven akadtak. Az egykori 
rabszolgatársadalomnak és Janus kora polgáriasuló, itáliai feudalizmusának . 
a felépítményei kulturális téren hol azonosultak, hol elváltak. A kliens -
patrónus viszony · Martialis-féle hevességében már nem létezett. De azért 
alapvető szükséglet volt a gyönge társadalmi helyzetű humanisták számára, 
és Janusnál is számított a mecénás, a fejedelem jóindulata. A jelen ihlete 

"igen életszerűen mutatkozik, de ugyanakkor megtűri a hasonló tartalmú, 
magasrendű, antik modellek követését, sőt a velük való versenyt is. Mert a 
mintákkal való viszony sem állandó: lazul, fejlődik, átalakul a feltétlen 
követéstől a szabad versengésig - esetleg túlszárnyalásig. Wight-Duff 
szerint Janus a legkiválóbb, legönállóbb Martialis-követő, Janus epigrammá
inak első összegyűjtője, Váradi Péter szerint egyenrangú Martialisszal. 98 

Alighanem már az ötvenes évek első feléből való ez a verses Janus-nyilat
kozat (Epigr. I. 194): 

Híres régi poéták, nem tagadom, hogy irígyen 
Szemléltem hajdan pályafutásotokat. 

Ná!atok egyformán tündöklik a tárgy, meg a stílus, 
, Ujkori költő még a nyomotokba se ér. 

Amde azóta dicsőségtek fele része miénk lett: 
Stílusban tietek, tárgyban enyém a babér. 

( Kálno~y László ford.) 

Nos, az eredeti latin szöveg szerint az antikok „et rerum delectu et voce 
diserta" voltak kiválóak, ma már azonban „vinco materia, vincitis eloquio". 
Világos tehát, hogy a „materia" értelmét a „rerum delectu", vagyis a tárgy
választás körül kell keresni. Guarino retorikai évfolyamainak fő szerzői 
igazíthatnak el pontosabban, melyek ha nem korábban, de 1449 őszétől 
már Janus kezébe kerülhettek. Quintilianus szerint a „materia" a „teljes 
élet", sőt egyesek szerint ennél több: azonos a „gyakorlati etikával" („in 
ethice negotialem adsigna,nt, id est neayµ<J:r:tu6v", mert hiszen az etika, 

96 Vö. Janus Pannonius reneszánszkori értékelése 25-31. 
97 L. Francesco Petrarca: Le Familiari. II. 2. Edizione Critica per cura di VITTORIO 

Rossi. Firenze 1933-1942. 
98 L. Váradi Péter levelét. ÁBEL: Adalékok 29. 
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a virtus teljes köre szélesebb a mindennapi élet gyakorlatánál. Quintilianus 
hozzáfűzi Gorgiasz tételét (akit különben Guarino többször is idéz), hogy 

nem a szavakban rejlik a tárgy, hanem a dolgokban". Sőt Quintilianus fel
hozza Cicero véleményét is, aki szerint ugyan a szónok tárgya „bizonyos 
dolgok", de az igazi szónok k?pes,~é?e abban áll, ,ho.91 „bá~mely tárgyról, 
melyet elébe tesznek, ékesen es bosegesen tud szoln1 . 99 (Hiszen ez volt a 
Guarino-féle verses és prózai gyakorlatok lényege, és Janus is efféle rög
tönzéseket produkált, igaz, versben!) 

Nos Martialis is hasonló ehhez, ha „nugae" -i: számtalan étel s egyéb 
tárgy 'megverselőjét tekintetbe vesszük. Úgyszólván mindent meg tudott 
verselni de ezek a rímes sorok sokszor haszontalanok, sokszor valósággal 
elrettentők. Janus abban követte őt, amit így fogalmazott meg (Epigr. X. 4): 

Nem lesz Centaurus, nem Gorgó, Hárpia sincs itt: 
Könyvem az embernek tükrözi arculatát. 

(Csengery János ford.) 

Mint mondottuk, Janus a jelen felől közelített témáihoz, s önállóságának 
egyik alapvető jegyét éppen ez adja. Ha a „modernek" szempontjából 
nézzük, akkor némi erőszakkal - hiszen bizonyos fokig minden rendszerezés 
erőszakos úgynevezett „párhuzamos" szerkezeteket találunk és „ellen
téteseket". De az előbbiek is ritkán valódiak, mert típusukon belül lehet 
például szférájuk is azonos (erotikus, irodalmi, személyi) vagy eltérő, vagy 
átváltó és utána visszaváltó. Lehet párhuzamos a szerkezet és a csattanó, 
lehet csak az egyik párhuzamos. Előfordulhat az átvétel pontosan, híven 
követve, visszatérhet a motívum átalakítva, másként felépítve, kiegészítve. 
Kigondolhat Janus hasonló motívumot. Előfordulhat a modell és az új vers 
hőse között bizonyos jellemazonosság. De fennállhat a külső tör~énés pár
huzama vagy hasonlósága is.100 Az irodalmi gyönyörködtetés egyik forrása 
Janusnál éppen a modell bravúros kezelése, tudatos újjáalakítása. 

E tekintetben költőnk is nagy vonalakban követi a reneszánsz Petrar- / 
cától kiinduló esztétikáját: a költő általában véve úgy tesz, mint a méhek, 
melyek a rét ezer virágjáról gyűjtik össz~ a virágport, h~gy bel?le ~ézet 
készítsenek. Annál ritkább Petrarca szermt az olyan poeta, aki, mmt a 
selyemhernyó, önmagából alkotja meg a nemes selymet. Ez lényegében a 
mesterség, az irodalmi műveltség, az anyagismeret, a könyvélmény; és az 
alkotó géniusz közötti viszony meghatározásának kérdése volt. De mar Pet
rarca hozzáfűzte, hogy sajnos, a méh típusú költők túlnyomó több~ége 
mitsem változtat az egybegyűjtött virágporon - az nerri alakul át egyé~1vé, 
újjá, nem válik mézzé.101 Ez a vita a két alapfeltétel között, az ars és mge-

99 Vö. KARnos TIBOR: Janus Pannonius - Egy költői életpálya. Irodalomtörténet 
3 (1972) 540-41. . . . 

100 Ezek közül néhány strukturális és tartalmi megoldás elemzése: .Janus Pannomus 
reneszánszkori értékelése 24-29, 33-35, 41-43. 

101 E fontos esztétikai ítéleteket 1. Francesco Petrarca: i. m. i. h. Vol. I. Lib. I. Ep. 
8. 39- 44. l.; Vol. III. Lib. 13. Ep. 6. 76-78. 1. 
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niu~n köz?t~ már antik eredetű, melyet Guarino iskolája bőven megtalált az 
antikoknal is. De a „modernek", vagyis a reneszánsz költői is élesen foglal
tak áillást e kérdésben, sokszor önmaguknak is ellentmondva. Az imént 
említettü~ P~tra~ca néze~ei~. ,Nos, éppen ő élete legmagasztosabb pillanatá
ban, cap1tohum1 koronazasan mondott beszédében némileg · kiegészíti 
nézeteit: más hangsúlyt ad nekik. Cicerót idézi, hogy a költői teremtés 
tető!okára nei;n lehet el~~ni, egyszerű fár~dozással, tanulmánnyal, mint 
egyeb mestersegekben, szukseges a magasbol a költő lelkébe bocsátott belső 
erő_: „~il ag~tur sine in~erna quadam et divinitus in animum vatis infusa vi." 
Ny1lvanvalo, hogy mmdez azonos a görögök által (Démokritosz Platón) 
említett „isteni erő" -vel ({}eía !5vváµei ).102 ' 
~~dez Boccacciónál még nagyobb erővel jut kifejezésre. A Genealogia 

gentilium deorumban a költői tehetséget nem a pillanatnyi ihlet forrósága 
al,apján méri fel, ~ai;iem mint általános természeti adottságot: „Tapasztalat
bol mondom, tanus1tom, hogy a természet anyám méhétől kezdve a költői 
go~dolkodásra rendelt, ítéletem szerint erre születtem." Majdpedig így foly
tat1a: „Az alkotás vágya bennem természeti kényszer volt." Innen már csak 
egy lépés a ~rófétai vátesz eszményének felújításáig. Ebben maga Dante 
adhatott nekik példát. Dante a Pokolban, Purgatóriumban Paradicsomban 
t~h~t fő műv:éb~n is (nemcsak az akkor lappangó Népi' ékesszólásban) ~ 
ge_nmszt emeli k1, de s?ha nem hallgatja el a mesterségbeli tudást és a művé
szi ~yakorl~~o~. 103 ~ mgeniumot Dante is állandó tényezőnek tekinti, habár 
az ihletet ]Ol ismeri. A Dantét csodáló Leonardo Bruni és Filippo Villani 
1~rngint csak, e?ymástó_l elté_rő felfogásban látja e két alaptulajdonságot 
eppen Dantenel. ~n~m szermt nem „az önkívület és őrjöngés", mint pl. 
Orpheusz vagy Hesz10dosz esetében, jellemző a firenzei költőóriásra hanem 
~etrar~a m~djára a vir~gporgyűjtés: Dante „a filozófia, teológia, ~sztroló
gia, aritmetika tanulmanyozása, a történelem olvasása, sok és különféle 
könyv forgatása, a tanulmányokb~n való virrasztás és verejtékezés" által 
szerezte meg azt a „ tudományt", amit aztán „ verseiben ékesített és kifej
tett" .104 Filippo Villani az.onban némileg összetettebben látja a kérdést 
magához Dantéhez is hívebben és Boccaccio szemléletével rokonabb módon'. 
Szerii;ite D~~te_„az irodal~at a sö~ét~égből a fényre hívta". Dante mintegy 
ter?1eszetfolotti alak: „Virtusa tullepte az emberi géniusz elmeélét, és 
amit csak az ókori költők szorgalma ki tudott találni, a kitaláltakat költői 
szerkesztménybe foglalni, azt ő áthozta a keresztény tudományba."los 

Ig~n ;megfontolandó, hogyan látta Jarius tulajdon mesterét, a rétor-poéta 
Guannot? Természetszerűleg Bruni nézeteihez hasonlóan, annál is inkább 
mert ~uari1!o. firenzei ~artózkodása óta ,barátság fűzte őket egymáshoz'. 
Janus ugy lat1a mesetret, hogy az „nem almodozva" alkotott, mint Részi-

~ 02 L. uő.: Collatio ~di~a per claris.:>Ü?1?11 I?o.et8:111 ... Florentinum Romae in Cap -
~oho te1!1pore laureat10ms suae. ~critt1 med1t1 d1 Francesco Petrarca, pubblicati et 
1llustrat1 da ATTILIO HoRTIS. Tneste 1874. 312. - Az „isteni erő" kérdéséhez vö. 
EDGAR _;ZILSEL: Die Entstehung des Geniebegriffes. Tübingen 1926. 14. 

103 Vo. KARnos Trno~: Jan?s Pannonius - Egy költői életpálya, i. h. 539-40. 
104 L. Leonardo Brun1, Le VIte di Dante 105. 
105 Filippo Villani, Le vite di Dante 82- 83. 
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odosz vagy Ennius, hanem rengeteg tanulás, virrasztás árán.106 Mikor 
~zonb~n. Janu~ önma;ga számár~ fo~almazza _meg az olvasmány, kiműveltség <11 

es a gemusz v1szonyat, ahhoz ter vISsza, amit Dante maga vallott vagy Fi
lippo Villani Dantéről, vagy mestere, Guarino egykori bizánci U:.esteréről, 
Manuél Khrüszoloraszról, aki szerinte egyesítette „a géniusz elmeélét" 
(acumen ingenii) a „mesterségekben való kiműveltséggel" (artium eruditio) .101 
Sen1:mi kétséget nem hagy Janus elveit illetően tömör, de világos kétsorosa 
(Ep1gr. I. 169): 

Azaz: 

Ars juvit nervos; tunc perfectissima rebus 
Summa venit, cum vis nititur ingenio. 

A művészi gyakorlat erőt fokoz; ám a remekmű 
Ott kél, hol lángész ízzik a munka mögött. 

(Weöres Sándor ford.) 

Költőnk tehát az erudícióval összeforrott gyakorlatból indul ki, melyet 'i> 

azonban a remekmű létrehozásához kevésnek tart; ezt csak a géniusz 
hozhatja létre mint,„támaszték", de lényegében ez alatt a támaszték alatt 
tartóoszlopot ért. Alláspontja a reneszánszkori, Dante óta kibontakozott 
nézetek átgondolt változata. Hozzá kell tennünk, hogy a „forró" és „ra
gyogó szívű" Janus, midőn megszerkeszti hivatása ez öntudatos tételét, 
teljesen összhangban áll iskola- és szobatársának, Battista Guarinónak 
említett jelentékeny levelével. Battista szerint is J anusnak minden költői 
mozdulatában tehetség izzik: ha olvas, ha elhelyez emlékezetében, ha össze
foglalja az alig összefoghatót, ha reprodukál, ha alkot, ha emlékezetből 
lejegyzi, amit teremtett.108 Janust - mint kortársait is szoros kötelékek 
fűzik az antikokhoz, de, mint említettük, számára a jelen a kiindulópont, 
vagy ha antik mozzanatból indul ki, akkor a jelen az iránytű. Mindig ez 
határozza meg múltról és jelenről alkotott felfogását; így pl. abban a ra
g!.ogó versében. is, a:mely egy bizonyos Bertalan~oz szól, f ki csak a régi 
konyveket szereti (Ep1gr. I. 364). Ez a vers klasszikusan peldázza, hogyan 
„vesz át" Janus. Martialisnál két olyan epigramma is van, amely támaszté
kot adhat~t~ ~zá~ára a vers kidolg~zásakor._Az egyikben Martialis egy bizo
nyos _M'.Lrtnna:t gunyol (I~I. 32), aki megveti ~ „koros" férfiakat. Pedig hát 
Mart1ahs szermt a koros is lehet kedves. És eppen . mondja - Matrinia 
válogat, aki már nem is „koros", hanem „kimúlt". A római költő közli vele: 
kedveli ő Hecubát is, míg nem változik kutyává, mint a regében. A másik 
Martialis-vers ellentétes és mégis párhuzamos. A ferde ízlésű Bassust kor
holja (III. 76), akit csak a vén bájol el, például Hecuba, s megveti Andro-

106 L. Jani P a nnonii Silva Panegyrica ad Guarinurn. Veronensem, 28- 39. sor: 
TELEKI l. 4- 5. 

107 L. Epistolario. V ol. r. no. 25. 63. 1. 
108 L. Battista Guarino, i. h. 203- 07. 
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machét. Janus a második erotikus ·epigramma csattanóját használja fel, 
de magát a témát teljesen új szférába helyezi át: a ferdült szerelmi típusok
ból alapvető irodalmi kérdés lesz. Bertalannak nem tetszenek Janus versei, 
mégpedig nem egyéb okból, mint hogy nem elég „régiek". Erre robban ki 
Janus egy, a humanistáknál elég ritka tézisben: 

Annyira eltöltött amaz ódon korszak iránti 
Tisztelet, és mindent, hogyha szakállas, imádsz. 

Nékem a dolgokban főképp ami új, az a vonzó, 
És nem a fonnyadozó, Bertala_nom, nem a vén. 

(Nemes Nagy Ágnes ford.) 

Az új szféra mellett a csattanó is rendkívül finom művű. Igénybe veszi 
Martialis csípős, erotikus megoldását is, megelőzően azonban az ócska 
csiger és a tüzes újbor, a rothadt alma és a szép friss példáival teszi több 
síkúvá, fokozza, teljesíti ki. Mi több, nem Martialis ellenpéldáját hozza fel, 
vagyis a gyönyörű Andromachét, hanem a neve szerint is ajándékozó kedvű 
Polükszenát. Tegyük hozzá, hogy ezen a ponton Martialis felé is fintorogva 
Juvenalisra emlékezik, ugyanis ez utóbbinál szerepel a X. szatírában 
Hecuba szembeállítva Polükszenával (Sat. X. 262, 271 - 72. sor). Janus 
bravúrja pedig így hangzik: 

Mert hogy az ócska csiger jobb néked, mint tüzes újbor, 
Csak rothadt almát, mást ne egyél sohasem, 

És ne aludjon a szép, üde, ifju Polükszena véled, 
Csak Hecabé, s amikor már nem anyó, de kutya. 

(Nemes Nagy Ágnes ford.) 

o Janusnak valóban igen kedvező volt a képe a jelen kulturális teljesítmé
nyeiről. Sokat tulajdonított az új nagy tanítóknak, amilyen mestere is volt. 
A Guarino-dicsének szerint „ragyogó a jelen", „sok a hős", és „Athén sem 
egyetlen". A modern szobrok, festmények, paloták, a technika versengenek 
az antikkal, vagy éppen győznek fölötte. Nos ezt a múlttal való eredményes 
versengést a Janus-féle történetszemlélet egyik alapvető feltételének 
tartottuk mindig.109 

.[) J anusnál tehát a könyvélmény és a valódi élmény - e tulajdonképpen 
különnemű valóságok .-- utánzás és eredeti lelemény váltakoznak és ele
gyülnek. Mindettől elválaszthatatlan a költőnek a reális tényekhez, a való
sághoz való viszonya. Többször elemeztük már Janusnak a Phaéthón
mítoszt tárgyaló költeményét, ahol szigorúan megítéli a költői képzelet 
játékait, miszerint Phaéthón nővérei rezgő nyárfákká változtak, s bánatuk
ban, hogy fiútestvérük a napszekérrel a Póba zuhant, borostyánköveket 
könnyeztek volna (Epigr. I. 187). Rámutattunk arra, hogy.Janus kritikáját 
Guarino bátorította, aki egyik Francesco Barbaróhoz intézett levelében 

iosvö. Janus Pannonius bukása. 122-24. 
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„ 

Ovidius Metamorphosesének (II. 335) e történetét ironikusan tárgyalja: 
„jónéhányan kapzsiságuktól vezettetve, hogy drágakövekre szert tehetnek, 
köröskörül a vidékről odasereglettek és össze-vissza kutattak, de csalódtak 
vágyaikban és visszatértek, mert csak száraz fakérget találtak a Pó partján, 
szélingatta lombokat és a parton néhány kicsi brekegő békát."llo Janus 
erről a pontról indult el: 

Költők, annyira átlátszón mire jó hazudozni? 
Phoebus gyűlöli ezt, és a valót szereti. 

(Csorba Győző ford.) 

Így fejezi be azután a híres mítoszt, mély összhangban Guarinóval: 

Íme a Pó, meg a Napnővérek berke, a híres! 
Hát a borostyánkő? Láttok-e, latrok, ilyet? 

(Csorba Győző ford.) 

Néhány évvel utóbb azonban ·a Guarino-dicsénekben arról szólva, hogy a 
korán elhunyt jó fejedelemről és egyben Guarino-tanítványról, Leonellóról 
a mester mondott gyászbeszédet, s hogy miként siratta őt minden: emberek, 
vadak, fák, Ekhó, hozzáfűzi, hogy sírva sírtak az égiek, mitől megáradt a 
Pó és „soha nem sírtak bővebben gyöngykönnyeket a nyárfatörzsek" (721 -
22. sor): 

... nec largius unquam 
Gemmea populei lacrimarum succina trunci. 

Felvetődik a kérdés, ez egyszerű palinódia-e, a realizmus elvetése? Vagy a 
Prótagorasz-féle többrétű, sőt ellentétes igazságok dialektikus hangsúlyozá
sa azon az alapon, hogy mindennek mértéke az ember? Úgy véljük, ebbe a 
kategóriába tartozik, de föltételezhetően ennél is több. A költő, a Guarino 
vallotta „földi isten" az érzelmek igazságát e két sorban fölébe helyezi a 
mindennapos apró igazságnak. Janus igazsága rokon avval az igaz álommal, 
egyben egyetemes igazsággal, melyet Boccaccio Dante-életrajzában emlege
tett, melyet „az egyéni lelemény bizonyos heve" támaszt a költőben. A 
köveket megmozdító, vadállatokat megszelídítő Orpheusz cselekedetét 
mutatja itt be. ' 

E szuverén költői hatalmat és ennek „igazságát" J anusnál kíséri a teljes • 
emberi magány érzete. Félelmes pillanat az, amikor a tizenhat éves Janus 
szabadgondolkodó barátját Galeottót figyelmezteti: vagy ne vegyen részt 
az ájtatos idegenek hadával együtt a római jubileumi búcsún, vagy váljon 
el a Múzsáktól, dobja tűzbe verseit, mivelhogy: „nemo religiosus et poeta 
est" (Epigr. I. 22. 22. sor). 

És a „religiosus", az „ájtatos" szó értelmét világosan megadja az, hogy 
szerinte Galeottónak az ateizmus vagy teljes szkepszis nagy ókori példáira 
kellene hallgatni: Prótagoraszra, Theodóroszra, Epikuroszra (8 - 12. sor). 

110 L. Epistolario. Vol. I. no. 4. 11. l.; vö. Janus Pannonius reneszánszkori értéke
lése 20. 
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„Senki nem lehet egyszerre jámbor és poéta." Ez a büszke álláspont később 
bizonyos mértékben enyhült, amikor elhagyta a támadó epigrammák mű
faját általánosságban és erkölcsi krízise idején, sőt utána is, de az egyértelmű 
ortodoxiára soha nem tért vissza. Mindenesetre az ifjú Janus büszke kül
detéstudata több tekintetben egyedülálló volt. 

VII. 

Hogy azonban otthon egyrészt csodálattal, felkavaró ámulattal, de bizo
nyos fokú bírálattal is kísérték epigrammaköltészetének Martialist idéző 
„démoni" villanásait, arra szerintünk már 1451-ből van bizonyíték. Ez az a 
bizonyos verses levélváltás Aeneas Sylvius Piccolominivel, melynek során 
az ifjú Janus elkéri a trieszti püspöknek, a bécsi császári kancellária vezető 
alakjának Martialis-kötetét kölcsönbe. A versváltás persze barátságos, de 
évődő. Különös módon Janusnak az jut eszébe, hogy éppen Aeneas Syl
viustól kérje kölcsön Martialisát, éspedig hogy a szerencse viharos forgatagai 
közepette „a szomorúságot elűzze tréfákkal''.. Mostanában, amikor a jövő is 
reménytelen, a legjobb „levetni a t,ragikus gyászt". Erre a nagy humanista 
udvariasan megdicséri őt, mint Guarino jeles tanítványát, aki latinban és 
görögben egyaránt jártas, „ tudós költő". Ő bizony csak ifjú korában verselt, 
már régen elfeledte poéta mivoltát, a szíve kihült. A Martialist majd elküldi 
neki sürgősen. Ám s most kezdődik a csípős intelem - mostanában nincs 
helye versekkel folytatott „játéknak, csak sírásnak" {non nunc ludere, flere 
licet). Janus ne „szemtelen verseket" olvasson a szent éjszakán: Krisztus 
szavait szívja magába, tegye le az „édes költőket", vegye elő a Bibliát. 
Janus nem marad adós, hozzálát a válaszhoz: biz~os benne, hogy versírás 
dolgában Aeneas Sylvius messze fölötte áll ma is. U gy látja, gyanús Aeneas 
Sylvius előtt az ő ifjonti kora: ne féltse őt morálisan, majd csak átugorja 
Martialisban a „féktelen sorokat" (lascivos modos). Egyébként ne kérje tőle 
verseit, mert nem hozta magával Itáliából, inkább küldje el a sajátjait.111 

A jelek szerint tehát vagy egy vers, vagy prózai levél elveszhetett, melyben 
a trieszti püspök elkérhet te Janus verseit. Azt már nem tudjuk, hogy Janus 
biztatására Aeneas Sylvius végül is elküldte-e verseit. Mindenesetre Janus 
Magyarországon írt versei Aeneas Sylvius latin költeményeinek ismeretét 
több ponton bizonyítják.112 · 

Ehhez az elmés, de kissé éles verses csevegéshez le kell szögeznünk a kö
vetkezőket: 1. Aeneas Sylvius még nem is olyan régen írt verseiben, akár
csak Janus, Martialis nyomain haladt. 2. 1450-ben V. László magyar király 
nevelőjének, Vendel Gusztávnak a biztatá:sára megírta híres nevelési ta
nulmányát A gyermek neveléséről, mely a kor neveléstani remekműve. Ebben a 
műben Aeneas Sylvius már óva intett a veszedelmes és túlságosan „tüskés" 

111 A levélversek így következnek: Janus Pannonius ad Aeneam Sylvium. Epigr. I. 
381; Responsio Aenei Sylvii ad Janum Pannonium. Epigr. I. 382; Joannis Pannonii 
responsio. Epigr. 383; Eiusdem ad eundem. Epigr. 384. TELEKI I. 635-39. 

112 Erre elég bőven vannak bizonyítékok Janus Pannonius magyarországi elégiái
ban és epigrammáiban. A kérdésre egyebütt visszatérünk. 

48 

Martialis olvasásától.113 Kettejük versváltásában tehát Janus egyrészt saját 
költészetének apológiáját mondja, másrészt Aeneas Sylvius új, megtért 
álláspontját hirdeti. Ugyanakkor eléggé szigorúan elítéli a magyar ifjút, 
Janus viszont szeretné álszenteskedésen kapni a tiszteletreméltó császári 
diplomatát. 

Kérdés azonban, hogy Janus megítélése csak Aeneas Sylvius Piccolomini 
álláspontja volt-e? Nem osztozott-e ebben többé-kevésbé nyíltan Janus 
atyai pártfogója, Vitéz János, különös tekintettel a jeles ifjú neveltetésének 
céljára, másrészt Janus erotikus, több mint sikamlós verseire? Az sincs 
kizárva, hogy az erkölcsiekben oly komoly Vitézt a császári kancelláriában 
dolgozó „barátja" ezért megcsipkedte. Nagyon elfogadhatónak találjuk 
tehát Huszti József feltevését, hogy Vitéz erősen biztatta unokaöccsét 1454 
táján Ferrara elhagyására, s arra, hogy Padovába tegye át tanulmányai 
színhelyét.114 

Ez a magyarországi intermezzo egyéb szempontból is nagy jelentőségű. 
A Piccolominivel folytatott levélváltásból kiderül, hogy Janus valóban 
híres költő már, és levélversei magas színvonalúak. Így hát ez is megerősíti, 
hogy gyönyörű epigrammatikus formában írt elégiája (Távozóban üdvözli 
Várad szent királyait) nem 1459-ben, hanem már hazalátogatása idején, 
1451-ben keletkezett, mint ahogy a Janus-kritika egyik ága feltételezte. 115 

E megkapó szépségű vers - amelynek refrénje („viam voremus"} a földi
jére, Oatullusra emlékező Guarino egy versének a buzdítására keletkezett -
egyik szakasza a költői és humanista hivatástudatnak egy korai felfogását 
jelzi. Verse szerint ugyanis: „Már Phoebus Patarát elhagyta s itt él;/ költők 
isteni pártfog{>i, Múzsák/ többé nem szeretik Oastaliát már." (Epigr. II. 5. 
27-29. so:t. Aprily Lajos ford.) 

Ez az első hely, ha 1451-ből való a vers, ahol Janus Phoebust és a Múzsá
kat magyar földre költözve látja:~ éspedig Vitéz váradi könyvtárában, amely 
az antikok köteteivel van tele. Es ez az apollói jósda nem is görögországi, 
hanem kisázsiai, ahol már török volt az úr. E ki.tétel párhuzamos azokkal a 
Guarinóhoz intézett sorokkal (Epigr. I. 131), ahol a mester iskoláját tekin
tette olyan szent jósdána"k:, mint egykor Apollóé, Faunusé, Ammoné, 
Szerapiszé volt. És különös módon a kisázsiai Apollóval együtt emlegeti a 
görög Múzsákat: ők azonban (akárcsak Apolló) önnön szándékukból jöttek 
át. Még távol vagyunk az ő személyes hősi tettétől! Mindenesetre az őt 
Itáliába küldő Vitéz könyvtárszobájába, irodalmi körébe, melyben görögök, 
lengyelek, magyarok, horvátok, olaszok vegyesen vannak jelen, átköltözött 
Apolló és a Múzsák. 

A Ferrarától való lassú elfordulás is bekövetkezik apránként. Janus 
először is kezdett a quadrivium tanulmányaival foglalkozni, mint Battista 
Guarino lúrül adja „a matematikai tudományokra, a fizikai részekre és 

113 Aeneas Sylvius Piccolomini kitétele: „Martialis perniciosus, quamvis floridus 
et ornatus, ita tamen spinis densus est, ut legi rosa absque punctione non sinat." 
L. Eneas Sylvius: De liberorum educatione. Der Briefwechsel ... II. Abt. (LXVII. 
Bd.) no. 40. 143. 1. 

114 Vö. HUSZTI: i. m. 141. 
115 Vö. Gerézdi Rabán jegyzete a „Búcsú Váradtól" e. Janus Pannonius-költernény

hez. Janus Pannonius válogatott versei. Budapest 1953. 165- 66. 
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minden virtus szülőanyjára, a morális bölcseletre fordította lelkét" .116 

Mikor már ebben is eléggé előrehaladt „az esztergomi érsek parancsára 
Padovába ment a kánon jogra" .117 Dehát mi is volt az a „morális bölcselet"~ 
Ez lehetett Cicero, Seneca művei, Platón dialógusai, Arisztotelész Nikho
makhoszi ethikája és főként Plutarkhosz, Guarino legkedveltebb szerzője. 
Annál is inkább, mert hiszen a padovai fordulat is Plutarkhosz bizonyos 
erkölcs-bölcseleti műveinek fordítása közben következik be Janusban. 
Mármost Guarino 1452-ben jött rá, hogy nem rótta még le kegyeletét Khrü
szolorasz iránt, és hozzáfogott a dicsőítő gyűjtőmunka, a Chrysolorea 
létrehozásához. Ez adhatta Janusnak a gondolatot, hogy ő viszont idejében 
emlékezzék meg Guarinóról, vagyis a Guarino-dicsénekhez talán már 1452-
ben hozzáfogott, de 1453-ban bizonyosan. Abból már kiolvasható Janus 
belső fordulata. A dicsének Guarino-alakja ugyanis még apró, pillanatnyi 
gyöngeségektől is ment. Tulajdon fiaival szemben is példás fegyelmet tart 
(831 841. sor), pedig hát tudjuk, hogy egyáltalán nem volt ilyen példásan 
szigorú (vö. Epigr. I. 63). Guarino a dicsénekben hitvesével, sőt fiaival(!) 
együtt olyan szent, hogy a Dráva mentén létesítendő templomban a szentély
ben az egész család ott ragyog majd: a mester az Úr szivárványa alatt, nap
sugárba öltözötten, holdkaréjjal a lába alatt, és jelen lesz Tbaddea képmása 
is, valamint nagyszámú magzataié. 

Padovában Janus hivatalosan leszámol a költészettel, éspedig éppen avval 
a műfajjal, amelyben a kései elégiák kivételével - a legkönnyedébben a 
legmaradandóbbat alkotta. A padovai Plutarkhosz-fordítások (Mi módon 
tudnak bennünket segíteni ellenségeink ? és A rosszindulatról) a velencei 
szenátus jegyzőjének, Marco Aureliónak biztatására készültek, aki maga is 
Guarino-tanítvány volt. De a két művet Janus minden bizonnyal már Ferra
rában megismerte, ahol a mester és a tanítványok egymással versengve 
tolmácsolták a Párhuzamos életrajzokat. Egyébként J anusnál egyes epigram
máiban előforduló nevek világosan jelzik a Plutarkhosz-féle életrajzok és az 
Asztali beszélgetések (Szümposziaka) ismeretét. 

A rosszindulatról szóló Plutarkhosz-fordításban olvasható, hogy a titkok 
kutatása, a kiváncsiskodás (curiositas) a társadalomban szigorúan tilos.118 

Janus úgy vélekedik - Plutarkhosz szavával - , hogy ellenségeink támadá
sait ne viszonozzuk, használjuk fel inkább önvizsgálatra. Sőt kedves szerző
jénél is a martialisi támadó epigrammának és tulajdon epigrammakölté
szetének tömör bírálatát találja: „Így, akik mások életének tévedéseit, az 
előkelő házak torzulásait, eltévelyedéseit és bűneit éneklik meg, előbb vegyék 
eszükbe, hogy sem köszönetet, sem eredményt nem fognak elérni."119 

Janus e fordításait 1456 őszén és telén Montagnanában, barátjának, Gale
ottónak házában, majd 1457 január-februárjában talán már ismét Padová-

116 Battista Guarino: „ ... non contentus sola poetarum et rhetorum cognitione 
ad mathematicas disciplinas et physicae partes ac omnium virtutum parentem, mora
lem Philosophiam traduxit animum." I. h. 207. 

111 Battista Guarino jegyzete szerfölött tanulságos: „ln qua cum satis doctus esset, 
archiepiscopi Strigoniensis imperio ad ius pontificium Paduam sese contulit, utpote 
quod futuro pontifici vehementer posset conducere." Uo. 

118 TELEKI II. 22--45. 
119 TELEKI II. 3 7. 
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ban készítette. Alighanem ez volt az az időszak, amikor hangzatos fogad
kozásokat tett a költészettel való szakításáról, miszerint „leteszi a lantot", 
meg hogy „szőke halántékáról leveszi a borostyánt ", hogy elveti Bacchus 
és Apollo mesterségét, a tétlen rejtekekben való üres költészetet, mert immár 
a komoly jogtudomány várja: Lükurgosz, Szolón s az igazságosság „a szűz 
Astraea" tudománya.120 

Úgy tűnik, kissé erőltetett ez a fogadkozás. Hiszen evvel ellentét ben azt 
is kijelenti, hogy Vergiliushoz hasonlóan immáron elhagyja a „nádsípot ", 
s mint a római költő Caesarnak (Octavianusnak), ő most Jacopo Antonio 
Marcello fülének „ad súlyosabbat". Az álmodozó ifjút maga Pallasz inti, 
hogy „hagyja végre el a gyermeki játékot", mivelhogy „a tehetségnek ha
talmat, a vátesznek erőt csak kiváló tárgy adhat".121 :És lám, ugyanekkor 
mintha csak lusta rejtekben lenne most is, latinra fordítja Jacopo Ant onio 
Marcello olasz nyelvű petrarcai ihletésű szerelmes verseit . Mi több, éppen ezek
ről mondja, hogy ő, „aki a szerelmi költésben csiszolat lan", Marcello „tüzét 
játssza". Pedig hát nagyon is elmés-csípős ferrarai erotikus dalai s jónéhány, 
talán már inkább padovai keletkezésű forró szerelmi verse éppenhogy mást 
bizonyít.122 

Kétségtelen azonban, hogy Marcellónak mint mecénásnak ábrázolása -
mely Vergiliusnak és Claudianusnak pártfogóikhoz füződő kapcsolatára em
lékeztet - új szakaszt vezet be költői tevékenységében. Nem csekély költői 
öntudatot árul el, mikor e szavakkal fordul pártfogójához: „:Én az lehetek 
számodra, aki korunkban csak két-három poéta tudna lenni!"123 Valóban a 
padovai korszakkal kapcsolatba hozható rövidebb versek vagy elégiák 
hangulatilag meglepően kiegyensúlyozottak és ugyanezt az elkomolyulást 
tanúsítják. 

A Hunyadi János haláláról és apoteózisáról 1456-ban írt epigramma 
(Epigr. I. 13), melyben Romulus és a cézárok módjára a mennyekbe ragad
tatja a nándorfehérvári hőst és a Valla halálára 1457-ben írt sírvers (Epigr. I. 
134), melyben teljességgel elveti a gondviselést, egyaránt meghat ottak, 
ünnepélyesen komolyak. Vagy vegyünk más, de ugyanilyen módon anti
tetikus két példát: a fejlődés gondolatát ragadja meg, amikor azt vázolja, 
hogy Trója újjászületik, mint a főnix madár, Róma képében (Epigr. I, 
97, 152) és 1458-ban Róma omladékai láttán a fájdalmas hanyatlást siratja 
(Epigr. I. 324). Itt azonban még az „édes haza" - úgy érződik, hogy a 
szenvedő haza - képe is felmerül. Bár ezek az „igazságok" Prótagorasz mód
jára teljesen elkülönülnek, sőt ellentétesek, de mégis igazak - belső okokból, 

120 Jani Pannonii Eleg. XXX. ÁBEL: Adalékok 125-26. 
121 Uő.: Panegyricus ad Jacopum Ant onium Marcellum. 10-14., 22-23. sor: 

TELEKI I. 63. 
122 Az erotikus epigrammák közül különösen bravúrosak: E pigr. I. 147, 167, 366; 

általában felérnek Beccadelli hasonló költ észetével, ha nem jobbak is, a többi erot ikus 
epigrammák: Epigr. I. 94, 104- 06, 119- 20, 141, 167, 203-04, 206-07, 222, 238, 
243-45, 263, 271- 72, 276, 278, 281-82, 289-91, 306, 321-23, 332, 346, 348- 49, 
352, 369; forrón vagy gyengéden szépek: Epigr. I. 341, 347, 357. 

12a E büszke, jelentőségteljes sorok így hangzanak: „Si sít et hoc nimium, saltem 
tamen hoc tibi fiam / Quod fieri hoc aevo vix duo, tresque queunt." Epigr. I. 78. 
9-10. sor: TELEKI I. 494-95. 
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vagy történetileg - , egyik sem csűrés-csavarás. E versekhez nem szavak 
adták az anyagot, hanem mint Gorgiasz tartotta, „a dolgok". A Padovában 
tanuló Janus immár felnőtt, komoly elme, hajlékony, mint acélpenge, de 
az igazságért hevül. 

Ugyanezt kell mondanunk a még Itáliában írt első két elégiáról. Ezek 
mintegy megadják az elégiák odahaza folytatott első könyvének általában 
antitetikus szerkezetét. Az első számú elégia 1458 nyarán keletkezett a 
Rómából való visszaérkezés során, amikor Galeotto szülővárosa, N arni 
mellett felgyalogolnak a Feronia-forráshoz egy közeli bérc tetejére. Ez 
az üde elégia nem egyéb, mint a táj vad szépségének s a természet rejtett 
regeneráló erőinek magasztalása a Feronia-forrás vize jelképében (Epigr. I. 
1). A második elégia a sorrend szerint nem egyéb, mint Guarinónak Pisanello 
magasztalására írt költeményéhez készült párhuzamos munka.124 Janus 
azonban nem Pisanello, hanem Mantegna művészetét dicséri. Az, ami az 
első elégiához kapcsolja, párhuzamos és ellentétes jelenség is egyúttal. 
Ott is barátjával van együtt, de itt is, hiszen Galeotto együtt szerepel vele 
Manteg~a kettős arcképén. Ugyanakkor a két elégia dialektikusan ellentétes, 
ott a természet hatalmasabb, mint az ember, gyógyerejével, emitt az ember 
arat diadalt a természeten, művészi alkotás útján. 

Evvel el is érkeztünk az e témához szorosan kapcsolódó nagy műhöz, a 
Marcellus-dicsénekhez, melyben a felfedező tengerész, a természetet legyőző 
hadimérnök és katonai parancsnok nagyságát hirdeti Janus. A kritika több
kevesebb bizonyossággal 1456-ra helyezte e mű megírásának legalábbis 
kezdeteit. De mivel nem nevezhető művészileg a maga egészében élő alkotás
nak - hacsak nem egyes részeiben , keletkezésének körülményei háttér
ben maradtak. Ez az epikum nem szűkszavú! A legbővebb terjedelmű 
Janus alkotásai között, bár a kor egyéb ilyen tárgyú művei mellett még mér
sékeltnek is mondható. Nem valamelyik nagy zsoldosvezérről szól, mint 
Gattemelata, Piccinnino, Carmagnola, hanem egy a „Libro D'Oro"-ba tar
tozó patrícius család leszármazottjáról, J acopo Antonio Marcellóról, 
akire éppen ügyességére való tekintettel több ízben bíztak kényes ügyeket. 
A Filippo Maria Visconti elleni háborúban, pontosan abban, amely miatt 
Janus dicsőíti, a jelek szerint gyanússá vált, talán sikkasztás, gyors meg
gazdagodás vagy még inkább az ellenséggel való paktálás szokványos vádja 
érte. Perbe fogták, de fölmentették, mégis elbocsátották és Veronába száműz
ték. Később azonban olyan rosszra fordult a velenceiek ügye, hogy kény
telenek voltak visszahívni. Janus a Marcellus-dicsénekből kilencszáz sort, 
az egész műnek mintegy a harmad~t pazarolta J acopo Antonio Marcello 
viszontagságainak tárgyalására.125 Ugy tűnik, hogy technikai bravúrjai, 
hősiessége, „tisztakezűsége" éppen azért kap akkora hangsúlyt, hogy mint
egy ellensúlyozza meghurcoltatását. Mindenesetre eléggé világosan kiderül, 
hogy amint Guarino esetében is, érzelmi okok, őszintén érzett hála vezették 
Janus tollát, itt sem hiányoztak az érzelmi motívumok. Janust a 
pártfogolt személyes, jól felfogott érdekei és az ezektől elválasztha-

124 Guarino versét Pisanellóról 1. Guarino: Epistolario. Vol. I. no. 386. 554-57. 1. 
125 Janus Pannonius: Panegyricus ad Jacobum Antonium Marcellum. kb. 1907-

2808. sor: TELEKI I. 160- 207. 

52 

tatlan hálaérzet, ragaszkodás indították műve megalkotására. Sőt, ha meg
gondoljuk a történelmi időpont s egyebek között Janus különleges egyetemi 
megbízatását is, akkor a valószínű indítékoknak közvetlen közelébe jutha
tunk. 1457-ben Velencében új dózse beiktatására készülődtek. Ugyanis 
Francesco Foscari, a köztársaság szárazföldi politikájának és annyi dicsőséges 
vállalatának rendkívüli képességű vezetője, hírneve tetőpontján kénytelen 
volt lemondani dózsei tisztéről fiának, Jacopónak súlyos vétkei miatt, 
amelyekért a fiút a törvény többszörösen felelősségre vonta. E tragédiába 
az arisztokrata családok közötti súlyos vetélkedések is belejátszottak. Fran
cesco Foscari a szégyent nem élte túl, rövidesen rá belehalt a bánatba. 

Utóda Pasquale Malipiero lett, senki más, mint Jacopo Antonio Marcello 
egykori társa a katonai biztosi méltóságban, pontosan a Filippo Maria 
Visconti elleni háborúban. Tudjuk viszont, hogy a padovai egyetem az új 
dózse beiktatására a követség tagjai közé jelölte az ifjú Janus Pannoniust. 
Ma már nem tudjuk helyreállítani, mi volt a kapcsolat a két kolléga között, 
de a padovai polgármester, Jacopo Antonio Marcello és az új dózse, Pas
quale Malipiero például együtt állították meg a caravaggiói csata menekülő 
katonáit 1448-ban, tehát nem is olyan régen. Elég volt ezek szerint feladatnak 
a nagy epikumban figyelmébe ajánlani az új dózsének az egykori hivatali 
társat, jelenleg Padova polgármesterét. 

Minden bizonnyal Janus nem tettetésből, de őszintén bámulta a köz
társaságot fénye, pompája, hatalma, viszonylag türelmes politikájának 
széltében-hosszában elismert híre Iniatt, melynek terjesztéséből mestere, 
Guarino ugyancsak kivette a részét. Persze Janus tudta a rosszat is; hogy 
pl. a velenceiek kifosztották Konstantinápolyt, hogy érdemeik a várnai 
csata körül vajmi kétesek voltak, hogy hadvezéreiket és ellenfeleiket minden 
aggályoskodás nélkül elpusztították, de !fiindez Velence politikai hatalmát 
és nagyságát nem kisebbíthette előtte. Ugy ábrázolta Janus a vizen épült 
várost, hadihajóival, vízen mozgó várakkal, palotáival, művészi alkotásai
val, világpiaci központiságával, ahogyan még soha senki.126 A leginkább 
lényeges azonban Velence kormányzatának, az éppen nem ártatlan oligar
chiának a magasztalás~. A magyar poéta, mindenekelőtt kiemeli e kormány
rendszer stabilitását. Ugy látszik nem ok nélkül! Például egy családi érzé
seiben mélyen megsértett dózse, Marin Faller éppen ~kkor száz éve össze
fogott avval a réteggel, amelyet Janus „a város alja-szemetje" névvel ille
tett, és be akarta vezetni a dózse, valamint a köznép közötti egyetértésen 
felépülő új, demokratikusabb államformát, a signoriát. Halállal fizetett 
érte.127 Sőt, ilyen veszély mintha éppen ezekben az években újból felütötte 
volna a fejét, Francesco Foscari mély családi és személyes sérelmei idősza
kában. Hátha mégiscsak fel akart lázadni a nép? Hátha mégiscsak „kívánja 
a zsarnok uralmát" ? Mindenesetre költőnk pártfogója, Marcello és nem ke
vésbé az új dózse, Malipiero szemével szívesen látja úgy, hogy a nemesség 
„ ... se nyuzza, zsarolja galádul a népet" (i. m. 128. sor, Berczeli A. Károly 
ford.). 

126 Uő.: i. m. 2770-98. sor: TELEKI I. 205-06. 
127 Marin Falier történetére ma is érvényes az újra kiadott kiváló tanulmánykötet 

VITTORIO LAZZARINI: Marino Faliero. Sansoni, h. n. (1963). 
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Így hát Janus hivatalos állítása szerint a nép sem akarja a zsarnok ural
mát. Ezenfelül Janus szerint a velencei törvények alapján minden nemes 
egyenlő (ami persze nem igaz). Viszont az „alja nép" nem szólhat bele a 
köztársaság ügyvitelébe (2809. sor): 

nem szennyezhet be, nem tölt be tanácsosi 
széket ... 

( Berczeli A. Károly ford.) 

Janus tehát politikai felfogás tekintetében amennyire csak tudott, köze
lített patrícius pártfogója és annak ura, a dózse felé. 128 E felfogásának volt 
még mélyebben fekvő gyökere is: a magyar feudális kisnemesi szemlélet, 
mely a Hunyadiak korában oly nagy szerepet fog kapni. Hiszen elvben 
Magyarországon a nemesek valóban egyenlőek voltak. Viszont az elnyomot
tak irányában érzett, pártfogó rokonszenv, a „paternalizmus" nemcsak az 
arisztokratikus velencei politika villámhárítója volt és alapv:onása, mint 
Guido Piovene megállapította,129 hanem Janus külön egyéni meggyőződése 
is. 

VIII. 

Vespasiano da Bisticci, a humanista műveltségű firenzei könyvkereskedő 
előadja Janus Pannoniusról 1465:i újabb firenzei találkozásuk alapján, 
hogy a magyar poéta maga mondotta el neki: miután hosszú itáliai tartóz
kodása után 1458-ban hazatért, bárhogy kényeztette nagybátyja és maga a 
király s a legnagyobb főurak, környezetükben „lelkületét és szellemét 
idegennek" érezte. Sőt, ha nagybátyja nem kéri annyira és nem buzdítja, 
„nem maradt volna ott, hanem máshová ment volna lakni, ahová nagy 
megbecsüléssel hívták". Hová szólt ez a meghívás? A ferrarai stúdiumra 
vagy a padovai egyetemre? Vespasiano da Bisticci szavaiból ez nem derül 
ki. De a firenzei könyvkereskedő szövegének folytatása igen figyelemre méltó. 
Ezek szerint nagybátyja, Vitéz, aki „oly művelt volt és jámbor erkölcsű", 
tartotta vissza. Ugyanis eközben megürült a pécsi püspökség, ez az ,_,igen 
nagyra becsült javadalom". A király ekkor tüstént írt Rómába, Janus 
elnyerte a püspökséget, és nagy buzgalommal látta el feladatát nagy gondot 
fordítva a tanulmányokra.1so 

Aligha tévedünk, ha a szöveg szoros időrendjét egyben oksági kapcsolat
nak is fogjuk fel. Szóltunk arról, hogy J anust arra képezték ki, hogy a 
magyar kancellária dísze legyen: a hazát a szó, az írás, a jogtudás magas 

12s Janusnak eme osztályharcokat kifejezésre juttató sorait először 1952-ben ele
meztem s magyaráztam „Janus Pannonius" e. tanulmányomban: Dunántúl 2 
(1952) 45-46. . 

129 Vö. Gu1no PIOVENE: Anacronismo della Venezia Quattrocentesca, a La civiltá 
Veneziana del Quattrocento. Sansoni, h. n. (1957) e. kötetben, 8-9, 15 és passim. 

1ao Az idézett kifejezések Vespasiano da Bisticcinél: „ ... avendo l'animo e l'ingeg
no pellegrino quanto dire si potesse. E se non fussino istati i prieghi e l'esortazioni dell' 
arcivescovo, non vi stava, ed andava ad abitare in altro luogo, dov'era chiamato con 
grandissima riputazione." L. Battista Guarino: i. m. i. h. 224. 
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fokú birtokában tárgyalásokon, levelezés útján méltón képviselje. Ehhez 
kancelláriai rang kellett, azt pedig a kor szokása szerint előkelő egyházi 
javadalom tudta mind anyagilag, mind erkölcsileg biztosítani. Janus azon
ban ezt minden ígérettel szemben több mint egy évig nem kaphatta meg, 
s csak a pécsi püspöki szék megürültével vált keresztülvihetővé. Addig 
mindezt csupán Vitéz János melegszívű atyai fogadkozásai és intelmei, 
ideiglenes megbízatások pótolhatták. 

Tehát alapvető ígéretek betartásáról volt szó. Mi több, óriási szemléleti 
szakadék tátongott Janus és új környezete között: emitt a vitézi tett, a 
vasegészség, nagy név és még nagyobb birtok, családi kapcsolatok számí
tottak, amott, vagyis Janusban egy szelídebb, civilizált világ és kulturált, 
cselekvő, alkotó poétai élet emlékei pezsegtek élénken. Amott palota mellett, 
kövezett utcák, közvilágítás, csatornázás, hidak, utak, modernül szervezett 
kikötők, raktárak, egy újfajta civilizáció tényei szoktatták magukhoz a 
zsenge ifjút, itt, ha szétnézett, Buda vára, Nagyvárad s a pécsi püspöki 
kastély, templom, erdők, berkek, források kivételével zord várakat, pusz
taságot és nyomort láthatott. Amott az éghajlat szelídebb, az ételek köny
nyebbek, s ő a kemény tanulás közben ehhez igazodott. 1466-ban, tehát 
nyolc évvel később, amikor a kór eluralkodik rajta, visszaemlékezik, hogy 
hazatérve azonnal elővette a betegség (Eleg. I. 10. 7 8. sor): 

Majd meg Itália földjéről megtérve hazámba, 
Megbántam keserűn ezt a nehéz utamat. 

(Áprily Lajos ford.) 

Úgy, hogy nem is merte zavarni az anyai ház örömét. A főurak, főpapok, 
kortársak azt várták tőle, hogy velük menjen a csatába, vitézkedjen, vegyen 
részt örömeikben. S ha valaki még 1458-ban írt elégiáját veszi kézbe, melyet 
A táborozó Balázshoz (Eleg. I. 3) címzett, az előtt világossá válik, hogy Janus 
sem vetette volna meg ezt a vidám, gondtalan tábori életet. Ám egészsége 
elszakította tőle. S ha megpróbálta, hogy mégis részt vegyen a hadi életben, 
olyan súlyos rohamokat kellett átélnie, mint amilyenről az 1464. évi elégia 
vall (Mikor a táborban megbetegedett, Eleg. I. 9). Itt már belátja: nem való 
neki a megerőltető hadi táborozás. S a főurak még gúnyolták is, hogy nem 
kúszik fel a meredek várfalakra. Ennek ki nem mondott folytatása, hogy 
csak kísérgeti a királyt, csak jelentéseket firkál meg verseket. Janus huma
nista módon felelt: ha életét ő is kockára teszi, ki jegyzi majd fe} az utókor 
számára az urak tetteit? Netán hősi halálát? (Epigr. I. 12.) Ugy véljük, 
ha ebben látjuk maga vallotta „idegenségének" ismérveit, nem tévedünk. 
Ugyanis ő a szellemet egyenrangúnak tartotta a tettel, tehát hasztalan 
dédelgették idehaza, mint Vespasiano Bisticci is jelzi, ha egyszer a szellem 
világát nem sokra tartották, csak afféle játéknak. Itt gyakorlatilag hiány
zott az igaz szellemi közösség, pedig Janus nemzeti-irodalmi cselekménye, 
melynek nagyságát ő maga teljesen felfogta, megkívánta volna az ilyen 
fokú elismerést. Mert kikből állt az a hazai művelt kör, amelynél megértésre 
számíthatott? Nagybátyja, Vitéz János s a lángeszű fiatal király személyé
ből, néhány kancelláriai papi emberből, akik már Itáliában tanultak, egy-egy 
itt tartózkodó olasz orvosból, diplomatából, kereskedőből, mindenekfölött 
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az idehívott jó barátból, Galeotto Marzióból. Ezek is a királyi udvarban 
éltek vagy Váradon, de nem otthon, székvárosában! Ott már ritkább volt 
az értő vendég. Pécsett akad, aki alkalmatlankodva kérdi, mint Huendler 
Vitus segédpüspök, ugyan minek ír, hiszen nincs olvasója, hallgatója! 
Janus ezúttal is elementáris erővel fogalmazta meg hivatástudatát. Némi 
változtatással és kiélezéssel mondja azt, amivel Ovidius biztatta magát 
Tomiban: „nincs akinek felolvassa verseit, nincs aki a latin szót megértse", 
tehát „ír saját magának". Az eredeti ovidiusi sor: „Ipse mihi ( quid enim 
faciam) scribo legoque" (Tristia, IV. I. 90). 

És ugyancsak Ovidius vigasztalja magányát avval,131 hogy menekülése 
egyetlen társaként elkísérte a Múzsa: „Sola comes nostrae persistit illa 
fugae" (Tristia, IV. I. 20). 

Janusnak nem egy Múzsa kísérője, hallgatója van, hanem valamennyi, 
önmagának ír tehát és a Múzsáknak (Epigr. I. 312): 

Mért dalolok? hisz nincs aki olvas, nincs aki hallgat? 
Versemet olvasom én ! s hallgat a múzsasereg. 

(Weöres Sándor ford.) 

A művészet fensége száll szembe nála az emberi irigységgel és magánnyal. 
Janus panaszkodik is hellyel-közzel antik módra, hogy „az )<legen táj, az 
új környezet elvesz a költészet erejéből", „bár ad is hozzá". Ugy gondoljuk, 
hogy ezért hangsúlyozza éppen ebben a versében, hogy költeményeit „a 
nagy Ister" vidéke küldi, tehát van bennük valami hazája zord fenségéből 
(Epigr. I. 35). 

Aitalában azonban tisztán tudta, hogy dalainak színvonala, tárgya, meg
oldása olyan jelentőségű, hogy dicsőséget fog hozni a hazának, és Janus az 
első, aki magyar földön s talán egész Közép-Európában megfogalmazza az 
újfajta hazafiságot. Martialis egyik epigrammájához hasonló költeményt ír. 
A nagy római szatirikus ugyanis vidéken tartózkodott, Észak-Itáliában, 
Imolában, s onnan küldte egyik kisebb versgyűjteményét barátjának Ró
mába (Epigr. III. 1). Ez az itáliai tartomány Gallia Cisalpina volt, amit 
csak erős költői túlzással jellemezhetett „távoli partok" -ként. Martialis 
versének lényege a Janusnál másutt felbukkanó motívum, hogy persze, 
a Rómában írt versek „győznek a galliain". Janus epigrammájában egy 
Magyarországról Itáliába küldött versgyűjteményt vezet be, de a követ
keztetés éppen ellentétes (Epigr. I. 31): 

Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, 
S most Pannónia is küldi a szép dalokat. 

Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám, 
Szellemem egyre dicsőbb s általa híres e föld. 

( Berczeli A. Károly ford.) 

131 Janus és Ovidius lelki kapcsolatára negatív megítéléssel vö. HUSZTI: i. m. 203-04; 
válaszom erre: Janus Pannonius bukása. 131; majd évtizedekkel később: Petrarca e la 
formazione dell'umanesimo ungherese. 82-83 és végül: Toni ed echi Ovidiani nella 
poesia di Giano Pannonio. Classical Influences on European Culture A. D. 500-1500, 
ed. R. R. BOLGAR. Cambridge 1971. 183- 94. 
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A haza dicsőségét ily módon nemcsak fegyverrel lehet gyarapítani, de 
tollal is, a XVI. századi magyar humanizmus későbbi kettős eszményének 
alapvető eleme, az eddig visszaszorított szellemi rész jutott itt először szó
hoz történelmünkben. Janus vallomása mélységesen egybehangzik Battista 
Guarino 1467. évi levelével, mely szerint Janus „kiválóságával egyedül el 
tudja hárítani Pannóniáról a barbár nevezetet".132 

A Pannónia dicséretét kiteljesíti az 1464. évi tábori elégiájának nagyhírű 
sírverse, mely pontosan megfogalmazza érdemét a magyar társadalmi 
környezetben, sorsának tragikus kifejletét, végső reményét: a természetet 
s néhány jó barátot. A Múzsák itt nem az „Emlékezés leányai", nem a 
„Nővérek", hanem istennők, babérkoszorút viselnek és e koszorút örök 
jutalmul tudják nyújtani (Eleg. I. 9. 117 - 20. sor): 

Hic situs est Janus, patrium quí primus ad Histrum 
Duxit laurigeras, ex Helicone, Deas. 

Hunc saltem titulum, Livor, permitte sepulto, 
Invidiae non est in monumenta locus. 

Nem a Pó partjáról a Drávához kerültek a Múzsák, hanem a Helikónról 
a hazai Dunához. Nem maguktól jöttek, szöktek Nagyváradra, mint Apollo 
Patarából és a Kasztaliai Múzsák, hanem maga hozta őket: Gyűlölség és 
Irigység övezte ezért is. Az utolsó sorok roppant erejű tiltakozásából az is 
kiolvasható, hogy tisztségeit, rangját, hivatalát elirigyelhetik, ez különben 
is másra száll majd halála után. De a Gyűlölködés és Irigység számára 
ahogy Petrarca vagy Ovidius sírhalmánál, itt sincs többé hely. 133 A koszorú 
áthozatala, ez az egyetlen, amit talán a Gyűlölködés is meghagy. Pedig hát 
ez lett Janus legnagyobb érdeme évszázadokra. 

De mint viszonylik Janus hivatásának végleges magyarországi kitelje
sedése egykori kiküldetése céljához és itáliai fogadalmaihoz? Mint Vitéz 
mellett működő alkancellár s a fiatal királynénak, Katalinnak kancellárja, 
egyben nagyhatalmú pécsi püspök, aki magához veheti immár édesanyját is, 
megtalálta helyét a magyar társadalomban. Gyönyörű prózai jelentése a 
boszniai hadjáratról, az Antonio Constanzinak adott verses válasz a király 
nevében,134 a király győzelmeit magasztaló, a király személyének bókoló 
nem nagyszámú epigramma mind ennek a hivatásnak becsületes teljesítésé
ért születik. A különféle kronológiai megállapítások, melyek levelek ellen-

132 A Pannónia-epigramma (Epigr. I. 31) jelentőségéhez vö. Toni ed echi 188; Janus 
Pannonius arca. 59; részletes összevetés Martialis imolai epigrammájával: Janus 
Pannonius reneszánszkori értékelése 39- 40; Battista Guarino idézete: „Hunc ergo 
barbarum apellabimus, qui vel solus praestantia sua totam Pannoniam a barbariae 
nuncupatione vinclicare potest ?" I. h. 206. 

133 Janus elsősorban Petrarcát követi: „ ... Mortalia Livor / Carpit enim; ac Mors 
Invidiam consumit et arcet / Ac procul a bustis abigit". Africa. Lib. IX. 34--36. sor, 
vö . Petrarca e la formazione dell'umanesimo ungherese. 87; A Petrarcának is mintát 
adó Ovidius-szövegrészt l. Epistulae ex Ponto. Lib. IV. 16. 4 7-49. sor, vö. uo. 

134 Janus a király nevében előadja a hadjárat történetét II. Pius pápán_ak, l. Mátyás 
király levelei. Kiadta Fraknói Vilmos. I. 45-50; Magyar Reneszánsz Irók (Magyar 
Irodalmi Ritkaságok, XXIX. szerk. VAJTHÓ LÁSZLÓ) című összeállításomban bilingvis 
formában, 38- 51; Janus verse: Eleg. I. 8: TELEKI I. 304--12. 
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jegyzése vagy stílusa, vagy verseinek alkalma alapján bizonyítják jelen
létét az udvarban vagy éppen a királyi táborban, Délen vagy Erdélyben, 
vagy Csehországban, mind azt igazolják, hogy kötelességeinek megpróbált 
eleget tenni. Hogy élete utolsó éveiben, már betegen, elfogadta a horvát 
szlavón báni megbízatást Thuz János társaságában, szülőföldjéhez való 
ragaszkodásról s mély kötelességérzetről tanúskodik. 

Ha azonban elolvassuk „udvari" vagy csupán „politikai" jellegű verseit, 
sötét lelki hullámzást, felemás vagy éppen keserű mozzanatokat észlelünk. 
Mindenekelőtt elkeseríti Magyarországnak puszta helyzete is. Semmiféle 
lelkesedés nem tapasztalható benne valamiféle hősi „ védőbástya" -szerep 
okán, versei a békét, a nyugodt élet utáni sóvárgást sugározzák. Janus sze- · 
mében a török emésztő veszedelem, mely a mindent pusztítás elemként je
lenik meg. Nemcsak a „hunokat", vagyis a magyarokat, de minden Krisztsu 
hitén levőt el akar veszejteni (Eleg. I. 8. 107 - 08. sor): 

Quamquam non solos is perdere nititur Hunnos, 
Sed Christum immenso quisquis in orbe colit. 

Sorra kérdi, kutatja, hogy melyik európai országra, melyik itáliai városra 
lehet számítani 1 Az előbbiekre nyíltan kimondja, hogy segítségükre semmi 
remény. Az utóbbiakat illetően tapintatosan válaszolatlanul hagyja a 
kérdést. De választ ad a befejező sorokban: „Mi a hazát és hitünket nem 
fogjuk cserbenhagyni, akár sok segítséget adtok, akár keveset." Amikor 
a király Moldvában háborúzik (nem valami dicsőségesen, úgy hogy 
Janusnak ugyancsak össze kell szedni művészetét), a királyt finom utalá
sokkal a déli hadszíntér felé irányítja.135 Azt is tudjuk, mennyi erőfeszítést 
tett Vitéz János, hogy elhárítsa a cseh magyar összecsapást. Janus csupán 
néhány bókoló verssel adta hozzá a magáét ehhez a hadjárathoz s vajmi 
halvány lelkesedés hangján. A háború pápai buzdításra történt, kétes ha
talmi érdekből, melyen máig is vitatkoznak. 

Erre az időre tesszük bár akár három évvel korábbi helyzetre is jel-
lemző volna azt a Janus-verset, amelyben megfordítja Martialis gladiátor
buzdító dalát Hermészről (Epigr. V. 24), a cirkuszi küzdőről, aki olyan, 
akár egy sokarcú Mars. Janus nem cirkuszi hősről írja versét, magához 
Marshoz könyörög békéért, a „fáradt pannón nép" javáért.136 Ez Magyar
ország minden lakójával egyetemben, a Szávától a Tátráig, mert Pannónia, 
tudjuk, ekkor ezt jelentette. S a szörnyű litániát így zárja (Epigr. I. 7): 

Te béke-gyűlölő, vad éhhalál szülője, 
Szerzője rettenetnek, pánik-indító, 
Atyánk, kiméld már fáradt pannon népedet! 

(Kardos Tibor ford.) 

135 Janus Pannonius célzása: „At tu Díva suis sic iterum annue votis/Victor ut 
e Turcis mox tibi plura ferat". A vers címe: De signis quae Moldavis erepta in templo 
B. Virginis Budae suspendebantur. 7-8. sor: TELEKI I. 458. 

136 Janus Pannonius reneszánszkori értékelése 41-42. 

58 

A III. Frigyes császár elleni két vers (Epigr. I. 17, 20) középkorias, 
idegengyűlölő versezeteknek minősülne, amelyben a magyar történelem 
minden olyan királyi személyét kiénekli, aki csak kapcsolatban állt a né
metekkel, és gúnyolja nehéz óvatoskodásukért. De egy adott pillanatban, 
1452-ben Ferrarában éppen III. Frigyes dicséretére írt nagy epikus költe
ményt, igaz, hogy az akkori politikai helyzet tekintetbevételével. Most 
azonban a hagyományos magyar történelmi tapasztalatok éledtek fel a 
császár alattomos politikája miatt, mellyel valóban akadályozta a török 
ellen való fordulást. Egyebekben a magyar király környezete és személye 
is csak akkor csal ki belőle melegebb hangokat, ha valóban emberi indíté
kok bukkannak fel. Kéri a fiatal Mátyást, térjen már vissza a havasalföldi 
háborúból, várja itthon kis menyasszonya. Vagy meleg szívvel invitálja 
otthonába az uralkodót, Vitézt félti a sok munkától, nemzetén való aggódás
tól, Galeottón, komáján évődik: festett őszülő haján vagy vitézkedésén, 
ahogy odateremti Esztergom falai alatt a szájas katonát, bizonyos „Hale
sust" (Epigr. I. 14). 

Az udvar, mint olyan, meglehetős viszolygást vált ki belőle. Egy híres 
ókori séma alapján kéri királyát, bármit adjon neki, csak titkait ne (Epigr. 
I. 41). Aztán itt van a besúgók félelmetes fajzata, hiszen már a besúgók 
sem mernek megszólalni (Epigr. I. 226-28). No és az udvaroncok szerencsé
je! Alig lehet megkülönböztetni, hogy az udvarban a Szerencse játszik-e 
az emberi sorssal, vagy a király csapja be önmagát 1 (Epigr. I. 216.) Emellett 
a szarvas vonta királyi fogat (Epigr. I. 16), az ajándékba kapott oroszlánok 
(Epigr. I. 295 - 98) vagy Mátyás tábori „szerelmei" (Epigr. I. 46-47) 
vajmi langyos témák a megéneklésre. 

Már sokkal érdekeltebb, szívből fakadó, amikor az országos belbéke vagy 
az egyszerű emberek mindennapi boldog élete forog kockán. A nyárdéli 
égen megjelenő üstökösről ír, ami rossz jel, szeretné is ráénekléssel jóra for
dítani, hozzon inkább egyetértést „a gyötrött világra" (Eleg. I. 4. 37 42. 
sor): 

Minden népnek hozz virulást és tiszta szerencsét, 
Mégis főképpen Pannoniára tekints! 

Űzd a nyilas törököt mind Hellespontuson által, 
Kit most hűtelenül hoz mifelénk a Duna. 

Tiszteljék a királyt az urak, s a király velük együtt 
Kormányozza szivét, jóra vezesse honát! 

(Weöres Sándor ford.) 

Nem nehéz felfedezni a török veszély miatti aggódáson, Magyarország 
népének forró féltésén túl a király buzgón kért önuralmában és az urakkal 
való egyetértésében azt a harmonikus egyensúlyt, stabilitáseszményt, 
melyet a velencei politika állandóságában föltételezett, és amely persze 
szorosan összefüggött nagybátyja, Vitéz János mérsékeltebb központosítá
sával és feudális szabadságeszményével. Ha ehhez hozzávesszük, mint 
féltette Janus a szegény népet jégesőtől, vadállattól, árvíztől, s hogy Battista 
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Guarino szerint mint Pécs földesura „soha senkit el nem nyomott'',137 
akkor előttünk áll az a Janus, aki az adott körülmények között civilizált, 
nagyvonalú „paternalizmust" vallott egy mérsékelt államközpontosító 
felfogáson belül. Amellett városát, megyéjét gazdasági tekintetben erősen 
polgári gondolkodással lendítette föl püspöksége idején.138 Többet nem is 
lehetne várni tőle. És mégis a Mátyás-féle centralizáció fordulópontján, az 
erdélyi felkelés után három-négy évvel - akkor még híven kitartott a 
király mellett - most, a török koncepció dolgában és az adó ügyében össze
találkozott a kisnemesi és főnemesi ellenzékkel, sőt, nagybátyjával egye
temben ő mozgatta a fölkelést. 

IX. 

De az, ami az itthon eltöltött tizenhárom évet és néhány hónapot költői 
tekintetben jellemzi, az eddig említett verseken s egy-két élesen szatirikus 
támadó epigrammán kívül az Elégiák első könyve: a magyar költészet, a 
magyar művészi líra e hatalmas kezdete. 

Az első magyarországi elégiától kezdve, mely a Teleki-féle hagyomány 
szerint az első könyv 3. elégiája, általában baljós hangulatú darabok olvas
hatók benne. Az egész könyv felépítése eléggé céltudatos. Akárcsak az 
itáliai két elégiában (Galeottóról, majd Galeottóról és Mantegnáról), itt is 
jóbarátról szólnak a kezdősorok: Balázsról, aki azonban immár nincs együtt 
vele a gyönyörű természetben, mint Galeotto volt, hanem tőle távol éli az 
egészséges tábori életet, míg ő odahaza reménytelenül vergődik a láz 
prédájaként. Az otthoni háborús környezet íme, azonnal megjelenik. 
Aztán feltűnik az emberi közösség rémületét okozó égi jel, az üstökös (ismét 
a titokzatos Természet!), s ő szeretné ellenkezőjére fordítani a végzetet 
költői hatalmával. A természeti környezetbe helyezni ismét az embert, 
de nem egy személyt. Háború helyett vadászatot idéz fel, s a vadászaton 
részt vesző maga, a falu apraja-nagyja; a pécsi erdőkben pusztító vadat kell 
legyűrni, ami meg is történik. Utána poharazgatással űzik el a „gondokat". 
Milyen gondokról van szó, nem mondja. 

Most belépünk a házba, ám a gyásszal együtt (Eleg. I. 6); a számára leg
kedvesebbet vesztette el, anyját, s erre nincs vigasztalás az utolsó ítélet 
harsonáinak megszólalásáig. A természetet vádolja, a csillagok kényszerítő 
erejét. Janus ismét a természet hatalmával bírkózik a következő elégiában 
(Eleg. I. 7): talán csak a hold a bűnös, ez a titokzatos, félelmes égitest? 
Most felváltja az emberi-természeti képeket a közösség ügyeivel: választ 
ír a haza sorsa tárgyában a király nevében Antonio Constanzinak. Vannak-e 
reményeink kulső segítségre? Semmi, önmagunkra vagyunk utalva! 
A következő elégia már az önsegély helyére, a táborba vezet (Eleg. I . 9), 

137 Battista Guarino: „ . .. n eminem ignominia aut damno affecit, neminem op
pressit . . . " i. h. 210. 

138 Nem dolgozatunk körébe esik, mások is feldolgozták, tudvalevőleg bányanyitási 
privilégiumot kért, kereskedett. Hadd tegyük hozzá, tudunk szőlővásárlásairól is. 
Battista Guarino humanista stílusú formuláiból is kiderül, hogy a kórház, a szegény
ügy rendezésére és az egyetem után fennmaradt schola maior felvirágoztatására haté
kony intézkedéseket tett, i. h. 210. 
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ahol ledöntötte a láz. Elkísérte a királyt a táborba, de megrohanta a beteg
ség. Most haza vágyik, az édes, szelíd természetbe, olvasni, elheveredni, 
gyümölcsöt szedni a fáról. De minek ábrándozni ? I tt a vég! Erdei tisztáson 
temessék el barátai - kéri, s ekkor fogalmazza meg a büszke sírfeliratot. 

Aztán Itáliában jár követségben, felpezsdül minden energiája, és mégis, 
a következő elégia 1466 tavaszán (Eleg. I. 10), mintha semmi sem történt 
vohm, folytatja a megelőző témát, ismét csa,k súlyos betegségéről panasz
kodik. S a téma folytatódik (Eleg. I. 11): az Alomtól, a Halál testvérétől kér 
segítséget egy megindító költeményben. Majd pedig két ségbeesésében meg
írja sokak szerint legszebb elégiáját, a Lelkéhez címűt (Eleg. I. 12): így élni 
nem érdemes! H a most meghal, nem akar többé emberként újratámadni, 
csak a vadak, az öntudatlan állatok sorsát akarja vállalni a boldogító 
Természetben. 

A személyes panaszt megszakítja a nagy kollektív költemény: az 1468. 
évi őszi nagy áradásról szóló apokalipt ikus látomás. Vagy az egész emberiség 
elpusztul vétkei miatt világával együt t, mint korábban annyiszor, vagy csak 
„mi hunok" a többiekért. De ha mindennek vége, ő és huga felfutnak majd a 
Parnasszusra, mint új Deukalión és ú j Pürrha, hogy köveket hajítva hátuk 
mögé újra teremtsék az emberi nemet (Eleg. I. 13). Ezután fölveti a sarjad
zás, a termés, a folytatás kérdését: egészben véve érdemes-e ? Így szól 
az utolsó előtti elégia (Eleg. I. 14) A túlságosan termékeny fáról. A gyermekei 
teszik tönkre az anyát, súlyuktól törik össze, és nincs segítség! Ezt az egyéni 
és egyben kollektív tragikus mozzanatot 1469-ben ragadta meg az árvíz 
és újrakezdés mítosza után. 

S utoljára az elégiák első könyvének végére van helyezve (Eleg. I . 15) egy 
régi itáliai Siratóének az inasfiúcskáról. Arról szól, hogy még Ferrarában szép 
fiatal inasát a versenyben levetette a ló és a fiúcska szörnyethalt. Versét is 
akkor írta és Tito Vespasiano Strozza versengő dalt írt hozzá. Most ide
helyezi az egykori éneket könyve végpontjára; a szép ifjú már halott, de 
él megelevenítve a dalban, mint Attisz vagy Adónisz. Hasztalan a pusztulás, 
a halál, a dal él mindenekfölött. Évszázadok múltán Foscolo is így fejezte 
be a Sírokat. 

Ha áttekintjük ezt a kronológiailag szorosan záródó sorozatot, melynek 
csak utolsó darabja nem következik időrendben (viszont annál feltűnőbb, 
annál következetesebb elhelyezése tartalmilag), akkor pontos fojlődés
rendet kell látnunk, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy végig tudatos 
szerkesztmény előtt állunk. Még makacsabban következetes J anus elégiái
nak belső mozgásiránya. Az elégiák magyarhoni sorában az egyéni tragédia, a 
kollektív sors kérdései, bánatai, örömei ritmikus szabályossággal következ
nek egymás után. Valamikor Janus Pannonius játékból írt. Most csak a 
valóság súlyos csapásai alatt. Az olyan költemény, mint A vadkanról és a 
szarvasról (Eleg. I. 5) ritka kivétel. De mint említet tük, ott is a bor ist enét 
hívja végül, hogy megszalassza a „gondokat". Úgy látszik, hogyha akadt ak 
is boldogító, békés órái, azoknak általában nem tárt kaput. J anus alap
hangulata hazájában a bánat, ezért válik igazi, itthoni műfajává az elégia. 

A szenvedés e régi hangszere nála mintegy kétágú síppá válik: az elvi
selhetetlen jelen fá jdalmáé és az alig remélt boldogságé. Találhatott rá 
indítékot Ovidiusnál, amennyiben a Pontusi levelek és A szomorúság könyvei 
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alapvonásául tekinthető, hogy a poéta kétségbeejtő lelkiállapotából, a 
száműzetésből vágyakozik a városba, Rómába, annak egyedül bold9gító 
életébe. Minden elégiájának váza nagyjából erre a tengelyre épül. Am a 
poéta mindvégig remél, s az is érezhető, hogy a száműzetés városa, Tomi, 
görög város. Evvel a felépítésmóddal rokon a Janusé. De korántsem azonos 
vele. Janus mindig tényekből, eseményekből kiinduló elégikus lírájának 
feszültségét, különleges vonzását csak megközelítőleg lehet áttenni szavak
ba. E versek lírikai állapota egy roppant heves, szakadatlan hullámzás. 
Vele született vagy tanult retorikája annyira elkomorul, annyira- tárgy
szerűvé válik, hogy szinte alig vehető észre, de legalábbis természetesnek 
tűnik. Janus elégiáiban a menekülést, a vágyódást fejezi ki, s rendkívül 
érdemes a figyelemre, hogy verseinek sípja bármennyire „kétágú síp" is, 
bármennyire különneműnek látszanak fájdalmai, valójában váltakozó érzé
sei egymás meghosszabbításai, verseinek menete nyílegyenes: a költő egX:_ 
irányú kínban sze!J.ved, mert amitől menekül, attól elválni nincs módjában 
(betegség, láz otthon, a táborban, anyja halála, félelmes üstökös, félelmes 
csillagok, a hold ártó hatalma, a pihentető Álom távolléte, az ember ke
gyetlen sorsa a szenvedő testben, a pusztító árvíz és a pusztító bőség, a 
korai halál), s amire vágyódik~ a feloldó megoldás sehol (egészséges élet a 
táborban, boldog otthoni idill, megfordítani az üstökös hatalmát, lesújtani 
az ártó holdat, édes álomba merülni, hattyú, méhecske lenni).~39 

Mégis mindegyre előbukkannak büszke jegyek, melyek poétai teremtő 
hatalmát hirdetik, melyekből kitűnik, hogy tizenhárom év megpróbáltatása 
nem tudta rávenni arra, hogy a halhatatlanságra való igényét visszavonja, 
jogát a magányos fenségre, poétai és valódi világok teremtésére. Már az 
magában jelentőségteljes, hogy tizenhat évvel a keletkezés, vagy tizennégy 
évvel az első állandónak látszó padovai redakció után újabb, végleges ki
adást készít a Guarino-dicsénekből. Tehát mindazt, amit ifjan vallott, most, 
az élet csúcsán vagy éppen lejtőjén, is vallja: a humanisták egyetemes, 
történeti érdeméről, Khrüszoloraszéról, Guarinóéról, a magáéról. 

Ehhez új mozzanatokat tett hozzá itthon: a magányos alkotás büszke
sége, Róma és Pannónia kulturális teljesítményének visszájára fordítása és a 
halhatatlan sírvers új színeket visznek hivatástudatának kifejezéseibe. 
Ahogyan a Guarino-dicsénekben a „templomot" akarta a Dráva mellett 
felépíteni, most sírját a pannón berkekben szeretné tudni, ahol a humanista 
idill szépségét ízlelte, talán a Tettyén, talán a püspökvár kertjében (Eleg. I. 
9. 41 44. sor): 

Mily jó volt csacsogó csermely partján heverészni 
Hűs árnyékot adó tölgy terebélye alatt, 

Válogatott könyvek szépségein elgyönyörödni, 
S almát szedni a fák roskatag ágairól. 

(Kálnoky László ford.) 

iasvö. KARnos TIBOR: Janus Pannonius poet 'of the Hungarian Renaissance. The 
New Hungarian Quarterly. Vol. XXV. no. 49. 1973. 91-92. 
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Ami következik - panasz és elnyugvás a csodás szépségű tájban - az 
a komor és a lágy színek legfestőibb váltakozása a magyar poézisben hosszú 
évszázadokig (uo. 93 - 100. sor): 

Ámde hiába, a Párka sötét szive nem könyörül meg, 
Elvesz a szó a szelek forgatagos körein. 

Jól tudom, itt van a vég, és életem útja lejárt már. 
Bús párám tovaszáll s elhal a vers üteme. 

Ó kék ég, ó dombok, ó t i réti füvellők, 
Ó kristálycsorgó, zöldkoronáju berek, 

Édes napfény, benneteket hát mind odahagylak 1 
Énem elomlik s csak árva nevem marad itt. 

(Kardos Tibor ford.) 

Most, amikor a természet elvesztése miatti félelem - amely mindig is 
mélyen nyugtalanította az alkotó ember, e „földi isten" sorsában- ily 
hevesen tör elő, egyetlen vágy nő hatalmassá benne: visszatérni a természet 
békéjébe (uo. 109 - 14. sor): 

Arra temessetek el, hiveim, ha szerettek engem, 
Merre tömött pázsit zsendül a harmatozó, 

Sűrű rengeteg erdőn, szép tisztás közepén hol 
Tarka virányon ring körben a nimfacsapat. 

Ott hol örök zefírek szeliden fúvallanak át és 
Szüntelenül csendül méla madár panasza. 

(Kardos Tibor ford.) 

Petrarca kívánta sírhelyét ilyen sugárzó tájba, Laurával való találkozásuk 
helyére, hogy majd a kegyetlen kedves sírjának láttán könnyekre i;nduljon.140 
Ott a természet inkább gyönyörű háttér, bár szervesen kapcsolódó itt 
teljesen főszereplő: napsugárözön, rengeteg erdő, pázsit, madárdal, csö~des 
szellő, a képzelet édes természeti leányai, a nimfák. Barátait kéri a nagy 
temetésre, s hogy az érdemet, melyért élt, itt véssék kőbe. 

Viszont a négy év múltán írt .Áradás olyan mozzanatokat foglal egybe, 
melyek a nemzet, nép, szülőföld, haza dolgában hosszú ideig példa nélkül 
álló vallomást adnak. Meglehetősen közömb9s ezzel szemben, hogy Janus 
Pannonius hatalmas versezetéhez Ovidius Atváltozásainak a „Vízözön" c. 
fejezetét vette mintául, meg Petrarcának egy latin verses levelét A felhő
szakadásról, 141 melyet a Giovanni Colonnához intézett. Az, ami ebben az 
elégiában annyira megrendít és felemel, az egész társadalomért való félelem, 

140 L. Francesco P etrarca: Le Rhne, a cura di GmsUE ÜARDUCCI e SEVERINO FER
RARI. Nuova presentazione di Gianfranco Oontini. Firenze 1965. No. CXXVI. (Ohiare, 
fresche e dolci acque ... ) 183-86. 

141 L. Francesco Petrarca: Epistolae Metricae. I. 10. ed. E. BI.ANCHI a Rhne Trionfi 
e Poesie Latine, a cura di . . . RICCIARDI. Milano-Napoli é. n. (La Letteratura Italiana' 
Storia e Testi. Vol. VI.) 742-50. ' 
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a teljes haza szeretete, a dolgos nép szenvedéseinek kiemelése, a magyar nép 
és az egész emberiség kölcsönkapcsolatának a megláttatása. 

Mintha A nyárdéli égen fénylő üstökös megírása óta eltelt öt év alatt 
nagyon elkomorultak volna gondolatai az emberi nem és népe sorsán. 
Szerinte két eshetőség adódik: vagy elpusztul az egész világ, vagy „mi 
hunok" (nos Chuni) fizetünk az egész világ bűneiért. A „hunok" elnevezésen 
Janus különféle műveiben hol Attila hunjait, hol a honfoglaló magyarokat, 
hol a mai magyarokat érti: elsősorban persze a krónikák etnikus-történeti 
népét, de beleértve a többnyelvű ország minden lakóját, nemest és nem 
nemest egyaránt. Ezt most kisegítő fogalmakkal is megtámogatja. Egyetlen 
tengerré mosódnak egybe a Száva, Maros, Dráva, Tisza és a Duna, vagyis a 
teljes magyar föld; úgy fejezi ki Magyarországot folyóival, mint Petrarca 
Itáliát.142 S ha figyelemmel kísérjük az egyetemes pusztulást az elégiában: 
a legnagyobb a falvak lakóinak szenvedése! 

Jellemző, hogy mégsem a messianisztikus változattal fejezi be költe
ményét, hanem a teljes pusztuláséval, melyben magának és nővérének 
olyan hivatást szán, mely Guarino „földi istenének" nagyszerűségét is 
felülmúlja, s a maga korában is példa nélkül áll. A görög szövegekre, de 
főként Seneca Természeti kérdéseire (Liber III. cap. XXVIII-XXX; Liber 
II. cap. XLV. 1- 3) visszamenő koncepcióban az emberiség tilz avagy víz 
(ezúttal víz) által vész el súlyos bűnei miatt.143 De miután az élet teljesen 
kipusztult, újrakezdődik minden. És ő, Janus Pannonius hozza létre ezt az 
új világot a Parnasszus, a költészet ormain. Mert ő és nővére felfutnak a 
Parnasszus csúcsára, és mint új Deukalión és új Pürrha hátuk mögé köveket 
dobálva újjáteremtik az emberiséget, így válnak ők „egy új világ első mag
vaivá". Az ovidiusi rege új súlyt, új értéket nyert (205- 06. sor): 

Sic ego Deucalion, sic tu Pyrrha altera fies, 
Sic erimus mundi semina prima novi 

E hatalmas távlat sem elég Janus számára: utána helyezi a tragikus, a 
gyilkos bőaég elégiáját, végül a kisinas halálához térve vissza a szépség 
pusztulását s ugyanakkor fennmaradását a költészet erejével: ahogyan a 
kisinas, ahogyan Attisz, ahogyan Adónisz, ahogyan ő maga is él költészetében. 

Halál és költői halhatatlanság, a humanisták világtörténeti szerepe és 
nemzeti érdeme, alkotás, önfeláldozás, újjáteremtése a világnak, pusztuló 
szépség és halált legyőző művészi ábrázolás külön-külön vagy egymással 
szembeállítva olyan közvetlen, elsöprő hatalmú igazsággal tűnnek elénk, 
amihez foghatót Petőfi óta is keveset találni. 

m Vö. Janus Pannonius reneszánszkol'i értékelése 46-4 7. 
14a A vonatkozó Janus-sorok: „Ergo vetus veterum verax est dogma sophorum; 

/ Saepe homines igni, saepe perire salo; / Deleri et toties, toties deleta renasci / Omnia 
Phoebeae scilicet instar avis". Eleg. I. 13. 151- 54. sor: TELEKI I. 340. 
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TÓTH ISTVÁN 

JANUS PANNONIUS GENEALÓGIÁJA 

A latin nyelvű humanizmus legnagyobb költőjének, Janus Pannoniusnak 
genealógiájából három problémára szeretnénk rávilágítani: születési helyére, 
illetőleg családi nevének eredetére, családi státusára és végül nemzetiségére. 
Elsőben Janus családi nevének kérdésével foglalkozunk. 
I. Ismeretes, hogy az utódokra is átszálló, állandó családnevek használata 

köznemességünknél - a középkori oklevelek tanúsága szerint - többnyire 
csak a XVI. század elején alakult ki .1 Az előző évszázadokban a köznemesség 
legtöbbször csak keresztnevet használ, gyakran az apa nevével együtt (pl. 
Péter fia János) , vagy felveszik birtokuk fekvőhely_:ének, illetve születési 
vagy lakóhelyüknek a nevét (pl. a Bajoni, Garai, Újlaki családok). Néha 
ragadványnevekre is akadunk. Ezek többnyire a viselő személynek vagy 
elődeinek külső vagy belső tulajdonságaira, hivatali tisztségükre utalnak, 
mint pl. Kiss József, Vitéz János, Sáfár Péter, Oláh Miklós stb. 

Janus Pannonius korában, a XV. században a születési hely szolgált 
többnyire családnévül. A külföldi egyetemeken ugyanis a születési hely nevét 
ikt atták az anyakönyvekbe. A külföldön tanult humanisták e szokást ide
haza is megtartották, alkalmazták. Vitéz János esztergomi érseket pl. csak 
Galeotto és Bonfini nevezi „Vitéz" -nek, ő maga és a királyi oklevelek 
„Joannes de Zredna"-nak, Zrednai Jánosnak mondják .2 Még a síremlékén 
levő körirat is így tünteti fel nevét.3 

Mindezt azért fejtettük ki, mert - úgy gondoljuk - Janus Pannonius 
családnevét vizsgálva, el kell fogadnunk azt a középkorban szokásos fel
fogást, hogy a családnév egyúttal a születés helyét is jelöli. 

Az egykorú források nem említik Janus szülőhelyét. 
Ludovico Carbone (Carbo), a Guarino-iskola egyik kiválósága J anusra 

emlékezve, őt „Janus Quinqueecclesiensis episcopus"-nak, vagyis J anus 
pécsi püspöknek nevezi. Bonfini „Joannes Pannonius"-t, „Pannonicus"-t ír, 
míg Joannes Pierius Valerianus mindenütt Janus pécsi püspökről szól 
művében.4 

1 FRAKNÓI VILMOS: Vitéz János esztergomi érsek élete. Bp. 1879. l. - PESTY 
FRIGYES: A helynevek és a történelem. Bp. 1878. 33. 

2 „Magister Johannes de Zredna prothonotarius vel Dionysius de Albaregali not a
rius nostre Maiestatis." (L. FRAKNÓI: i. m. 16.) 

3 „Reverendissimus dominus Joannes Zredna Dioecesis Zagrabiensis, Archiepi
scopus Strigoniensis, primas ... " (Idézi: FRAKNÓI: i. m. 225.) 

4 Iani Pannonii opusculorum pars altera. Traiecti ad Rhenum 1784, ed. S. TELEKI 
(a továbbiakban: Teleki II). 109- 15. . 
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Maga Janus Pannonius, a leghitelesebb kútfő, igazi humanista öntudattal 
rejti el szülőföldje nevét. A Ferrarában használt Janus Pannonius nevet, 
amelyet „carminis gratia" ,5 a költészet kedvéért vett fel, hivatalos okira
tokban és magánjellegű leveleiben nem használja, továbbra is a .J oannes 
név mellett tart ki. 

Születési helyére vonatkozóan- csupán körülírásokkal találkozunk versei
ben. Így pl. a Guarino mesterhez írt panegyricusban így emlékezik meg 
szülőfalujáról: 

... s én magam is, kit az Isten 
S jósorsom küldött hozzád még zsenge koromban 
Pannoniának azon részéről, merre a Dráva 
Átszeli lágyan a zsíros szántóföldeket, és már 
Árját s régi nevét a Dunába veszíteni készül.6 

E versrészlet nyilvánvalóvá teszi, hogy Janus Pannonius születéshelyét a 
Duna-Dráva-torkolat közelében kell keresnünk. Ugyanerre utal másik 
epigrammarészlete is: „Én magam is ezekről énekeltem, aki a mély Drávánál 
születtem. " 7 

Mivel az eredetnél nem beszélhetünk „mély Drává" -ról, kétségtelen, 
hogy itt is a Dráva-torkolatról van szó. · 

A versidézetek alapján megindult a találgatás Janus szülőhelyének meg
állapítására. Azt hihetnők, hogy Janust igazolandó mindenki a Dráva
Duna-torkolat mentén kereste Janus szülőfaluját. Nem így történt. 

Már az első nagy kortárs életrajzíró, Angelo Colocci melléfogott.8 A költő 
születési helyéül Sirmiumot, a mai Mitrovica városát említi. Bombardius 
is átveszi ezt a téves adatot: „Janus Pannonius Aurelianus hazájában, 
Sirmiumban született." 9 Pedig Mitrovica városa, amely a régi Sirmium 
helyén épült, éppen nem a Dráva-Duna-torkolatnál fekszik, hanem egé
szen pontosan a Száva partján. E különös tényen nem akad fenn még 
Kaprinai István sem, aki a költőről írt életrajzában kitart a már említett 
felfogás· mellett.10 

ó TELEKI II. 150. 
s L. latinul TELEKI I. 28. 485. sortól 489.-ig: 

Me simul hos inter, fatis et sorte Deorum 
Pannonie tellus tenero tibi misit in aevo 
Qua mox Danubio mixturus nomen et undas, 
Pingvia culta secat leni iam gurgite Dravus. 

A magyar szöveg Csorba Győző fordítása. (Janus Pannonius válogatott versei. 
Bp: 1953. 147.) 

7 „llie ego et haec cecini Dravw_n gen~~atus ad altum." (L. TE1:E~ II. 12_7.) . 
s :Életrajzát K.il>RINAI adta ki előszor Cseles Márton római Jegyzetei ala p]án. 

STEPHANUS K.il>RINAI: Hungaria diplomatica temporibus Mathiae de Hunyad, regis 
Hungariae, I-ll. Vindobona 1797. LXVI. 

9 MicHAE·L BoMBARDIUS: Topographia magni regni Hungariae. Viennae. 150. 
io Lásd a 8. számú jegyzetünkben idézett művét. 

66 
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Itt tulajdonképpen azzal a jelenséggel találkozunk, hogy Janus Panno
niust összetévesztik ifjú Vitéz Jánossal, a sirmiumi, majd később veszprémi 
püspökkel, az esztergomi érsek egyik unokaöccsével. Ez a személytévesztés 
az évszázadok során több ízben is előfordult. 

Néhányan Janus Pannonius szavainak hitelt adva, a szülőfalut valóban a 
Duna- Dráva torkolatánál keresték. Oláh Miklós „nem messze Drázád 
városától" fekvőnek véli e helyet. Szörényi László mitrovicai püspök pedig 
.Almást említi.11 Meg kell jegyeznünk, hogy Drázád város nem létezik. 
A Dráva torkolatát viszont Drávaszádnak nevezték, s minden bizonnyal 
ez szolgált alapul az előbbi névadásnak.12 

A zavart növelte két hiteles egykorú pápai oklevél. Az egyiken a J oannes 
de Chesmicze név, a másikon a Joannes Cesinge név olvasható. Az első nevet 
Fraknói Vilmos történész tette közzé 1879-ben,13 a másikat Kaprinai István 
1797-ben.14 

Nézzük közelebbről ezeket az okleveleket! 
Fraknói szerint Theiner Ágoston a vatikáni levéltár eredeti regestáiból a 

„Johannes de Chesmicze" nevet mutatja ki. A Csezmiczei János nevet iga
zolja Fraknói szerint az a tény is, hogy ilyen szlavóniai helynév a XV. és 
XVI. századbeli oklevelekben gyakran előfordul, és ilyen nevű helység még 
ma is létezik.15 

Janus Pannonius Csezmiczei családnevét Huszti József egyetemi tanár 
monográfiája népszerűsítette. 16 Huszti a már említott Theiner-féle oklevélen 
kívül egy később előkerült királyi oklevélre is hivatkozik a Csezmiczei név 
védelmében, anélkül azonban, hogy az oklevélben szereplő személyt a 
költővel azonosítani tudná.17 

Nézzünk szembe a tényekkel! Először a Theiner-féle pápai oklevelet 
vizsgáljuk meg! A keltezése: 1458. március 18-a. Itt nyilvánvaló elírás 
észlelhető Theiner részéről. Az Aeneas Sylvius Piccolomini néven ismert 
humanistát ugyanis 1458. augusztus 19-én választották meg II. Pius néven 
pápának a francia G. d'Estouteville-jel szemben. Megválasztása előtt tehát 
nem viselhette a Pius pápa címet. Theiner tehát egy esztendőt tévedett. 
Maga a pápai szöveg azonban nem hagy kétséget afelől, hogy itt Vitéz 
János, akkor még váradi püspök unokaöccséről van szó. A pápa e levelében 
hozzájárul ahhoz, hogy Vitéz János a váradi püspökségben koadjutori 
vagy· vikáriusi minőségben alkalmazhassa „Chezmicze Jánost, a kalocsai 
egyházmegye titeli egyházának prépostját, jogi doktort, unokaöcsédet".1s 

11 TELEKI II. 153-54. 1. 3.j. 
12 GYÖRFFY GYÖRGY: Az Arpád-kori Magyarország történeti földrajza. Bp. 1963. 

249. 
13 FRAKNÓI VILMOS: Vitéz János esztergomi érsek élete. Bp. 1879. 7. 
14 TELEKI II. 150. 
is FRAKNÓI VILMOS: i. m. 8. 
16 HUSZTI JózSEF: Janus Pannonius. Pécs 1931. 7 és 299. 
17 L. bővebben HuszTI JózsEF: i. m. 187. Cáfolatát 1. TÓTH ISTVÁN: J. P. származása 

ItK 5 (1965) 607. 
18 AuGUSTINUS THEINER: Vetera monumenta historica Hungariam Sacram illu

strantia, II. Romae 1860. 320. „Eidem coadiutor in regimine ecclesiae Varadiensis, 
quamdiu sibi placebit, conceditur. PIUS EPISCOPUS etc. Venerabili fratri Iohanni 
Episcopo V aradiensi, salutem etc. . . . nequeas solus universam curam ipsius ecclesie 
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Hol is van Csezmice? Chesmicze, Csezma, Csázma Zágrábhoz közel, 
Belovár-Kőrös megyében fekszik, ahol a Csázma folyó egyesül a Lonjával. 
Ez a Szávához közeli helység a Duna- Dráva-torkolattól mintegy 200 kilo
méternyire fekszik. Ha hiszünk Janus Pannonius sorainak, akkor ezek az 
adottságok kizárják, hogy Csezmice legyen költőnk szülőhelye. Ez annál 
kevésbé hihető, mert Csázma évszázadokon át jelentős hely volt, amelyről 
Janus Pannonius minden bizonnyal megemlékezik, ha ott született volna. 
Csázma mellett fekszik Dombró és Ivanics. Ez utóbbi helységnévtől 
ered Vitéz János legközve1lenebb munkatársának, Ivanics Pálnak, Msőbb 
csázmai kanonoknak a családneve. És bár Ivahics többször is ír Janus 
Pannoniusról, de csázmai születését nem említi sehol.19 

1459. február 10-én hosszas betegeskedés után meghalt Barius Miklós 
pécsi püspök. Mátyás király Vitéz János közbenjárására a püspöki székbe 
azonnal beiktatta Janus Pannoniust. Egy 1459. március 12-i királyi oklevél 
már püspökként említi Janust,20 holott a „Chezmicze" nevet említő pápai 
oklevél amely 1459. március 18-án kelt, tehát későbbi keletű - Csez
miczei Jánost a kalocsai egyházmegye titeli prépostjának tudja. Pedig 
Janus Pannonius sohasem volt titeli prépost. Fraknói szerint amikor 1451-
ben Janus Pannonius hazalátogatott, megkapta a nagyváradi káptalanban 
a kanonoki javadalmat. Aeneas Sylviusnak még 1456 előtt hozzá írt költői 
levelében is váradi kanonokkén t szerepel.21 Az őt püspöki székében megerősítő 
1459. november 9-i pápai oklevél nem tud titeli prépostságáról, sem 
vikáriusi kinevezéséről. Janus Pannoniust a váradi egyházmegye egyszerű 
kanonokjának mondja csak. A közismerten pedáns egyházi hierarchiában 
ilyen pontatlanság nem fordulhat elő. Mert, ha elfogadjuk a Csezmiczei 
nevet szolgáltató oklevelet, akkor Janus Pannoniusnak a püspöki megerősítő 
pápai oklevélben prépostként vagy esetleg vikáriusként kellett volna sze
repelnie. 

Még egy hiba van az említett pápai oklevéllel. Közismert, hogy Janus 
Pannonius Budán, a királyi kancelláriában töltötte ideje jó részét. Nem is 
volt pappá szentelve. Hogyan lehetséges mégis, hogy az öregedő Vitéz János 
a beteg pécsi püspök helyére már évekkel előbb kiszemelt Janus Pannoniust 
óhajtotta váradi helyettesévé megtenni, annak ellenére, hogy tudta: 
Janus nem vette fel az egyházi rendet és így nem is lehet vikárius? És hogyan 
lehetséges az is, hogy II. Pius, aki Janus Pannoniusnak váradi vikárius
ságához a Theiner-féle oklevél szerint hozzájárult, pár hét múlva 
vonakodik ugyanazt a személyt éppen papi mivoltának hiánya miatt a 
pécsi püspöki tisztségben megerősíteni? 

tam in spfritualibus quam in temporalibus gerere et exercere, cupiasque dilectum fi
lium J ohannem Chesmicze prepositum ecclesie T itulensis Colocensis dioecesis, legum 
doctorem, nepotem tuum, virum utique expertum et idoneum ac litterarum scientia 
preditum, ad participationeJ:l!. eure huiusmodi, quoad vixeris, adhibere." 

rn V. KovÁCS SÁNDOR: Magyar humanisták levelei. Bp. 1971. 55- 203. 
20 „Johannes electus Quinqueecclesiensis", 1. GELCICH .TózSEF- THALLÓCZY LAJOS: 

Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cun.. regno Hungariae. Raguza és 
Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára. Rp. 1887. 116. 

21 F'RAKNÓl VILMOS: i. m. 154. 
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A felhozott indokok azt igazolják, hogy Janus P annonius nem lehetett 
Vitéz János váradi püspök vikáriusa, s így reá - eltekintve Csázmának a 
Duna-Dráva-torkolattól való messzeségére és Szávához való közelségére -
nem alkalmazható a Csezmiczei név. E név alatt - miként azt régebben 
kimutattuk22 - ifj. Vitéz János személye rejtezik, aki az esztergomi érseknek 
ugyanúgy unokaöccse volt, akár Janus Pannonius, és aki a kortársak véle
ménye szerint23 kiváló jogtudor, a Bécsben alapított Dunai Tudós Társaság 
elnöke volt, és akit az Országo::i Levéltár egyik, 1472. október 24-én kelt 
oklevele kettős prépostként említ. Mátyás királynak Budáról 1480. május 
15-én a pápához intézett levelében ,.prepositus Waradiensis"-ként, azaz 
váradi prépostként szerepel.24 A Theiner-féle oklevéllel szemben áll 
Kaprinai István történetírónak 1797-ben közzétett pápai oklevele. Ez az 
írás 1460. február 16-án kelt, s benne II. Pius pápa kijelenti: „ ... egyébként · 
az ekkor még szünetelő pécsi egyházmegyéről szeretett fiunknak, Cesinge 
Jánosnak személyében gondoskodunk".25 E sorok csak Janusra vonatkoz
hatnak. 

És mivel a latinos-olaszos írású Cesinge név helyes olvasata a K esince 
vagy Keszince név, felmerül a kérdés: van-e ilyen nevű község a torkolat 
tájékán? Van, mégpedig ma is létező község. E község az eltűnt Valkó 
megyében feküdt Kese, Kesse, később Kesincze néven. Régebbi térképeken 
gyakran megtalálható e helységnév (1. kép). 1435 óta nemesi névként és 
birtoknév gyanánt is szerepel.26 A pápai tizedlajstrom az 1330-as években 
Kesét (Kesinczét) az aszuági főesperesség területén sorolja fel, amely a 
pécsi püspökség hatásköre alá tartozott.27 Nem véletlen tehát, hogy Janus 
Pannonius éppen a pécsi püspökségnek lett főpapja. 

Fekvéséről tudnunk kell, hogy Eszék alatt, Diakovártól északkeletre, 
pontosan ott fekszik, ahol a Dráva - költőnk szavait idézve - „árját s régi 
nevét a Dunába veszíteni készül" .28 

A Cesinge névnek bizonyos fokig bizonyítékai azok a pla~ettek is, ame
lyeknek fejkörirata magyarul: CESINGE (KESINCE) JANOS, PÉCSI 

22 TÓTH IsTvÁN: J. P . származása. ItK 5 (1965) 608-12. 
2a ÁBEL JENŐ: Magyarországi humanisták és a Dunai Tudós Társaság. Bp. 1880. 

106. FRAKNÓI VILMOS: Mátyás király magyar diplomatái: Ifjabb Vitéz János. Száz. 
1899. 291. 

24 I. m. 292. 
26 Pius Papa II. Dilecto Filio Iohanni S. R. E. Diacono Cardinali S. Angeli, Legato 

etc. Dilecte Fili salutem etc. Alias.Ecclesie Quinqueecclesien. t unc vacanti, de per
sona dilecti filii Iohannis Cesinge providimus . . . - Datum Senis, sub annulo pi
scatoris die XVI. mensis Februarii 1460. Pontificatus nostri anno secundo. 

2s CsÁNXI DEZSŐ : Magyarország történelmi földrajza. Bp. 1894. II. 323: „Kes/s'/e. 
Kesee, K eze, K esse, (Páp. tiz. 1.: 270., 288„ 299.) Kese (nemesi névben: 1435: Dl. 12743 
1447: Dl. 14050.) Poss. Kes,se (1477-8: Dl. 18145.) Részben Garai-birtok volt." 

27 GYÖRFFY GYÖRGY: Az Arpád-kori Magyarország történeti földrajza. Bp. 1963. 
253: „A Dráva partvidékén a pécsi püspökség aszuági esperessége terült el Villyótól 
egészen Erdődig, s DK-en lenyúlt Diakovár és I vánke.szentgyörgy vidékéig, mely a 
XIII. században már Valkó megyéhez tartozott." 

2s A magyar korona országainak helységnévtáraiban hol Kesinci, hol pedig Keszince 
néven található: 1873-ban: Keszince (Verőce vármegye, diakovári járás), 1900-ban: 
Kesinci (190 ház, 1146 lakos), 1913-ban: Kesinci (235 ház, 1368 lakos), jelenleg is 
létező község. 
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PÜSPÖK. E köriratok nem egykorúak ugyan a költővel, de érdekesek, 
mert éppen a CESINGE nevet hagyományozták reánk.29 

A délvidéki horvát kortársak is tudnak Janus Pannonius Kesincei (dél
szlávosan: Kesinac) nevéről. Janus egyik életrajzírója, Marulity Márk 
spalatói dalmát költő (1450-1524) és a híres raguzai humanista költő, 
E . L. Crievity is Kesinac Ivánnak nevezi őt.ao 

A kifejtettek alapján úgy látjuk, hogy Fraknói Vilmos egy évszázados 
tévedése után visszaadhatjuk Janus Pannonius saját maga származására 
utaló verseinek hitelét. 

II. A költő családi kapcsolatait tekintve Kaprinai István művéből 
indulunk ki.31 Ezeket írja latin nyelvű művében: „Janus Pannonius, akit 
azelőtt Jánosnak hívtak, Pannóniából, az egykori római kolóniának városá
ból, Sirmiumból szegény szülőktől származott, atyja Ludicius, anyja Ka
talin. Az atya alighanem ácsmester volt."32 

Kaprinai a szülőváros és az anya nevének megítélésében téved. Már 
idéztük II. Pius pápa 1460-i oklevelét, amelyben Janust „Cesinge (Kesince) 
János"-nak nevezi. Apja nevét talán Ludiciusnak ejtették, de valószínűbb 
a Ludovicus, a Lajos név. Karácson Imre Janus atyjának ácsfoglalkozását 
Kaprinai találmányának vélte, s feltételezi, hogy J anust éppen gyűlölt 
ellenségével, Beckensloerrel tévesztette össze, akinek atyja ugyancsak ács 
volt.33 Karácson azonban téved, mert Janus atyjának „faber lignarius", 
azaz ács voltáról Angelo Colocci, Janus első életrajzírója tudósít elsőnek.34 
Huszti szerint Coloccinak ez az értesülése valószínűleg Phaliscustól, Janus 
iskolatársától származik, aki azt talán magától Janustól hallotta.as Colocci 
és Kaprinai életrajzában az édesanya neve Katalin, holott a költő a Threnos 
de morte Barbarae matris című siratóénekben Borbálát említ.36 Egyik epi
grammájában is ily néven említi édesanyját (Epigr. II. 1): „E márványtömb 
alatt nyugszik Barbara." 
A „Hugóra" írt epigrammában is anyjára hivatkozik: 

· Barbara volt az anyám. „Barbár anya szült" - csufolódol. 
Istenek anyja ki volt? Nemde a Phrygiai ?37 

. Janus verseiben nem szól atyjáról. Ennek oka csak az lehet, hogy nem 
ismerte. A siratóénekben édesanyja 23 évi özvegységére hivatkozik: 

29 TÓTH IsTvÁN: Milyen volt Janus Pannonius? Dunántúli Napló 1972. febr. 27. 5. 
• 3° Crievié ~463-ban sz~etett az akko_r magyar védnökség alatt álló Raguzában, és 
itt. t~ott latm gy~zbesz~~et. Mátyás ~irály halála után. - RÁCSKI FERENC: Raguzai 
Cnevié E. ~-humanista muveiből. Starme IV. 1872. 154-200. (Iz djela E. L. Crievica 
Dubrovl'.\anma.) - IvAN SAKCINSKI KUKULJEVIÓ: Glasoviti Hrvati. Zagreb 1886. 
2-3. A szerző azonban Marulié felfogását tévesnek tartja. 

31 STEPHANUS KAPRINAI: Hungaria diplomatica temporibus Mathiae de Hunyad 
regis Hungariae. I - II. Vindobona 1797. XXXIV. ' 

32 Idézi TELEKI II. 152-55. 
33 KARÁCSON IMRE: Janus Pannonius élete és művei. Kath. Szemle VII (1883) 7. 
34 ANGELO CoLOCCI: Excerpta de Jano Pannonio ex libro A. Colotii de R. p. Iraria. 

(Idézi: HUSZTI JÓZSEF: i . m. 300.) 
35 HuszTI JózsEF: i. m. 3. 
36 J. P . válogatott versei. Bp·. 1953. 99. 
37 Kardos Tibor fordítása. L . KARnos TIBOR: Janus Pannonius versei. Bp. _1972. 76. 
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Holt urad emlékét őrzéd; ím, erre bizonyság: 
Nem tetted le sosem özvegyi fátyolodat. 

Attól fogva huszonháromszor jött az esős ősz, 
S téged, mint legelőbb, özvegyi gondba talált. 

E versét a költő 1463-ban írta, és ha a 23 évi özvegységet ebből leszámít
juk, az 1440. esztendő áll elénk. Janus tehát hat esztendős volt atyja halá-
lakor.38 · ' 

De mikor született Janus? Erre vonatkozólag több epigrammájában ta
lálunk utalást.39 A legjellemzőbbek az I. 208. epigrammában közöltek: 
„Most a tizenhatodik életévemet töltöm, ha igazat mondott születésem
ről az anyám. A tizenhetedik akkor kezdődik, midőn izzik az ég közepe: 
augusztus hónap végétől a harmadik nap."40 Mivel Janus ezt az elégiáját 
1466. március havában írta, ugyanannak az évnek az augusztusában betöl
tötte a 32. életévét, s ez okból születésének idejét 1434. augusztus 29-ére 
kell tennünk. 

Janus születésével kapcsolatosan olyan mendemonda is lábra kapott 
irodalmi körökben, hogy csodagyerek voltát annak köszönheti, hogy 
„nehezen, tíz hónapra született" .41 E felfogásnak nincs semmiféle alapja. 
Bár igazi nagy költők valóban „nehezen" születnek, de JanUs esetében más 
volt a helyzet . Ő maga nyihtkozik születési körülményeiről a Siratóének 
anyjának, Borbálának halálára c. elégiában: 

Engemet áldott méhedben, jaj, nemde te hordtál? 
Tízszer telt meg a hold, s tízszer apadt azalatt. 

(Csorba Győző ford.) 

Janus tehát tíz holdhónap alatt született. Más a holdhónap, s más a 
polgári naptár szerinti hónap! Mint ismeretes, a holdhónap 28 napból áll, 
s így költőnk édesanyja nem késett a szüléssel: pont kilenc hónapra szülte 
meg magzatát. 

Az édes.anyja halálára írt epicediumban testvéreiről is szól: 

Ó, nem irígykedtek. Noha másik két fiad is volt. 
Drágábbnak láttál engemet egymagamat.42 

38 Gerézdi Rabán szerint hét éves volt, mikor apját elvesztette. Álláspontját nyil
ván az édesanyjára írt gyászdalra alapítja. (GERÉZDI RABÁN: Janus Pannoniustól 
Balassi Bálintig. Bp. 1968. 7.) 

39 Így pl. Epigr. I. 107 és 208. (L. TELEKI II. 163-64.) 
40 Epigr. I. 208. Idézi TELEKI II. 164: 

Sextus hic et decimus vitae mihi ducitur annus, 
Si verum nat o rettulit ipsa parens. 

Septimus incipiet m edio cum ardebit Olympo, 
Mensis ab Augusti tertia fine dies. 

n TÜSKÉS TIBOR: A pécsi irodalom kist ükre. P écs 1970. 10. 
42 Eleg. I. 6. Idézi TELEKI II. 180: 

Longe Livor erat; geminos me praeter habebas, 
Sed tamen ambobus carior unus eram. 
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Egyik bátyja haláláról Itáliában írt elégiájában szól: 

A kevéssel előbb megtagadott könnyeket fogadd 
el most egyszerre, fivérem.43 

A másik fitestvére és nővére, miként arról egyik elégiája tanúskodik,44 
1464-ben még élt. Ez a nővér fogta le a meghalt édesanya szemét. Kissé 
félreérthető a Siratóének alábbi sorainak magyar szövegű fordítása Csorba 
Győzőtől: 

Sírtak a kislányok, gondjuk nemrég te viselted, 
S egy lányod készült ríva lefogni szemed.45 

Itt a vérrokonsághoz tartozó, a Vitéz családból származó rokonlányokról 
van szó, akiket Borbála anya fia püspöki javadalmából anyagilag is támo
gatott. Janusnak csak egy nővére volt, akiről az 1468-ban írt Az árvízről c. 
elégiájában is megemlékezik: 

Föl hát, drága hugom, felhőt dönt még az Olympus, 
Fussunk, szedd velem a lábaidat szaporán.46 

Karácson Imre - félreértve Janus egyik epigrammáját (I. 357) - Janus
nak Jusztina nevű nő testvéréről is tud. E nőszemély egyike azoknak, akiket 
Janus erotikus epigrammáiban szerepeltet,47 családi kapocs azonban nem 
füzte J usztinához. 

Nem kevésbé problematikus Janus státushelyzete. Petrus Ransanus 
megjegyzi, hogy mind Vitéz János, mind pedig Janus Pannonius „humillimo 
loco nati", vagyis legalacsonyabb helyről származtak.48 Vele szemben minden 
forrás Janus nemesi származását hangsúlyozza. Ludovico Tubero, dalmát 
apát, Janusnak csaknem kortársa, ezt írja: „Ez a Janus irodalomban és 
tehetségben egyaránt jeles, nemes nemzetségből származott."49 

Thuróczi Krónikájában azt írja, hogy „mindkét János, az esztergomi érsek 
és a pécsi püspök Szlavóniában alacsony nemességű fedél alól származott" .50 
Ő maga Hugóra írt egyik epigrammájában büszkén jegyzi meg, hogy gaz-

43 Eleg. I. 6. Idézi TELEKI II. 180: „Sume simul lacrymas fratri paullo ante ne
gatas." 

4 ~ Eleg. I. 9. Idézi TELEKI II. 181: 

Heu, quod nec frater, nec adest soror optima nobis, 
i Quae digitis oculos condat, et ossa legat. 

45 KARDOS TIBOR: J. P. versei. Bp. 1972. 225. (Latinul 1. Eleg. I. 6. Idézi TELEKI II. 
181.) 

46 KARDOS TIBOR: i. m . 249. (Latinul 1. Eleg. I. 13. Idézi TELEKI II. 182.) 
47 (L. KARÁCSON IMRE: i. m. 7-8.) A félreértés oka az lehet, hogy a soror nemcsak . 

nővért jelent, hanem barátnőt is az ókori latinban. 
48 TELEKI II. 174. 
49TELEKI II. 155. 1. 7. j. 
50 TELEKI II. 174. 
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dagabb és fiatalabb is Rugónál, nemkülönben „híres vérű nemességben is 
jelesebb" .51 

És Janus nem valótlankodott. Éppen e sorok jelzik, hogy mennyire 
tudatában volt anyai részről nemesi származásának, a Vitéz családnak a 
Szilágyi-Garázda családdal való rokoni kapcsolatának. Vitéz Borbálát, 
miként Vitéz Jánost is, Pilis megyei származású atyja és a Garázdák csa
ládjából sarjadt anyja révén nemes származásúnak kell tartanunk. Az 
édesanya atyja ugyanis csak 1428 óta viseli a Vitéz nevet, amelyet Fraknói 
megállapítása szerint „előbb sem ő, sem elődei nem használtak, következ
tetjük, hogy azt a harci mezőn kitüntetett vitézségének jutalmául nyerte" .52 

A Magyar Országos Levéltár okiratai alapján Fraknói összeállította a Vitéz 
család nemzedékrendi táblázatát.53 Eszerint Vitéz János és Borbála elődei a 
Csébi vagy Kamaricsai Sáfár nevet viselik. Ilyen nevet a királyi és főúri 
uradalmakat kezelő tisztek gyakran vettek fel. Ily tisztség birtokosa volt 
Janus egyik anyai őse, István mester, aki Róbert Károly jószágadományai
ban részesülve a Pilis megyei Cséb elnyerése után megszerzi még a Pozsega 
megyei Kaproncát és Kamaricsát. 

A hirtelen felemelkedett család vagyonának jó része azonban az unokák 
gondatlansága révén elveszik, s ezért a szlavóniai birtokokra vonulnak visz
sza. Jóformán csak a címerük marad meg: a felső arany mezőben vörös 
oroszlán, az alsó kék mezőben két csillag közt az Anjouk címerének főjel
vénye, a liliom díszlik. 

Mivel Vitéz János prímásnak anyja a Garázda családból származott, 
ezért a főpap két kódexének címlapján saját címerén kívül - szerényebb 
kivitelben ugyan - a Garázda-címert (lángokból kiemelkedő zerge) is 
feltüntette.54 A rokonságra utal az is, hogy Vitéz János nagyváradi püspök 
korában várnagyává Garázda Jánost nevezte ki.55 

Megyericsei János 1507-ből való gyulafehérvári sírfeliratának latin disz
tichonjai is bizonyítják e rokonságot: 

Hárman származtunk híres jósok e vérből 
merre a mély Dráva öntözi Pannóniát. 

Az egyik Janus, ki először vitte honába 
Helikon zöldkoszorús istennőit. 

A másik Péter volt, ki a Garázda nemből származott, 
s elhozta a lírai dal csengő lantjait. 

Utolsónak én követtem őket e nemből, 
a tudós Múzsáknak harmadik dicsősége.56 

„A XV. század első éveiben Garázda Miklós és Szilágyi László közel ro
konok és bajtársak, vitéz tetteikkel nagy hírnevet szereztek maguknak."57 

51 Epigr. I. 305. Idézi TELEKI II. 155. 1. 7. j.: „Sangvinis et clari nobilitate prior". 
52 FRAKNÓI VILMOS: Vitéz János esztergomi érsek élete. Bp. 1879. 6. 
53 I. m. 3. 
54 FRAKNÓI VILMOS: Mátyás király. Bp. 1890. 10. 
50 AuGUSTINUS THEINER: Vetera Monumenta historica Hungariam sacram illustran

tia (1352-1526). Romae 1860. 2 : 284. 
56 TELEKI II. 178. (Nem verses fordításom.) 
57 FRAKNÓI VILMOS: i. m. 10. A Garázda családra vonatkozó irodalmat közli V. Ko

VÁCS SÁNDOR, ItK LXI (1957) 1-2. sz. 48-62. 
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Ez a Szilágyi László édesapja Szilágyi Erzsébetnek, Mátyás anyjának. Ek
ként a Garázda család rokonságban volt a Hunyadi-házzal is. Ez a körül
mény nagyon is érthetővé teszi azt a tényt, hogy miért került Vitéz János és 
két unokaöccse oly fiatalon magas egyházi méltóságba, olyan időben, amikor 
a püspökké való kinevezés joga a főkegyúri jog alapján a királyt illette 
meg. 

III. A Janusra vonatkozó genealógiának harmadik, eléggé vitatott kér
dése a költő nemzetisége. Mihovil Kombol horvát irodalomtörténész, mivel 
Janus Szlavóniában született, őt horvát nemzetiségűnek tartja. Hivatkozik 
Vespasiano da Bisticcire, aki Janus-életrajzában „di nazione schiavo"-nak, 
szláv nemzetűnek mondja. Aeneas Sylvius Piccolomini pedig Europa címlí. 
művében „mind Vitéz Jánost, mind pedig Csezmicei Jánost" szlavónnak 
mondja: „Horum tamen originem Sclavonicam ferunt." Kombol még a paler
mói humanistára, Ransanusra is hivatkozik, aki a két főpapot dalmát nem
zetiségűnek tünteti fel („erant hi natione Dalmatae"), idézi a dubrovniki 
Tuberót is, aki szerint Janus Pannonius nemzetiségére nézve szláv volt 
(„genere Sclavenus").58 

Gerézdi Rabán is hasonló véleményen van: „Janus Pannonius horvát 
származású: apja, anyja horvát, maga is Horvátországban született, s ott 
is élt - tizenhárom éves koráig."59 

Ha Gerézdi idézett felfogását közelebbről szemügyre vesszük, kiderül 
tévedése. Az igazság az, hogy Janus nem Horvátországban született, 
hanem a Dráván túli megyék egyikében, Valkó megyében, a „Slavonia in
ferior" nevezete alatt ismert területrészen, amelyhez Szerém, Verőce, 
Pozsega vármegyéken és a végvidéken kívül a hajdani Valkó vármegye is 
tartozott. Ezt a területrészt már Konsztantinosz Porphürogennétosz bizánci 
császár és több régi oklevél is az anyaország valóságos részének mondja, 
s ebbeli jogi jellegét 1868-ig megtartotta. Csak az 1868: XXX. tc. által 
létrehozott magyar-horvát kiegyezés 66. §-a értelmében váltak e részek 
Horvát-, Szlavón- és Dalmátországhoz tartozókká. 

De nézzük Kombolt is! 
Idézetei pontosak. Aeneas Sylvius valóban szlavóniainak mondja Janust, 

nyilván azért, mert Szlavóniában született. Ransanus sok mindenben téved, 
akkor is, amidőn dalmátnak mondja Vitézt és Janust. A dalmát Tubero, 
ki „a mediterrán Dalmácia vidékén született"-nek vallja Janust, a „szláv 
eredetűséget" hangsúlyozza.60 Vespasiano da Bisticci azonban, aki eleinte 
szlávnak mondja J anust, minden bizonnyal ő is szlavóniai származása miatt, 
később külső megjelenése alapján így kiáltott fel: „Voi siete gia uno Un
garo!" Guarino da Verona pedig az ízig-vérig humanista költőre ezeket 
mondta: „Nemzetségére nézve magyar, erkölcsében olasz, tudományában 
csodálatos, sőt inkább bámulatra méltó!"61 

Itáliában általában magyarnak tekintették Janust. Raffaello Volaterrano 

58 Ivan Cesmicki Janus Pannonius Pjesme i Epigrami. Zagreb 1951. (M. KoMBOL: 
Predgovor.) VIII-IX. 

59 GERÉZDI RABÁN: i. m . 42. 
60 L. bővebben TELEKI II. 171-72. 
61 FRANOEBCO BARBARO: Lettere. Bresciae 1741. 286. 
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és Gabrielis Naudaeus az „U-ngaretus" (magyar) jelzővel illeti.62 Mindez azt 
igazolja, hogy Janus magát Itáliában magyarnak mondta, annak ellenére 
hogy atyai részről minden bizonnyal szláv eredetű családból származik'. 
Az a körülmény ugyanis, hogy Janus neve után a szülőhelyet nem Kese, 
hanem Kesince, tehát horvátos névvel említi II. Pius oklevele, nemkülönben 
a délszláv kortárs történetírók Kesinac elnevezése, atyja horvát származását 
valószínűsíti. . 

Hallgassuk meg a kérdésben Janust is! 
Magát következetesen „Pannonius"-nak, azaz Magyarországinak nevezi. 

ln Sclavoniam című epigrammájában azt hirdeti, hogy Szlavónia egyik része 
Pannóniának: 

Pannóniának része az, hol Szlavónia nyugszik. 
Van néhány falva, nincsenek városai.63 

A mesteréhez írt dicsőítő énekben jövő terveiről is ír: 

Eljön majd az idő, mikor érett férfi, merészen 
Gyilkos harcokat énekelek, nagy, hős Hunyadinknak 
Hadviseléseit ... 64 

Ő, aki számos verset ír távoli rokonáról, Mátyás királyról, két epigrammát 
Hunyadi János haláláról, akit a magyar király „kiváló képzettségénél és 
erényeinél fogva mindenkor udvara fényének és ragyogásának" tartott,6a 
és aki eposzt akar írni a Hunyadiak dicsőségére, vitathatatlanul a magyar 
állami élet exponens képviselője volt. Legmeggyőzőbb mégis az a verse, 
amelyben magát nyíltan a hunokkal azonosítja: 

Sőt, ha magunk, hunnak vezekelhetnénk a világért, 
Lennénk megváltód, bűn fia, emberiség.66 

Ezek után - úgy véljük - nem lehet kétséges, hogy Janus Pannonius, 
bár magyarul, úgy látszik, nem írt le egyetlen verssort sem, milyen nemzet
hez tartozónak vélte magát. Meggyőző költői öntudattal hirdette: 

Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám, 
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld.67 

62 TELEKI II. 173. 
63 Epigr. I. 215. (TELEKI I. 553.) Saját fordítás. 
64 Csorba Győző fordítása. 
65 V. KovÁcs SÁNDOR: Magyar humanisták levelei. XV- XVI.század. Bp. 1971. 235. 
66 Eleg. I. 13. Szabó Lőrinc fordítása. . 
67 Epigr. I. 61. Berczeli Anzelm Károly fordítása. 
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1. Kesince és Kesse helységek Koller József térképén a nyíl irányában 
(J. Koller: Historia episcopatus Quinqueecclesiarum, IV. Pozsony 1796) 

GIUSEPPE BILLANOVICH 

GUARINO DA VERONA ISKOLÁJA 

ÉS KÜLFÖLDI TANíTVÁNYAI 

Immár nem szorul bizonyításra, még kevésbé védelemre az a tétel, hogy 
a humanizmus számos és mély változást hozott az európai kultúrába, külö
nösen pedig az európai irodalmakba. Csak egy anekdotát akarok el
mondani inkább szórakoztatásul, mint tanulságképpen. Körülbelül 25 évvel 
ezelőtt egy kongresszuson valaki a felszólalók közül még mint a régi iskola 
híve rendre elmondta, hogy azt, amit mi olaszok nagybetűvel Reneszánsz
nak nevezünk, különféle más reneszánszok előzték meg, így a IX. században 
a Karoling-reneszánsz, a X.-ben Ottó császár reneszánsza, végül mindenek
fölött a XII. század nagyon életerős és főleg francia reneszánsza. Éppen 
ezért a humanisták nagy Reneszánsza semmi lényegesen újat nem hozott. 
Mikor aztán rátértek a vitára, Panofsky Ervin odament a vetítőgéphez, 
először levetítette a reimsi katedrálist, majd mindjárt utána Palladio egy 
villáját: „Valami azért csak történt!" kommentált gyors és erélyes 
ékesszólással. Ez a „valami" aztán elégséges volt ahhoz, hogy megvédjen 
bennünket az olyan nézetekkel szemben, miszerint a humanizmus csak 
irodalom volt: sőt, hogy hideg és éppen ezért haszontalan irodalom. Nos, 
a humanizmus újra fölfedezte a klasszikus szövegeket, a klasszikus emlé
keket, a humanizmus vezetett el a Palladio tervezte villáig és Tiziano 
képeihez, a humanizmus vezetett el Petrarcától Ariostóig, Machiavelliig és 
Erasmusig. Továbbá a latin és görög geográfusok szövegeinek szenvedélyes 
felkutatása és tanulmányozása révén gyorsította és előmozdította a nagy 
hajóutakat és Amerika fölfedezését. 

Hogy létrejött az a stílusváltozás, amely a reimsi katedrálistól Palladio 
villájáig vezetett, hasonlóképpen, hogy készen álltak azok az ismeretek, 
megszülettek azok a törekvések, amelyek lehetővé tették a nagy hajóutakat 
és Amerika fölfedezését, az a grammatika- és retorikaoktatók szorgos mun
kájának köszönhető, akik az olasz iskolákban, különösen pedig az egyete
meken tanítottak elsősorban Itália északi és középső részén a XV. század
ban, sőt végre valahára tudomást szereztünk arról, hogy amit huma
nista mozgalomnak szoktunk nevezni, sokkal távolabbi időkben eredt, 
mint azt atyáink és nagyatyáink gondolták már a XIV. század
ban is. És mivel a XV. század olasz egyetemein egy új típusú emberfajta 
támadt, a grammatika- és retorikatanítás új mesterei, akik energiával és 
méltósággal végezték munkájukat, személyüket új szóval is jelölték az 
akkori egyetem folyosóin: kitalálták és alkalmazták velük kapcsolatban 
a „humanista" szót. Az új kifejezésnek azután akkora sikere lett, hogy az 
utódokkal teljességgel elfeledtette a régi gótikus kifejezést, az „auctoristá" -t. 

Valóban, tudatosan vagy öntudatlanul valamennyien a humanizmus 
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gyermekei vagyunk ! Mert ha nem is gondolunk rá, amikor naponta újságot 
olvasunk, mégis a Poggio Bracciolini által elindított írásmód szerint olvas
suk, ha pedig levelet akarunk írni, azt az írásmódot használjuk, amit ha 
nem is éppen Niccolo Niccoli, de a XV. század kezdetén működő humanisták 
tökéletesítettek. 

A XV. század első felének legnagyobb retoi:ikaprofesszora Guarino da 
Verona volt, olyan nagy, hogy vállal magasabb mindenkinél. Guarinónak 
az érdeme, hogy Ferrara újonnan alapított egyeteme, amely csak kevéssel 
előtte kezdett működni, s amelynek se hírneve, se helyiségei, se anyagi 
bázisa nem volt, mégis az európai egyetemek új mintaképe lett. 

Sajnos a humanizmus története nagyrészt még nincs földerítve, nincs 
elmondva: bizonyára azért, mert igen nagy és változatos az anyag, de külö
nösen azért, mert a humanizmus filológiája alighogy ma, ebben a mi gene
rációnkban, kezd az egyetemi oktatás anyaga lenni. Szerencsére épp Guarino 
iskolája és módszere alkot ebben szigetet, vagyis olyan területet, amelyet 
kellőképpen föltártak már. Maga a humanista filológia megalapítója, az 
erélyes és éles elméjű Remigio Sabbadini munkássága jó részét Guarino 
életo föltárásának, írásai összegyűjtésének és kiadásának szentelte: lehet, 
hogy azért, mert nyomban felfogta a maga eleven intellektusával Guarino 
stratégiai helyzetét az európai kultúra centrumában, de hiszem, hogy attól 
a belső rokon szellemtől indíttatva is, amely történeti-földrajzi okokból 
még mindig meglepő elevenséggel hat az oly változatos és bonyolult Itáliá
ban: a vicenzai Sabbadini azonnal vonzódott hajdani szomszédjához, a 
veronai és így majdnem földijének számító Guarinóhoz. Ezekkel a tanul
mányokkal Sabbadini kettős emlékművet állított: Guarinónak és önmagá
nak. Talán a legkiválóbb mindazon könyvek között, amiket írt A Veronai 
Guarino iskolája és tanulmányai című műve volt (La scuola e gli studi di 
Guarino Veronese. Catania 1896). Legnagyvonalúbb vállalkozása pedig az 
volt, amikor időt és fáradságot nem kímélve, olyan korban, amely nemigen 
segítette elő sem az utazást, sem a fényképezést, összeállította három hatal
mas kötetben Veronai Guarino Leveleskönyvét ( Epistolario di Guarino Vero
nese}. A harcias idők zordsága miatt aztán csak hosszú várakozás után 
adhatta ki Velencében, 1915 19-ig. 

A mi generációnkon a háborúk és a kegyetlenségek véres áradata özönlött 
végig, és most is szüntelen alkalmazkodnunk kell a mindinkább mechani
zálódó élet ránk kényszerített felrázó, mélyreható változásaihoz. Mennyi 
változást ért meg fél évszázad alatt a tudomány is módszer, célok, eredmé
nyek dolgában ! Elsősorban a fizika és az orvostudomány, de még a mi árká
diai diszciplínánk is, mint a történelem és az irodalom. Csak egyetlen példát 
sorolok elő: a XIX. század az akkori Németország ama szintjén létre
hozta a görög és latin klasszikusok Teubner-féle gyűjteményes kiadását, 
az Inscriptiones Graecaet (Görög feliratok) és a Corpus Inscriptionum Latina
rumot (Latin feliratok gyűjteménye), valamint a Monumenta Germaniae 
Historicát (Germánia Történeti Emlékei). A mi nemzedékünk ugyanilyen 
értékes segédeszközöket bocsát rendelkezésünkre, azonban többé nem a 
klasszikus antik kor, hanem határozottan a középkor és a humanizmus 
tanulmányozására, ezek az amerikai Egyesült Államokban készülnek, igaz, 
hogy európai neveltetésű tudósok kezéből. Ilyenek a Codices Latini Antiquio-
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res (Régibb Latin Kódexek) E. A. Lowe-től és az Iter Italicum (Itáliai utazás) 
P. 0. Kristellertől. A kutatásnak ezek az új eszközei aztán újra megforgatják 
azokat a területeket is, amelyek a rájuk fordított bőséges stúdiumok követ
keztében végleg meghódítottaknak, megszilárdultaknak tűntek. Így éppen 
az Iter Italicum segített bennünket annak felismeréséhez, hogy a Sabbadini 
által összeállított Guarino-leveleskönyv monumentális kiadása még tovább 
bővíthető. Valóban fél évszázadnyi mozdulatlanság után néhányan önként 
jelentkeztek (mindenkinél nagyobb bőségben hozott eredményeket a Fer
.rarai Városi Könyvtár igazgatója, Luciano Capra, akinek munkája annál 
csodálatra méltóbb, ha meggondoljuk, hogy vidéki, elszigetelt helyzetben 
dolgozik): mindezek tehát jó néhány új levelet publikáltak és kommentáltak 
Guarinótól - elsősorban a mi évkönyvünkben (Italia Medioevale e Umani
stica), sőt előreláthatóan a legközelebbi években újabbakat is közölnek 
majd.1 Becsületesen megvalljuk, hogy Sabbadini dicséretére legyen mondva, 
mindez csupán megnöveli, de nem forradalmasítja ismereteinket. A Sabba
dini által távoli, nehéz években elkészített Leveleskönyv ezernél valamivel 
kevesebb levelet tartalmaz, ezek az új levelek pedig csak néhány tucatra 
tehetők. Azonban Guarino iskoláját illetően még új ismeretek is érkeznek 
vagy várhatók más irányból: ilyen források régi életrajzok újrarendezése, 
más levelezések értékelése és kiadása - például Guarino derék tanítványá
nak, Giorgio Valagussának az életrajza,2 melyet Gianotto Resta nyújtott 
át - , valamint klasszikus szövegek tradícióinak kutatása. 

Guarino iskoláját maradéktalanul megvilágítja a mesternek sűrű és min
dig konkrét tartalmú levelezése. (Kontrasztképpen elég, ha Gasparino 
Barzizzának, érdemes kollégájának ugyancsak nagyszámú, de vizenyős 
leveleire gondolunk !)3 És milyen ritkák és soványkák a kor harmadik 
legnagyobb tanítómesterének, Vittorino da Feltrének a levelei !4 Termé
szetesen Guarino iskolája volt ennek a generációnak a legjobbika: a tanítás 
kvalitásai miatt is, de a tanítványok számát tekintve ugyancsak: olaszok 
és idegenek Európa majd minden országából. Térjünk csak vissza a mester
ről szóló régi dicsőítő költemények állandó hasonlatához: Guarino iskolája 
olyan volt, mint a trójai ló, tömegével jöttek elő belőle a hősök. 

Ezt az iskolát felvirágoztatta Guarino nagy és alapos kultúrája, fenn
tartotta és védte a mester becsületessége és egészséges, praktikus józansága. 
Joggal mondhatta később fia, Battista: „Nem volt olyan diák, még ha 
egyszerűbb képességű is, atyám iskolájában, aki két év alatt meg ne tanult 
volna jól latinul." Ez volt akkor az a kulcs, amely bármely, a szabad művé-

1 Éppenséggel az „Italia Medioevale Umanistica"-ból idézem a következő dolgoza
tokat: A. CAMPANA: Una lettera inedita di Guarino Veronese e il Plutarco Mediceo 
della bottega di Vespasiano. v (1962) 171-78; c. CoLOMBO- P. 0. KRISTELLER: 
Some new additions to the correspondence of Guarino of Verona. VIII (1965) 
213-48; L. CAPRA-C. COLOMBO: Giunte all'Epistolario di Guarino Veronese. X 
(1967) 165-257; L. CAPRA: Contributo a Guarino Veronese. XIV (1971) 193-247. 

2 G. RESTA: Giorgio Valagussa. Padova 1964. 
3 Érjük itt be két modern híradással: c. COLOMBO: Gasparino Barzizza a Padova. 

Nuovi ragguagh da lettere inedite. Továbbá T. TOFFANO: Tra Padova, Parma e 
Pavia: appunti su tre allievi di Gasparino Barzizza. Quaderni per la Storia dell' 
Universita di Padova 2 (1969) 1-27 és 29- 41. 

4 ALBERTA BELLODI: Per l'Epistolario di Vittorino da Feltre. Italia Medioevale e 
Umanistica XVI (1973). . 
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szetek körébe tartozó hivatás felé az ajtót megnyitotta. Azonkívül Guarino 
volt az első olyan tanítómester nyugaton, aki körülbelül ezer év után együtt 
tudta tanítani a latint a göröggel, márpedig a görög nyelv és a görög szöve
gek fölfedezése volt az a nagy újdonság, amelyet a XV. század olasz gram
matikusai adtak. 

Hány diákja volt Guarinónak? Bizonyára igen sok. Sajnos soha senki sem 
kísérelte meg, hogy összeállítsa Guarino tanítványainak listáját: még a . 
buzgó Sabbadini is, aki az Enciclopedia Italianában (XVIII. 27) Guarinót 
olyan megbízhatóan mutatja be, alig a legkiválóbbakat sorolja fel az olaszok 
és az idegenek közül. Pedig Vittorino da Feltre diákjainak névsora már 
körülbelül másfél évszázada rendelkezésünkre áll; igaz, hogy sommás és 
pontatlan munka, hiszen az olasz tudományosság leggyöngébb korában, 
a XIX. század első felében állította össze Carlo De' Rosmini.5 Annál haszno
sabb lesz összeállítani Guarino tanítványainak listáját, mivel igen sokan 
akadnak köztük nem olaszok, akiket a nagy mester híre vonzott Ferrarába 
Európa majdnem minden vidékéről. Világos, hogy sokkal bonyolultabb 
feladat összeállítani Guarino tanítványainak névsorát, mint Vittorino da 
Feltre neveltjeiét, nem is azért, mert Guarino tanítványai annyival többen 
voltak, hanem elsősorban azért, mert nem a Ca'Giocosa karámjában kell 
számbavenni őket, hanem egy egyetem szabad forgatagában. Sajnos még 
történetünk sincs olyan, amely méltó volna Ferrara XV. századbeli studium 
generaléjához. Pompás könyvet adott át nemrég a ferrarai egyetemről a 
jeles Adriano Franceschini.6 De már a címe is világosan megmutatja, hogy 
a következő századdal foglalkozik, a XVI. századdal. Még nehezebbé teszi 
ennek a listának az összeállítását az a tény, hogy sok hallgató, különösen 
az Alpokon túliak, néhány szemeszteren át a ferrarai egyetemre járt és 
Guarino kurzusaira, de végtére szívesebben tette föl tanulmányaira a 
doktorátus babérkoszorúját ősibb és éppen ezért jobban csengő nevű egye
temeken, különösen a bolognain és a padovain. 

Persze kívülről idézhetjük az olyan tanítványok neveit, akik Guarinónál 
a legjobban megtanulták a „szabad művészetek" -et. És természetesen az 
elsők között fogjuk említeni Janus Pannonius nevét, akit serdülő éveiben 
és első ifjúsága idején ugyancsak Guarino keze hajlított, de aki végül kánon
jogi doktorátust mégis Padovában nyert. Bizonyos vidékekről különösen jól 
vagyunk informálva, így a régi Angliáról, annak az embernek, Ro berto W eiss
nek a jóvoltából, aki most bizonyára közöttünk volna, ha a halál kevéssel 
előbb el nem r~gadja. Immár csak egy a fontos: ahelyett, hogy beérnénk el
szigetelt idézetekkel, elszigetelt dicshimnuszokkal, kíséreljük meg előbb vagy 
utóbb összeállítani Guarino tanítványainak, ha nem is teljes, de terjedelmes 
listáját, különösen az idegenekét: természetszerűleg az eredmény sűrűn tele 
lesz tűzdelve német nevekkel. A lista nemcsak a hozzáférhetőbb forrásokból 
szedhető össze, mint Guarino levelezése, a ferrarai egyetem aktái, de külön
féle elszórt, változatos természetű dokumentumokból: a Guarino-iskolában 

5 e. DE' ROSMINI: Ideá dell'ottimo precettore nella vita e disciplina di Vittorino 
da Feltre e de'suoi discepoli. Bassano 1861. 249- 4 76. 

o A. FRANCESCHINI: Nuovi documenti relativi ai docenti dello Studio di Ferrara nel 
sec. XVI.) Ferra ra 1970. (Deputazione Provincioale Ferrarese di Storia Patria, lHonu
menti, VI.) 
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használt klasszikus szövegekből és a „jegyzetfüzetek" -ből, amelyek, mint 
Ludwig Bertalot szorgosan kimutatta, igen hasznosak, s amilyeneket sok 
Alpokon túlról jött diák összeállított magának, mialatt a III. Niccolo, a 
Lionello és ·a Borso d'Este uralma alatti Ferrarában Guarino előadásait 
hallgatta. De éppen mivel ennyi különböző forrásból, nagy szorgalommal 
kell összeállítani majd Guarino tanítványainak, különösen az Alpokon 
túlról, külföldről jötteknek a névsorát, ennyivel értékesebb is lesz az ered
mény. Lényeges fontosságú, hogy elkészíthessük a végtelenül mozgékony 
olasz és európai XV. század térképét! Ez a lista különösen tanulságos lesz, 
sőt megindító, ahogy rá fog mutatni arra a tényre, hogy Guarino iskolájából 
különböző országokba közvetlenül származott át az új kultúra, az új költé
Rzet. Pontosan úgy, ahogy Janus Pannonius maga is kinyilatkoztatta a 
saját hazája tekintetében: 

Hic situs est Ianus, patrium qui primus ad Histrum 
dmat laurigeras, ex Helicone, Deas, 

Ez a tehetséges ifjú úgy lett költő, hogy a Guarinótól kapott alapos 
grammatikai jártasságot még megnövelte - és ezt sok helyütt és szívből 
fakadó dicsérettel maga Janus tanúsítja Lorenzo Valla, a grammatikusok 
princepsze által az Elegantiaeben abban az időben végrehajtott nyelvi re
form eredményeivel. Mindez pedig összevegyült benne Panormita Herma
phroditusának visszhangjaival, mert e mű bizony eleven erővel hatott leg
alább egy teljes generáción keresztül, s ha tetszik nekünk, ha nem, Guarinó
nak bizony tetszett a Hermaphroditus. 

A ragyogó szellemű, jól informált firenzei könyvárus, Vespasiano da 
Bisticci elmondja nekünk, milyen volt az a magyar ifjú, aki már Guarino 
új stílusának volt a neveltje: 

„Firenzébe érkezve lovak s szolgák kíséretében, az első ember, akivel 
beszélni akart, én voltam, hogy közvetítője legyek a tudósabb főkkel való 
találkozásainál. Beállított hát hozzám, kis violaszín köpeny a vállán, egy 
igen jelentős külsejű ifjú. Én, amint megpillantottam, azt mondtam: 
»Isten hozta! Kegyelmed a magyar Janus?« - mert ahogy őt nekem 
leírták, ráismertem. Alighogy ezt kimondtam, nyakamba vetette magát, 
átölelt és azt mondta, igazam van s mindezt a legkedvesebb, leghelyén
valóbb kifejezésekkel, amilyeneket valaha is hallottam."7 

7 Főleg azért idéztem ezt az emlékezetes történetet, hogy korrigálhassam egy lé
nyeges helyét. Az eddigi kiadásokban Vespasiano így kiált föl: „Voi siete gia uno 
ungaro ?" (Kegyelmed magyar?) A legújabb kiadás ezt kijavította a tradíció és az ér
telem alapján: „Voi siete il benvenuto, voi siete Giano ungaro" (Isten hozta, kegyelmed 
a magyar Janus). (Vespasiano da Bisticci: Leyite, ed. A. GRECO. I. Firenze 1970. 328.) 
Azt hiszem, hogy még egy kisebb, noha döntő jellegű lépést kell tennünk, ki kell 
javítanunk az írásjeleket is, vagyis a mondat hangzását: „Voi siete il bene venuto. 
Voi siete Giano ungaro?" (Isten hozta. Kegyelmed magyar Janus?) Természetesen 
Vespasianót és kortársait semmiféle nemzeti előítélet nem háborgatta: itt Janus a 
„magyar Janus". Ellenben valamivel előbb, az életrajz címében, tüstént a kezdeti 
névmegadás után egykedvűen ez áll: „Pécs püspöke, szlavón nemzetiségű." A sovány 
jegyzetet, amelyet a legutóbbi kiadás nyújt, sajnos nagyrészt újra kell írni. Tehát a 
sírfeliratot maga Janus alkotta, s ebben a Múzsákra vonatkozó „laurigeras ... deas" 
(babérkoszorús .... istennőket) a helyes olvasat, nem pedig az otromba romlott 
változat: „lanigeras ... . deas" (gyapjút viselő ... istennőket); azután még; „Tnvidiae 
non est 1:n monumenta locus" a helyes, nem pedig „in monumento". 
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BALOGH JOLAN 

JANUS PANNONIUS KÉPMÁSAI 

Janus Pannonius kora, a XV. század dereka, az arcképművészet fellen
dülésének, páratlan kivirágzásának az ideje, akár az északi realizmus alko
tásait tekintjük, akár a dúsan kibontakozó olasz rinascimento műveit. 
A hazai művészetből sem hiányzott az arckép: a falfestmények donator
képmásai és a figurális sírkövek tanúskodnak róla. Az arcképfestés ebben 
az időben tehát természetes és szinte magától értetődő volt, mégis ahogy 
Janus Pannonius képmásai1 a gyér adatokból elénk rajzolódnak, abban 
van valami rendkívüli, ami elsősorban hazai kultúránkra nézve jelentős. 

1. Janus Pannoniusnak, a magyar humanistának a leghitelesebb képmása 
az a kettős arckép, amelyet Andrea Mantegna2 festett róla és barátjáról, 
Galeottóról. A kép nem maradt fenn. De Janusnak Mantegnához írott 
költeménye (1458) nagyon beszédes dokumentum róla.3 A nagy olasz festő
nek, Mantegnának és a fiatal magyar költőnek, J anusnak a találkozása és 
ennek megnyilatkozása kölcsönös alkotásokban, festményben, illetve köl
teményben, rendkívüli volt még akkor is, ha talán Galeotto közvetített. 
Ebben a találkozásban valamilyen kölcsönös vonzalom mutatkozik. Man
tegnát érdekelte Janus személye, megragadhatta költői tehetsége. Janust 
pedig lebilincselte Mantegna művészete, érdes realizmusa. Életkorban is 
közel álltak egymáshoz, Mantegna mindössze három évvel volt idősebb 
Janusnál. Pályájuk is hasonlóképpen ívelt felfelé: mindketten már kora 
ifjúságukban nagy megbízásokat kaptak. A közös humanista kultúra, az 
antikrajongás is közel hozhatta őket. Janus magasztaló elégiája, a Laus 
Andreae Mantegnae pictoris Patavini antik vonatkozásaival nyilván nagyon 
megfelelt Mantegnának. De Janus is megérezte Mantegna lélekábrázoló 
erejét, jóllehet az arcképhez fűzött reménysége nem teljesült: 

Tu facis ut nostri vivant in secula vultus, 
Quamvis amborum corpora. terra tegat. 

1 Általános irodalom: 
BALOGH 1925 = BALOGH J.: Mantegna magyar vonatkozásű portréi. Századok 

1925; Századok 1926 (pótlás). 
BALOGH 1940 =BALOGH J.: Mátyás király ikonográfiája. Mátyás király "Emlék

könyv. Szerk. Lukinich Imre. I. Budapest 1940. 
BALOGH 1966 =BALOGH J.: A művészet Mátyás király udvarában, I. Budapest 

1966. 
2 Mantegna magyar kapcsolataira nézve 1. BALOGH 1966. 525-26, 707-08. 
3 BALOGH 1925. 236-37 (a riígebbi irodalom), 263; BALOGH 1966. 719; FEUERNÉ 

TÓTH R.: Ars et ingenium. Ars Hungarica. 1974. 10-12. 
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Az elpusztult festmény nyilván remekmű volt, hiszen Mantegna páratlan 
oeuvre-jében nincsen másodrendű alkotás, és műfajilag is mint kettős 
arckép igen jelentős lehetett, hiszen erre ebben az időben alig van példa. 
Sőt, Jacob Burckhardt egyenesen úgy említi, mint az első ismert kettős 
arcképet a quattrocentóban, amely olyan személyeket ábrázol, akiket nem 
rokonság vagy politikai állás, hanem szubjektív kapcsolat, barátság köt 
össze. 

Janus Pannonius fogékonysága Mantegna művészete iránt nagyon sokat
mondó jelenség. Janus északról jött, a gótikus művészeti kultúrából, jól
lehet protoreneszánsz jelenségekkel hazai földön is találkozhatott, kivált 
Váradon. Mégis meglepő, hogy a legeslegmodernebb - mintegy avantgar
dista irányhoz kapcsolódott. Éppen Mantegna stílusa ragadta meg, nem 
az átmenetet képviselő festők művészete. 

Janus Pannonius fogékonyságában talán szabad a magyarság vonzódását 
látnunk Itália, a dél művészete felé, hiszen éppen ez volt a magyar ·kora 
reneszánsz legbensőbb rugója, döntő tényezője. 

Éppen ezért tovább is lehet folytatni a kettős arckép történetét a magyar 
reneszánszban. Nem kétséges, hogy Janus - hazatérése után - ezt a fest
ményt megmutatta Mátyásnak. A nem kevésbé fogékony fiatal királynak 
elég volt ezt a festményt látni, és máris megrendelte saját arcképét a nagy 
mesternél, Mantegnánál.4 Azután pedig rendre következtek többi rendelései, 

mindvégig elsőrangú olasz mestereknél. Itália művészete mélyen meg
ragadta, annak ellenére, hogy sohasem járt ott. Így lett belőle reneszánsz 
mecénás. 

Ezeknek a jelenségeknek a fontosságát egy ellenpélda világíthatja meg 
a legjobban. III. Frigyes német császár kétszer is bejárta Itáliát, ismerte 
Padovát, Firenzét, S.ienát, Rómát, mégis mindez alig hagyott valami 
nyomot művészetpártolásában. Csak egy toszkán cassone-festőt foglalkoz
tatott, meg a felette közepes tehetségű Squarcione tisztelgését fogadta 
Padovában. Ő az olasz utak ellenére is mindvégig gótikus mecénás maradt.s 

Külön kell hangsúlyozni a dátumok történeti jelentőségét. A kettős arc
kép 1458-ban készült, amikor Mantegna művészete már a fejlődés csúcs
pontjához ért. Janus 1459-ben hazatért, hogy Mátyás udvarában megkezdje 
szolgálatát. Kevéssel ezután következhetett a Mátyás-arckép megrendelése 
Mantegnánál, mindenesetre még a király első házassága (1463. május 1.) 
előtt, hiszen a festmény Mátyást virágkoszorúval a fején, vőlegényi mivoltá
ban ábrázolja. Mantegna műve eljutott Budára, ennek kétségtelen bizonyí
téka a londoni Corvin-kódexben (Horatius - Juvenalis Persius-kézirat. 
British Museum. Landsdowne Ms. 836) levő miniatúramásolat (110 x 85 
mm), amely a pergament kézirat első lapjának a verzójára van festve, 
amint erről e sorok írója autopszia alapján meggyőződhetett. Mantegna 

4 BALOGH 1925. 248- 61; BALOGH 1940. 440- 41., 490- 91. 1., 25 . sz ., 542., 546. l.; 
BALOGH 1966. 525- 26., 707- 08. 1., 19., 21., 23„ 25., 28., 28/A. sz.; J. BALOGH: Die 
Anfünge der Renaissance in Ungarn. Graz 1975. 207, 309. (Megjegyzendő, hogy ezt 
a µmnkámat 1972 júliusában küldtem el a grazi Kunsthistorisches Institutnak.) 

5 IIL Frigyes mecénási egyéniségéről és tevékenységéről kitünő tanulmányok 
jelentek meg a bécsújhelyi emlékkiállítás katalógusában: Ausstellnng Friedrich III. 
Wiener Neustadt 1966. 
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festménye tehát eljutott Budára, éspedig megközelítő évszám szerint 1460 - 1 

1462 között vagy még inkább 1460 körül. Döntő dátum ez; a magyar kora 
reneszánsz kezdetét innen számíthatjuk. Akkor is, ha az első évtized - az 
emlékek és az adatok pusztulása miatt - csak homályosan van előttünk. 
De iránymutató jelek vannak: követküldések Itáliába - közöttük Janusé 
1465-ben , magyar diákok neveltetése olasz egyetemeken, olasz keres
kedők működése Budán, Mátyás kapcsolata Francesco Sforzával 1458-tól 
kezdve, állandó, még apjától örökölt összeköttetése a firenzei Signoriával 
stb. Amikor pedig a firenzei Signoria oroszlánokat küldött Budára 
megtisztelő, jelképes ajándék gyanánt, akkor már a magyar uralkodó 
Lorenzo Medicivel is kapcsolatban állott (1470- 1471). Ezek a magyar 
kora reneszánsz sorsdöntő dátumai, nem pedig az 1476-i menyegző a 
nápolyi Beatrixszal. 

2. Mantegna egy másik arcképet is festett Janusról.6 Erről azonban nem 
dokumentum szól, hanem különféle feljegyzéseknek, körülményeknek, 
tényeknek és időpontoknak a frappáns összetalálkozása. 

A kiindulópont Giorgio Vasari feljegyzése Mantegna Szent Kristóf-freskó
járól (Padova, Eremitani: „Vi ritrasse anco messer Bonramino cavaliere 
e un certo vescovo d'Ungheria uomo sciocco affatto, il qual andava tutto 
giorno per Roma vagabondo e poi la notte si riduceva a dormire come le 
bestie per le stalle", azaz Mantegna: „ Ott [a Szent Kristóf freskón] lefestette 
messer Bonramino lovagot és egy bizonyos püspököt Magyarországból, 
egy teljesen hóbortos embert, aki egész nap Rómában kószált, és azután 
éjszaka az istállókba húzódott vissza aludni, mint a barmok."7 

Először csupán a feljegyzés első felét tekintsük. Két személy hangsúlyoS' 
benne a számunkra: a festő Mantegna és egy magyar, akit püspöki 
méltóság is illetett. Ez a magyar semmiképpen sem lehetett jelentéktelen 
személy, ha Mantegna méltónak tartotta arra, hogy Bonramino lovag mellé 
lefesse. Hozzátehetjük még, hogy ez a magyar nem lehetett közömbös 
Mantegnának magának sem. Tettével megtisztelte az ábrázolt személyt. 
Mantegna és egy magyar, mégpedig együtt Padovában; tehát ugyanúgy, 
~hogy Janus kapcsolata a nagy festővel megmutatkozik az 1458-ban írott 
elégiában. Az összetalálkozások párhuzama meglepő és igen beszédes, -
pedig Vasari semmiképpen sem ismerhette Janus költeményét. De vajon 
a dátumok igazolják-e, hogy Mantegna 1458 előtt kapcsolatban állhatott 
a fiatal magyar költővel? Régebben túl koránra (1448 1455) keltezték 
Mantegna padovai. freskósorozatát. Erice Rigoni8 levéltári kutatásai (1928) 

6 BALOGH 1925. 234-43; 1926. 890- 93; HUSZTI J.: Mantegna és Janus Pannonius. / 
Századok 1926. 613-19; Századok 1927. 110-12; HUSZTI J.: Janus Pannonius. 
Pécs 1931. 358. 1. 40. és 41. j.: G. F10cco: Mantegna. Paris s. a. (1938?) 40., 191. 1.1 
6. j.; BALOGH 1940. 490; F. BANFI: Ricordi ungheresi in Italia. Annuario. 1940-
1941. Studi e documenti della R. Accademia d'Ungheria di Roma, IV. 207; E. TIETZE
CoNRAT: Mantegna. London 1955. 9; KARDOS T.: Janus Pannonius - Egy költői élet-' 
pálya. Irodalomtörténet 1972. 553- 54. - A freskóarckép történetéhez tartozik, 
hogy 1972-ben a Janus Pannonius-centenárium alkalmával kiadott egyforintos posta
bélyegen ez a képmás látható. 

7 G. VASARI: Le vite de' piű. eccellenti architetti, pittori e scultori. Ed. G. Milanesi.I 
III. Firenze 1878. 391. 

8 E. Rrnom: Nuovi documenti sul Mantegna. Venezia 1928; L'Arte. 1928. 268. 

85 

' 



azonban meghozták a kitűnő eredményt: Mantegna 1456 végéig dolgozott 
a freskósorozaton, művének hivatalos becslése 1457. február 24-én kelt. 
A Szent Kristóf mártíriumát ábrázoló jelenet pedig kétségtelenül a ciklus 
legkésőbbi része. Janus ugyanebben az időben, 1454 és 1458 között foly
tatta padovai tanulmányait. Tehát a dátumok is meglepően és sokatmon
dóan egybehangzanak. E pozitívumot a negatívumok is erősítik: nincs 
hiteles adat ezekből az évekből más magyarról, aki Padovában járt vagy 
tanult volna, még kevésbé arról, hogy Mantegna más magyarral kapcsolat
ban állott volna valaha is. 

Vasari feljegyzésének a folytatása így hangzik: „egész nap Rómában 
kószált". Ez bizony az antikrajongás idején oly szenvedély volt, amely 
könnyen hóbortnak tűnhetett a kívülállók előtt. Kardos Tibor mutatott rá, 
hogy ez a megjegyzés is mennyire beleillik Janus életrajzába, mert hiszen 
ő valóban járt Rómában, 1458 májusában, sőt szólott Róma romjairól. 
Egyik versében Róma városát szólaltatja meg: „mikor enged időd, és rádlel 
a lelki magány, jámbor gondod légyen, a romjaimon lepihenni" (Epigr. I. 
324). A vers hangulata nagyon is érzékelteti a romok közötti kószálást, 
bolyongást, merengést. Aki pedig úgy tele volt az antik kultúra iránti 
rajongással, mint Janus Pannonius, az nyilván örömest tette ezt akár késő 
éjjelig is. 

Vasari feljegyzésének azonban van egy botrányköve: az istálló, a barmok 
nyugvóhelye. Ez pedig sok háborgást okozott, mert akiknek a szeme ezekre 
a szavakra tapadt, azok ugyanakkor elfeledkeztek a Vasari-szöveg fent 
említett pozitívumairól. Kardos Tibor rendkívül szellemesen hárította el 
ezt az akadályt, rámutatván arra, hogy se nem botrányos, se nem lehetetlen, 
ha a fiatal magyar a meleg római éjszakát lovai mellett töltötte, amit 
azután a késői historiográfus Vasari félreértett. Hozzá kell ehhez tenni azt , 
hogy Róma ez időben (1458) még felette romlott, elhanyagolt, romos álla
potban volt; IV. Sixtus pápa városrendezési, szabályozási munkálatai csak 
jóval később kezdődhettek meg. Nem lehetett könnyű akkor civilizált 
szállásra találni, kivált egy diáknak. Ilyesmi is magyarázhatja Vasari 
félreértését. 

Végül Vasariról kell szólni, a művészéletrajzok nagyérdemű és szorgos 
írójáról. Arezzóból származott, tehát toszkán volt, szellemileg igen fogé
kony. Firenzében élt, ahol nagyon kedvelték a tréfákat; humorérzékük 
keresve-kereste joggal vagy anélkül a fonákságokat, az egyéni életek 
furcsaságait, különc ellentéteit. Vasari gyűjtőmunkája során egyformán 
regisztrálta a művészek életrajzi adatait és a szájhagyománytól megőrzött 
tréfás emberi történeteket, olykor igen csípős megjegyzéseket. Vasarinak 
a padovai freskóarcképre vonatkozó szövege nyilvánvalóan két forrásból 
táplálkozott. Az egyik a padovai helyi hagyomány, helyesebben az Eremi
tani hagyománya. Ennek a hitelességében aligha kételkedhetünk. Nyilván 
kezdettől fogva jól tudták, hogy Mantegna a kérdéses freskón kiknek az 
arcképeit festette meg. A másik a római hagyomány, ez már zavarosabb, 
többféle motívum vegyül benne: bolyongás Rómában, lehetetlen szállás 
és püspöki rang. Mikor Janus Róma romjai között bolyongott, ifjú padovai 
diák volt, a,ki megengedhetett magának esetleg szükségből olyas
valami különc, szokatlan szállást, melynek emléke a sok szájon át botrá-
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nyossá vált. De ismerte Róma a pécsi püspököt is, aki jóval később, 1465-ben 
mint a magyar király követe fényes kísérettel vonult be az örök városba. 
A két egymástól igen különböző római látogatás emléke a szájhagyomány
ban valahogy összekeveredett és kiéleződött. Így kaphatta azután Vasari, 
aki szövegezésében szerencsétlen módon úgy összegezte a különféle motívu
mokat, hogy ez a végső point vált hangsúlyossá. V asari nem vette észre 
tulajdon szövegében az ellentmondást a reprezentatív helyre Mantegna 
által festett megtisztelő arckép és az istállószállás között. Vagy pedig nem 
akarta észrevenni, hiszen fogalmazásának az éle idegen nemzetbeli személy 
ellen irányult. 

Vasari nagy műve, a V ite számos feljegyzést tartalmaz a Mátyás kori 
olasz kapcsolatokról. Egyiket-másikat hosszú ideig nem tartották hiteles
nek. De ma már vagy dokumentumok, vagy ásatási leletek igazolják hiteles
ségüket. V asari leírása Chimenti Camicia magyarországi munkásságáról 
mesének tűnt, ma már három egykorú oklevél igazolja budai tevékeny
ségét. 9 Hasonlóképpen művészanekdotának vélték Benedetto da Majano 
budai fogadtatását. Ma már a visegrádi tabernákulum mar;:i,dványai bizo
nyítják, hogy valóban dolgozott Mátyásnak; stílusának hatása pedig számos 
hazai emléken állapítható meg.10 Vasari jó hagyományokra támaszkodott, 
amikor a magyar vonatkozásokat feljegyezte. Nincs okunk kételkedni a 
padovai Eremitani hagyományában sem. · . 

A padovai freskón, a Szent Kristóf-jeleneten pedig a képmásszerűen 
ábrázolt kortársaknak olyan csoportja jelenik meg, melyben csupán csak 
egy alak jöhet számításba, mint Janus arcképe: ez pedig az az ifjú, aki a 
·mártír szent lábát emelve társai felé fordul. Az ábrázolt fiatalsága meg
felel Janus életkorának, a körülbelül 22 életévnek. Az ifjú rőtes szőke haja, 
hosszú nyaka is egyezik a Janus külsejéről szóló feljegyzésekkel. Az arckép 
Mantegna elsőrangú alkotása, és mint képmás nem méltatlan a költő Janus
hoz. Az elmélázó, komoly ifjúfej, a nagy sötét szemeknek távolba fúródó 
tekintete mintegy sejteti, érzékelteti a rendkívüli szellemet, a korán ki
bontakozó nagy tehetséget. 

3. Janus Pannonius harmadik arcképét nem valamely régi szövegnek 
az analízisével közelíthetjük meg, hanem egy kódexcímlapot é~~sítő motí- · 1 
vumoknak a vizsgálatával. Ez a kézirat a bécsi Plautus-kódex11 (Osterreichi-

9 BALOGH 1966. 485-87. 
io BALOGH 1966. 483-84. 
u FRAKNÓI V.: Vitéz János könyvtára. Magyar Könyvszemle 1878. 17 (Janus vagy 

ifj. Vitéz János); L. FISCHER: König Matthias und seine Bibliothek. Wien 1878. 10 
(a kézirat Mátyás ajándéka Vitéznek: a címer Bosznia címere); FRAKNÓJ V.: Vitéz 
János élete. Budapest 1879. 241 (Janus arcképe); Kalauz az Orsz. Magy. Iparműv:é
szeti Múzeum részéről rendezett Könyvkiállításhoz. Budapest 1882. 50. 1. 71. sz. (is
meretlen személyek arcképei); BUNYITAY V.: A váradi püspökség története, I. Nagy
várad 1883. 285 (Janus vagy ifj. Vitéz); Mátyás király Emlékkönyv. Szerk. MÁRKI 
SÁNDOR. Budapest 1902. 203 (Janus arcképe}; FRAKNÓI V.: Ifj. Vitéz János pontifi-
calPja a vatikáni könyvtárban. Roma 1903. 8 (Mátyás arcképe}; BALOGH 1925. 234-:43; '[_ 1 · 
1926. 890- 93 (valószínűleg Janus arcképe); HuszTI J.: Mantegna és Janus Pannomus. J 
Századok 1926. 613-19; Századok 1927. 110-12 (nem bizonyítható, hogy a miniatúra 
Janus arcképe}; HOFFMANN E.: Régi magyar bibliofilek, Budapest 1929. 65-~6 · 
(ismeretlen személy képmása; a címer nem Bosznia címere); J. H. HERMANN: Die 
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sche Nationalbibliothek, Cod. Lat. lll), melynek arany alapra festett cím
lapján a kék vörös - zöld indafonatos dísz között három címer és négy 
arckép látható. A címerek közül kettő hangsúlyos és ezek egyben könnyen 
megfejthetők. Az egyik a possessoré, azaz Vitéz Jánosé, az · alsó keretsáv 
közepén; a másik - a felső keretsávban - az uralkodóé, azaz Mátyas 
királyé, a magyar vágásokkal és kettős kereszttel, valamint a Hunyadi
hollóval és az egyfarkú besztercei oroszlánnal, de a címerpajzsról feltűnő 
módon hiányzik a királyi korona. Ilyen címert Matthias Rex jelvényeként 
csak az 1464-i koronázás előtt festhettek, utána aligha, szabályszerűen 
semmiképpen sem. 12 Ennek a dátumnak látszólag ellene mond a Vitéz
címer felett látható érseki kereszt, mely Vitézt csak 1465-től illette meg 
mint esztergomi érseket. A rangjelző keresztet azonban könnyű volt utólag 
is ráfesteni a püspöki mitrára. A Plautus-kódex címerképén a kereszt eléggé 
megkomponálatlanul van a mitra fölé festve. Feltűnő az is, hogy a kereszt 
hangsúlytalanul és szabálytalanul mintegy a mitrára van biggyesztve, 
holott szabályszerű heraldikai helye közvetlenül a címerpajzs felett lett 
volna, mintegy kiemelt hangsúllyal. Ez is az utólagos befestés mellett szól. 
A harmadik címer kék mezőben véres kardot tartó kézzel - a lap jobb 
szélén a keretsávban - mind ez ideig megfejtetlen, mivel a címerkép túlsá
gosan gyakori és általános jellegű. 

Az arcképminiatúrák egy-egy· címer köré csoportosulnak. Az alsó keret
sávban a Vitéz-címertől balra, azaz heraldikailag jobbra, az előkelő helyen 
nyilvánvalóan a possessor Vitéz arcképe látható, a címertől jobbra, azaz 
heraldikailag balra, a szerényebb helyen egy ifjú képmása látható, aki 
könyvet nyújt az idősebb, tekintélyesebb személy, azaz Vitéz felé. A két 
képmás mind tartalmilag, mind pedig kompozíció tekintetében egymásra 
van vonatkoztatva, mégpedig hierarchikus és szellemi szubordinációban, 
ami inég az ifjú mellképkivágásának a részleteiben és elhelyezésében is 
megmutatkozik. A két arckép között az összekötő kapocs a címer; ezt a 
címert pedig ketten használták: Vitéz János és Janus Pannonius, amint 

Handschriften unrl Inkunabeln der italienischen Renaissance. Leipzig 19~9· Nr. 97. 
129. 1. Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Osterreich. 
Bd. VI/ 1. (Mátyás arckép - wohl ferraresische Arbeit); HUSZTI J.: Janus Pannonius. 
Pécs 1931. 358. 1. 41. j.; BERCZELI A. K.: Magyar költő magyarul. Szeged 1934. 
címkép (Janus képmása); E. TRENKLER: Manuscrits italiens. Les principaux manus
crits a peintures de la Bibi. Nat. de Vienne. Bulletin de la Société frangaise de repro
ductions de manuscrits a peintures. 20• Année 1936. Paris 1937. 31 (Mátyás-arckép); 
H. W. SINGER: Neuer Bildniskatalog, III. Leipzig 1938. No. 23595. 225. l.; I. BER
KOVITS: Lo sviluppo della miniatura nella carte di Mattia Corvina. Corvina, 1941. 
534 (Mátyás-arckép); F. UNTERKIRCHER: Inventar der illuminierten Handschriften, 
I. Wien 1957. 6. Cod. lll; Cs. CSAPODI: The Corvinian Librury. Budapest 1973. 
321 22. Nr. 5ll. (1465 után készült, Mátyás ajándéka.) 

Nem szorul különösebb bizonyításra, hogy a heraldikai baloldalra, alárendeltség
ben festett ifjú semmiképpen sem lehet Mátyás arcképe. Következésképpen a kódex 
sem lehet Mátyás ajándéka. Címere csupáncsak az uralkodó epocháját jelzi, mint a 
monumentalis felfratokon szereplő „regnante" kifejezés. 

12 Koronátlan Mátyás-címer - 1464 után - csak elvétve fordul elő, vagy felületes
ségből vagy mesterségbeli tehetetlenségből, mint a pénzeken. A Plautus-kódex miniá
tora azonban kiti'.lnően komponáló, igen tehetséges mi'.lvész volt. 
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ez a pecsétekből, 13 a leghitelesebb forrásokból kitűnik. Kettejükön kívül 
még az ifjabb Vitéz Jánosra lehetne gondolni, de ennek a feltevésnek ellene 
mond a kódex valószínű készítési ideje: az 1464 előtti évek. 

A címlap jobb szélén a keretsávban ismét két arckép látható. Ezek bronz
érmeket utánzó medaillonok. Közülük a felső antik babérkoszorús császár
fejet (vagy költőfejet) ábrázol, az alsó pedig Borso d'Este ferrarai herceget. 
A kettő között tűnik fel a babérkoszorúba foglalt rejtélyes címer, a véres 
kardot tartó kézzel. 

Vannak, akik ezt a címert a könyvet tartó ifjúval hozzák kapcsolatba. 
Ez azonban nem valószínű, nemcsak a könyv és kard ellentéte miatt, hanem 
elsősorban azért, mert távol esik az ábrázolttól, aki még hozzá hátat is 
fordít a címernek. Az esetleges összefüggésre tehát semmiféle jelzés sem 
utal, sőt a címer elhelyezése az ábrázolttól távol és a háta mögött - heral
dikai szempontból tekintve - ellene mond az ilyen feltételezésnek. Mind
azonáltal a címerkérdés megoldatlansága erős akadály a kézirat keletkezésé
nek a tisztázásában. 

Felmerülhet még az a gondolat is, hogy vajon ennek az általános jellegű 
címernek14 heraldikai avagy jelképes jelentősége van-e? A könyvátadási 
jelenetnek és a véres kardnak az ellentéte vajon nem olyasféle hangulatot 
kíván idézni, mint amilyent éppen Janus érzékeltetett egyik . elégiájában? 
Kérdés ez csupán, amelyre nehéz feleletet találni. 

Végül nem feledkezhetünk meg a kódex tartalmáról sem, mert az is igen 
beszédesen szól a megrendelőről, az ajándékozóról. A kézirat Plautus komé
diáit tartalmazza, tehát nem valamely klasszikus szónok vagy epistola-író 
műveit, vagy valamely történeti munkát. Plautus komédiái - mint egyház
főnek szá,nt ajándék még a humanista eszméktől áthatott környezetben is 
merész gondolat és csak olyan valakitől származhatott, aki igen jártas volt 
az antik szépirodalomban. Ez a jártasság és ez a merészség ismerős vonás 
Janus költészetében. Más, hasonló személyt pedig Vitéz környezetében, 
pártfogoltjai között, hiába keresünk. 

Amennyi tehát a kódex címlapjáról ez idő szerint - megállapítható, 
az nem mond ellent annak, hogy az ifjú arcképében Janus Pannonius kép
mását lássuk, sőt, több minden szól mellette. Elsősorban a patrónus főpap 
és a könyvet tartó ifjú kapcsolatának érzékeltetése, mely annyira egybevág 
azzal, amit kettejükről tudunk. Az ifjú szőke haja, feltűnően hosszú nyaka is 
megfelel a Janus külsejéről szóló feljegyzéseknek. Kiemelendő továbbá ket
tőjük azonos címere, amely a kódexlapon mintegy egybekapcsolja a minia
túra-arcképeket. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a miniatúra 

13 Janus pecsétjét e sorok írója - még 1926-ban - az Országos Levéltár egyik ok
levelén találta meg. Az oklevél kelte 1462. május 6.; jelzete Dl. 15719. Ez a pecsét 
akkor jó állapotban volt, világosan mutatta a címerképet. - A pecsétre Hoffmann 
Edith is hivatkozott fenti megállapításom nyomán. (Régi Magyar Bibliofilek. Buda
pest 1929. 200.1. 171. j.) 

14 A címerre nézve - közel egy század alatt - egyet.len feltevés hangzott el: 
Ludwig Fischeré, aki Bosznia címerét látta benne. Hoffmann Edith· ezt cáfolta, de 
pusztán csak az eltérő színek miatt. Az olasz heraldika azonban a szinek dolgában 
nem mindig következetes. Bosznia az 1460-as évek elején a tprök elleni küzdelmek
ben fő tűzfészek volt. 
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ábrázoltja igen-igen emlékeztet a Mantegna-freskó ifjú alakjára, azaz 
Janusra, mind a kerek fej és hosszú nyak struktúrájában, mind az arc 
vonásaiban, különösen az orr, a száj és az áll vonalában. Végül a ferrarai 
herceg éremarcképe is utalni látszik arra a kapcsolatra, amely Janust az 
Este-házhoz fűzte. 

A Plautus-kódex címlapjának festési stílusa szintén azt a területet idézi, 
ahol J anµs tanulmányi éveit töltötte, mert hiszen tisztára észak-olasz jel
legű. Ennyi kétségtelenül megállapítható. Tovább keresve keletkezésének 
helyét, leginkább Padova jöhet tekintetbe, meg a szomszédos területek, 

közöttük Ferrara. Elgondolkoztató rajta Borso d'Este ferraJ:_ai herceg 
medaillon-arcképe is, jóllehet ez talán inkább a megrendelő kívánságára 
kerülhetett a címlapra. Ha majd az egyre szaporodó miniatúrakiadványok 
során konkrét analógiák adódnak, akkor feltehetőleg szabatosabb stílus
meghatározást is lehet majd adni. 

Nem kétséges azonban, hogy a Plautus-kódex miniátora kitűnő mester 
volt. A mélykék háttérre festett finom profil arcképek önmagukban is 
kiválóak, s még inkább növeli művészi értéküket kompozicionális egybe
kapcsolásuk, a két mini;:i,túra egybehangolása kettős arcképpé, összefüggő 
jelenetté. Ez is ritka jelenség az olasz miniatúrafestészetben. Annál örven
detesebb, hogy a miniatúrák kettős arcképe, a közvetlen és mégis ünnepé
lyes könyvátadási jelenet a magyar humanizmus dokumentuma, megkapó 
művészi kifejezése. 

A miniatúra, helyesebben a kódex keletkezési idejére nézve pedig annyi 
mondható, hogy a koronátlan Mátyás-címer 1458 1463 közé szorítja. 
Nagyon valószínű, hogy Janus a kódexet még utolsó itália.i évében haza-
utazása előtt, tehát 1459 táján rendelhette. . 

Az olasz Janus-arcképek15 időrendje tehát így alakul: 1456 az Eremitani 
freskója Mantegnától, 1458 a kettős arckép Mantegnától, 1459 körül a 
kettős arckép a Plautus-kódexben. Az első és az utolsó csupán csak feltevés, 
de mindkettő mint fentebb vázo1tam - nagy mértékben valószínlí.sít
hető. 

* 
4. Janus Itáliában festett képmásai után felmerülhet a kérdés, hogy 

vajon itthon, Magyarországon ábrázolták-e őt valamilyen módon? Erre ·a 
kérdésre is csak feltevéssel válaszolhatunk, amelyet egy oklevél adataira 
és a hazai gyakorlatra építhetünk. 

Az oklevelet16 a pécsi káptalan adta ki püspökének, Csáktornyai Ernust 
Zsigmondnak a kívánságára, tehát 1505 előtt. Ebben így írnak Janusról: 
„ ... dominus Johannes episcopus. . . in arce Medve dicioni huius regni 
subiecta diem clausit extremum, cuius tandem corpus, ad nos vsque delatum 
sarcophago lapideo honorifice est reconditum, in cuius laudem et futuram 

1s Az 1930-as években amerikai magántulajdonban felbukkant egy profilarckep 
(utóbb Washington, National Gallery of Art), amelyet Janus Pannonius képmásának 
és Mantegna művének tartanak, de alaptalanul. Vö.: BALOGH 1966. 720. 

1s lvÁNYI B.: Egy 1526 előtti ismeretlen kéziratos formuláskönyv (Orsz. Levéltár. 
Dl. 39101). Történelmi Tár 1904. 529; BALOGH 1966. 720. 
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„ 

memoriam tumulus suus, certis epigrammatum versibus locum, diem et 
annum transitus sui modo pretenso continendo, mirifice cernitur adornatus. " 
Azaz: „ . . . János püspök úr . . . ez ország fennhatósága alá vetett Medve 
várában fejezte be végső napját, t este azonban hozzánk vitetvén t isztes
séggel temettetett el, kőszarkofágba; az ő dicsőségére és jövendő emlékeze
tére pedig síremléke epigrammáknak bizonyos verseivel - amelyek meg
felelő módon részletesen tartalmazzák elhunytának helyét, napját és évét -
csodálatosan felékesítve látható." A szöveg soraiból kitűnik, hogy pompá
zatos síremléket állítottak Janusnak, mely hangsúlyozottan nem is végső 
nyugvóhelynek készült, hanem emlékműnek Janus dicsőségére és jövendő 
emlékezetére. Nem is pusztán sírkőlapot faragtattak, hanem hatalmas 
kőszarkofágot, mely nagyságánál, alakjánál fogva felette kiemelte Janus 
jelentőségét . Az epigrammák17 - nyilván kortársainak epitaphium-jellegű 
versei - pedig a szavak erejével fokozták a hatást . Ez az emlékmlí. a pécsi 
székesegyház belsejében valóban megragadó látvány lehetett. A káptalan 
így sommázza róla a véleményét: „ tumulus suus . . . mirifice cernitur 
adornatus". 

A káptalan feljegyzése azonban egy ponton hiányos: hallgat arról, hogy 
vajon a síremléken látható volt-e az elhunyt alakja vagy sem. Nyilván 
azért nem szólnak erről, mert elsősorban a történeti tényeket hangsúlyozt ák. 
Ezért ezt a nagyon fontos kérdést csak analógiákkal közelíthetjük meg. 

Magyarországon a XIV. századtól kezdve állítottak figurális sírköveket 
főpapi személyeknek (Gyulafehérvár, Pannonhalma) . A XV. században ez 

/ 
a szokás már gyakorlattá vált, különösen a század második felében . Ez idő
ből a következő egyházi személyek figurális sírkövei maradtak fenn: Széchy 
Dénes (Esztergom), Vitéz János (Esztergom), Vethési Albert (Veszprém), 
Szegedi Lukács (Zágráb), Sirokay László (Siroka) , Gergellaki Buzlay Ber
t alan (Budafelhévíz), Georgius Schomberg (Pozsony), Tolnai Máté (P annon
halma). Továbbá feljegyzések szólnak Nagylucsei Orbán figurális bronz
~íremlékéről (egykor Egerben). A figurális sírkövek egykori száma azonban 
]Óval nagyobb lehetett. Ilyen beszédes tények ismeretében alig képzelhető 
el, hogy az a „tumulus mirifice adornatus" a pécsi székesegyházban ne · 
hordozta volna Janus fekvő alakját. Az a pécsi káptalan pedig, aki .. \· 
oly gonddal ügyelt Janus hírnevének és életkörülményeinek a kőbe vésésére, 
ne törekedett volna ugyanakkor arcvonásainak a megörökítésére is. 

A nagyszabású síremlék készítési idejéről sem szól a káptalan oklevele, 
de úgy ír arról, mint régóta fennállóról. Mindazonáltal aligha készülhetett 
rögtön az elhalálozás után. A holt test exhumálása, elszállítása Pécsre, 
nyilván időt kívánt , és valószínűleg az összeesküvés által felkavart vihar 
lecsendesülését is meg kellett várni. Másrészt a síremlék eszmei és gyakor
lati megtervezése, a megfelelő anyag beszerzése, végül az emlékmű kifara-

17 Közöttük lehetett talán Janus saját sírverse is, azaz „De se aegrotante in cast ris" 
című költeményének következő sorai : · 

Hic situs est Ianus, patrium qui primus ad Histrum 
Duxit laurigeras, ex Helicone, Deas. 

(lani Pannonii Po~mata. Traiecti ad Rhenum 1784. 319.) 
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gása évekig tarthatott. Mindezt összevetve, készítési ideje nagyjából Mátyás 
uralkodásának második felére tehető talán 1475 1484 közé - , feltehető
leg azokba az évekbe, amikor Mátyás megbízta Váradi Péter kalocsai érseket 
Janus verseinek az összegyűjtésével (1480- 1484). Ebbe az irányvonalba 
nagyon beleillett a monumentális síremlék gondolata és megvalósítása. 

A „tumulus mirifice adornatus" a hazai kora reneszánsz kiváló alkotása 
lehetett. A verses feliratok tekintetében nyilván a legelsők egyike az ország
ban, hogy azután hosszú sorban kövessék a többiek, kivált a késő reneszánsz
ban. De stílusa sem képzelhető el másként éppen a fent említett példákat 
tekintve , minthogy a reneszánsz felfogása, a reneszánsz motívumai érvé
nyesültek rajta. Pusztulása mind a hazai, kora reneszánsz művészetnek, 
mind a Janus-ikonográfiának pótolhatatlan vesztesége. Mindazonáltal, mint 
Mátyás korának jelentős alkotását számon kell tartanunk. 

' 

92 

KARÁCSONYI BÉLA 

JANUS PANNONIUS ÉS A CENTRALIZÁCIÓ 

Alig hosszabb három évtizednél az az időszak, melyet Mátyás uralkodása 
fémjelez mint középkori történelmünk vitathatatlan aranykorát. Ekkor 
úgy tűnt, hogy viszonylag hamar behozható az elmaradás, mely részint 
a feudális fejlődésbe később történt bekapcsolódásunkból, részint a fel
zárkózást visszavető külső támadásokból, katasztrófákból adódott. Igaz, 
a török nagyhatalom roppant nyomást gyakorolt a déli végekre, de a magyar 
állam olyan ellenerőt tudott szembeállítani vele, amely Zsigmondtól Hu
nyadi Jánosig nemcsak az ingatag egyensúly fenntartására volt képes, 
hanem a sikeres ellentámadás legfőbb lehetséges bázisává avatta az orszá
got. Zsigmond, akit sok szempontból . Mátyás előképének tekinthetünk, 
felismerte a török fenyegetés összeurópai jelentőségét; dinasztikus - nagy
hatalmi külpolitikája objektíve nem volt ellentétes hazánk létérdekeivel, 
mert bekapcsolta Magyarországot a nyugati diplomácia áramkörébe, és a 
keresztény világ figyelmének reflektorfényébe vonta a törökkel vívott élet
halálharcot. Hunyadi küzdelmei már egész Európa aggódó együttérzésének 
homlokterében folytak, s a feszült érdeklődést csak fokozta az a várakozás, 
amely Hunyadi trónra lépő fiának, Mátyásnak az országa felé irányult. 
A kortársak nagyon is tisztában voltak az itt lejátszódó dráma sorsdöntő 
fontosságával: Magyarország Európa akkori történelmének egyik legjelen
tősebb színpadává lépett elő, melyen a hazai politika tényezői nem 
statisztáltak, hanem a fő szerepeket játszották. A korszak izgalmas, nyug
talanító szépségét természetesen még jobban kiemeli az utána következő 
tragédia komor sötétsége. De a történelem színjátékának térben és időben 
teljes lepergetése mindig az utókor kiváltsága. A szereplők legfeljebb rá
érezhetnek a jövőre. S bár tragikus felhangokban nincs hiány, a kor alap
vető tónusa mégis az erőtől duzzadó életörömé. Nem a haláltánc eszeveszett, 
rángatózó tombolása, hanem a vérbő valóságigenlés felfokozott ritmusa 
jellemzi azt az élettel szemben támasztott igényt, mely a jövőnek író és 
a jövőnek építkező ember alkotásaiból elénk tárul. A fizikai erő egészséges 
próbára tétele és a harmóniában feloldódó szépség csodálata, az élet katonás 
kockára vetése és nagyon is evilági élvezete, aszkézis és testiség, mély vallá
"' fság és frivol kétkedés, durvaság és etikett: ilyen és ehhez hasonló ellen
túekből tevődött össze az a sajátos világ, mely nyugatról szemlélve még 
fé ig barbárnak tűnhetett, belülről és középkori szemmel nézve viszont oly 
l r nösen modernnek, hogy a konzervatív prédikátorokból csak a szitkok és 
átkok áradatát fakaszthatta. Gazdasági felvirágzás és termelőerők pusztu
lása, hatalom és gyengeség, káprázatos pompa és sivár szegénység, felívelő 
karrierek és váratlan bukások, magas kultúra és széles műveletlenség: 
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mindez egyaránt ráfért a kor arculatára, mely magán hordozta az őt szülő 
századok képmását éppúgy, mint a maga sajátos, csak reá jellemző vonásait 

a.z eljövendő időszak örökségének is megannyi elemeként. E jellegzetes
ségek közül marxista kutatásunk két fogalompárt emelt ki: a rendiség és 
centralizáció, valamint a reneszánsz és humanizmus kategóriáit. Fejtegeté
seink előterébe az elsőt szeretnénk állítani, előrebocsátva, hogy nem tart
hatjuk itt feladatunknak az európai rendi fejlődés tarka és igen széles spekt
rumának elemzését, hane,n meg kell elégednünk a XV. századi magyar 
viszonyok néhány alapvető ismertetőjegyének felvázolásával. 

A hazai polgári történetírás nemigen tudott megbirkózni a rendiség 
fogalmi meghatározásának feladatával, ezért vagy nem definiálta, vagy üres 
tautológiával helyettesítette. Amennyiben mégis a megoldás igényével 
nyúlt a problémához,- biztos fogódzó híján abszurd eredményre jutott, 
mint pl. Hóman Bálint, aki a rendiséget a feudalizmus helyébe lépő új 
társadalmi formációnak vélte.1 Felszabadulás utáni marxista történet
tudományunkban Elekes Lajos volt az első (s úgyszólván az egyetlen), aki 
a kérdés jelentőségét maradéktalanul felismerte, elvi tisztázásának több 
munkát szentelt,2 s rögzítette azokat az ismérveket, melyekből a téma 
minden további kutatása bizton kiindulhat. 

Rendiségen az alábbiakban a feudális társadalom és állam fejlődésének 
utolsó nagy, átfogó korszakát fogjuk érteni, amelyre az jellemző, hogy a 
politikai hatalom a rendi tényezők kezében van. Ez utóbbiak az erő
viszonyok alakulásának megfelelően időnként változó arányban osztoz
nak a hatalmon, s éppen ezen alapulnak a rendi állam fejlődésének külön
böző szakaszai. Rendeknek az emberek oly nagy csoportjait fogjuk nevezni, 
akik a feudális államhatalom birtoklásában és gyakorlásában azonosan 

1 „Az újkori alkotmányfejlődés alapjává lett rendi alkotmány európaszerte feudá
lis erők ösztönző hatása alatt indult kialakulásnak, s a hűbériségből új politikai és 
társadalmi rendszerként kibontakozó rendiség politikai műhelyében jutott téljes ki
fejléshez." (HóMAN BÁLINT-SZEKFŰ GYULA: Magyar történet, III. Bp. 1936.3 143.) 

2 ELEKES LAJOS: Hunyadi. Akadémiai Kiadó, Bp. 1952; A központosító politika 
belső erőforrásai a XV. század második felében. (A történettudomány kérdései, 18.) 
Magyar Történelmi Társulat, Bp. 1955; Mátyás és kora. Művelt Nép, Bp. 1956; Desac
cord entre les États et Ordres dans la Hongrie du XV• siecle et les problemes de re
cherche y relatifs. (Nouvelles études historiques publiées a l'occasion du 12. Congres 
International des Sciences Historiques par la Commission N ationale des Historiens 
Hongrois, szerk. CSATÁR1~KATus-RozsNYÓI. I. Akadémiai Kiadó, Bp. 1956. 105-31); 
Az európai feudális államok központosításának néhány kérdéséről. Történelmi 
Szemle 2 (1959) 272-90; Essai de centralisation de l'état hongrois dans la seconde 
moitié du xv• siecle. (Études historiques, szerk. EMBER- MÁLYUSZ. I. Akadémiai 
Kiadó, Bp. 1960. 437-67); Rendiség és központosítás a feudális államokban. MTA 
II. Oszt. Közleményei 11 (1961) 375-84; ua. bővebben: Akadémiai Kiadó, Bp. 1962; 
A középkori magyar állam története megalapításától mohácsi bukásáig. Kossuth, 
1964. (főleg 110-297); Rendi ellentétek és kutatási problémáik a XV. századi Magyar
országon. Történelmi Szemle 7 (1964) 264-,85; Osztályharc és rendi ellentétek a Mo
hács előtti Magyarországon. MTA II. Oszt. Közleményei 15 (1966) 165-85. 

A problémakör tisztázását elősegítő más tanulmányok: MÁLYUSZ ELEMÉR: A 
magyar rendi állam Hunyadi korában. Századok 91 (1957) 46- 123, 529-602; SzÉ
KELY GYÖRGY: A XV. századi magyar rendi állam egyes fogalmainak értékeléséhez. 
Századok 93 (1959) 910- 13; MÁLYUSZ ELEMÉR: Zsigmond király központosító törek
vései Magyarországon. Történelmi Szemle 3 (1960) 162- 92. 
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kiváltságos módon részesednek; ezen beleszólási jogukat rendi képviseleti 
szerveken és testületeken, autonómiákon és intézményeken vagy állami 
hivatalokon keresztül gyakorolják, melyek egész~n szűk grémiumtól a 
plénumig terjedhetnek, azaz szélsőséges esetben elvben felölelhetik egy vagy 
több rend akár valamennyi tagját is.3 A rendek kiváltságait közjogilag, 
azaz törvényekben szabályozzák. 

Amíg az osztály fogalma a termelési, ill. tulajdonviszonyokra épül, és 
valamennyi osztálytársadalom valamennyi osztályára érvényes, addig a 
rend fogalma a feudalizmus fentebb említett szakaszához kötődik, s· bár 
nem független a feudális társadalom kiváltságolt osztályaitól és csoportjai
tól, azokhoz képest mégis másodlagos, derivált: a kiváltságolt rendek egyike 
sem esik egybe egy-egy kiváltságolt osztály egészével és viszont. Dimenzió
jukat tekintve a rendek inkább rétegméretűek. Ellentéteik többnyire nem 
antagonisztikusak. Mivel a rendiség is végső soron a társadalom osztály
szerkezetéből sarjadt, az osztályhoz és a rendhez tartozás ugyanazt fejezi ki, 
csak némiképp eltérő és differenciáltabb síkokon. Az elmondottakból követ
kezik az is, hogy az alávetett osztály egészének kiváltságolt renddé szervező
dése olyan utópia, amely összeegyeztethetetlen a rendi társadalom fenn
állásával. 

A magyar fejlődés során végül is négy rend alakult ki: a főpapság (prae
lati), a bárók (barones regni), a köznemesség (nobiles regni) és a szabad 
királyi városok (liberae civitates) rendje.4 A lényeges választóvonal középen, 
a fő- és közrendek közt húzódott. A rendekkel egyenrangúan fontos rendi 
tényező maga a király, a központi hatalom megtestesítője. A fő- és köz
rendek, valamint a központi hatalom kölcsönös erőviszonyai és csoportosu
lásai határozzák meg mint mondottuk a rendi állam négy fő fejlődési 
fokozatát, úgymint a rendi képviseleti monarchiát, a centralizált monar
chiát, az abszolút monarchiát és a rendi anarchia államát. A két középsőt 
a centralizáció alacsonyabb, illetve magasabb fokának tekintjük. Az első 
három a fejlődés olyan minőségi lépcsőit képezi, amelyekre csak egymás 
után lehet fellépni, viszont a visszazuhanás bármelyik alacsonyabb fokra tör-
ténhet beleértve a rendi anarchiát is. 

Az elmondottakból következik felfogásunk a rendiség és centralizáció 
kapcsolatáról. A centralizáció a rendi állam négy lehetséges fokozata közül 
kettőt ölel fel, ti. a központosított, illetve az abszolút monarchiát, tehát 
a feudális centralizáció elképzelhetetlen rendiség nélkül. Ezzel szemben a 
rendiség nagyon is elképzelhető centralizáció nélkül, amennyiben az állami 
felépítmény felöltheti a rendi képviseleti monarchia, illetve a rendi anarchia 
államának nem központosított alakját is. 

3 Pl. tudunk több olyan rendi országgyűlésről a XV-XVI. században, amelyre 
valamennyi főpap és báró mellett a köznemesség fejenkénti megjelenésére is igényt 
tartott a királyi kihirdetés. A köznemesség személyes, ill. képviseleti meghívása min
denkor jellemzi a királyi hatalom és a rendek viszonyának pillanatnyi alakulását. 

4 A megmerevedő magyarországi rendiség alaptörvényének II. Mátyás koronázás 
utáni 1608. évi törvényének 1. cikkelyét tekinthetjük, amely részletesen szabályozza 
az említett négy rend fogalmát és képviseletüket a legfőbb rendi testületben, az or
szággyűlésben. (Magyar Törvénytár. 1608-1657. évi törvényczikkek. Franklin, Bp. 
1900. 24.) 
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Az említett öt rendi tényező a további vizsgálat szempontjából gyakor
latilag háromra redukálható, a központi hatalomra, valamint a fő- és köz
rendekre, mivel a főpapok és bárók egyfelől, a köznemesség és városi rend 
másfelől többnyire egységesen lépnek fel, azaz közös érdekeik rendszerint 
nagyobb súllyal esnek latba, mint esetleges ellentéteik. A tárgyalandó kor
szakban a két nagy csoport erőviszonyai fokozatos eltolódást mutatnak: 
a fő tendencia a közrendek lale'lsú E-rősödése, szívós előrenyomulása. Ilyen 
körülmények közepette döntő jelentőségűvé lép elő a királyi hatalom állás
foglalása. Tulajdonképpen ezzel tudjuk szemléltetni a rendi államfejlődés 
különböző fázisait. 

A király és a főrendek szövetsége, hatalmi túlsúlya jellemzi a rendi kép
viseleti monarchiát, amely Zsigmond alatt épült ki, és a maga bázisára vissza
hatva meggyorsítja a rendi fejlődést. Ez folytatódik Zsigmond veje és utóda, 
Habsburg Albert rövid uralkodása idején. Ugyancsak rendi képviseleti 
monarchiáról beszélhetünk V. László alatt a Hunyadi bukását követő idő
szakban (1452 1457). 

A központi hatalom és a közrendek szövetsége, túlsúlya képezi a centrali
zált monarchia politikai bázisát, szükséges, de nem elegendő feltételét. 
Azzal ugyanis, hogy e szövetség visszaszorítja a hagyományos főpapi
bárói csoportok befolyását, és kiterjeszti a köznemességét, csak a lehető
séget teremti meg a központilag fizetett és irányított, hivatásos igazgatási 
és erőszakapparátus kiépítéséhez aminek egyelőre a köznemesség támo
gatója is, haszonélvezője is. Ilyen centralizált apparátus hiányában a király 
és a közrendek szövetsége csak egy fordított előjelű tartalommal telített 
rendi képviseleti monarchiát eredményez, mint ez I. Ulászló alatt és Mátyás 
uralkodásának (a rövid ideig tartó, átmeneti anarchiát nem számítva itt) 
első, kb. 1462-ig terjedő korszakában látható; de ide vennénk végső soron 
Hunyadi kormányzóságát (1446 1452) is, mivel a centralizációra irányuló 
törekvései kétségtelenek ugyan, de minőségi változás előidézésére nem vol
tak elégségesek. 

A centralizált monarchia első időszakát 1462- 1471 közé helyezzük, 
annak nyomatékos megjegyzésével, hogy főleg 1467-től Mátyás kormány
zatában már erőteljesen jelentkeznek az abszolutizmust előkészítő tenden
ciák, amelyek következtében szövetsége a köznemességgel mind gyorsabb 
ütemben felbomlik. A folyamat és a korszak végpontját a Vitéz-féle össze
esküvés képezi, melynek bukásával elhárult az egyik fő akadály Mátyás 
abszolutista törekvéseinek az útjából. 

Az abszolút monarchiát jellemzi a központi hatalom, a bürokratikus állam
apparátus operatív függetlenedése a rendektől. A korábbi szakaszokban 
fennállt szövetség mindkét félnek hasznára vált: a király a köznemesség 
támogatásával központosította az államhatalmat, a köznemesség a királ)'." 
támogatásával elérte a politikai nagykorúságot, a főrendeket ellensúlyozm 
képes erővé nőtt fel. Az „absoluta potestas" az egymást sakkban tartó 
rendi csoportosulások fölé emelkedik. Ezzel valójában a rendiség összérde
keit fejezi ki, mert bár nélkülük, de mégis értük kormányoz. Elvileg, for
málisan elismeri jogaikat, ha maradéktalanul támogatják politikáját, .de 
tüstént semmibe veszi azokat, mihelyst szembeszegülnek vele. Az abszolút 
hatalom tehát szinte önmagába szublimálja a rendiség lényegét, ezért Hí.nik 
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úgy, mintha pusztán saját céljait fejezné ki. Holott valójában nem a rendi
ségtől idegenedett el, csupán az egyes rendek ellentétes, szűkebb érdekeitől, 
hogy annál hatékonyabban szolgálhassa osztályalapjának, a feudalizmus
nak a fenntartását. Noha a hűbéri társadalom hanyatló korszakának ki
fejlett abszolút monarchiáját vizsgálni nem feladatunk, mégis rá kell mu
tatni, hogy miközben a feudalizmus védelmére kiépíti e társadalom leg
erősebb és ideiglenes fennmaradásához elengedhetetlenül szükséges államát, 
nemcsak a megdöntésére felnövekvő erőknek nyújt táptalajt, hanem végső 
fokon saját osztályerőit is gyengíti. Tragédiája tulajdonképpen ebben rejlik: 
mert azzal, hogy leveszi a rendek válláról a társadalom igazgatásának 
terhét, elsorvasztja bennük a hatalom közvetlen felelősségérzetét és a reál
politikai érzéket. Államfenntartó politikai erőből parazitává zülleszti őket. 
Végül már csak azok fogják felismerni a feudalizmus és az abszolutizmus 
végzetes egymásrautaltságát, akik egyénileg, a hivatalok és sápok révén 
közvetlen hasznot húznak a rendszerből, míg a számbeli túlnyomó többség 
eljut odáig, hogy mint osztály igenli ugyan a feudális viszonyokat, amennyi
ben privilegizált életlehetőségeit biztosítják, de az abszolutizmusért nem 
sok könnyet ejtene (különösen ha „nemzeti" szálak sem fűzik hozzá). Így 
csap át a hatalomnak a rendek felé mutatott ereje a bázis fellazulásán keresz
tül gyengeségbe éppen akkor, amikor a fennmaradásáért kell élethalál-· 
harcot vívnia. Az érdekazonosság tudatának elhomályosulása azonban nem
csak a feudalizmus válságának időszakában mutatkozik meg, hanem fel
tlínik már a korábbi abszolút államok kordájába kényszerített rendeknél is: 
ez nem kis szerepet játszott abban, hogy Mátyás kísérletének bukása végül 
a rendi anarchiába torkollott. 

Mátyás abszolutista próbálkozása 1472- 1485 közé helyezhető. A király 
1485-ben elfoglalja Bécset, s innen kiindulva akar új csapást mérni III. 
Frigyesre. Látszólag hatalma tetőpontján áll. És mégis: ugyanebben az 
esztendőben kiadja a nádori törvényt,5 mely a nádort nemcsak visszahelyezi 
régi hatáskörébe, hanem kiterjedt új jogokkal is felruházza immár nemcsak 
mint az uralkodó helyettesét, hanem mint a rendek legfőbb képviselőjét 
a királyi hatalommal szemben. A következő esztendőben kibocsátja a 
decretum maius-t,6 ezt az „örök érvényűnek" szánt7 nagy rendi kodifikációt, 
melynek arengájában kifejezetten lemond az „absoluta potestas" gyakor
lásáról, 8 azaz visszatér a központosított monarchiához. Mátyás tehát hátra
lép arra a pontra, ahol útja elvált Vitéz János és Janus Pannonius útjától. 
Ez kimondatlanul is felért egy utólagos politikai rehabilitációval, amelynek 
előzményei talán már korábban érlelődtek. 9 

6 Magyar Törvénytár. 1000-1526. évi törvényczikkek. Franklin, Bp. 1899. 396-402. 
e I. m. 402-68. 
'I. m. 404. (2. §.) 
s I. m. 402-04. (1. §.) 
9 Huszti 1483 tájára teszi Janus epigrammáinak összegyűjtését, amire Mátyás szó

lította fel Váradi Péter kalocsai érseket. (HUSZTI JózSEF: Janus Pannonius. Pécs 1931. 
294. és 412. I. 29. j.) Gerézdi Váradi Péter kegyvesztését és elfogatását 1484 nyarára 
helyezi: A levélíró Váradi Péter. (GERÉZDI RABÁN: Janus Pannoniustól Balassi Bálin
tig. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Bp. 1968. 103. I. 62. j.) Ez valószínűleg „termi
nus ante quem", bár teljesen nem lehet elvetni azt a lehetőséget sem, hogy Váradi 
fogsága idején tett eleget a királyi megbízatásnak, ugyanis tudjuk, a szigorú őrizet 
ellenére is lehetősége volt arra, hogy kódexeit olvasgassa, javítgassa (i. m. 105). 
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A fordulatnak egyaránt voltak kül- és belpolitikai okai, amelyek részle
tezésébe most nem bocsátkozhatunk: meg kell elégednünk néhány utalással. 
A decretum maius-t történettudományunk mindeddig nem szembesítette 
kellően az abszolutista kormányzat kiépítésére tett konkrét intézkedések
kel, s mivel Mátyás maga is el akarta terelni a figyelmet a válság valóságos 
okairól, első pillantásra a törvényből úgy tűnik, hogy az országosan jelent
kező elégedetlenséget a közbiztonság és a jogrend meglazulása váltotta ki. 
De valójában a közhangulat az uralkodó kül- és belpolitikájával szegült 
szembe. A kettőt együtt hovatovább már csak szinte az egész ország elle
nére lehetett volna folytatni. Mátyás belül tett engedményeket a rendeknek, 
hogy ezen az áron szabad kezet nyerjen a külpolitikában az elért eredmények 
biztosítása és továbbfejlesztése érdekében. Ugyanígy járt el Zsigmond, aki 
kiegyezett a bárói ligákkal, s így biztosította a hátát, mielőtt rohamra 
indult a császári trónhoz vezető római királyság megszerzéséért. A fordula
tot determináló másik probléma kulcsát a nádori törvény adja kezünkbe, 
amely részletesen szabályozza az uralkodó halála esetére az új király meg
választásának rendjét, s ezzel világosan elárulja, hogy Korvin János trón
utódlását célozza elősegíteni. Mátyás azonban tisztában volt azzal, hogy 
e törvény önmagában kevés: tudta, hogy a köznemesség életre-halálra 
szóló támogatása nélkül fia nem kerülhet a trónra. Ezért 1485 és 1490 közt, 
a centralizált monarchiához való visszatérés korszakában megpróbálta 
újjáéleszteni szövetségét a köznemesi párttal és a köznemesi renddel, amely 
színleg belement a játékba. 

A centralizáció összeomlásában Mátyás halála után nem a bárók erő
fölénye jutott kifejezésre, hanem a köznemesség elfordulása nemcsak az 
abszolutizmustól, hanem mindenféle központosítástól. Ennek a köznemesi 
nemzedéknek a többsége már csak saját rendi sérelmeit hánytorgatta, 
csupán a rendi előjogain esett csorbát akarta kiköszörülni. Az elmúlt Mrnm 
évtized történetéből mindössze annyit óhajtott érzékelni, hogy a köznemes
séget először eszközként használták fel a bárók visszaszorítására, majd 
őt magát is kisemmizték a hatalomból. II. Ulászló koronázási feltételeiben 
valamennyi rend jogainak tiszteletben tartására, Mátyás kárukra, elnyomá
sukra, ősi szabadságaik ellenére hozott újításainak eltörlésére kötelezte 
magát.10 Ugyanezt megismétli az 1492. évi dekrétumban,11 amelyet szóról 
szóra átír az 1495. évi is.12 Mindezen törvényeket a nobiles regni teljes jogú 
bevonásával hozták, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a köznemesség 
levette az álarcot, s feltárta politikailag immár reakcióssá vált arculatát. 
A Jagello-korban a „nemzeti királyság" jelszavával voltaképpen egy köz
nemesi „respublica" megteremtésére törekedett. S mivel a két rendi csoport 
ereje úgy vált egyenlővé, hogy köztük a királyi hatalom súlytalan lett, 

10 Magyar Törvénytár. 1000- 1526. évi törvényczikkek. 4 72-74. (2. §.) · 
11 I. m. 482. (1. artikulus.) E törvény érdekessége egyébként, hogy a nyílt ·és éles 

szembefordulás ellenére Mátyás jogalkotásait - főként a decretum maius-t - követi 
vezérfonalként mindenütt, ahol az a rendeknek kedvezett, sőt, a szövegszerű átvéte-
lektől sem tartózkodik. . 

12 Ez kitűnik azokból a kódexekből, amelyek az 1495. évi dekrétum teljes szövegét 
tartalmazzák. E tényre a Corpus .Juris idézett millenáris kiadása csak homályosan 
utal (i. m. 564. 1. 1. j). 
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tehát bármelyik félhez csatlakozott is, lényegében nem tudta a mérleg 
serpenyőjét lebillenteni, sajátos patt-helyzet állt elő, amely a rendi anar
chia államára jellemző. 

A feudális uralkodó osztály rendjeinek politikáját elsősorban az ország 
létérdeke által megkövetelt centralizációhoz fűződő viszony mércéjével 
ítélhetjük meg. E viszony alapján tekinthetjük a bárói rend politikai arcu
latát reakciósnak, a köznemesi rendét pedig - Mátyás első időszakában -
haladónak. A továbbiak során lényegében az történt, hogy a köznemesi rend 
politikája is retrográddá vált, s ezzel megszűnt az a döntő különbség, amely 
az eltérő értékelés alapjául szolgált. Ettől kezdve mindkét rend elutasítja 
magától az állami központosítás gondolatát, s mindkettő a maga szűk 
rendi érdekeinek akarja alárendelni az ország sorsát. Más szóval ez azt 
jelenti, hogy az uralkodó osztály egészének a politikai arculata vált reak
cióssá, s ez alól immár csak egyéni kivételek adódhattak. 

Mi sem volna egyszerűbb, mint a vázolt folyamatért Mátyás hibás poli
tikáját tenni felelőssé. „Végeredményben Mátyás nem valósította . meg 
azokat a feladatokat, amelyek megoldását centralizálódó államától a nemes
ség, polgárság és a parasztság elvárta. Nem vetett véget a feudális anarchiá
nak, nem védelmezte meg az országot a törököktől, és ráadásul tönkretette 
a bányakispolgárságot, elnyomorította a parasztságot, és anyagi érdekeiben 
megkárosította a nemességet. Az osztályok tehát, amelyek támogatásával 
centralizálódó államhatalmát felépítette, elfordultak tőle, s ennek követ
keztében centralizációs kísérlete összeomlott ... Mátyás sorsdöntő kísérlete 
tehát, hibás politikája következtében, kudarcba fulladt, és az ország a török 
veszedelem torkában újra visszasüllyedt a bárói uralom erőtlen, decentrali
zált politikai formái közé. Mátyással élete utolsó éveiben a bárók mellett 
már az egész társadalom szembenállott. " 13 „ ... Mátyás hódításai nem 
lehettek tartósak. És itt tűnik ki politikája elhibázott volta. Mielőtt hódító 
politikába fog, előbb hatalma alapját, tehát otthoni hatalmának az osztály
alapjait kellett volna megszilárdítania, az őt támogató osztályok törekvé
seinek a megvalósításával. Így azonban - ellenkezőleg - széjjelrombolta 
hódító politikájával saját hatalmi bázisát, otthoni hatalmának az osztály
alapjait. Hódító háborúi megakadályozták abban, hogy a bárókkal gyöke
resen leszámolva, a feudális anarchiának véget vessen, és így a nemességet 
a bárók nyomása alól felszabadítsa, a polgárságnak és a parasztságnak 
pedig a közbiztonságot és a jogrendet biztosítsa. Ugyanakkor hódító poli
tikája akadályozta meg abban is, hogy az országot, a nemességet, polgár
ságot, parasztságot egyaránt, a török betörésektől megvédelmezze. Igy azt 
a két fontos feladatot, amelyek megvalósításáért a bárókon kívül az egész 
társadalom támogatta, nem oldotta meg ... " 14 

Sommás és kemény ítélet ez. Olyan abszolút követelményeket kér számon 
Mátyás külpolitikájától, amelyeknek - köztudomás szerint - nemhogy 
az utána következő korszak, de még a jóval nagyobb hatalommal rendel
kező Habsburg-abszolutizmus sem tett eleget. Távol vagyunk még attól, 

13 MOLNÁR ERIK: A magyar társadalom története az Árpádkortól Mohácsig. Szikra, 
Bp. 1949. 339. 

14 I. m. 334. 
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hogy a teljes forrásanyag birtokában a kutatás az eddiginél valósabb képet 
rajzolhasson Mátyás koráról. Hiszen az oklevelek jelentős része kiadatlan. 
Annyi azonban a közismert források alapján is megállapítható, hogy 
eddigelé jóformán csak prekoncepciók érvényesültek: az egymással szögesen 
ellentétes Mátyás-portrék egyoldalúan kiválogatott és interpretált adatokra 
éyültek, és csak abszurd következtetések levonására lehetnek alkalmasak. 
Alláspontunkat a fentebbi negatív Mátyás-kép néhány alkotóelemének 
vizsgálatán szeretnénk igazolni. 

Az előzőkben megpróbáltunk rámutatni arra, hogy a rendi állam a feu
dális államfejlődés meghatározott szakaszában alakult ki, és további fejlő
dését a rendi tényezők dialektikus kölcsönhatása határozta meg. Olyan 
rendi állam tehát, amely eleget tud tenni valamennyi rend elvárásainak, 
továbbmenve: olyan osztályállam, amely eleget tud tenni valamennyi 
osztály elvárásainak, soha nem volt, nincs, és nem is lehet. A centralizált 
államra pedig különösképp jellemző, hogy minél erősebb, annál jobban alá
rendeli a részérdekeket a rendiség, a feudalizmus önmaga által képviselt 
összérdekeinek. A centralizáció csakis önmaga megvalósításával szolgálja 
az egyes osztályok és rétegek érdekeit, és semmiképp sem nagyobb mérték
ben, mint ahogyan ez egy feudális osztályállamtól egyáltalán elvárható. 

Ugyancsak problematikus, ho~y amíg a feudalizmus fennáll, véget lehet-e 
vetni teljesen az anarchiának. Dgy véljük, csak viszonylagos visszaszorítá
sáról lehet szó. Az adott kor mértékéhez képest a Mátyás kori közállapotok 
a rendezettebbek közé tartoztak. Már utaltunk arra, hogy a decretum 
maius-ban tükröződő panaszok (de említhetnénk a dubnici krónika záró
részét is) tendenciózusak: egyedi esetekből általánosítanak, ami éppoly 
irreális, mint az ellenkező véglet, melyre szintén idézhetünk példát. A jóv~l 
fejlettebb sziléziai viszonyok közepette Mátyás kormányzata - egy kortárs 
író szerint valósággal az aranykort képviselte a rend és közbiztonság 
tekintetében.15 Még ha ez túlzás is, kétségtelen, hogy az előző és utána kö
vetkező állapotokhoz képest Mátyás erősen korlátozni tudta az anarchikus 
tenden iák érvényesülését. Másrészt egy pillanatra sem feledkezhetünk meg 
arról, ogy a rendi panaszokban igen gyakran a központi hatalom sérelmes
nek vélt intézkedéseit minősítik az anarchia megnyilvánulásának. 

Roppant lényegesnek tartjuk annak hangsúlyozását, hogy Mátyás igenis 
megvédelmezte az országot a töröktől. Ennek mértékét természetesen a kor 
viszonyaihoz és a külpolitikai helyzethez kell szabni. A határok hermetikus 
lezárására ekkoriban még gondolni sem lehetett, ezért kisebb erők rajtaütés
szerű betörései olykor nagyobb mélységben is - mindkét oldalon elő
fordultak, s az ilyen portyázásokkal szemben még Velence és Ausztria sem 
tudott hatékony védelmet szervezni. A szultán azonban tisztában volt 
Mátyás katonai potenciájával, mint ahogyan Mátyás is a törökével, ezért 
a főerők összecsapására ritkán került sor. Mire a szultán Konstantinápolyból 
a határokhoz ért volna, Mátyás a legtávolabbi hadszínterekről is haza tudta 
rendelni nélkülözhető csapatait. Ilyenformán a centralizált állam hadereje 
akkor is „védte" az országot, amikor nem rostokolt a déli végeken. E vonat
kozásban tehát jogosulatlan a szemrehányás. Egészen más kérdés viszont 

15 Vö. HóMAN BÁLINT-SZEKFŰ GYULA: Magyar történet, II. Bp. 1936.a 647. 

100 

a török európai hatalmának felszámolása, amihez nyilvánvalóan jóval 
nagyobb erők bevetésére lett volna szükség, mint az aktív védekezés ered
ményes megvalósításához. Pontos számítások eszközlésére természetesen 
nincs mód, de néhány rendelkezésre álló adat, ha kellő óvatossággal kezel
jük, hozzávetőleges tájékoztatást adhat arról, hogy az erőviszonyok alapos · 
ismeretében akkortájt milyen nagyságrendű hadi létszámot tekintettek 
egy ilyen vállalkozáshoz elengedhetetlenül szükségesnek. 

Mátyás 1481. december 10-én tájékoztatót küld Rómába Veronai Gábor 
bíborosnak Kinizsi Pál szerbiai hadműveleteiről: 16 a fővezér eszerint „cum 
omnibus gentibus nostris, puta duobus et triginta millibus" indult el Temes
várról, azaz harminckétezer jól felszerelt katonával.17 Tekintsük az adatot 
túlzottnak, akkor is figyelembe kell venni, hogy ez esetben csupán egy korlá
tozott célú hadi vállalkozásról volt szó. Az adatok és számítások megbíz
hatatlanságára fényt deríthet a sabáci hadjárat. Fraknói szerint Mátyás 
a „velenczei követet értesítette, hogy hatvanezer emberből álló sereget 
állít ki, amit ezer szekér és száz hajó fog kísérni" .18 Ugyanakkor Tóth Zoltán 

egy „olasz nyelvlí kimutatás" alapján - teljesen kritikátlanul kb. 
másfélszázezer főre teszi a sereget, s naivul hozzáfűzi, hogy ez „hallatlanul 
nagy szám a XV. században".19 Valóban az, különösen ha figyelembe vesz
szük, hogy Bonfini szerint a bécsújhelyi katonai szemlén (az osztrák háború 
kellős közepén) 8000 gyalogos és 20 OOO lovas vonult fel a király előtt, 
aki Beatrixnak is fitogtatni akarta katonai erejét; e számhoz járult még a 
kiszolgáló személyzet.2° 

Mátyás tehát egy-egy taktikai hadműveletnél kb. 25 - 50 OOO emberrel 
számolhatott. Joggal feltételezhetjük, hogy olyan nagyszabású, döntő 
stratégiai vállalkozáshoz, mint az egész Balkán felszabadítása, a felső határt 
is jóval meghaladó erőre lett volna szüksége. Ez a létszám - úgy véljük -
még mindig alatta maradt volna annak a keretnek, amelyet Mátyás a 
különböző hadszíntereken és a kiterjedt határok védelmére állandóan fegy
verben tartott. Naivitás volna ugyanis feltételezni, hogy pl. a felső-ausztriai 
vállalkozás idején a többi megszállott területet, várakat és a déli végeket 
teljesen őrizetlenül hagyta volna. 

A hadsereg fenntartásának költségeiről sem rendelkezünk megbízható 
felmérésekkel. A tájékozódás kiindulópontja Mátyás levele Zágrábból a 

16 FRAKNÓI VILMOS: Mátyás király levelei, II. Akadémiai Kiadó, Bp. 1895. 195-98. 
17 1. m. 195. 
18 FRAKNÓI VILMOS: Hunyadi Mátyás ~irály. (Magyar történeti életrajzok, szerk. 

SZILÁGYI SÁNDOR.) Bp. 1890. 237. - Itt hivatkozik egy, a milánói állami levéltárban 
t?.'lá1!1ató kiadatlan jelentésre is (uo. 2. j.). A magunk részéről csak a száz hajóra 
tortent utalást találtuk meg (NAGY IVÁN-NYÁRY ALBERT: Magyar diplomácziai 
emlékek Mátyás király korából. [Monumenta Hungariae Historica. Negyedik osztály 
II. kötet.] Bp. 1877. 282.) - Az idézett mondatot Fraknói tartalmilag megismételte 
a millenáris történetben is. (FRAKNÓI VILMOS: A Hunyadiak és a Jagellók kora. [A 
magyar nemzet története, szerk. SZILÁGYI SÁNDOR. IV.] Athenaeum, Bp. 1896. 259.) 

18 ;~ TÓTH ZOLTÁN: Mátyás király idegen zsoldosserege (a fekete sereg). Bp. 1925. 

20 Bonfini szavaival „sine pueris, calonibus et lixis", tehát a szolgák, lovászok 
m~kotányosok nélkül. (Rerum Ungaricarum Decades, decas IV. liber VIII. 90, ed'. 
FOGEL- IVÁNYI-JUHÁSZ. IV. Bp. 1941. 153.) 
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Nápolyban tartózkodó Veronai Gábor bíboroshoz 1481. március l0-érő1,21 

melyben a nápolyi király által kért zsoldos segélycsapatok kiállításáról ad 
költségvetés-tervezetet: „Atyaságod tudhatja, hiszen gyakran látta tulajdon 
szemével, hogy nálunk a hadinép három kategóriára oszlik: az elsőt a nehéz 
fegyverzetű lovasok [armigeri] alkotják; ezek negyedévenként s lovanként 
15 aranyat kérnek, kevesebbért nem hajlandók odavonulni [ti. Itáliába]. 
A második kategória a könnyű fegyverzetű lovasoké, kiket huszároknak 
nevezünk; ezek negyedévre 10 forintot kérnek lovanként, másképp nem 
vonulnak oda. A harmadik kategóriába tartoznak a gyalogosok, akik maguk 
is különböző csoportokra oszlanak: egyesek közönséges fegyverzetűek 
[gref?arii], mások páncélosok [armigeri], némelyek pedig pajzsosok [cli
peati]. A közönséges fegyverzetű gyalogosok személyenként és negyed
évenként 8 aranyat kérnek. A páncélosok, illetve pajzsosok, minthogy 
szol~ák és csatlósok nélkül a fegyverzetet és a pajzsokat cipelni nem tudják, 
s mivel e szolgákat az említett okból kiszolgálásukra állandóan tartaniok 
kell, fegyverzetenként, ill. pajzsonként ugyanennyit kérnek, de egyszerre 
két ember zsoldjával. Vannak ezenkívül tűzmesterek [magistri pixidum] 
akik értenek a puskák és más efféle kisebb fegyverek elsütéséhez, de koránt~ 
sem lőnek oly gyorsan és hatásos<.111, mint a gyalogosok; ellenben a pajzsosok 
mögül a csata megnyitásában, még mielőtt ti. kézitusára kerülne a sor, 
továbbá várak, erődítmények ostromában és védelmében szerfölött használ
hatók; ezért ők is annyit kérnek, mint a közönséges gyalogosok. Nálunk 
az a gyakorlat járja, hogy a gyalogság összlétszámának egyötödét a tüzérek 
alkotják. Ezek alapján őfelsége eldöntheti, hogy az egyes fegyvernemekből 
mennyire tart igényt. Őfelsége elhatározásáról értesülve mindegyikből 
szívesen küldünk azzal a feltétellel, ha őfelsége vagy idejuttatja zsoldjukra 
'.1' pénzt, vagY: ha kívá~ja, hogy s~ját pénzünkön fogadjuk fel őket, rendelje 
ide valamelyik emberet, vagy b1zza meg a főtisztelendő zenggi püspököt 
a csapatok és a felfogadásukra kifizetett pénz ellenőrzésével, s nyugtával 
biztosítson bennünket, hol és mikor kapjuk vissza a rájuk fordított összeget. 
~ogy pedig őfelség~ a csapatok harcmodorát is megismerje, a páncélosok 
nalunk olyanok, mmt a fal: tapodtat sem mozdulnak helyükből, még ha 
egy szálig is felkoncolják őket állásukban. A könnyű fegyverzetű csapatok 
kedvező időpontban kitörnek, s ha kifulladtak, vagy komolyabb veszélyt 
észleltek, a nehéz fegyverzetűek mögé húzódnak vissza, ahol erőt és bátor
ságot gyűjtenek, hogy alkalomadtán ismét rohammal a csatába bocsátkoz
zanak; a gyalogságot és tüzéreket páncélos és pajzsos katonák ...-eszik körül: 
o~?7an ez, ,mint valami erőd, mert a~ egymáshoz illeszkedő hatalmas pajzsok 
korben varalakzatot vesznek fel, mmtegy annak falait alkotják, melyeknek 
védelmében a közönséges gyalogosok s mindazok, akik belül vannak, szinte 
bástyából vagy erődből harcolnak, s alkalomadtán kitörnek ... "22 Közben 
megérkezett Veronai Gábor válasza és a nápolyi uralkodó kérése is 1200 
huszárnak saját költségén történő felfogadására. Mátyás ugyanazon a napon 
válaszol: kész a kontingens elküldésére, de az előző levélben jelzett csapa-

21 FRAKNÓI VILMOS: l\:Iátyás király levelei, II. 104-10. 
, 22 I. m. 107- 08. - A roppant érdekes levél rávilágít Mátyás vélekedésére az ágyúk 
es a hagyományos ostromgépezetek használhatóságáról. 
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tokat már útba indította Zengg felé Magyar Balázs vezetésével, s mivel 
felfogadásukra több mint 20 OOO forintot költött, a visszahívásukkal járó 
anyagi veszteség fedezésére nem vállalkozhat.23 A két levél érdekes bepillan
tást enged Mátyás diplomáciai boszorkánykonyhájába is. Elképzelhetetlen, 
hogy a vázolt események egyetlen napra, 1481. március 10-ére sűrűsödtek 
voh1a össze. Mátyás nyilván megvárta, hogy partnere nyilatkozzék a költ
ségekről, s csak ezután indítja meg a csapatokat; az első levél készenlétben 
volt, a második ténylegesen e napon kelhetett. 

Ami mármost a zsoldosok bérkövetelését illeti, az kétségkívül túlzott, 
s Mátyás mentegetőzik is miatta („kevesebbért nem hajlandók odavonul
ni"). A külföldi forrásokból kitűnik, hogy a megszállt területeken Mátyás 
szívesen alkalmazott odavalósi zsoldosokat is, akik megfelelő hely- és nyelv
ismerettel rendelkeztek, s tisztában voltak a beszerzési lehetőségekkel. 
Könnyen elképzelhető, hogy a zsoldosok idegen környezetben magasabb 
bért kértek, hiszen nagyobb veszély is környékezte őket. De jobban lehetett 
rájuk számítani is, mivel a civil lakosságban ilyenkor nem olvadhattak fel. 

A költségvetés ellenőrzésére a következő adatok állnak rendelkezésünkre: 
az első levélben Mátyás közli, hogy Magyar Balázs vezetésével előreküld 
400 gyalogost és 150 lovast, akiket hamarosan követ még 150 huszár, tehát 
összesen 300 lovas lesz a seregben, közülük 100 nehéz és 200 könnyű fegy
verzetű;24 a második levél szerint e csapatok elindítására Mátyás több mint 
20 OOO forintot költött.25 A két adatot egymással szembesítve arra az ered
ményre jutunk, hogy Mátyás a zsoldot fél évre előlegezte, és a lovasok két ló 
után kapták a fizetséget (ami egyébként a szövegből is gyanítható, mert 
amíg a gyalogosoknál a „fejenként", addig a lovasoknál mindig precízen 
a „lovanként" szó szerepel). Mindent egybevéve és a nagyobb távolság 
miatti többletet leszámítva26 is hatalmas összegeket kapunk. Egyáltalán 
nem túlzott tehát Molnár Erik óvatos becslése, aki fejenként 40 forintos évi 
zsolddal számolva 20 OOO katona tartásának költségét 800 OOO forintra 
teszi,27 Tóth Zoltán pedig Mátyás évi zsoldkifizetését kerek egymillióra.2s 

Tóth Zoltán ugyan - ezeknek a számításoknak a konzekvenciáját le
vonva nagylelkűen megkettőzi Mátyás évi bevételét, és azt közel két 
millió forintra becsüli, 29 ez azonban aligha egyeztethető össze a hagyqmá
nyos nézetekkel, amelyek megalapozottan 800 000- 1 OOO OOO forint közötti 
összegeket emlegetnek. Az ellentmondás nyilvánvaló, hiszen ez esetben a 
zsoldos sereg felemésztette volna az államháztartás teljes bevételét, és az 
államapparátus, valamint az udvar fenntartására semmi sem maradt volna . 

A nehézség néhány megfontolással áthidalható. Bár a nemesség az ország 
határain kívül saját költségén nem volt köteles katonáskodni, Mátyásnak 

23 I. m. 110- 11. 
24 I. m. 105. 
25 I. m. 111. 
26• TÓTH ZOLTÁN (i. m. 337) a lovasok zsoldját egy-egy ló után számolja, általában 

pedig arra a következtetésre jut, hogy a nápolyi királynak küldött katonák bére kb. 
másfélszerese volt az idehaza szokásos zsoldnak. 

27 MOLNÁR ERIK: i. m. 335. 
28 TÓTH ZOLTÁN: i. m. 338. 
29 Uo. 

103 



1459-ben pl. sikerült megszavaztatnia, hogy személyes hadbavonulása 
esetén a bandériumok a kiállítók költségére három hónapig külföldön is 
hadakozzanak.30 Aligha kétséges, hogy a központi hatalom megerősödésével 
külön törvény nélkül is elkísérték őt bandériumaikkal azok a hívei, akiknek 
országos hivatalokat juttatott. A király nem feltétlenül ragaszkodott pl. 
ahhoz, hogy Janus Pannonius megossza vele a katonai fáradalmakat, de 
a pécsi püspökség bandériumára mindenképpen igényt tartott. Abból, 
hogy egy-egy nagyobb vállalkozásra a főbb méltóságok viselői közül kik 
kísérték el Mátyást, nagyjából következtetni lehet a mozgósított bandériu
mok számára is. 

A másik fontos mozzanatra a külföldi források egybehangzó tanúsága 
világít rá, amely szerint a külföldön állomásozó zsoldosseregek részben 
önellátók voltak, fenntartásukhoz a megszállott ország rendjei hadisarc, 
váltságdíj, eltartási költség és más címeken rendszeresen hozzájárultak, 
mert különben maguk a zsoldosok „gondoskodtak" magukról, ami a lakos
ságnak jóval többe került. 

A harmadik bevételi forrást a külföldi (főleg pápai és velencei) segélyek 
képezték, amelyek ugyancsak többé-kevésbé rendszeresen hozzájárultak 
a hadsereg eltartásához. Velence például éveken keresztül magára vállalta 
a Horvátországban és Dél-Ausztriában állomásozó csapatok költségeinek 
egy részét, mert ezek az ő határait is védelmezték. 

Végeredményben tehát Mátyás oly sokszor elítélt külpolitikájának egy 
új aspektusa bontakozik ki előttünk. Minthogy még a központosított állam 
megnövekedett bevételei sem voltak elegendők az ország megvédéséhez 
szükséges modern, állandó hadsereg fenntartására, a király arra kényszerült, 
hogy külső területeken, magának a hadseregnek a foglalkoztatásával keresse 
meg a hiányzó erőforrásokat. Az első pillantásra teljesen öncélú, értelmetlen 
háborúk ebben az összefüggésben értelmet nyernek, szükségszerűvé minő
sülnek át. Most már a hadszínterek megválasztását (Csehország, Ausztria, 
Szilézia) sem tekinthetjük önkényesnek: a seregeket ott kellett foglalkoz
tatni, ahol az kifizetődő lehetett. A török feltartóztatása összeurópai érdek 
volt, de tudjuk, hogy ennek a közérdeknek a felismerése egy-két tiszte
letreméltó kivételtől eltekintve - nem jutott el a rendszeres áldozatvállalás 
fokáig. A határok biztosítása állandó feladat volt, melynek teljesítését n~m 
lehetett az európai hatalmak esetleges segélynyújtásától függővé tenni. Igy 
a közvetlen veszedelemben forgó országok rákényszerültek a megoldás 
módozatainak megtalálására. 

A megszállt területek lakosságának kikényszerített áldozatvállalása 
azonban korántsem biztosíthatta a zsoldosseregek önellátását. Fenntartá
sukhoz Magyarországnak is hatalmas, szinte erejét meghaladó összegekkel 
kellett hozzájárulnia, amelyek behajtására csak a központosított állam
hatalom ereje vállalkozhatott. Mihelyst ez az erő összeomlott, bekövet
kezett a láncreakció: a belső bevételek összezsugorodtak, a külső hódítások 
elvesztek, az állandó zsoldossereget fel kellett oszlatni. A török útjában 
már csak egy erőtlen állam és korszerűtlen hadszervezet állott. 

30 A dekrétmnot lásd M. G. KOVACHICH: Vestigia comitiormn apud Hungaros. 
Budae 1790. 335- 47; a külföldi hadakozást a 11. artikulus (uo. 339) írja elő. 
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Mátyás jól látta, hogy a török európai nagyhatalmának megtöréséhez 
nemcsak nagy katonai, de hatalmas anyagi erők is szükségesek. S bár büsz
kén emlegette, hogy a katonai erőt egymaga is bármikor ki tudja állítani, 
azzal tisztában volt, hogy a szükséges anyagi fedezet előteremtésére országa 
képtelen. A töröktől kiuzsorázott Balkánon ekkor már nem lehetett arra 
számítani, hogy a lakosság egy ütőképes, nagy hadseregnek akár a zsoldját, 
akár az élelmezését fedezni tudja. E rre immár csak az európai hatalmak 
együttműködése let t volna képes. A sabáci hadjárat megmutatt a, hogy a 
külső területekre is támaszkodó, cent ralizált. magyar állam mekkora ható
sugáron belül tud a Balkánon operálni. Így hát lényegében gyermekded 
dolog volt akkor is, az ma is, számon kérni Mátyástól, hogy a hiábavaló 
külpolitikára elfecsérelt energiát és anyagi erőt miért nem fordította a t örök 
kiűzésére Európából. Azért, mert ha felhagy „értelmetlen" külpolitikájával, 
az elérhető feladatot, az ország aktív védelmét sem tudta volna megvalósí
tani. 

Az utolsó „vádpont", mellyel itt röviden foglalkozni kívánunk, a paraszt
ság - általában: a gazdasági élet - „elnyomorítása". Fentebb már igye
keztünk érzékeltetni, hogy milyen hatalmas anyagi erőket igényelt a kor
szerű honvédelem, és hogy ezeket a mátyási külpolitika nemhogy elfecsé
relte, hanem részben előteremtette. Az állam fenntartásának terhe mégis 
főként az ország dolgozó lakosságára hárult, az uralkodó osztályé pedig 
t eljes egészében. Aligha kétséges, hogy együttvéve a végsőkig igénybe 
vették a gazdaság teherbíró képességét. Elsősorban pedig a parasztságét. 
A feudális társadalom mindig alapvetően agrártársadalom. Akkor is, amikor 
kilép a zárt naturálgazdaság köréből, és kibontakozik az árutermelés. E zért 
az agrárstruktúra szerepe mindvégig meghatározó marad. A mezőgazdasági 
árutermelés és -csere ezen a fokon lényegében determinálja az ipari áruter
melés és -csere fejlődését. A gazdasági folyamatokat a feudális állam csak 
elenyésző mértékben képes még befolyásolni: irányuk, jellegük meg
változtatására nincs lehetősége. Ezeket az ált alános megjegyzéseket kellett 
előrebocsátani, hogy fejtegetéseink érthetővé váljanak. 

A XIII. század végén elvben lezárul nálunk a parasztság küzdelme a 
szabad költözésért, és kialakul a „szabad" jobbágy szintjén - a jogilag 
egységes jobbágyosztály. Lényegében ugyanakkor, amikor ez a jogi egysége
sülés létrejön, megkezdődik az árutermelés fejlődésével párhuzamosan a 
jobbágyság gazdasági differenciálódása. Károly R óbert 1342. évi kamara
szerződése Ippolitus magister körmöci kamaraispánnal, amely a jobbágy
telek fogalmának első, ránk maradt meghatározását t artalmazza, már a 
kezdődő telekaprózódást tükrözi, sőt olyan parasztokról is megemlékezik, 
akik a maguk részéről semmivel nem tudnak hozzájárulni a telket terhelő, 
18 dénárnyi lucrum camerae megfizet éséhez.31 S amíg korábban az uralkodó 
osztály a szabad költözés akadályozásával akarta falvaiban tartani a job
bágyságot, az 1351. évi törvény ugyanezt a célt a mezővárosok szívóhatásá-

31 Magyar törvénytár. 1000-1526. évi t örvényczikkek. 154-56. (19. §.) - Meg 
kell említeni, hogy a zsellérség és cselédség nemcsak a telkes jobbágyság bomlásából 
rekrutálódott, hanem olyan régi rabszolgarétegekből is, amelyek már eleve sem ren
delkeztek földdel. 
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nak felszámolásával próbálja elérni. A kilenced-törvény a terményszolgál
tatás alsó határának egységesítésével a kisbirtokos nemesség mind égetőbb 
munkaerőhiányát akarta orvosolni, hiszen mezővárosokkal is a nagybirto
kosok rendelkeztek. A XV. századtól kezdve a jobbágyság problémája 
immár az egész birtokos osztály számára és új síkon: mint a mezőgazdasági 
árutermelésbe való bekapcsolódás eszköze és gátja jelentkezik. A földesúr 
a jobbágy által termelt és földjáradék címén elsajátított terményekkel jelent
kezik a piacon, és (lényegében önköltségmentes) konkurrenciát támaszt a 
termelőnek. Ez a konkurrencia a mezőgazdasági árszínvonal eséséhez és a 
jobbágyi árutermelés lehanyatlásához vezetett. Szoros következménye volt 
a vázolt folyamatnak a pusztásodás rohamos jelentkezése a Jagello-kortól 
kezdve, valamint a jobbágyi árutermelés fokozatos kiesésével létrejött 
agrárkonjunktúra kihasználására az (eleinte kényszerűen alkalmazott) allo
dizáció és a földesúri robotoltató árutermelés. Lényegében azt mondhatjuk 
tehát, hogy a gazdasági folyamatok mélyében már a XV. század során meg
kezdődtek azok a kontrollálhatatlan változásq_k, amelyek a magyar mező
gazdaság termelési struktúráját végül is az általános kelet-európai tenden
ciákhoz idomították. A második jobbágyság rendszerének véresen kegyetlen 
kialakításában már csak a konzekvenciák jutottak kifejezésre. Nem véletlen, 
hogy ugyanebben az időben jelentkeznek mind feltűnőbben az ipari termelés 
szerkezetében is a konzerválódás ismérvei. 

Teljes világossággal nyomon követhető az a reakciós szerep, amelyet a 
rendi anarchia állama e reakcióba torkolló folyamat gyors kiteljesítésében 
játszott. Annál nehezebb viszont megítélni a centralizált állam befolyását, 
melyet az előkészítő szakasz rejtettebb gazdasági változásaira gyakorolt, 
annál is inkább, mivel hatása ellentmondásosan érvényesült: részben elő
segítette, részben lassította, de semmiképp nem idézte elő a már megindult 
s határozott irányba tendáló átalakulást. Az állami kizsákmányolás foko
zása és a röghözkötési próbálkozások általában sikeres elhárítása csak egyik 
ellentmondás a sok közül, amellyel az államnak belső politikájában meg 
kellett birkóznia ahhoz, hogy történelmi hivatását sikerrel teljesíthesse. 
Mátyás meglátta az ország helyzetéből adódó, sürgető feladatokat, és ver
senyt futott az idővel. Ez magyarázza azt az erőltetett ütemet, amelyet a 
társadalomra rá akart kényszeríteni. Mátyás politikai nagyságát éppen az 
mutatja, hogy nem öncélú, nem voluntarista politikát folytatott, hanem 
azt próbálta megvalósítani, amit az önáll~ magrar államiság fe~mtar~á~a 
szükségszerűen megkövetelt volna. Nem ra]ta mult, hogy a hazai rendiseg 
többi politikai tényezője csak bizonyos határokig volt képes és hajlandó 
ugyanezen történelmi követelmények felismerésére és vállalására. Ebből 
adódtak azok a tragikus összeütközések, amelyek során Mátyás egymásután 
szembekerült tulajdon államának a feladatok megoldására éretlennek bizo
nyult rendjeivel. Mint annyi más problémánk, ez is a megkésett fejlődésből 
eredt. 

Álláspontunk indoklása érdekében röviden szólnunk kell arról a vitatott 
kérdésről, hogy mikortól számíthatjuk hazánkban a rendiség kialakulását, 
ugyanis kezdve az 1222-es aranybullától, folytatva a III. András kori ún. 
„országgyűlésekkel" egészen az 135~,-es törvényekig számos állásp~nt. nyert 
megfogalmazást. Viszonylag egyszeru volna a dolgunk, ha a rend1seg Jelent-
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kezését valamilyen megbízható indikátor, új intézmények, érdekképviseleti 
szervek kialakulása jelezné. Sajnos, ilyen kritériummal nem rendelkezünk, 
mert a rendiség képviseleti testületei egytől-egyig olyan szervek, amelyek 
a feudalizmus előző időszakában alakultak ki, formájukban szinte változat
lanul élnek tovább, de a rendi fejlődés során rendi tartalommal telítődnek. 
Ilyen a királyi tanács, amely lényegében a kormány funkcióját tölti be, 
ilyen a generális kongregáció,32 melynek rendi országgyűléssé történő át
alakulása csak tartalmi- funkcionális jegyek alapján érhető tetten, ilyenek 
az államapparátus egyes szervei, s végül ilyen a nemesi vármegye, amely 
csak lassan alakul át a szerviensek bírói autonómiájából először a királyi 
vármegyét pótló területi átfogó szervvé, majd pedig kereteinek formális 
változása nélkül rendi képviseleti szervvé. A magunk részéről, mint 
fentebb már említettük, Zsigmond korára helyezzük a magyar rendiség 
kialakulását, az első rendi országgyűlésnek pedig az 1397-es temesvári 
országgyűlést tartjuk: ennek résztvevői egész rendjük képviselőinek tekin
tették magukat, és az egész országra kiterjedő érvénnyel gyakorolták 

a telekkatonaság felállításával - az adómegszavazás és a törvény
hozás jogát, melyek eddig kizárólag a lürály illetékességébe tartoztak. 
(Az a tény, hogy az első ilyen megszavazott adót nem pénzben, hanem 
katonában vetették ki, a lényegen mit sem változtat.) 

A Zsigmond uralkodása alatt kifejlődő magyarországi rendiségen belül 
a 30-as évek legvégétől kísérhető nyomon az ún. rendi pártok kialakulása. 
A „bárói", ill. „köznemesi" párt elnevezés bizonyos egyszerűsítést fejez 
ki, hiszen a bárói párt a familiárisi függésen keresztül jelentékeny köz
nemesi tömegekkel is rendelkezett, a köznemesi párt vezetői viszont olyan 
feudális nagyurak voltak, akik vagy katonai, zsoldosvezéri szolgálataik 
(„katonabárók"), vagy udvari-hivatali érdemeik alapján alulról emelked
tek fel a bárók, ill. főpapok közé. Közjogi hatalmukat részint a párt, részint 
családjuk és famíliájuk befolyásának növelésére is felhasználták. Az elmon
dottakból következik, hogy a két nagy rendi párt egyike sem rendelkezett 
homogén bázissal: egyrészt nem ölelték fel rendjük egészét, másrészt kere
teik átnyúltak a másik rend területére, amennyiben a bárói párt a familiáris 
köznemességből nyerte tömegeit, a köznemesség viszont a bárók és főpapok 
rendjébe emelte vezetőit. E vegyes jelleg ellenére mégis azt mondhatjuk, 
a két elnevezés nem jogosulatlan, mert a XV. század folyamán még mindkét 
párt a nevében jelzett rend alapvető érdekeit képviseli. Ez egyszersmind 
azt jelenti, hogy a köznemesség felemelkedett vezetői kétarcúak ugyan, 
de új állásukkal együttjáró egyéni érdekeik általában nem kerülnek anta
gonisztikus ellentétbe az őket magasba emelő rend összérdekeivel. Csak a 
Jagello-korban válik általánosan jellemzővé, hogy a vezérek puszta eszköz
nek tekintik a pártot saját hatalmi vagy anyagi céljaik megvalósításához, 
de ez sem bontja meg összhangjukat: a reakcióssá vált köznemesi párt 
olyan vezetőket termelt ki a maga arcára és hasonlatosságára, amilyeneket 
megérdemelt. 

3' Erre és a rendi fejlődés előzményeire lásd S. Kiss ERZSÉBET: A királyi generális 
kongregáció kialakulásának történetéhez. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
József nominatae. Acta Historica XXXIX.) Szeged 1971. 
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A köznemesi párt első nagy történelmi sikere 1. Ulászló megválasztása 
volt a Habsburgok trónigényét támogató ellenpárttal szemben. A Jagello
uralkodó és a köznemesség szövetsége tette ekkor lehetővé Hunyadi János 
nagy győzelmeit a török felett, s a köznemesi párt ekkor alakította ki a 
maga aktív törökellenes, a szomszédos és közvetlenül veszélyeztetett népek 
összefogásán alapuló politikai koncepcióját. 

Ha hihetünk Janus Pannonius vallomásának a Guarino-panegyricusban, 33 

a Hunyadi Jánosról tervezett epikus mlí. egyik csúcspontja a hosszú hadjárat 
lett volna, hiszen költői víziójában mély völgyekről, a véres Hebrusról, 
Paeonia máig csontoktól fehérlő mezőiről és a Rhodopé hegységen történt 
téli átkelésről beszél. Ha ez így áll, akkor a történeti valóságnak megfelelően 
Ulászló alakját sem lehetett mellőzni, aki ott volt Hunyadi oldalán e merész 
támadó vállalkozásban, nem is szólva a várnai csatáról, melyben tragikus 
halálával főszereplővé lépett elő. A II. könyv 8. elégiájában Titus Vespasia
nus Strozzának felsorolja a közelmúlt epikus feldolgozásra alkalmas témáit, 
köztük a magyarságnak a keresztény hitért folytatott igazságos háborúit, 
véráldozatait, Ulászló hősi halálát a túlerő ellen vívott egyenlőtlen harc
ban. 34 

A köznemesi párt erőit a várnai katasztrófa csak rövid időre törte meg. 
A második nagy siker, Hunyadi kormányzóvá választása azt jelzi, hogy a 
köznemesség immár a királyi hatalom támogatása nélkül is önálló politikai 
erőként lép fel, s a török fenyegetés nyomását ügyes taktikával a maga 
javára tudja gyümölcsöztetni. Megkezdődik - ha egyelőre korlátozott 
méretekben is a vezető állami és egyházi pozíciók meghódítása. Ennél is 
jelentősebb eredmény azonban a köznemesi rend hatalmi állásának közjogi 
kiszélesítése. A kormány szerepét betöltő királyi tanács mindeddig a főpapi 
és bárói rend kizárólagos érdekképviseleti szerve volt. Az 1446. évi 7. arti
kulus az oktavális bíráskodásban a köznemességnek paritást biztosít a 
bárókkal, a kormányzói tanács összetételére nézve pedig szabad kezet ad 
Hunyadinak.35 Ezzel hallgatólagosan a kormány kettévált: az ekkor ország
tanácsnak nevezett királyi tanács megmaradt a bárók és főpapok kezén, 
az operatív ügyintézést ellátó kormányzói tanács pedig a köznemesi párt 
hatalmi szerve lett, melynek súlyát és döntéseit a köznemesi többségű, 
majdnem rendszeressé váló országgyűlések támasztották alá. Amikor Janus 
az egyik epitaphium két verssorába akarja Hunyadi érdemeit összetömörí
teni, nem véletlenül emeli ki azt a két mozzanatot, amely szerinte tevékeny
ségének legfőbb jellemzője és érdeme volt (Epigr. 1. 18): 

loannes jacet hic Turcorum ille horror in armis, 
Ille gubernatae gloria Pannoniae ... 36 

33 I. 38- 39. 675-81. (Hivatkozásaink mindenkor a TELEKI-féle utrechti kiadás la.p
és sorszámaira vonatkoznak: Iani Pannonii Poemata, pars príma; Iani Pannonii 
opusculorum pars altera. Traiecti ad Rhenum 1 784. 

a4 I. 388. 189-94. 
35 Magyar Törvénytár. 1000- 1526. évi törvényczikkek. 304. l. 6. j. 
36 I. 464. 
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Janus szemében tehát a törökverő hős és az ország kormányzójának alakja 
adja Hunyadi személyiségének azt a két aspektusát, amely kiállja majd a 
történelmi maradandóság próbáját, s amelyet szüntelenül fia és királyi 
utóda elé igyekszik tárni. Amikor a költő a két Hunyadi kapcsolatát hang
súlyozza, amikor az ifjú uralkodót mintegy apja dicsfényével koronázza, 
nemcsak királyi származásának hiányát akarja a virtuson alapuló emberi 
nagyság újfajta, humánus legitimitásával ellensúlyozni, hanem hűségre is 
inti az öröklött politikai irányvonalhoz. 

Mátyás királlyá választása volt a köznemesi párt utolsó látványos sikere 
korszakunkban. Magyar trónon is ült nagy múltú dinasztiák, a Habsburg- és 
a Jagello-ház trónigényével szemben és a most is elmaradhatatlan bárói 
önjelöltek ellenében saját soraiból. sz~rmazó ~i~álJ:t e~elt az ural~od.?i 
székbe. A párt feje ekkor Hunyadi sogora, Szilagyi Mihály volt, akit ot 
évre az ország kormányzójának választottak a két párt kompromisszuma 
alapján. Ez a szerény képességű katonabáró erejét meghaladó feladatra 
vállalkozott, amikor ambiciózus és tehetséges unokaöccse mellett akarta 
Hunyadi hadvezéri és államférfiúi szerepét eljátszani. Félreállításával Má
tyás maga vette át a köznemesi párt irányítását, megtartva apja legbizal
masabb embereit, élükön Vitéz Jánossal. Szilágyi megbuktatása, félreállí
tása a vezetésből nem okozott semmiféle megrázkódtatást: Mátyás már előbb 
Garai László nádor leváltásával és. Guti Ország Mihály kinevezésével dekla
rálta, hogy inkább szélesíteni, semmint szűkíteni kívánja a köznemesség 
pozícióit. Másrészt a bárók nyílt elpártolása és III. Frigyes ellenkirállyá 
választása csak még szilárdabban sorakoztatta fel a köznemességet Mátyás 
támogatására. A kezdeti si~erekhez hozzájárult a„bár~i pár~ ~eg?yengülés.e 
is, melynek egymásután ket hatalmas oszlopa dolt ki a Cillei- es a Garai
dinasztia letűnésével a politikai porondról. 

Mátyás a köznemesi párt hadállásait elsősorban olyan kormányzati és 
egyházi pozíciók megszállásával igyekezett erősíteni, amelyeknek elnyerése 
vagy a királyi tanács tagságával járt együtt, tehát a kormány megbízható
ságát fokozta, vagy a területi átfogó szervek, autonómiák, vármegy~k, 
egyházmegyék engedelmességét garantálta. Az olyan karrierek tehát, mmt 
Janus Pannoniusé is, nemcsak abban lelték magyarázatukat, hogy az ural
kodó hivatalnokait részben az egyház költségére fizette. Kinevezésükből 
a központi hatalom legalább ugyanennyit profitált az apparátus megbízha
tóvá tételével. Ugyanakkor azt is megkívánta tőlük, hogy jövedelmük jelen
tős részéről zokszó nélkül lemondjanak az egyre hatalmasabb egyenlegekkel 
dolgozó államháztartás megszilárdítása érdekében. Mindez az érintettek 
szemében természetesnek tűnt. (Ezért elfogadhatatlan a Vitéz-féle össze
esküvés indítékának ama magyarázata, hogy a főpapokat elsősorban anyagi 
sérelmeik fordították szembe a királlyal.) Janus mint a köznemesi párt egyik 
vezére részt vesz a király és Vitéz oldalán a központosított monarchia egész 
progra~jának, ideológiái propagandájának, belső és külső irányvonalána~ 
kidolgozásában. Kisebb stallumok elnyerése után pécsi püspök, királyi 
személynök, alkancellár, királynéi kancellár, majd szlavón bán lesz, az 
ország egyik zászlósura, a királyi tanács tagja. Ezt a reneszánsz viszonylat
ban is ritka karriert nem lendítette előre sem ősöktől örökölt bárói rang, 
sem a nagybirtok anyagi bázisa. Janus csak püspök-nagybátyja támogatá-
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sára és tulajdon tehetségére számíthatott az indulásnál, valamint arra a 
műveltségre, mellyel Itália vértezte fel. E potenciális tényezőket azonban 
a mátyási politika realizálta, amely tucatjával indított el hasonló jellegű 

bár kevésbé fényes - köznemesi, sőt polgári és jobbágyi sorból felívelő 
karriereket. 

Janus Itáliában mint diák és mint költő egyaránt megtanulta, hogy akár 
a feudális, akár a pénzhierarchiában nehéz az élet patrónusok és mecénások 
nélkül, akiknek erkölcsi, anyagi és politikai támogatásáért a humanista a 
tollával fizet. Erről a felismerésről a hosszabb lélegzetű panegyricusok 
mellett számos kisebb költeménye is tanúskodik. Kikristályosodott politikai 
állásfoglalás tükröződését azonban hiába keresnénk az olaszországi évek 
termésében. Janus nézetei eléggé rugalmasak ekkor: a patrícius-köztársaság
tól az itáliai kisállamok kulturált tirannizmusáig a politikai és kormányzati 
formák egészen széles skálája tűnik szemében elfogadhatónak. Ekkori állás
foglalásai közt szinte egyetlen sincs, amelyet későbbi pályafutása során a 
szemére lehetne vetni. Ezekkel megállhatta volna a helyét akár Mátyás 
abszolutisztikus törekvésű korszakában is, amely a reneszánsz és humaniz
mus bőkezű támogatásától csak egy igen rövid korszakra zárkózott el -
éppen a Vitézék összeesküvése által kiváltott csalódottság és bizalmatlanság 
következtében. Ez a sajátos időtlenség okozza a Janus-kronológia egyik 
alapvető nehézségét. Ennek ellenére nem mondhatunk le a további vizsgá
latokról, annál kevésbé, mert a művek krnnológiájának tisztázása hozzá
segíthet bennünket Janus életútjának és a centralizációhoz fűződő viszonyá
nak jobb megértéséhez és fordítva: ha az eddiginél pontosabban sikerül 
feltárni Janus politikai-ideológiai fejlődését (melynek kulcskérdése szerin
tünk a központosítás két fokozatának a megítélése), biztosabb fogódzót 
nyerhetünk az életmű időrendjének tisztázásához is. Mindkét megközelítés
hez elengedhetetlenül szükséges azonban két előmunkálat elvégzése. Az 
egyik: Janus kiadatlan verseinek és leveleinek felkutatása, publikálása, 
Juhász László tragikusan félbeszakadt munkájának folytatása. Főleg az 
utolsó, politikailag legkényesebb korszak írói visszhangjának a .hiánya fáj
dalmas és feltűnő. Egyszerűen nem hiszünk abban, hogy élete válságkor
szakában a költő elhallgatott volna. Azt meg egyenesen lehetetlennek kell 
tartanunk, hogy a szervező és politikus, egy összeesküvés mindenre elszánt 
vezetője, amilyennek Janust festik, lemondott volna az agitáció és kommu
nikáció akkor egyetlen lehetséges eszközéről, a szó és a toll fegyveréről. 
Tudjuk, hogy Janus levelezésének van még publikálatlan része. A forrás
kiadók érthetően - a Mátyás nevében fogalmazott írásokra koncentrál
tak. Mivel ezeket az anyagokat vegyes gyűjteményekbe írták, Mátyás leve
lei közé, kiadásuk aligha fog meglepetést eredményezni, de a kép teljességé
hez mégis nélkülözhetetlenek. Másképp áll a helyzet az utolsó korszak ter
mésével. Ezt a ma ismeretes oeuvre szerint Janus még nem publikálta, 
talán Itáliába sem tudta kiküldeni már, s valószínűleg egy csomóba szedve 
áldozatául esett annak a politikai szempontú kritikai rostálásnak, amely 

úgy véljük - Janus hagyatékának Mátyás parancsára történt össze
gyűjtéséből szükségképpen következett. Lehetetlen itt nem gondolni Janus 
Plutarkhosz-fordításainak két azonos helyére. Az első az ajánlólevél tanú
sága szerint 1456-ban készült De capienda ex hostibits utilitate címűben , 
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a másik az 1467. október 15-én Mátyásnak ajánlott Dicta regum et impera
torumban fordul elő. Plutarkhosz mindkét helyen Cicero szavait idézi, aki 

midőn Caesar újra felállíttatta P ompeius ledöntött szobrait - azt mon
dotta: Caesar ezzel magának emelt szobrokat.37 De az elmondottakból még 
nem következik, hogy a kirostált anyag maradéktalanul meg is semmisült. 
Ha előbukkanását a véletlenre bízzuk, az esély nem sok. Tervszerű kutatás
sal viszont belátható időn belül tisztázható volna, le kell-e végleg monda
nunk Janus hattyúdalairól. A másik feladat volna Janus költői nyelvének, 
humanista latiriságának, stílussajátosságainak elemzése, ami főleg a vitatott 
szerzőségű művek kérdését juttatná nyugvópontra, de hozzájárulhat az 
írói fejlődés teljesebb megrajzolásához is. Különösen fontos volna a költői, 
prózai és fordítói nyelvhasználat egybevetése, mert Zalai János 1905-ös 
tanulmánya38 óta ezen a téren igen kevés történt. 

Visszatérve Janus ifjúkori kormányzati nézeteire, az egyik államférfiúi 
típus, amely gyakran felbukkan műveiben, a kultúrát istápoló, békés feje
delem. A Guarino-panegyricusban ilyennek ábrázolja Leonello d'Este ferrarai 
uralkodót, akiben testet öltött a plat óni tanítás arról, hogy a bölcs egyben 
a legjobb uralkodó is. Leonellóval az aranykor tért vissza Ferrarába; háború 
csak a könyvekben fordul elő , a nép szüntelen örömtáncot jár, festmények
kel ékesített paloták épülnek, a földek dús termést hoznak: „Fortunati 
ambo, plebs praeside, plebe tyrannus."39 A békefejedelem képét rajzolja 
meg egyik korai hosszabb költeményében: Isten azért állított királyokat, 
hogy megakadályozzák az erőszak győzelmét a jog felett, a hatalmasét a 
gyöngén, a gazdagét a szegényen, hogy megvédjék alattvalóikat, tart sák 
távol a háborút, békében kormányozzák népeiket, egyenlő igazsággal mér
jenek.40 A platóni eszmény, a filozófus-fejedelem feltűnik a Mantova urához, 
Lodovico Gonzagához írott Carmenben is.41 A másik ifjúkori ideál Velence 
felé m}ltat. Janus velencei kapcsolatai még korántsem tekinthetők feltárt
nak. Ugy véljük, Vitézék körét sokkal szorosabb szálak fűzték a köztársa
sághoz, mint eddig gondolták. Az érdekazonosság alapja a török veszedelem 
volt. A diplomáciai iratok azt mutatják , hogy összességében véve Velence 
erejét meghaladó, rendszeres anyagi támogatásban részesítette mindazokat 
a faktorokat, amelyek a török ellen felhasználhatónak tűntek. A kortársak 
azonban (és bizonyos mértékben a történészek is) túlbecsülték az ekkor már 
fejlődése zenitjén túljutott kereskedőváros anyagi teherbírását: mérhetetlen 
jövedelmeket sejtettek ott, ahol bizony kétségbeesett erőfeszítések árán 
kellett a nagyhatalmi politikával járó kiadások, valamint a tényleges be
vételek csökkenő irányzata közti ellentmondást áthidalni. Janus ezt is 
észreveszi: 

Urbs Venetum saevo deletas igne triremes 
Luget et assiduis exhausta aeraria bellis.42 

37 II. 17, ill. ÁBEL .JENŐ: Adalékok a h umanismus történetéhez Magyarországon. 
Bp. 1880. 81. 

38 ZALAI .JÁNOS: .Janus Pannonius mint u tánzó (Nyelvi szempontból tekintettel a 
klasszikus költőkre és prózaírókra). Fogaras 1905. 

39 I. 24-25. 415-30. 
4° Carmen pro pacanda Italia 120- 28. sor. (I. 217-18.) 
41 I. 241-42. 68-75. 
42 Carmen pro pacanda Italia 218- 19. sor. (I. 222.) 
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Másrészt a segélyezettek soha nem értékelték azt, hogy mekkora összterhet 
vállalt magára Velence, hanem a nekik juttatott (s tényleg elaprózott) 
támogatás elégtelenségét hánytorgatták. A feudálisok szemében az is szo
katlannak, a „kalmárszellem" kicsinyes megnyilvánulásának tűnt, hogy a 
signoria józan ügyvitelhez szokott gazdái valamit kapni is akartak a pénzü
kért, és rossz néven vették, ha a „célhitelek" nem „rendeltetésszerű" fel
használásra kerültek. 

Janus már tanulmányai során élvezte a velencei tőke mecénási támoga
tását. Költői háláját több panegyricusszal rótta le. A Marcellus-panegyricus
ban kétszer is kitér az idealizált velencei kormányzati rendszer dicsőítésére. 
Először a város történeti kialakulására célozva elmondja: noha több tele
pülésből olvadt össze, viszályok soha nem marcangolták; páratlan egyet
értés, békesség, törvénytisztelet jellemzi lakóit. A nép nem szolga, nyakán 
nem elnyomó nemesség ül, ezért nem acsarkodik a patríciusokra, hogy a 
hatalomba benyomuljon, nem kell sem Menenius Agrippa-i mesével, sem 
néptribuni hivatal felállításával megbékíteni; így tudta ezer éven át érin
tetlenül megőrizni szabadságát mindenféle tyrannistól, ezért lett a tengerek 
kereskedelmének ura.43 A másik hasonlóképp idealizáló - részletben 
a köztársasági államforma maradandóságát emeli ki: Velence élén nem válto
gatják egymást királyok, konzulok, néptribunok, diktátorok; ahogyan a 
rendszer kezdetben kialakult, úgy áll örökkön-örökké; őrült viszály itt 
soha nem szakítja pártokra a várost, hogy a hatalmat gyakorló szenátustól 
elfordult nép az Aventinusra vagy a szent hegyre vonuljon. Egységes test ez, 
mely a világegyetem törvénye szerint mozog, egy feje van, de a hatalom 
nem egyé, mert az egész nemesség egyenlő joggal tanácskozik, s az alja nép 
szennyes söpredéke nem mocskolja be hitvány ülnökkel a főhivatalokat.44 

Mindkét esetben az összehasonlítás az antik Rómával történik, Velence 
javára. A plebeiusok harcát és vívmányait az ifjú Janus elítéli: az a helyes 
rendszer, amelyben a nobilitas egyenjogú tagjainak hatalmát sem alulról, 
sem felülről nem nyirbálják meg. Az „imi faex sordida vulgi" szokatlanul 
erős, gyalázkodó tónusát az sem enyhítheti, hogy a költő más szájába adja 
a szöveget. A megfogalmazás majdnem· werbőcziánus, s ha túlzás is volna 
azt mondani, hogy költőnk ekkor majdnem úgy néz 1437-re, mint majdan 
Werbőczy 1514-re, arra talán figyelmeztet, hogy ne legyenek túlzott illú
zióink a köznemesi humanizmus népközelségéről. Félreértés ne essék: Janus
nak egy olyan passzusát elemeztük itt, amelyben az „alja nép" politikai 
jogokra aspirálását utasítja el. Nem véletlenül utaltunk ezzel kapcsolatban 
1437-re sem. Aki figyelmesen olvassa az első kolozsmonostori egyezmény 
szövegének az évenként tartandó bábolnai gyűlésre és jogkörére vonatkozó 
részét, az felismeri, hogy itt a parasztság rendként való elismerésének köve
teléséről van szó.45 A fentiekben a rendiség kialakulását Zsigmond korára 
helyeztük. Aligha tekinthető esetlegességnek, hogy a korszak az új struktú
rából kizárt utolsó osztály, a parasztság utópisztikus, de erőteljes kopog-

«a I. 69 . 125-37. 
44 I. 206-07. 2797- 809. 
u A magyar parasztháborúk irodalma 1437- 1514. Összeállította GERÉB LÁSZLÓ, a 
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tatásával zárult le. Egészen más kérdés, és teljesen külön tárgyalandó Janus 
Pannoniusnak a szenvedő, a hatalmasoktól igazságtalanul, anarchikusan 
kizsákmányolt, háborúktól és természeti csapásoktól is sújtott jobbágyság
hoz, a tönkretett szegénységhez fűződő etikai - morális kapcsolata akár 
köznemes-földbirtokosi, akár püspöki minőségében, magánemberként vagy 
közhivatalnokként. Erre itt nem térünk ki, hiszen' a költő ilyen tárgyú meg
nyilatkozásai közismertek, és eleget tesznek a humanizmus mai, nemes 
emberséget jelentő fogalmának is. 

A köznemesi rendre és pártra támaszkodó centralizált monarchia kiépí
tése 1467-ig zavartalanul halad, és olyan jelentős külpolitikai sikerek fém
jelzik, mint a megegyezés III. Frigyessel és a korona visszaszerzése, győzel
mek a török fronton: Jajca bevétele és megvédése. Megkezdődik a familiari
táson alapult feudális hivatalok átszervezése, feltöltése központilag fizetett 
szakemberekkel; a Giskrával kötött megegyezés után lerakják az állandó 
állami zsoldos haderő alapjait; a kancellária a királyi tanács segédhivatalá
ból kezd operatív szervvé válni; a titkári és szakreferensi hálózat lassú ki
építésével átalakul nemcsak szervezete, de funkciója is, és fokozatosan fel
készül ama feladatára, hogy később, az abszolutista kísérlet idején a királyi 
rendeleti kormányzás eszközévé, a királyi tanács szerepének formálissá 
süllyesztése után pedig a minisztériumok szerepkörét betöltő legfontosabb 
kormányhivatallá emelkedjen. A belső reformok a köznemesi párt erőteljes 
támogatásával és teljes egyetértésével valósulnak meg, a párt irányítói 
személyesen részt vesznek a program kidolgozásában és gyakorlati megvaló
sításában. Köztük találjuk a pécsi püspököt, aki hivatalos megbízatásaiban 
is, tollával is híven szolgálja a királyt, és bandériuma élén a csatamezőre is 
elkíséri. Janus ebben a korszakban elsősorban államférfi, nem pedig udvari 
költő. Alátámasztja ezt a Mátyás személyével foglalkozó versek feltűnően · 
csekély száma és - mondhatni jelentéktelensége is. Az a Janus, aki 
sokkal kisebb súlyú személyiségeknek és eseményeknek terjedelmes epikai 
műveket szentelt, nem írt Mátyás-panegyricust. Mindjárt hozzátehetjük: 
a király ezt nem is igényelte. Könyvtárában mai tudomásunk szerint -
a prózai művek valóságos hipertrófiája figyelhető meg, s ha élete későbbi 
korszakában propagandamunkák megírására adott megbízást, akkor is csak 
ritkán, jóformán csak obligát esetekben lépett fel a költői múzsák mecénása
ként. A központi hatalom Janus humanista műveltségét és írói hírnevét 
elsősorban diplomáciai feladatok megoldásában kamatoztatta. Tárgyalá
sunk szempontjából igen fontos Janusnak az a beszéde, amellyel a király 
nevében az előtte audiencián megjelenő Lando Jeromos érsek pápai követ 
üdvözlésére válaszolt 1462 májusában. A beszéd elején még a király, vala
mint az ország főpapjai és bárói nevében szól - ami lényegében a királyi 
tanácsnak felel meg. De a következőkben többször kifejezetten és hang
súlyozottan bevonja a köznemesi rendet is, amikor a király és a főrendek 
mellett felsorolja a „regnum universum" -ot, a „communitas regni" -t és 
„cuncti regnicolae" -t.46 

Az 1465-ös itáliai diplomáciai útról hazatérve Janus egy ideig háttérbe 
szorult, kegyvesztett lett. Ennek okául általában vagy azokat a csípős 

46 II. 54-58. 
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epigrammákat szokták felhozni, amelyekkel a római audiencián még egekig 
magasztalt új pápa, II. Pál feslett magánéletét pellengérezte ki, vagy azt 
a kölcsönös személyi ellenszenvet, amely a pécsi püspök és Lando érsek 
pápai követ közt fellángolt. Egyáltalán nem valószínű, hogy Mátyás nagyon 
a szívére vette volna az inkriminált versek hangnemét: ha terveit keresztez
ték, még sokkal erősebb és a diplomáciai gyakorlatban szokatlanabb kifeje
zésekre is ragadta~ta magát. De érdekei ekkor azt kívánták, hogy a kúriával 
ne húzzon ujjat. Atmenetileg tehát félreállította kedvencét, mintegy „ren
delkezési állományba" helyezte. Janus a De fortuna aulicorum c. epigrammá
val felelt.47 Ebben csalódottságának ad kifejezést, hogy a király oly könnyen 
elejtette őt, egyben figyelmezteti az uralkodót: politikájának is árthat ezzel. 
Mellőztetését Janus udvari intrikának tulajdonította. Ekkor keletkezhettek 
a besúgók ellen írt epigrammái.48 Mátyástól azonban nem tántorodott el, 
s az erdélyi összeesküvés nehéz hónapjaiban Vitézzel együtt a király mellé 
állt. 

A köznemesi párt bomlása és tömegeinek elhidegülése Mátyástól az 
1467-es kincstári reformmal kezdődött, amely fokozta a jobbágyság állami 
terheit, és megszüntette az összes földesúri immunitást, azaz jogot az állami 
jövedelmek földesúri behajtására és felhasználására; az ezzel párhuzamos 
rendelkezés, a koronavám felállítása ugyancsak a kincstári bevételek növe
lését szolgálta. Az intézkedések a rendek általános ellenállását váltották ki. 
Az összeütközés során először vizsgázott az új központosított államappará
tus, és fényes tanújelét adta annak, hogy megállja a helyét a rendekkel 
szemben is, amelyek országszerte megmozdultak ugyan, de nem tudtak 
kellő hatékonyságot kifejteni. Ennek oka elsősorban az volt, hogy Vitézék 
hívek maradtak a királyhoz, amivel elejét vették annak, hogy a köznemesi 
párt egységes vezetéssel lépjen fel a rendi „szabadságjogok" védelmére. 
A mozgalom így különböző időpontokban kirobbant és territoriálisan elszi
getelt megmozdulások alakját öltötte, ami megkönnyítette leszerelésüket, 
ill. fegyveres leverésüket. De még így is a szlavóniai prédiális nemeseket 
adómentességük elismerésével kellett lecsendesíteni. Ezzel többségüket 
sikerült a fegyveres felkelésről leválasztani. A megyék egy része (pl. Zala) 
megtagadta az új jövedelmek kivetését és behajtását, de ennél nem ment 
tovább. A legszélesebb ellenállás a Szepességben, ill. Erdélyben bontakozott 
ki, ahol a bárók, köznemesek, székelyek és szászok Kolozsmonostort unióra 
léptek nemesi és rendi jogaik védelmében, felvették a kapcsolatot a lengyel 
és a moldvai udvarral, és a köznemesi párt vezetéséhez tartozó Zápolyaiak
kal az élükön királlyá jelölték Szentgyörgyi János erdélyi vajdát. Seregük 
vereséget szenvedett ugyan, de Mátyásnak az István moldvai vajda ellen 
vezetett hadjárata kudarcba fulladt. Mátyás az összeesküvők egy részének 
megbocsátott, de többeket kivégeztetett. A rendi ellenállás megtörése után, 
1468 1471 között megkezdődik az abszolutisztikus kísérlet előkészítése, 
a cseh háborúval pedig a külpolitika nyílt fordulata. 

Ebben az időszakban Janus helyzete már borotvaélen táncol. Verseiből 
kitlínik, hogy az erdélyi lázadás leverését egyértelműen helyeselte, és eleinte 

47 I. 553. (Epigr. I. 216.) 
48 I. 557-58. (Epigr. I. 226-28.) 
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a cseh háborútól sem idegenkedett, vagy legalábbis nem érezte magát 
eléggé erősnek ahhoz, hogy nyíltan ellene foglaljon állást. De azért nem 
hagy fel a török háború követelésével. Visszaszerzett befolyását főként a 
belső béke érdekében, a köznemesi párt egységének helyreállítására, az 
uralkodó és a köznemesi párt együttműködésének felújítására veti latba. 
A királynak nagylelkűséget és megbocsátást javall. Ezt fogalmazta meg 
töredékesen és első fogalmazásban fentmaradt verse, a II. könyv 18. elé
giája,49 melyet úgy gondoljuk - a szokatlan egyházias hangnem és a 
végső csiszolás hiányára valló gyakori ismétlődések ellenére sem kell töröl
nünk verseinek a jegyzékéből, mint azt Juhász László javasolta, és Huszti 
József nézetét sem tudnánk elfogadni, hogy a költemény az Eranemosz
szal volna közel egykorú. Ebben a rendkívül érdekes, hosszabb költemény
ben a Szentháromság vitatja meg, milyen eljárást kellene alkalmazni a 
bűnökbe süllyedt emberiség ellen. Voltaképpen egy travesztált királyi 
tanácsülésről van itt szó, ahol a költő a maga nézeteit Mária, Magyarország 
patrónájának szájába adja: a meghódoló, bocsánatért esdeklő bűnösöknek 
kegyelmet kell adni.50 A legjobb volna mindenkit megkímélni, de ha a 
bosszúállás elengedhetetlen, el kell választani a bűnöst az ártatlantól, mert 
csak ez az eljárás találhat általános helyeslésre.51 A haragvó Isten és a király, 
a bűnös emberiség és a magyar köznemesség, az irgalmas istenanya és a 
janusi koncepció sajátos, misztikus párhuzama, egymásba áttűnése, a 
szimbolika lebegése, egyáltalán: a költemény erős áttételessége adja ennek 
a Janus életművében egyedülálló költeménynek az érdekességét, egyszer
smind fennmaradásának valószínű magyarázatát is. A vers leginkább a 
De iniindatione hasonló indítású, de sokkal átfogóbban megfogalmazott 
hatalmas víziójával állítható párhuzamba. Mindkettő egyazon konfliktus
ból fakadt: Mátyás az abszolutizmussal olyan útra lép, amelyen Janusék, 
tehát a köznemesi párt leghaladóbb tagjai sem tudják már és nem is akarják 
követni. Az 1467-es felkelés azt mutatta, hogy a rendek a politika készülő 
nagy fordulatát csak erszényükön keresztül érzékelték. Janusék viszont 
világosan látták, hogy itt többről van szó: annak a politikának és rendszer
nek a rombadőltéről, melynek felépítésére életük munkáját áldozták. Más
részt meg voltak győződve arról is, hogy Mátyás a vesztébe rohan, ha 
szakít apja bel- és külpolitikájával, ha eltaszítja magától azt a tömegbázist, 
amely addigi sikereinek legfőbb záloga volt, ha hódító külpolitikájával 
maga ellen fordítja azokat az országokat, amelyeknek támogatása nélkül 
a török torkában nem állhat meg, és bukásával magával fogja rántani az 
egész országot. 

Janus tisztában volt Mátyás terveivel, és visszariadt tőlük. Már az emlí
tett 18. elégiában felsorolta Mátyás bűnlajstromát: városok megtámadása 
és kirablása, a törvények semmibevétele, idegen országok meghódítására 
irányuló igazságtalan háborúk, belső testvérharc, templomok kifosztása 
stb.52 Ezek egy részét Mátyás kénytelen lesz az orvoslás ígéretével elismerni 

49 I. 437-49. 
so I. 447. 183-84. 
51 r. 448. 193-98. 
52 I. 438. 18-20. 
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az 1471. szeptemberi országgyűlésen, hogy trónját megmentse, és a rendeket 
leszerelje.53 

Többször megfigyelhető, hogy Janus saját Plutarkhosz-fordításaiból is 
merít költőileg hasznosítható ötleteket. A besúgók ellen írt epigrammák 
alapja pl. az 1457-ben készült De curiositate egy passzusa, mely még élesebb 
a versbeli feldolgozásokná.l: „A zsarnokokat, kiknek mindenről tudniok 
kell, semmi sem teszi gyűlöletesebbé, mint a kémek és besúgók fajzata."54 

Ugyanitt szerepel az a történet, mely szerint Lüszimakhosz király egyszer 
megkérdezte a komédiaíró Philippidészt: mijét o__ssza meg vele? Az így 
válaszolt: bármit, ó király, kivévén a titkaidat.55 Ujra előjön ez a történet 
az 1467-es De dictis regiim et imperatorum-fordításban.56 Harmadszorra már 
versbe önti Mátyásra és önmagára alkalmazva.57 Janus azért nem akart 
tudni Mátyás titkairól, mert nem tudott velük egyetérteni. Ugyanakkor 
kötelességének tartotta viszont, hogy közölje a maga véleményét királyával. 
Ez nyílt irodalmi formában a Démoszthenész-fordítás elkészítésével történt. 
A Philippica köztudomás szerint buzdító beszéd az athéniekhez: készül
jenek az elkerülhetetlen háborúra a hitszegő és zsarnok Fülöp ellen szabad
ságjogaik megvédésére. A pár soros Argumentumban Janus a következőket 
mondja: „Midőn Fülöp hevesen vádolva az athénieket hadat üzent, Dé
moszthenész immár nem azt tanácsolja, hogy fogadják el a háborút, hiszen 
ez elkerülhetetlen, hanem hogy bizakodva nézzenek szembe a veszéllyel, és 
bebizonyítja, hogy a makedón legyőzhető. Ezt a beszédet főként azért 
fordítottam le, mert úgy láttam, nagyon illik a keresztények mai helyzetére 
a törökkel szemben."58 Valójában a Philippica és az Argumentum együtt 
fejezi ki az aktuális kettős mondanivalót: a király jobban tenné, ha a keresz
ténység védelmére indulna a török ellen ahelyett, hogy a rendi szabadságok 
felszámolásával gyűlöletes zsarnokság megteremtésére szánja el magát. 
Ez a fordítás már majdnem hadüzenet. 

Janus alkotói tevékenységének végső idejéből egyelőre még morzsákkal is 
alig rendelkezünk. Úgy tűnik, a bukás kataklizmájában Atlantiszként 
elsüllyedt az életmií. befejező része. Annál becsesebb tehát számunkra az a 
néhány töredék, amelyet ebből a periódusból származónak vallunk. Szinte 
palackposta ez, mely a költő utolsó üzeneteit tartalmazza. 

Janus utolsó korszakbeli politikai költészete betetőzésének az l. 14. 
elégiát tartjuk.59 Ezt a témát is felvillantotta már egyik ifjúkori epigrammá
jában, A roskadozó gyümölcsfában: termése lehúzza, villásfa gyámolítja: 
éppígy gyakorta megesik, hogy idegenek oltalmazzák, kiknek ártanak 
övéik.60 Most ezt a remek, kétsoros életképet teljesen kibontja és dramati
zálja, amennyiben a megszemélyesített gyümölcsfával adatja elő panaszát: 

53 Magyar Törvénytár. 1000-1526. évi törvényczikkek. 358- 72. (Különösen a 2„ 
7„ 9-12., 20-21., 23-27. és 31. artikulusokban.) 

54 II. 44. 
55 II. 28. 
5 6 ÁBEL JENŐ: i. m. 49. 
57 I. 476-77. (Epigr. I. 41.) 
58 II. 46. 
59 I. 344-46. (De.arbore nimium foecunda.) 
60 I. 534. (Epigr. I. 168.) 
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nemrég még az ég felé tört, s most a földet sepri koronája. Nem vihar tépte 
ki, hanem tulajdon termékenysége lett végzete. Bár inkább korai fagy vagy 
szél pusztította volna el zsengéit! Végül a vándort kéri: támassza meg ágait, 
hisz gyakran idegen kéz irgalma gyógyítja be a rokon kéztől ejtett bús 
sebeket. 

Ezzel tulajdonképpen eljutottunk a külső segítség problémájához. Idegen 
kéz gyógyítsa be a sebeket .. . Janusék következetesen ragaszkodtak a 
Hunyadi-koncepcióhoz. Kázmér meghívásával egy új Ulászlót akartak a 
magyar trónra ültetni Mátyás helyébe, aki a németek, csehek és lengyelek 
szemében már gyűlöletessé vált. Az összeesküvés külpolitikailag jól volt 
időzítve. Kázmér betörésével a J agellók is megtették, ami tőlük tellett. 
A vármegyék többsége - Bonfini szerint 75-ből 66 - megtagadta Mátyás
nak az engedelmességet és az adófizetést.61 Ezzel azonban a köznemesség 
a maga részéről befejezte az akciót, és nyílt, fegyveres felkelésre nem szánta 
el magát. Amikor Mátyás az országgyűlésen javulást fogadva mindent 
megígért, örömest hagyta magát félrevezetni, és maga utasította el Kázmér 
jogosulatlan igényét - nem mintha nem látott volna át a király taktiká
zásán, hanem sokkal inkább azért, mert 1467 után nem mert egy újabb 
kockázatos erőpróbát vállalni, és nem akarta a maga véráldozatával Káz
mérnak és párthíveinek kikaparni a gesztenyét. A köznemesség úgy érezte, 
hogy 1467-ben Vitézék cserbenhagyták: most visszafizették a kölcsönt, 
s ez megpecsételte az összeesküvés sorsát. Vitézék tehát a belpolitikán 
buktak el. Egy olyan pártot akartak mozgósítani, amely 1467 után gyakor
latilag megszűnt, és csak Mátyás halálakor szerveződik majd újjá egészen 
más, a rendi anarchiába torkolló programmal. 

A győztes helyzete mindig kedvező arra, hogy a megvert ellenfél törek
véseit rossz színben tüntesse fel. Sértődöttség, bárói gőg és hiúság, a jöve
delmek féltése - csupa olyan mozzanat, amelyet Mátyás hivatalos propa
gandája dobott a köztudatba,62 s hogy nem eredménytelenül, azt bizonyítja 
az a visszhang, amelyre ezek a magyarázatok még a modern tudományos 
irodalomban is gyakran találnak. A király roppant ügyesen alapozta meg 
hírverését azzal is, hogy a Vitézre rákényszerített megegyezésben politikailag 
ugyan egy tapodtat sem engedett, de az érseki jövedelmek helyreállítására 
szinte korlátlanul bőkezűnek mutatkozott - legalábbis az ígéretekben. 
Ezzel mintegy dokumentálta az utókor előtt is, hogy Vitézéket önző anyagi 
szempontok vezették.63 

A király győzelme teljes volt, de pirruszi. Mátyás haladt tovább, és meg
próbálta következetesen és gyorsított ütemben végigjárni a központosítás 
útját. A köznemesi rend tömegei már 1467-ben leszakadtak, de a köznemesi 
párt vezetésének Hunyadi J ános politikáját képviselő magva, e seregtelen 
vezérkar ha belső válsággal küszködve is - 1471-ig lépést tart vele; 
ezután már csak az apparátus követi. Vitézék helyesen ismerték fel, hogy 
a kellő történeti tapasztalatokkal nem rendelkező köznemesség az abszolu-

s1 Rerum Ungaricarum Decades, decas IV., liber III. 9. (Id. kiad. 41.) 
62 Uo. decas IV., liber III. 17-20. (Id. kiad. 41-42.) 
6a A Vitézzel kötött 1472-es megállapodás szövegét 1. STEPHANVS KATONA: Historia 

critica regvm Hvngariae stirpis mixtae, VIII. Colotzae 1792. 554-59. 
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tizmusban nem a rendek és az önálló államiság megmentőjét, hanem ellen
ségét fogja látni; viszont tévedtek, amikor nem vették észre, hogy 1467-ben 
tanúsított hűségüket a párt tömegei árulásnak tekintették, ezért 1471-ben 
már hiába próbálták Mátyás nélkül felidézni a törökellenes lengyel - magyar 
koalíciót, Hunyadi és I. Ulászló szellemét. 

Mátyás és Janus Pannonius egyazon törvényszerű fejlődést szolgálták, 
amelynek azonban két szakasza volt. A kettő határánál útjaik széjjelváltak, 
s Janus az életével fizetett ezért, jóllehet kegyelmet kérhetett és kaphatott 
volna. A csillogó Velence, a napsütötte Itália felé már csak versei repül
hettek: szárnyszegett terveit és megfáradt testét magához húzta a gyűlölt 
és imádott Pannónia földje. A 18. elégia zárósorából - az életpálya ismere
tében - szinte önnön sírfeliratát olvashatjuk ki: „Qui se jam dederat, 
plus dare quid poterat? "64 

64 I. 449. 210. 
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PETROVICH EDE 

JANUS PANNONIUS PÉCSETT 

1. Pécsi tartózkodásának ideje 

Janus Pannonius pécsi tartózkodásának idejét ma már csak a Pécsett 
keltezett levelek dátumából, Mátyás király pécsi időzésének idejéből, néhány 
költeményének, írásának hátteréből tudjuk hézagosan megállapítani. Igaz 
ugyan, hogy a dátumok nem a költő saját kézírásai, de a kutatók szerint 
mégis az ő idejében kerültek a levelek végére. Ezért útmutatóul elfogadhatók. 
Másrészt az is igaz, hogy ama levelek között, melyek záradékában nincs 
kitéve Pécs neve (ex Quinqueecclesiis), szintén sok olyan lehet, melyeket 
Pécsett fogalmazott, de ezeket most nem vehetjük figyelembe. Mátyás 
királlyal való szoros kapcsolata indokolja a föltevést, hogy amikor a király 
Pécsre jött és itt időzött, akkor a püspök is vele tartott, ha ugyan már nem 
itt várta be az uralkodót. Bár valószínű, hogy amikor a király Pécs környé
kén járt, illetve az egyházmegye területén tartózkodott, mint például 1463 
májusában, amikor a király Bátát látogatta meg,1 akkor a püspök is a köze
lében maradt. De ezt a szempontot mégis mellőztük, noha arra is van adat, 
hogy ilyenkor a király Pécsett is megfordult. Így 1465. szeptember 18-án 
Mátyás a Szekszárd melletti táborba szállt, viszont szeptember 29-én már 
Pécsett tartózkodott.2 

Egyes költemények, írások háttere is olykor biztos útmutatóul szolgált, 
máskor viszont csak gyenge valószínűséget nyújtott. Ha nem is fogadtuk el 
ténynek ezt a valószínűséget, mellőzni azonban teljesen nem lehetett. Ilyen 
valószínűnek látszik Janusnak az 1460. év eleji pécsi tartózkodása. 

Ismeretes, hogy II. Pius pápa 1459. november 5-én erősítette meg Janus 
püspöki kinevezését. Bizonyára idő telt el, mire a pápai bulla Váradra érke
zett, ezért alig hihető, hogy Janus karácsony és újév előtt útnak indult 
volna a távoli Duna felé, hogy új székhelyét elfoglalja. Nincs is erre hatá
rozott adatunk, mégis az utazást két körülmény nagyon valószínűsíti. 
Az első a Búcsú Váradtól című költemény, a másik Battista Guarino 1467. 
április 13-án Bartucio Jánoshoz írt levele.3 

Bizonyára föltűnést kelt, hogy a Búcsú Váradtól című költeményt nem 
1451-re datáljuk, hanem 1460 elejére és kapcsolatba hozzuk Janusnak a 
pécsi püspöki szék elfoglalásával. Véleményünk szerint ez a költemény 
nem egyszerű, átmeneti távozás Váradtól, hanem végleges búcsúzás. Janus 
1451-ben még csak diák volt és látogatóba jött haza Olaszországból, azzal 
a tudattal, hogy nemsokára újra visszatér oda. Ilyen körülmények között 

1 SEBESTYÉN BÉLA: A magyar királyok tartózkodási helyei. Bp. é. n. 86, 
2 SEBESTYÉN:,i. m. 87. 
3 EuGENIUS ABEL: Analecta ad historiam renascentium in Hungaria litterarum 

spectantia. Budapestini-Lipsiae 1880. 203. 
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egy meghívás Budára nem jelenthetett számára végső elszakadást attól a 
várostól, melyet talán megszeretett, de amelyben amúgy sem tartózkodott 
olyan hosszú ideig. Viszont ha 1459 végére vagy 1460 elejére datáljuk ezt 
a verset, könnyebben megértjük hangulatát. Váradtól tekintve Pécs is a 
Duna irányába, a Duna tájékán fekszik. A hétszer ismétlődő sort - „Quam
primum o comites viam voremus" - kiváltotta belőle az új méltóság, de 
közrejátszott az a körülmény is, hogy végeredményében szülőföldjére tér 
vissza és újra megláthatja, sőt most maga veheti gondjába szeretett édes
anyját. 

Janus egykori ferrarai mestere fiának, Battista Guarinónak a levelében 
sok minden lehet, ami az olasz viszonyoknak Pécsre történt átvitele, de 
lappang mögötte egy szempont, mely a lényeget valószínlísíti: gyorsan 
Pécsre utazott, hogy anyjáról gondoskodjék. Ezért e levél ismertetését nem 
mellőzhetjük. · 

„Mikor Olaszországból főpapi hivatalának átvétele végett Pécsre érkezett, 
és jelezték, hogy közeledik a városhoz, nemcsak Pécsről özönlött ki eléje 
megszámlálhatatlan nagy tömeg, hanem egész Pannóniából ide tódult a 
nép, hogy ennek az égi csodának tanúja legyen. Meg voltak ugyanis mind
nyájan győződve arról, hogy nem földi halandó az, aki ilyen rövid ídő alatt, 
ilyen fiatal korban az erényeknek és a tudománynak ilyen kimagasló jeleit 
adta. Magában a városban az ablakokat, háztetőket is elözönlötték az asszo
nyok, öregek és mindazok, akik a püspök fogadására a városból kimenni 
nem tudtak. Szemtanúktól hallottam, hogy még olyan helyekre is felkapasz
kodtak az emberek, melyek semmiféle biztonságot sem nyújthattak. Az 
utcák annyira tömve voltak emberekkel, hogy alig maradt egy keskeny 
ösvény, melyen át a hivatalosak keresztül hatolhattak. Mindenünnen az 
öröm, a zajongás és a gyermekek ujjongása volt hallható. A püspök jóllétéért 
imádkozott minden korú, minden nemű és minden fajta ember, mert tudták, 
önmagukért, gyermekeikért imádkozik az, aki a püspökért imádkozik. 
A püspök pedig, miután hivatalát átvette, fő feladatának tekintette, hogy 
a bizalmat, mely a nép lelkében érkezésekor fakadt, el ne veszítse, hanem 
mindig megvédje. És rövid idő alatt a nép nem is csalódott. A les_újtottak 
érezték emberiességét és könyörületességét, a szegények segítségét, az árvák 
és özvegyek gyámolítását, a tudósok és tudományra vágyók támogatását, 
végül az összes jók és erényesek jószívűségét és bőkezűségét. Nem zárta be 
kapuit a vendégek előtt, fülét a könyörgők előtt, senkit sem gyalázattal, 
sem kárral nem illetett, senkit el nem nyomott, senkire nem irigykedett, 
mindenkivel szemben jóindulatú, kegyes, jótékony, szelíd lelkű volt. Ha 
ennyi elfoglaltság között maradt kis szabad ideje, ezt, amint hallom, teljesen 
a teológia tanulmányozására fordította, mert meg volt róla győződve, hogy 
a vallás első feladata megismertetni az Istent, miként Hermész is tanította: 
Az istentisztelet azonos az Isten ismeretével." 

Battista Guarino szavahihetőségét gyengíti az a tény, hogy 1460 tavaszán 
Janust már a királyi udvarban találjuk, következőleg, ha el is látogatott 
az év elején Pécsre, hosszabb ideig itt nem tartózkodott, és így a vázolt 
tevékenységeket csak folyamatosan fejthette ki Pécsett. 

Fokozza a valószínűséget az anyjáról való gondoskodás szorgalmazása. 
Mivel Borbála anya 1463 telén meghalt, bizonyára már korábban rendez-
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kedett be a nevelés végett magához vett rokon lányok elhelyezésére, Kézen
fekvő tehát a gondolat, hogy a Pécsett történt letelepedése már 1460 tava
szán vagy nyarán bekövetkezett. Ha figyelembe vesszük azt a nagy szere
tetet és ragaszkodást, mellyel anyja iránt viseltetett, és amely szeretet 
anyja halálára írt elégiájából kibontakozik, alig hihető, hogy ez a beköltözés 
nem a püspök jelenlétében történt. Ezzel szemben bizonyos, hogy Janus 
az év őszét Pécsett töltötte, mert október 6-án ő is ott volt Siklóson, mikor 
Mátyás király Szilágyival az egyezséget megkötötte. Az egyezség ugyanis 
János váradi és János pécsi püspök ielenlétében jött létre.4 

Az 1461. évnél csak Mátyás király pécsi tartózkodásából tudunk követ
keztetni Janus Pannonius pécsi időzésére. Az uralkodó 1461. július 8-án 
Pécsről keltezte egyik oklevelét.5 Következőleg ebben az időben a püspök-
nek is Pécsett kellett tartózkodnia. · 

Az 1462. évből három levél tanúsítja6 Janus pécsi tartózkodását. Igaz 
ugyan, hogy mind .a három levél egy napon kelt, szeptember 28-án, de ez 
talán annyit is jelent, hogy itteni tartózkodása ezúttal huzamosabb időt 
vett igénybe. Utazását esetleg betegsége sürgette és a mindig szép és 
hosszan tartó pécsi ősszel akarta enyhíteni fájdalmait . Ugyanis az év első 
felében sokat panaszkodott betegsége miatt, Galeottótól orvos kiküldését is 
kérte, aki a jelek szerint meg is érkezett Itáliából. Az ő tanácsai, valamint 
az őszi almák és szőlő fogyasztása, mire úgy vágyakozik epigrammájában, 
talán segített visszaadni egészségét. 

Ugyanezen év augusztusára esett Polycarpus-Kosztolányi György vissza
érkezése római útjáról. Ennek kapcsán, talán már szeptemberben, tehát 
ismét ősszel, írta meg Janus Kosztolányit meghívó költeményét. Tekin
tettel a Jf andulafácska címfi. elégiában meghúzódó melankolikus hangulatra, 
e verset összefüggésbe hozzuk említett betegségével, és így nem lehetetlen, 
hogy ez a pécsi tartózkodás áthúzódott az 1463. év elejére, amikor a man
dulafácska olyan korán kivirágzott. 

1463 novemberében édesanyja betegsége a harctérről hívta Pécsre a 
költőt. Gyorsan útra kelt, anyját még életben . találta, még hallhatta tőle 
a felejthetetlen szavakat: „Édes nekem a halál, mert tudom, hogy te tovább 
élsz." Anyja 1463. december 10-én, 60 éves korában meghalt, a püspök 
kellő tisztelettel eltemette, de az ennek kapcsán írt elégiákat mégsem tart
hatjuk bizonyosan Pécsett létrejötteknek, inkább Péccsel kapcsolatos ver
seknek. 

Janus életrajzi adatai nem cáfolják a föltevést, hogy 1463 Úrnapján és 
Péter-Pál ünnepén személyesen vett részt Pécsett a székesegyház számára 
általa kért és 1462 júliusában engedélyezett rendkívüli búcsú megünnep
lésén. Az engedélyezés dátuma ugyanis későbbi, mint az említett ünnepek 
napja 1462-ben. Ezért gondoljuk, hogy a búcsú első megünneplése 1463-ban 
történt. 

Janus Pannoniusnak 1464. évi pécsi tartózkodásáról a Galeottóhoz Pécs
ről keltezett levél tanúskodik. Mivel e levélben a költő nagy elfoglaltságára 

4 TELEKI JózSEF: Hunyadiak kora Magyarországon. Pest 1853. III. Oklevéltár 
CCCXVI. sz. 

ö Zichy-okmtár V. 167. 
6 KOLLER: Historia episcopatus Quinqueecclesiarwn, IV. Pozsony 1796. 97- 99. 
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hivatkozik, indokolt a gondolat, hogy ez a pécsi időzés is hosszabb időt vett 

igénybe.7 
' · ' P' "l k lt tt 1 'lr"l ' K ll · · t Az 1465. marcms 7-en ecsro e eze eve o mar o er megJegyez e, 

hogy a dátum téves, helyette inkább 1467 írandó. Janus ugyanis 1465. 
február 20-án indult követi útjára Róma felé, tehát nem írhatta Pécsett 
márciusban .az említett levelet. Ellenben hazatérése után, az 1465. év őszén 
huzamosabb időn át kellett Pécsett tartózkodnia. Mátyás király ugyanis 
1465. szept. 29-én állította ki Pécsett oklevelét, melyben Töttős Lászlót 
a hadba vonulás alól fölmentette.8 Erre az időre esett annak a hosszú és 
szellemes levélnek a megírása is, mely válasz volt Galeottónak könyveket 
kérő írására. Janus pécsi tevékenységére jellemzők e levél szavai: „Fejem rá, 
hogy ti együttvéve ebben a hónaptan nem olvastatok annyit, amennyit én 
csak a tegnapi napon." Erre az időre célozhatott Vitéz János a cseh király
hoz 1466. febr. 23-án intézett levelében, amikor azt írta, hogy a nagyszom
bati megegyezést szívesen elküldené a királynak, ha azt a pécsi püspök 
Pécsett nem hagyta volna. 9 

Az 1466. évről nincs írásos bizonyítékunk Janus pécsi időzésére. Annál 
valószínűbb, hogy a betegsége kapcsán írt borúlátó költeményeket - Saját 
lelkéhez, Az álomhoz, Panaszok betegsége idején - ekkor és Pécsett írta. 
Föltevésünk alapja, hogy a budai mozgalmas élet nem volt megfelelő kör
nyezet ahhoz, hogy egy súlyos beteg gyógyulást találjon, viszont az enyhe 
pécsi ősz egyaránt alkalmas volt a testi és lelki felüdülésre. 

Az 1467. év szeptember- október hónapjait a király Pécsett töltötte. 
Szeptember 29-én Pécsett írta alá egyik oklevelét, tehát Janusnak is itt 
kellett lennie.1° Viszont Janus október 13-án Pécsett keltezett dátummal 
ajánlotta föl Mátyásnak Plutarkhosz művének De dictis regum et impera
torum című latin fordítását.11 A jelek szerint Janus ezúttal ismét huzamo
sabb időt töltött Pécsett, mert tudomásunk van arról, hogy részt vett a 
december 21-én Trinitáson tartott megyei gyűlésen.12 

Az 1468. év első felében a politikai események a király mellé szólították 
Janus Pannoniust, így legfeljebb csak július 4 után látogathatott el a költő 
Pécsre. 

Az 1469. év már nem volt ilyen fukar, mert a püspök szeptember 13-án 
Pécsről keltezte Vetési Lászlóhoz intézett rendkívül szellemes és finom leve
lét.13 Talán nem tévedünk nagyot, ha erre az időre datáljuk a püspöknek 
azt a kérését, hogy a pápa járuljon hozzá Nádasd falunak a püspöki birtok
hoz való csatolásához. A pápa ezt a kérést 1470. június 5-én kelt leiratában 
teljesítette. A pécsi káptalani levéltárban őrzött, 1469-ben Pécsett kelt 
egyetlen Janus-diploma is azt tanúsítja, hogy a püspök ez évben Pécsett 
tartózkodott. 

Ugyancsak a bonyolult politikai mozgalmaknak kell tulajdonítanunk, 

7 ÁBEL: i. m. 250. 
s HuszTI: Janus Pannonius. Pécs 1931. 240; Zichy-okmtár V. 348. 
9 TELEKI: Hunyadiak kora Magyarországon, XI. 153. 

10 ~ichy-okmtár X. 349. 
11 ABEL: i. m. 32. 
12 V .Á.RADI: Baranya múltja és jelene. Pécs 1897. II. 338. 
13 KOLLER: i. m . 226. 
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hogy nem maradt írásos nyoma Janus Pannonius 1470. évi pécsi tartóz
kodásának. Ez a lekötöttség átnyúlt az 1471. évre is, de ez év telén, amikor 
a Mátyás ellen szőtt összeesküvés összeomlott, Janus Nyitráról menekült le 
Pécsre és itt tartózkodott 1472. március közepéig. Ellenállásra is gondolt, 
mert arról is van adat, hogy a várat megerősítette. De már március 15-én 
tovább futott Zágráb felé, ahol néhány nap múlva, 1472. március 27-én 
elhunyt. 

Föltűnő a dátumokban az őszi hónapok ismételt emlegetése. Amint már 
érintettük, gyógyulást kereső szándékot vélünk e jelenségben fölfedezni. 
A költő az enyhébb pécsi őszt és a gyümölcskúra lehetőségét kívánta Pécsett 
kihasználni. Gazdagabb irodalmi tevékenysége Pécset t arról tanúskodik, 
hogy Pécs nemcsak pihenőhely volt számára, hanem egyúttal irodalmi alko
tások színhelye. Abban a lelki magáramaradottságban, melyből mindig ki
kívánkozott Itália kék ege alá, Pécs kárpótlást jelentett, mert itt nyugod
tabban adhatta át magát irodalmi kedvteléseinek. Ha ehhez hozzávesszük 
az egyházmegye ügyeivel való foglalkozást, bizonyos, hogy Janus Pécsett 
nem vendég volt, hanem olykor huzamosabb időt is itt töltött. Talán nem 
tévedünk nagyon, ha ezt az időt évi 2 3 hónapban jelöljük meg. Ez az idő 
van annyira rövid, hogy mögötte nem kereshetünk menekülést a királyi 
udvar elől vagy éppen lappangó ellentétet a királlyal szemben. Viszont van 
olyan hosszú, amilyent az említett lekötöttségek: gyógyulás, irodalom, hiva
talos püspöki teendők, megköveteltek. Segédpüspökének, Huendler Vitus
nak megjegyzése, hogy Pécsett senki sem olvassa Janus verseit, csak részben 
fedik a valóságot: nem olvasták azokat, mert még nem voltak kinyomtatva. 
És éppen Vitus megjegyzése mutatja, hogy a pécsiek tudtak Janus verseiről, 
és a következmények azt igazolják, hogy a versek miatt Pécsett is értékelték 
a költőt. Ha Vitus megjegyzését ált alánosítanunk kellene, akkor nem tud
nánk megérteni azt a bátorságot, mely Janus pé0si tisztelőit arra késztette, 
hogy a király haragja és bosszúja ellenére a költő holttestét titokban Pécsre 
csempésszék. 

Tényként kell elfogadnunk, hogy végleges temetése Pécsett történt. 
Bonfini szerint a költő halála után két évvel, tehát 1474-ben hozták P écsre 
a tetemet, Pierio Valeriano szerint később, bizonytalan időben . A pécsi 
temetést igazolja a pécsi káptalan 1494. évi hivatalos bizonylata. Ugyanez 
tűnik ki Megyericsei János gyulafehérvári sírfeliratából az 1507. évből. 
Sambucus még azt is tudja, hogy a költőt a János-kápolnában temet ték el 
Pécsett. Huszti e kápolnát a mai Jézus szíve-, korábban tényleg Szent 
János-kápolnával vélte azonosíthatni. Bár kételkedünk Pápai Páriz szava
hihetőségében , hogy munkájának megjelenése idején, 1684-ben, Pécsett 
még látható volt a költő sírja, annyit mégis el kell fogadnunk, hogy az akkori 
nézet szerint is Janus nyughelye P écs volt. 

Fogósabb kérdés, hol helyezték el Pécsett a költő feliratos kőkoporsóját. 
Nézetünk továbbra is az : az egykori Aranyos Mária-kápolnában. Pü'Spökö
ket a középkorban rendszerint a székesegyház szent élyében, az olt ár előtt, 
illetve annak tengelyében vágott sírokban temettek el. Pécsett ez nem vo lt 
lehetséges, mert a szentély alatt az altemplom húzódik. Elképzelhető t ehát, 
hogy Janus is az altemplomba került. Azonban a ma ismeretes püspök
jegyzék szerint J anus volt a 26. püspök. Ha le is számítjuk azokat, akik 
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Pécsről elköltöztek (Bonipert, Jób, Bertalan, Medvei János) és az egyetem
alapító Vilmos püspököt, akkor is még marad 21", akik számára már alig 
juthatott hely az altemplom padlózatában. Ez lehet az oka annak, hogy 
a Janust megelőző püspökök közül Vilmost az Aranyos Mária-kápolnában, 
Alsáni Bálintot a Corpus Christi-, Gorius segédpüspököt a Jézus szíve
kápolnában temették el (ha ugyan a sírkövek a török után e helyekre nem 
másodlagos beépítésben kerültek, ami nem valószínű). 

Bonfini és Pierio Valeriano Janus temetése kapcsán sohasem beszél 
székesegyházról, püspök hiányában prépostról, káptalanról, kanonokokról, 
pedig mind e fogalmakra voltak már közkeletű és egyértelmű szavak: 
ecclesia cathedralis, praepositus, capitulum, canonicus. Ezzel szemben 
mindig csak sacellumról, collegium sacerdotumról és ennek fejéről mint 
praefectusról, sőt mint aedituusról szólnak. E sajátságos nomenklatúrának 
kell, hogy reális oka legyen. 

Szóba jöhetne még a székesegyház DK-i tornyához délről csatlakozó ún. 
Szathmári-palota elődje, melyben szintén lehettek sírok. De ez csak kisebb 
építmény volt, benne csupán 3 oltár volt, és így nem lehetett hozzákap
csolva egy collegium sacerdotum, melyről az említett írók beszélnek. 

Maradt tehát a székesegyház északi oldalán állott és 1355-ben alapított 
Aranyos Mária-kápolna. Föltevésünket alátámasztja, hogy ide temették 
száz évvel korábban Vilmos püspököt; ennél a kápolnánál működött egy, 
legalább 8 tagból álló papi testület; elég nagy is volt, mert az alapító ok
levél szerint 8 oltár volt benne fölállítva. 
. Ellenvetésül föl lehetne hozni az egykor Pécsett élt Oláh Miklós maga
tartását, aki az Aranyos kápolna leírásánál még apró, belső részleteket is 
fölemlített, azonban Janus püspök sírjáról mélyen hallgatott. Pe<iig ekkor 
már a pécsi püspök, Szathmári György, foglalkozott Janus költeményeinek 
kiadásával. Oláh hallgatása tehát arra magyarázható, hogy a költő nem 
itt volt eltemetve. Csakhogy Oláh Miklós Hungaria című műve nem törté
nelem, hanem földrajzi leírás, melyet később, tehát már emlékezetből 
állított össze. 

Hol állt pontosabban a kápolna? Ha Koller rajzát vesszük figyelembe, 
akkor azt kell mondanunk, hogy a székesegyház ÉK-i tornyának északi 
oldalában, tehát észak-:-déli irányban húzódott. E föltevés nem látszik 
valószínűnek, mert a kápolna építési idején, 1355-ben, még kötelező volt 
a keltezés. Ezért inkább egy kelet - nyugat fekvésű épületre gondolunk a 
terep északi részén, esetleg a ma félbemaradt belső várfal folytatásaként. 
Igaz ugyan, hogy ebben az esetben a kápolnának nem volt nyugati bejárata, 
hanem csak déli. De ugyanez volt a helyzet a várbeli Szent János társas
káptalan kápolnájánál is. 

Ami végül az esetleges ásatások eredményét illeti, nem sok remény van 
arra, hogy a kőkoporsót megtalálják, ha az Pápai Páriz szerint tényleg 
kimagaslott a kápolna padlózatából. H a viszont a koporsó a földbe volt 
süllyesztve és csak a feliratos kő jelezte a sírt, akkor sincs sok remény a 
sikerre. Hisz a terepet szerintünk tudatos rendezés alakította ki. Ha a török 
eltávolította a sírkövet, akkor fölbontotta az alatta levő koporsót is. Ugyan
ez a helyzet az altemplomban is. Itt azonban nem az ostromlók pusztították 
el a sírköveket, hanem Vecchi tábornok a török elűzése után. Az ellene 
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1692-ben lefolytatott vizsgálat során az egyik tanú azt vallotta, hogyVecchi 
még az altemplomban levő padlózatot is fölásatta, az ott talált márvánnyal 
födött sírokat fölt örette: „Proh dolor, exprimere non valemus, quomodo 
templum et ecclesiam Deo dicatam, in honorem Santi Petri antiquitus 
erectam a felicis memoriae S. Rege Stephano plurimis ex marmore ornatis 
lapidibus crateribusque ferreis et vel maxime, ubi Sacrosanctum Euchari
st iae Sacramentum conservari assolitum fuit, spoliari curavit, inferioremque 
Capellam marmoreo· pavimento et lapidibus ornatam effodi, monumenta 
marmoreis lapidibus ornata aperiri, uti et monumentum Episcoporum 
consiliariorum adornatum non abhorruit aperiri et defoedari. "14 

2. A P éccsel kapcsolatos költemények 

A legtermészetesebb feladat az volna, ha nem a Péccsel kapcsolatos 
költeményeket keresnők össze és fűznők csokorba, hanem a pécsi termésűe
ket. Azonban a költő pécsi tart ózkodásának pontos.ideje a fogyatékos ada
tok következtében nem állapítható meg, másrészt az egyes költeményeknek 
nincs pontosan rögzíthető dátumuk. Talán a költő sem tudná megmondani. 
melyik verse, irodalmi alkotása született Pécsett. Viszont ha egy költemény 
nem is született Pécsett, de városunkkal van összefüggésben, a pécsiek szá
mára éppoly kedves és emlékezetes, mintha pécsi t alajon termett volna. 

l. A Búcsú Váradtól című költeményről már szóltunk. 
2. A Virágzik a mandulafa c. elégiát a belőle áradó melankolikus hangu

lata miatt soroljuk a betegsége kapcsán, következőleg a Pécsett írt költe
mények közé. Kérdéses azonban, melyik évben írta ezt a költő . Gerézdi 
Rabán az 1466. évre datálta, bizonyára azért, mert ebben az évben jelent 
keztek J anus megromlott egészségének újabb tünetei. De ebben az esetben 
az elégia keltét az 1467. év elejére kell tennünk, mert csak januárban
februárban lehetett olyan enyhe a tél, hogy a fák korán kivirágzottak , 
majd az újból beálló tél mindent megdermesztet t. Mi inkább az 1463. év 
elejére gondolunk, mert okmányszerűleg kimutatható, hogy a költő ez év 
decemberében is Pécsett tartózkodott. Mivel e vers gyönyörűen szimboli
zálja a költő életét , már korábban javaslatot tettünk, hogy ültessenek a 
pécsi várkertben egy mandulafát és helyezzenek el mellette egy márványt 
a vers négy utolsó sorával. Javaslatunkat ezúttal is megismételjük, mert a 
Káptalan utcai múzeumban most létesülő reneszánsz kori kőtár kissé eldu
gott hely, és így nem szolgálja igazán a célt, Janus Pannonius emlékének 
köztudatba való emelését. 

3. A Vendégségbe hívja Mátyás királyt című vers nyilvánvalóan pécsi 
termék, mert a költő nem budai otthonába Wvhatta meg az uralkodót. 
Az író ugyan szerény hajléknak nevezi lakását, de ez csak a kötelező szerény
ség szava, mert mint látni fogjuk, a pécsi püspöki lak ebben az időben, ha 
nem is méltó, de alkalmas volt a király befogadására. 

4. A Vadkan és a szarvas vadászata c. versében e szavak: „pagana iuven
tus" (vidéki legénység), „miseri coloni" (nyomorult jobbágyok) , „solliciti 

14 Wien, Nationalbibliothek. Kézirattár. P . XVI. 
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agrestes" (szorgos földmívelők), „totus pagus" (az egész falu) mutatják, 
hogy a leírt jelenet valahol vidéken történt. A vadászaton Janus egyedül 
vesz részt, nincs mellette senki a királyi udvarból, tehát nem a pilisi hegyek
ben esett meg e vadászat. Pécs környékén egyedül a Szentkúti völgy jöhetne 
szánútásba. E föltevés ellen azonban óvást emel Somogyi Zsigmond pálos 
atya ugyancsak 1696-ban írt megjegyzése, hogy Szentkúton évenként olykor 
3000 zarándok is megfordul, tehát látogatott búcsújáróhely volt közvet
lenül a török utáni időkben, következőleg valószínűleg már korábban is. 
Saját tapasztalatunk is arról tanúskodik, hogy a szarvasok és vaddisznók 
inkább a Mecsek északi oldalán tanyáznak. A döntő érvet abban a mozza
natban látjuk, hogy Janus Pannonius 1470-ben megvette Mecseknádasd 
környékét. Aki ismeri Nádasd és a mellette levő Óbánya szépségét, könnyen 
megérti, hogy a püspök gyakrabban járhatott ki Nádasdra és környékére, 
részt vett az ottani vadászatokon, és ennek emlékét örökítette meg költe
ményében. 

5. Polycarpus, magyar nevén Kosztolányi György, Janus Pannonius 
ferrarai iskolatársa, 1462-ben Mátyás király megbí~ásából követségben járt 
Velencében, Ferrarában, Firenzében, Rómában. Utjáról augusztus végén 
tért vissza, bizonyára egyenesen Budá,ra. Ha a költő ekkor Budán tartóz
kodott volna, akkor létre sem jöhetett volna ez a vers. E szavaknak (Epigr. 
I. 140 hivatkozásainkban a Teleki-féle kiadás számozását adjuk meg): 

Még jobb volna, ha eljönnél hozzám, ha kibírnád 
Hosszú utad végén még e rövidke utat. 

(Vas István ford.) 

csak akkor van értelmük, ha elfogadjuk, hogy a püspök P écsett tartózkodott 
és ide hívta jóbarátját. 

6-12. A Borbála anya halálára (6) és síremléke kapcsán (7) írt két elégiá
ban, továbbá a Huendler Vitushoz intézett két (8 - 9) és a Vendéglátó 
Antalhoz írt három (10-12) epigrammában a személyek Pécsett éltek, 
pécsi kapcsolatuk tehát nem szorul indoklásra. 

13. A Roskadozó gyümölcsfa c. elégiát Gerézdi is Péccsel hozta kapcso
latba, és szerinte azt a költő „pécsi kertjében" láthatta. Valóban, a székes
egyház mögötti püspökkertben dúsan termő cseresznye-, barack- és almafák 
pompáznak, és így a feltevés jogos. 

14. Guarino-panegyricusának harmadik átdolgozása nyugodtabb, poli
tikai problémáktól mentesebb körülményeket föltételez, az 1469. év sem 
okoz nehézséget, ezért Huszti nyomán ezt is pécsi termésnek tartjuk. 

Ugyanazon az alapon fogadjuk el az lliasz VI. énekében Démoszthenész 
Fülöp király ellen tartott beszédének latin fordítását és végül a legterjedel
meseb bnek látszó, de ma már elpusztult önálló írást, a magyar történetek 
verses feldolgozását, az Annalest. 

Föltűnő, hogy Janus Pannonius költeményei sohasem szólnak Pécs szép
ségéről, nevezetesebb épületeiről. Ismerve a költő magyarországi elfoglalt
ságát, gyakori betegeskedését, pesszimista hangulatát, nem tennők szóvá 
ezt a kérdést, ha nem találkoztunk volna olyan nyilatkozattal, mely szerint 
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Janus nem énekelte meg a pécsi egyetemet, tehát az egyetem az ő idejében 
nem is létezett. Janus látta a pécsi székesegyházat talán a mainál is dísze
sebb pompájában, és nem énekelte meg. Tehát nem is létezett? Lát ta 
Velencében 8: Szt. Márk-templomot, a Doge-palotát, Páduaban az egyetemet, 
és ezek nem .ihlették meg. Tehát nem is léteztek? A természet, a táj szépsége 
olykor megihlette a püspököt, főként akkor, ha azokban szimbólumot 
látott, de emberi alkotások iránt mintha érzéketlen lett volna. A váradi 
Szent László-szobor sem mint műalkotás került költeményébe, hanem mert 
szimbóluma volt a városnak, melyet elhagyott. . 

3. A pécsi kortársak 

a) Borbála anya 

A személyek közül, akikkel Janus Pécsett együtt élt, akikkel gyakran 
találkozott, akik munkatársai, esetleg barátai voltak, az első helyen kell 
megemlítenünk a. püspök édesanyját, Borbála asszonyt . Pécsi tartózkodását 
tanúsítja maga a költő, de ugyanez tűnik ki Huendier Vitus segédpüspök 
egyik leveléből is. 

Borbála anyával kapcsolatban két kérdést kell tisztázni: hol lakott , és 
hová temették. 

Az első kérdésre a Borbála anya halálára írt elégiából meríthetünk bizo
nyos tájékoztatást. Jékely Zoltán az idevágó szakaszt így fordította (Thre
nos, 113 - 14. sor) : 

Volt-e öregséged szakaszában egy otthonod oly jó, 
Mint mikor néked házam adott fedelet ? 

Az eredeti szöveg nem ilyen világos, mert ebben a költő anyja otthonát 
átvitt értelmű szóval, a „Lares"-szel fejezte ki: 

Non fuit ulla tuae, sedes tam grata, senectae, 
Quam prope me modicos incoluisse Lares. 

Szó szerinti fordításban: Öregségednek nem volt sehol olyan kedves szék
he~ye, mint amikor mellettem találtad meg a szerény házi isteneket . Voltak, 
akik a „modicos" (szerény) szóra tették a hangsúlyt, következőleg a „prope 
me" szavakat nem „mellettem", „nálam" szavakkal értelmezték, hanem 
„közelemben" szóval. Szerintük a püspök anyja egy magánházban lakott, 
sőt Karlitczky szerint olyan házban, mely közel volt a püspöki székházhoz, 
és ha a püspök kinézett az ablakon, rálátott anyja otthonára. Ezt az értel
mezést alátámasztani látszik az az ismeretes tény, hogy Borbála asszony 
leánynevelő intézetfélét szervezett lakásában: rokon leányokat maga köré 
gyűjtött és jövendő hivatásukra tanítgatta őket. 

A kérdés megoldásánál figyelembe kell vennünk a Janus kori püspöki 
palota állapotát. Egyelőre annyit leszögezhetünk, hogy a püspöki palota 
volt már akkor olyan tágas, hogy Borbála anya és néhány rokon leá.ny 
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abban kényelmesen elfért. Másrészt: nincs tudomásunk arról, hogy a palota 
udvarában, illetve a vár területén állt volna egy ház, mely lakásul szolgál
hatott volna. Viszont a vár északi, nyugati és déli oldala előtti terület, 
bizonyára hadműveleti okokból, beépítetlen volt. A keleti oldalon a mai 
Rózsakert vonaláig álltak ugyan házak, de ezek a jelek szerint elsősorban 
az egyháziak lakásául szolgáltak, és ezekre a püspök már csak a várfalak 
miatt sem láthatott rá. Ha pedig Borbála anya a városban lakott volna, 
a püspök nem írhatta volna, hogy anyja „prope me" lakott. 

A sírra vonatkozólag a már idézett elégián kívül a Borbála anya sírfelirata 
című költemény is tartalmaz bizonyos útmutatást, nem mindig azonos 
értelmezéssel. Az el8ő elégia szerénykedik (Threnos, 142- 44. sor): 

Nem tágas sírbolt, mesterek ércremeke, 
Sem szép mauzoleum, mely égre tör épületével, 

Nem márvány-obeliszk, Mely a zenitre ivel. 

(Jékely Zoltán ford.) 

Maga a püspök is csak „tumulus" (sírhalom), urna szavakkal illeti a helyet, 
ahol anyja örök álmát alussza. Mégis e sorokból, de főként a másik sírvers
ből (Epigr. II. 1), amelyben márvány kőről (marmorea moles) beszél, arra 
kell következtetnünk, hogy a sír nem volt egyszerű sírhalom, hanem azt 
márvány fedte. Ez pedig arra utal, hogy a koporsót nem a temetőben, 
hanem egy kápolnában helyezték el. 

A kápolnára vonatkozólag két adat jöhet számításba: Guttmann pécsi 
jezsuita nyilatkozata 1736-ból és Koller József megjegyzése és rajza az 
1780-as évekből. 

Guttmann a Szathmáry-épület kapcsán írta a következőket: „Ubi Sacel
lum illud Auratae Virginis, cuius hodie ne quidem vestigium bene apparet? 
Annon fors illud, ubi per lateralem portam e regione Catacumbarum tem
plum ingredientibus actu existentia rudera apparent, illud fuerit? Sed heu 
dolor! factus locus sacer profanorum custodum receptaculum et desuper 
alio constructo sacello cum bono ordine cubiculorum usque ad moenia per 
longum deducta, nunc vero acervus lapidum. Monialis cuiusdam videre 
est sepulchrum superimposito marmore albo, fracto iam quidem, ut nec 
imwriptio legi possit. Si hoc non, quale illud sacellum Auratae cum illo 
Nicolao pio Pontifice."15 Guttman a híres Aranyos Mária-kápoh1át kereste 
azokban a romokban, melyek a székesegyház déli, tehát oldali bejárata 
közelében a katakombák ( = altemplom) környékén láthatók voltak. Az itt 
talált fehér márványra helyezett sírkövet egy apáca sírkövének tartotta. 
Ebben ugyan tévedett, de annyiban igaza van, hogy a .jelzett kápolnában 
egy nő volt eltemetve. 

Megerősíti Guttmann állítását Koller Jóisefnek a sírkő rajzához fűzött 
megjegyzése: „Tab. XII. Matronae alicuius, quae Capitulo Quinqueecclesi
ensi quidpiam legaverat, Lapis sepulchralis sub sacello mortuorum ad latus 

15 Pécsi Egyetemi Könyvtár. Koller-kézirat. 67045. 
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meridionale Cathedralis Ecclesiae repertus. " 16 A kápolna elnevezése, „Mor
tuorum", még nem okoz nehézséget, mert Koller egy másik jegyzete szerint 
ez a kápolna ugyancsak a székesegyház DK-i tornya körül keresendő: 
„Alterius sacelli, Turri, quae est in angulo laterum orientalis et meridio
nalis, contigui et anno 1777. diruti titulum nescimus. Opinor Capellam fuisse 
Mortuorum." Jegyzetben: „Coniecturam firmat, quod plurima ossa mor
tuorum et lapides sepulchrales sub ea reperta sunt."17 Egyébként a Capella 
Mortuorum csak kétszer fordul elő a forrásokban: 1415-ben és 1459 körü1,1s 
Kollernak a sírkőről közölt rajza világosan mutatja, hogy nem apáca sírköve 
ez, hanem egy idősebb nőé (1. kép).19 . 

Az igazi bonyodalmat azonban a sírkő felirata okozza. Nemcsak az a baj, 
hogy a felirat alig olvasható, hanem az, hogy hiányzik belőle Borbála anya 
neve, és teljesen érthetetlen a pécsi káptalan megnevezése. Talán oldódik 
a bonyodalom, ha figyelembe vesszük, hogy Borbála anya 1463-ban, tehát 
az ún. Szathmáry-épület létesítése előtt halt meg, Szathmáry ugyanis csak 
1505 1521 között volt pécsi püspök, tehát az általa épített palota kereken 
40 évvel későbbi. Viszont a követ Guttmann is, Koller is már csak a Szatb
máry-féle átrendezés utáni épületben láthatta. Bizonyos, hogy Szathmáry 
építkezése előtt is állt ezen a helyen egy épület. Ezt igazolja a toronyhoz 
csatlakozó részen állt ikerablakos, tehát román kori kápolna, de ezt igazolják 
azok a források is, melyek a XV. században a székesegyház közelében álló 
iskoláról beszélnek. · 

Felette gyanús, hogy Guttmann egy fehér márványlapról beszél, melyre 
a sírkő rá van helyezve; Koller rajza is azt sejteti, hogy az alakos sírkő alatt 
egy szélesebb keret volt. Kínálkozik tehát a föltevés: esetleg a Szathmáry
féle átépítés alkalmával, amikor Janus Pannonius dicsősége a zeniten állt, 
akkor készült tiszteletből az alakos sírkő. De ez esetben rejtély, miért nein 
a püspök neve került donátorként a sírkőre. Annyi bizonyos, sem a pécsi 
püspökség, sem a káptalan történetéből nincs tudomásunk arról, hogy egy 
nő nagyobb adományt juttatott volna az egyháznak, illetve jelentős szerepet 
játszott volna történetében. Viszont a kő rajzának stílusa a reneszánsznál 
korábbi időre nem mutat. · 

A káptalan megnevezését talán azzal kell indokolnunk, hogy az épület, 
bár Szathmáry püspök építtette, végeredményben a káptalan érdekét 
szolgálta. Ha iskola volt, akkor a káptalan vezetése alatt állott. Ha sekrestye 
és káptalani tanácsterem, akkor még inkább a káptalanhoz tartozott. 
Egyébként a föltevés, hogy Janus és a káptalan között éles ellentét volt, 
nem bizonyult be, viszont az is igaz, hogy 1510 körül a káptalan tagjai is 
másként ítélkeztek Janus fölött, mint esetleg azok, akik korábban Janus 
közvetlen környezetében éltek. 

16 KOLLER: Prolegomena. Pozsony 1805. Elenchus tabellarum. 
1 7 KOLLER: .i. m. 149. 
18 Zichy-okmtár VI. 386. KOLLER: Historia IV. 317. 
19 KOLLER: Prolegomena. Tabula XII. 
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b) H uendler V itus segédpüspök 

Noha Battista Guarino említett levelében a ma is érvényes vonásokkal 
rajzolta meg a főpapok eszményi képét, a reneszánsz kori püspökökben 
nem szabad kizárólag lelkipásztort kereimi és látni. Országnagyok voltak, 
politikai ügyekkel foglalkoztak, sőt idejük legnagyobb részét székhelyüktől 
távol töltötték. A lelkipásztori munkát rendszerint kinevezett helynökök, 
vicariusok végezték, akiket, ha egyben fölszentelt püspökök is voltak, segéd
püspököknek szokás nevezni. 

Janus Pannoniusra is illik ·az előbbi megállapítás, hisz a király parancsára 
legtöbbször Budán tartózkodott, országos gondok vették igénybe idejét, 
míg helyette itt Pécsett segédpüspöke, Huendler Vitus intézte az egyház
megye ügyeit. Huendlert nem maga választotta ki, úgy örökölte elődeitől, 
Kálnói András és Barius Miklós püspököktől. · 

Huendler pontos életrajzát nehéz fölvázolni, noha sok adat áll rendel
kezésünkre, főleg abból a formulárés könyvből, melyet maga állított össze 
és amelyből Koller József 1796-ban egyedül 150 okmányt tett közzé. Nem 
bizonyos ugyanis, hogy a közölt okmányok kivétel nélkül mind Pécsre, 
illetve pécsi esetekre vonatkoznak. Így például a Kollernél található 19. 
számú oklevél átvétel a passzaui püspök 1360. április 12-én kelt okleveléből, 
máskor dátumait kell kiigazítani. Személye körül jelentős irodalom alakult 
ki anélkül, hogy a vitás kérdések tisztázódtak volna. · 

Huendler Vitus a jelek szerint Brassóban született, idősebb korában ide 
vágyott visszavonulni. Kétséges azonban, hogy húga volt-e Kottanner 
Ilona, amint azt Huendler állítja. Mályusz Elemér elfogadja,20 viszont 
nálunk Házy Jenő és Mollay Károly, az osztrákoknál a „Monatsb~att d~s 
Vereins für Geschichte der Stadt Wien"-ben (VII. 65- 67), ·a. „Zur B10grafie 
der Helene Kottanerin" c. cikk szerzője tagadja. A karmeliták kimutatásá
ban már 1441 óta mint pécsi házfőnök fordul elő, 1447-ben nevezték ki 
segédpüspökké bodonyi püspöki címmel. Kisebb megszakítással Pécsett 
tartózkodott 1469-ig, amikor a pécsi forrásokban utoljára találkozunk nevé
vel. 

A jelzett források alapján ügybuzgó, kissé nyu~talan termé~zetű emb~r: 
nek tartjuk. Sokat panaszkodott sanyarú anyagi helyzete miatt, egyhazt 

-ruháit, fölszereléseit olykor zálogba adta, viszont volt halastava, melybe 
sok halat. telepített - mások jóvoltából. Élénk összeköttetést tartott fönn 
vezető emberekkel, levelezett Hunyadi Jánossal, máskor a későbbi eszter
gomi és salzburgi érsekkel, Beckensloer Jánossal, de fölkarolta íródeákja 
ügyét is, támogatta az alább még megemlítendő brassói Antal diák elhelyez
kedési tervét, tőle 1469-ben egy szófejtő szótárt kért és kapott kölcsön: 
Álláshalmozástól sem riadt vissza, mert pályázott egy Sopron megyei 
plébániára is, Pécsett pedig ismételten egy-egy megüresedett oltárigazga~ói 
javadalomra. Utóbbi kérése teljesült, mert 1467-ben Janus Pannomus 
meg akarta őt fosztani összes javadalmaitól. 

Politikai tevékenységéről nincs adatunk, annál több egyházjogi és litur-

20 MÁLYUSZ ELEMÉR: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp. 1971. 
181. 
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giai feladatot vállalt: papokat szentelt, zsidókat keresztelt, búcsúkat enge
délyezett, egyeseket kiközösített, máskor az interdictum alól adott föl
mentést. Bár nagyon tevékeny; mégsem érezte magát jól Pécsett, ajánl
kozott segédpüspökül Váradra, Egerbe, Zágrábba, Erdélybe. Levelei szer int 
egy ideig váradi segédpüspök is volt. Sok gondot okozot t magának és rajta 
keresztül püspökének is lakásügyeivel. Amint egy egyházi lakás megürült, 
tüstént kérvényt nyújtott be annak elnyerésére. Leveleit néha így is kel
tezte: „Datum ín domo mea dubiosa, Datum in domo habitationis meae 
dubiosae, quia nescio, si est mea vel ne."21 Különösen azért a lakásért 
esedezett, mely a schola maior mellett épült, hogy így közelebb legyen 
püspökéhez és gyorsabban állhasson szolgálatába. Lakásproblém~ját úg,Y 
látszik, Janus püspök oldotta meg, mert 1462-ben örömmel keltezi levelet 
új otthonában. 

Irodalmi tevékenységéről nincs tudomásunk, bár iratai között fekszik 
egy jegyzék, melyben német nyelven több szellemeskedő szólásmondás 
olvasható. Janus Pannonius sem talált benne szellemi t ársat, két epigram
mában ki is gúnyolta őt. Az első ugyan még elviselhető, és az tűnik ki 
belőle, hogy Huendler szerint Janus Pannoniusnak nem sok olvasója volt 
Pécsett (Epigr. I. 312): 

Lector et auditor cum desit, Vite, requiris, 
Cur scribam? Musis et mihi, Vite, cano. 

Nincs aki olvasná, mondod Vid, hát minek írok ? 
Írok a Múzsáknak, Vid, magamért dalolok. 

(Lator L ászló ford .) 

A másik epigr;:tmmában már erősebb, sőt egyenesen gyilkos iróniával 
szól (Epigr. I. 235): 

Nomine te vitulum qui dixit, Vite, minuto, 
Verius hic potuit dicere, Vite, bovem. 

Drága Vitus, nevedet „Vitulusnak" kell-e becézni ? 
Végül is nem kicsi „borj" vagy te, barátom: ökör. 

(Újvári Károly ford.) 

Vitus egyik levelében panaszkodott arról, hogy Janus nem szerette a 
németeket. Állítását nyugodtan elfogadhatjuk, mert olyan időben hangzott 
el, amikor Janusnak sok gondot okozott a németek császára, III. Frigyes. 
Bár azt is meg kell vallanunk, hogy szellemi barátság, lelki rokonság nem 
állt fönn a két főpap között. Említettük, hogy Vitus kijelentését nem lehet 
Pécsre vonatkozólag általánosítani. Igaz, hogy Pécsett nem olvashatták 
annyian Janus költeményeit, mint Olaszországban, de ennek oka nem az 

21 KOLLER: Historia IV. 311, 312. 

9* 131 



ellenszenv, hanem az, hogy a költemények nem lehettek itt annyira nyilvá
nosak, mint ott, tárgyuk sem vonatkozott annyira helyi aktualitásokra, 
mint Ferrarában. De hogy ismerték és értékelték Janus költői munkásságát, 
mutatja, hogy halála után nem hagyták idegenben, hanem sok veszély 
ellenére Pécsre hozatták. Egyébként Huendler sem lehetett a középkor 
ittfelejtett embere, őt is megérintette a humanizmus szelleme, ezt igazolta 
a már említett közmondásgyűjtemény-töredéke. Nem a Bibliából, vagy a 
régi szentatyák munkáiból szedegette össze a szállóigéket, hanem a nép 
ajkán élő, lényegében teljesen világias mondásokból. 

e) Vendéglátó Antal 

Nem sok fejtörést okozott irodalomtörténészeinknek az a három epi
gramma, melyet Janus Pannonius egy Antal nevű, eddig ismeretlen egyén
hez intézett. A mellőzésnek oka bizonyára az volt, hogy a versekből kitűnően 
ez az Antal nem volt nevezetes ember, és a magyar humanizmus elterjedésé
ben nem nagy szerepet játszott. Ezért jelentéktelen embernek tarthatták, 
aki csak arra volt jó, hogy Janus vele kapcsolatban itthon is megcsillogtassa 
tréfálkozó, csipkelődő kedvét. Előttünk azonban ez az Antal nem ismeretlen 
férfi, nem is jelentéktelen, mert személyének fölfedése s az ebből adódó 
következtetések dolgozatunknak szinte gerincét alkotják, s mert új vonást, 
új színt visznek Janus életrajzába, és ami talán még ennél is fontosabb, 
Pécs egykori kulturális életébe. 

De lássuk a verseket (Epigr. 1. 115, 142, 143): 
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Vendéglátó Antalhoz 

Hogy lentibb sorban tartott még a Sors, 
Emlékszem én, vendéged voltam többször is. 
Egy-rangúnak ezt megtagadni nem szokás. · 
De kispap voltam, nem mondtad még: püspök úr! 
Ne vélj dölyfösnek, jöttem most is szívesen. 
Ajaj ! Cserépfazékban főzött répa ez, 
És ékesen, finom fatálon tálalod. 
Ily lakomát főzött magának Curius; 
E dőzsölés börtönlakókhoz illenék. 
Mi ez a rőtes kotyvalék ott? El vele! 
A gyapjút mossák ebben, vagy a ló monyát! 
Cserépfazék megy, jő a második fogás: 
Rohadt szőlőt és poshadó fügét kinálsz. 
Mit? Hogy én ezt örömmel enném? S mást nem adsz? 
Amint érdemled, Vendéglátó Antalom, 
Úgy áldjon ég, ennyire jóban nem vagyunk. 

(Nemes Nagy Ágnes ford.) 

Antalhoz 

Anialkám, az a kristály-serleg, mit minapában 
Küldtél, összetörött, míg ideért az uton. 

Mégis olyan hálás vagyok érte barátom, akárcsak 
Volnék, · hogyha talán ép marad, úgy jut elém. 

Nagy hiba tettei hasznából megitélni barátunk, 
Éppen elég, ha csupán megvan a jóakarat. 

(Csorba Győző ford.} 

Ugyanahhoz 

Sárga arannyal vont csészét küldtem neked. Íme: 
Több-e ajándékom, mint a tiéd? Csak a te 

Serleged is lett volna ilyen, noha fájna, hogy eltört, 
Mégsem lenne azért ellene más panaszom. 

Antalkám, engem végy hát példának ezentúl: 
Bármi ajándékot, csak ne törékenyet adj. 

(Csorba Győző ford.) 
* 

A történeti mag - mely a disztichonokba van burkolva - kiderítése 
végett nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az első epigrammában a 
kispap szó helyén clericus áll. E szó azonban csak ma jelent kispapot, a 
középkorban, de még Janus idejében is e szóval illették a diákokat, a tanuló
kat. A versből tehát az tűnik ki, hogy Janus valamikor együtt diákoskodott 
ezzel az Antallal, aki őt ismételten meghívta magához ebédre. Most hogy 
Janus püspök lett, újra találkozott volt iskolatársával. Antal nem sértődött 
meg a gúnyolódó vers miatt, tovább tartotta a barátságot, és alkalomadtán 
egy üvegserleget küldött a költőnek. Ám a serleg útközben eltörött. De e 
tragédia nem csökkentette a köztük kibontakozott barátságot, csak alkalmul 
szolgált Janusnak, hogy papírra vesse a barátság lényegéről vallott meg
állapítását (Epigr. I. 142): 

Peccat, ab eventu mentem qui pensat amici, 
Semper in officiis est voluisse satis. 

(„Téved, aki a haszon alapján értékeli a jóbarát lelkületét. Ezt lemérni 
mindig elegendő a jóakarat.") De e baleset alkalmul szolgált arra is, hogy 
Janus egy ércserleggel viszonozza barátja jóakaratát. 

Fölmerül immár a kérdés, hol kötötték meg a barátságot, hol diákoskod
tak együtt. Nem véletlenül sorolta be Kardos Tibor ezt a verset a magyar
országi epigrammák közé, hisz akkor íródott, amikor Janus már püspök 
volt. Ha voltak is Janusnak olaszországi Antal nevű ismerősei, ezeket ő 
mindig családi nevükön emlegette, és közülük egyik sem volt olyan lenti 
sorban, hogy Janust csak egy kifogásolható ebéddel tudta volna megtisz-
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telni. Különben is a barátság korábbi időben szövődött, közben volt egy 
hosszabb idő, amikor nem találkoztak, de most, hogy Janus püspök lett, 
ismét összehozta őket a sors. Mindez tehát arról tanúskodik, hogy Antallal 
nem Olaszországban, hanem Magyarországon találkozott először. Nincs 
tudomásunk arról, hogy Janus szülőföldjén kívül más városban folytatta 
volna itthon első tanulmányait. Karácson Imre és Colocci fölvetette ugyan 
Pécs nevét, de egyikük sem tudott döntő bizonyítékot felhozni állítása 
mellett. Nézetük bizonyára csak azon a gondolaton alapult, hogy Janus 
szülőföldjéhez Pécs volt a legközelebbi város, ahol magasabb iskola létezett. 
Bármint is vélekedjünk a pécsi schola maior jellegéről, tény, hogy a pécsi 
iskolát megemlítik 1431 - 32-ben, 1459-ben és 1493-ban. Ez a nézet talán 
bizonyossággá izmosodik, ha figyelembe vesszük, hogy ebben az időben a 
pécsi források között kétszer is találkozunk egy Antal nevű baccalaureus
szal, éppen a már említett Huendler segédpüspök környezetében. 

Az első levél ugyan 1460. szeptember 13-áról van keltezve, de már Koller 
rámutatott, hogy ez a dátum téves, mert Huendler magát benne Miklós 
püspök vikáriusának nevezi, aki pedig 1459 februárjáhan halt meg. A levél 
tehát korábbi. Lényegében ez a levél működési bizonyítvány és elmondja: 
nevezett Antal egy brassói szűcs fia, baccalaureusi fokozattal rendelkezik, 
hosszabb időn át a segédpüspök szolgálatában állt és mindig kiváló maga
viseletet tanúsított. Ezért Huendler Antal diákot mindenkinek jóindulatába 
ajánlja, főként a tarlowi (Békési szerint a prazmári) plébánosnak, aki a 
püspök tudomása szerint iskolájához tanítómestert keres.22 

Úgy látszik, az ajánlólevél hatástalan maradt, mert 1469 nyarán Huendler 
Vitus újból említi Antal diák nevét. Ebben az iratban a segédpüspök el
ismeri, hogy a brassói Antal baccalaureustól egy szófejtő szótárt kapott 
kölcsön, és kötelezi magát, hogy a könyvet az első felszólításra visszaadja 
jogos tulajdonosának.23 

22 „Nos Vitus Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Bodoniensis Reverendique 
ín Christo Patris et Domíni Domini Nicolai Episcopi Quínqueecclesiensis Suffraga
neus et Vicarius ín Pontificalibus Generalis, universis et síngulis, quibus expedit, 
notum facimus per presentes, quoniam discretus vir Anthonius pellificis de Bra
schofia arcium baccalarius scientia approbatus, moribus et vita compositus, nostra 
existens ín presentia, fideliter serviens coram nobis aliasque ubilibet nostro ín distric
tu se per omnia honorifice ac laudabiliter rexit, nullum dehonestando, nec alicui iniu
rias inferendo, sed semper ín bono statu et fama perseverando, se a nobis pacifice et 
fíne bono permanente separavit. Quaere supplicamus omnibmr presentes literas ín
specturis, quatenus eundem nostri ob íntuitu humaniter pertractent ac eidem amici
tiam et favorem impendant, pro quibus omnibus nos-vicem rependere non postpo
nemus. ln quorum omnium testimonium litteras Sigilli nostri secreti inunimíne robora
tas duximus concedendas. Ex Quinqueecclesiis Sabbato proximo ante exaltatione 
Crucis anno Domini MCCCCLX. Item lectorem presentis videlicet N Bakcalarium 
habeatis vobis recommissum ac eundem V. V. coram Dominis aliasque ubique pro
movere non dedignetur, precipue tamen apud Domínum Lucam Plebanum de Tarlaw, 
quia íntellexi regimen Scholae oppidi pretacti sibi esse concessum, cuius ipse dignus 
apud nos judicatur." KOLLER: Historia IV. 298. 

2a „Nos Vitus Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Bodoniensis Suffraganeus 
Quínqueecclesiensis nec non in Pontificalibus Vicarius generalis per presens scrip
tum publice recognoscimus nos accommodasse ab Anthonio de Corona arcium libe
ralium baccalarium quendam librum quadrate mediocris facturae contínentem ín se 
vocabula secundum ordinem alphabeti una cum expositionibus ipsorum tali sub con-
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Ha egymással összefüggésbe hozzuk a levelek tartalmát az epigrammák 
hátterével, tüstént az a gondolat támad, hogy a püspök és Antal bacca
laureus egykor együtt jártak Pécsett iskolába. Ekkor alakult ki köztük a 
barátság. Janus később elkerült Pécsről, de Antal itt maradt pártfogója, 
Huendler Vitus oltalma alatt. Mikor Janus újból Pécsre jött, találkozot t 
régi iskolatársával, fölújították a korábbi élményeket, melyek újabb t réfá
nak, humornak lettek előidézői. 

Első pécsi találkozásuk az 1447 előtti évek egyikére eshetett, mert Janus 
akkor került Olaszországba. Bár Huendler csak 1447-ben lett pécsi segéd
püspök, de mint karmelita házfőnök már 1441 óta Pécsett tartózkodot t . 
Tehát 1441 1447 között vette magához Antalt. Mivel Janus 1447-ben 
csak 13 éves gyermek volt, és ha 10- 11 éves korában Pécsre került , akkor 
találkozásuk az 1445 46. évre esik. Antalról a segédpüspök 1458 előtt azt 
állította, hogy hosszabb ideig állt az ő szolgálatában. Ha csak öt évet szá
mítunk erre a szolgálatra, akkor már elértük az 1452. évet. Mikor Janus és 
Antal itt Pécsett együtt tanulgatt ak, akkor legföljebb a székesegyházi 
iskola valamelyik osztályát látogat ták. Akkor Antal még nem lehet ett 
baccalaureus. Hogy ezt a fokozatot elnyerje, néhány évet valamelyik egye
temen kellett töltenie. Ha csak négy évet számítunk erre az időre, akkor 
már nagyon megközelítettük az 1447 46. évet. 

Ha igaz ez a számítás, akkor bebizonyosodott, hogy Janus Pécsett 
végezte „középiskolai" tanulmányait . Sajnos, Janus erről a pécsi tartóz
kodásáról nem emlékszik meg költeményeiben, első tanulmányairól is csak 
annyit szól, hogy előbb anyja, majd egy iskolamester tanítgatta őt. Alig 
hihető, hogy a szerény körülmények között élő Borbála anya saját ottho
nába szerződtette ezt az iskolamestert. Sokkal hihetőbb, hogy beküldte 
a gyermekét Pécsre, itt fogta az egyik mester a kisfiút munkába. Ez a mester 
figyelt föl legelőbb a gyermek nem mindennapi tehetségére, és talán ő, 
vagy ami még valószínűbb, rajta keresztül a pécsi püspök, Kálnói András, 
ajánlotta a gyermeket Vitéz János különös oltalmába. Ez a hathat ós be
mutatás késztette a nagybácsit, hogy unokaöccsét, bár nagyon fiat alon, 
olasz mesterhez és egyetemre küldje. Ilyen lépésre egy bölcs mecénás nem 
határozhatta el magát kizárólag egy édesanya kérésére. 

Antal diák esete más következtetésre is késztet. Amikor Antal J anusszal 
diákoskodott, még nem lehetett baccalaureus, hisz csak a székesegyházi 
iskolát látogatták. Egyetemi fokozatát Antal később szerezte. Kérdés azon
ban, hogy hol? Bécsben? Semmi nyoma sincs ennek a bécsi egyetem anya
könyvében. Olaszországban vagy Krakkóban? Akkor aligha jött volna 
vissza Pécsre. A jelek szerint Huendler Vitus földije és pártfogója volt, 
de nem annyira, hogy őt távoli egyetemekre küldhette volna. A legkínál
kozóbb az a gondolat, hogy itt Pécsett szerezte meg egyetemi fokozatát. 
Még mindig nem tudjuk minden kétséget kizáróan bebizonyítani, hogy a 
régi egyetem működött Pécsett egészen Mohácsig, de annyi apró jel ut al 

dicione, ut quandocunque pretactus liber a nobis postulatus fuerit, · índylate et s~e 
aliquo documento illesum restituamus eidem baccalario predicto etc. Datum Qum
queecclesiis feria sexta post octavam Corporis Christi anno Domini 1469." KOLLER : 

Historia IV. 338. 
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erre, hogy egyéni meggyőződésünk továbbra is ez. Nem vonultathatjuk föl 
ezen a helyen az összes bizonyítékainkat, utalunk csak arra, hogy Reichen
thali Ulrik az ő 1423-ban írt, de csak 1484-ben kiadott Gonzilienbuchja a 
konstanzi zsinaton részt vett 23 egyetemet mindig „Hochschule" -nak, sőt 
gyakran egyszerűen csak „Schule" -nak nevezi. A magasabb szintű pécsi 
iskolának nyomait látjuk Veresmarthy Ipoly Pécsett, 1432-ben másolt 
kódexében, Huendler 1460-ban lakásul kérte magának azt a házat, mely 
a schola maior közelében állott. A schola maior megnevezése II. Ulászló 
1493. évi pécsi látogatásakor ismét fölbukkan. Ha Antal diák Pécsett sze
rezte egyetemi fokozatát, akkor ez annyit jelent, hogy a pécsi schola maior 
mégis csak egyetem volt, mert egyetemi fokozatokat osztogatott. 

Tekintettel a kérdés fontosságára, kissé tovább kell időznünk Antal diák 
eseténél. Nem lehetséges az, hogy Antal tanára volt Janusnak a székes~ 
egyházi iskolában 1 Ilyen felfogásban könnyebben érthető, hogy Antal látta 
magánál vendégül Janust. De ez esetben sokkal nagyobb korkülönbség volt 
kettőjük között, mely gondolat ellen tiltakozik az epigramma pajtáskodó 
hangja. Akkor Antal nem állt volna a segédpüspök szolgálatában és amikor 
Antal iskolamesteri állásra pályázott, akkor a segédpüspök ajánló levelében 
ezt a körülményt kiemelte volna. 

Huendler Vitus is, de a Huendler érdekében levelet író Beckensloer János, 
pécsi prépost, később esztergomi, majd salzburgi érsek azt írta, hogy 
Janus Pannonius nem szereti a németeket. Márpedig Antal diák német volt, 
hisz Brassóból származott, a német Huendlernek volt a pártfogoltja. Ez 
pedig arra mutat, hogy mégsem ez az Antal volt a püspök iskolatársa és 
jóbarátja. Korábban is érintettük, hogy az ilyen nyilatkozatokat kissé 

. le kell szűkítenünk. Hogy Janus nem szerette a németeket, az csak annyi
ban lehet igaz, hogy nem szerette a III. Frigyes által vezetett politikát és 
annak támogatóit. Es nem szerette azokat a német főpapokat, akik talán 
nem is a pénzért, de nem a magyar lelkületnek megfelelően kissé büszkébben 
és karrierista módon álltak magyar szolgálatba. III. Frigyesben sem látott 
Janus mindig ellenséget, sőt volt idő, mikor ünnepelte őt. Ferrarában néme
tekkel is együtt volt, de ellentétnek vagy éppen ellenszenvnek semmi 
nyoma. Ha nem is szerette Huendler Vitust és a hűtlen Beckensloer Jánost, 
ettől még szerethette a német Antal diákot és tarthatott fönn vele barát 
kapcsolatot. Megtehette ezt annál inkább, mert barátságuk visszanyúlt 
a boldog gyermekkorba. 

Végül meg kell jegyezni, hogy bizonytalan Antal diák papsága. Ha azonos 
azzal az Antallal, aki 1451-ben mint az Aranyos kápolna papja tanúként 
szerepelt egy peres ügyben, akkor tényleg fel volt szentelve. Ellenkező 
esetben papi jellege kétséges. 

d) A pécsi kanonokok 

A mindenkori püspök legközelebbi munkatársai, akikkel tehát legtöbb
ször érintkezik, a kanonokok, azaz a székesegyház mellett szervezett, rend
szerint idősebb papokból álló testület tagjai. Egyházigazgatási, közjogi, 
bíráskodási feladatokon kívül főként liturgiai (közös zsolozsma, közös szent~ 
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mise) tevékenységet fejtettek ki, A testület (káptalan) feje a prépost, tagjai 
közül az olvasókanonok (lector) vezette a székesegyházi iskolát, az éneklő
kanonok (cantor) végezte az énekt anítást ugyanabban az iskolában, és 
vezette az istentiszteleten az éneket ; az őrkanonok (custos) a székesegyház, 
a dékán a káptalan vagyonát kezelte, míg ·a főesperesek az illető egyház
kerület papjait ellenőrizték. Kizárólag az istentiszteletnél közreműködtek 
a mesterkanonokok, akik idővel az említett tisztségekre léphettek elő. 
A káptalan első tisztviselőinek külön vagyon is rendelkezésükre állt, ezért 
a királyok és pápák gyakran más érdemek jutalmazására használták föl 
ezeket a javakat. Ilyenkor a kinevezettek ritkán tartózkodtak állomás
helyükön. 

Janus Pannonius idejében (1459 1472) Pécsett két káptalan működött: 
a székesegyházi és a várbeli Szt. Jánosról nevezett társaskáptalan. Tekin
tettel arra, hogy a kanonokok közül többen korábban egyetemet végeztek 
és tudományos fokozatokat szereztek, tanulmányaik és világlátottságuk 
következtében Janus Pannoniusnak nemcsak munkatársai lehettek, hanem 
biztosíthatták is számára a megfelelő szellemi légkört. Sajnos, a személyekre 
vonatkozó adatok rendkívül gyérek, és mivel nevük rendszerint csak az 
oklevelek záradékában fordul elő, a püspök és káptalan kapcsolatára inkább 
csak következtetni lehet, mint annak hű képét megrajzolni.24 A kimutatott 
31 kanonok közül 16 végzett valahol egyetemet, tehát fölkészültségük 
tekintetében egyenrangú szellemi társai lehettek volna a püspöknek. Ugyan
ezt bizonyítja rövid életrajzuk. 

Mind a három székesegyházi prépost egyúttal magas közjogi tisztséget 
töltött be a királyi udvarban. Sokszor jártak királyi megbízásból külföldi 
követségben, és ezért ritkábban tartózkodhattak Pécsett. Battista Guarino, 
aki oly színesen és részletesen leírta Janus pécsi beiktatását, szemtanúk 
állítására hivatkozott. Talán nem alaptalan a gondolat, hogy a szemtanúk 
egyike Hangácsi Albert lehetett, aki 1460-ban olasz földön járt mint királyi 
követ. Humanista lelkületéből kifolyólag örvendhet ett a kinevezésnek, 
mondhatott valami részletet a beiktatásról Guarino mester fiának, aki az 

24 Az adatok felsorolásában nem szorítkozhatunk a jelzett időre, hisz többen voltak, 
akik a püspököt Pécsett megelőzték, viszont mások neve csak a püspök halála után · 
bukkant elő. 

Prépostok l. a székesegyházi káptalanban: 1459: Hangácsi Albert*, 1459- 1465: 
Beckensloer János*, 1465- 1478: Handó György*; 2. a várbeli káptalanban: 1460: 
Miklós, 1463-1478: Pozsegavári Gergely*. 

Kanonokok: 
lector 1458-69: Imre*, 1469- 78: Garázda Péter*; cantor 1455-72: Szerémi Miklós, 

1478: Gyárfás; custos 1454: Barnabás*, 1458- 78: Goszthonyi Tamás. 
Főesperesek: 
(székesegyházi) 1457: Mihály, 1463- 72: Egyed, 1478: Gergely* ; (baranyai) 1457: · 

Pál*, 1478: Máté*; (tolnai) 1457-70: Dénes*, 1478: Imre; (marchiai) 1457: Bálint*, 
1478: Kelemen; (eszéki) 1469: György, 1478: János*; (walkói) 1478: Balázs; (regölyi) 
Beremendi János*. 

Mesterkanonokok: 1458: Pesti Márton, 1460: Magvathi Barnabás, 1460-68 : Toroni 
Mihály, 1461: Jakab és János, 14 70: Telekdi János, 1474: Pozsegavári Balázs*. (A *-gal 
jelölteknek egyetemi fokozataik- bölcseleti, kánonjogi doktorátus - voltak.) Nem 
vettük jegyzékbe az epigrammaíró Szemere Balázs, mert a jelek szerint csak a 
kanonoki javadalmat élvezte, de n em tartózkodott huzamosabb időn keresztül P écsett. 
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adatokat föhmgyítva és kiszínezve tárta föl olasz barátjának. Janusszal 
való barátsága valószínű, de adatszerűleg nem bizonyítható. 

Nem barátság, inkább ellenszenv jellemzi Janus és Beckensloer János 
prépost viszonyát. Ez utóbbi állítólag vetélytársa volt Janusnak, mert 
1465-ben Vitéz János esztergomi érseki kinevezése után nem az érsek unoka
öccsét, Janust, hanem Beckensloert ültette a váradi püspöki székbe. Az 
1471. évi összeesküvés idején Beckensloer hű maradt Mátyás királyhoz, 
amiért őt nevezte ki a király Vitéz utódjává az esztergomi érseki székbe. 
Ismeretes, hogy később cserben hagyta a királyt, hatalmas vagyonával 
megszökött, Ill. Frigyeshez menekült, aki Mátyás minden tiltakozása 
ellenére salzburgi érsekké nevezte ki. 

Handó György, bár nem volt költő, de lelkülete és tevékenysége miatt 
nagyon közel állt Janus gondolatvilágához. Ő is sokat utazgatott külföldön, 
sőt volt idő, amikor Mátyás megbízásából mint állandó követ huzamos időt 
töltött Rómában, otthona mégis Pécs volt, ahol préposti házában kápolnát 
és nagyszerű könyvtárat rendezett be. Kápolnaalapító tevékenysége kissé 
talán idegen lehetett Janustól, bár azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Janus 
mint püspök már nem volt az a pogány, aminőnek esetleg Ferrarában 
mutatkozott. Viszont a klasszikus művek gyűjtésében és szeretetében 
Handó teljesen azonos síkon mozg'ott Janus Pannoniusszal. · 

Továbbra is rejtély marad, ki lehetett az a praefectus sacello, sőt aedituus, 
aki a ·királyi harag ellenére Janus holttetemét titokban Pécsre szállíttatta 
és elrejtette. Amint látni fogjuk, az Aranyos Mária-kápolna papjainak név
sorát nem sikerült fölkutatni, és így nem tudunk válaszolni arra, ki volt 
ennek a testületnek vezetője, illetve a kápolna rektora. Ha ezek közül 
vállalta is valamelyik a holttest Zágrábból történő elszállítását Pécsre, az 
bizonyos, a gondolat nem tőlük eredt, ehhez nem lehetett elég bátorságuk, 
tekintélyük és anyagi erejük sem. A veszélyes vállalat mögött Handó György 
személyét véljük felfedezni. Volt ehhez elég jövedelme és volt hozzá merész
sége is. Ez a merészség egyrészt a szoros barátságból fakadhatott, másrészt 
támaszkodott arra a bizalomra, mellyel iránta Mátyás király viseltetett. 
Nem vett részt az összeesküvésben, továbbra is hű maradt a királyhoz, 
aki őt már 1472 augusztusában megbízta, hogy a békefeltételeket Ill. Fri-

. gyes császárhoz elvigye. 1473-ban Augsburgba küldte őt a király követül, 
1474-ben pedig Nápolyba utazott nem kisebb ügyben, mint hogy megtár
gyalja a Beatrixszel való házasság tervét. Bizalmasa volt tehát a királynak, 
ismerte hirtelen föllobbanó, de gyorsan le is lohadó haragját, és ennek 
tudatában szorgalmazta és remélte a püspök méltó eltemetését. 

Az 1474 78. évekről nincs adatunk diplomata tevékenységéről. De erre 
az időre szólhat Vespasiano Bisticci beszámolója, hogy a házasságkötés után 
Handó visszavonult Pécsre, ahol több mint 300 műből álló könyvtárát 
berendezte, ennek élére jó fizetéssel egy papot állított, akinek kötelessége 
volt a könyvtárat naponként kinyitni és becsukni. (Ugyan kiknek, ha nem 
a Pécsett tanuló ifjaknak a részére 1 !) 

Bonfini szerint Janus holttestét két évvel halála után hozták vissza 
Pécsre, Pierio Valeriano szerint később, de közelebbről nem datált időben. 
Ez az idő összeesik Handó pécsi tartózkodásának idejével, ezért mertük 
ezt a gondolatot megpendíteni. Handó 1478-ban kalocsai érsek lett. Viszont 
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tudomásunk van arról, hogy Mátyás király 1476-ban látogatott el Pécsre. 
Így a végleges temetést ezzel a látogatással hozzuk összefüggésbe. 
. G;arázda Péter anyai ág~n vol~ Janus rokona, ő is Vitéz János pártfogolt
Jakent tanult Ferrarában, itt talalkozott vele Janus az 1465. évi követi útja 
alkalmával. Bizonyára nemcsak a rokoni támogatásnak köszönhette 1469. 
évi pécsi kanonoki kinevezését, hanem humanista lelkületének is, amint 
erről Megyericsei János gyulafehérvári sírfelirata tanúskodik az 1507. évből. 

Janus Pannoniusnak a pécsi káptalannal kialakult kapcsolatát három 
forrásból lehetne megvilágítani: Vitus segédpüspök kijelentéséből, hogy 
Pécsett nem olvassa senki Janus költeményeit. Másodszor abból a tényből, 
hogy verseiben sem gúnyolódva, sem dícsérőleg a káptalani tagokról nem 
~mlékezett meg. Harmadszor abból az állítólag Firenzében lappangó kéz
iratból, melynek címe is Jani Pannonii Episcopi Quinqueecclesiensis C'itm 
Oanonicis Dissensio sejteti, hogy nem barátság kötötte össze, hanem 
ellentét választotta szét őket. 

Vitus kijelentését már leszűkítettük: nem tükör, melyből a valóság tekint 
reánk. Ha tényleg éles ellentét választotta el a káptalant a püspöktől és 
Janus mégsem gúnyolta ki őket epigrammáiban, ez csak Janus érdeme. 
Ifjakat szeretett csípkedni ifjú korában, felnőtt fejjel tisztelte az idősebb 
kort. A firenzei kézirat arra késztetett, hogy a helyszínen személyesen 
tájékozódjam a való helyzetről. 

Ismeretes, hogy e kézirat Husztit sem engedte nyugodni, megbízta Juhász 
Lászlót annak fölkutatásával. „Juhász László a Bibl. Laurenzianaban 

. megtalálta azt a kódexet, amire Bandini katalógusát alapul véve Csontosi 
jegyzete vonatkozhatik. A Gadd. Rel-be (Ill.) sorozott kódexet azonban 
Bandini katalógusának megjelenése után újra kötötték, amikor is az eredeti 
kódex védőborítékára írt Dissensio elveszett. A kódex egyik (hátsó) táblájá
?a beragasztott védőlapnak leáztatása, amelyre Enrico Rostagno könyvtár-
1~azgató lekötelező szívességgel engedélyt adott, nem járt eredménnyel. 
Ugy látszik, végleg le kell mondanunk arról, hogy e dokumentum valaha is 
előkerüljön. Bandini leírásában egyébként Johannes Pannoniusról van szó, 
s az is lehet, hogy a dokumentum nem Janusra vonatkozott."25 

1971. szeptember 13-án, bár akkor az olasz könyvtárak még nyári szüne
tet tartottak és zárva voltak, mégis a firenzei Laurenziana Bibliotheca 
igazgatónőjének Bigizretti-Maracchi Bertának az előzékenységéből Bandini 
említett katalógusába betekinthettem, és ennek nyomán a jelzett kódexet 
kézhez vehettem. 

A kódex IX. Gergely pápa Decretalisait tartalmazza előttem ismeretlen 
időből. Valóban újabb bekötési táblája van, de már az első tekintetre meg
állapítható volt, hogy az utolsó lap nem tartozik a kódex törzséhez, ezt 
később csatolták a kódex végéhez. Erre vallott a lap sárgultabb, a többitől 
elütő színe és kézírása. Nagyító hiányában nem tudtam a paleografikus írást 
elolvasni, annyit azonban kivettem, hogy egy névtelenül megemlített pécsi 
püspökről négyszer van benne szó, tüstént a lap rektó oldalán. Tekintettel 
rövid ott tartózkodásomra, a szöveggel bővebben nem foglalkozhattam, 
hanem a két oldalt lefényképeztettem. 

25 HUSZTI: i. m. 371. 
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Hazatérve ismét vizsgálat alá vettem a szöveget, és megállapítottam, 
hogy a betét IX. Gergely pápa Decretálisa I. könyve V. titulusának 4., 
5. és 6. caputját, valamint a VI. titulus ~- 4. caputját tartalmazza. Termé
szetesen a szöveg eleje és vége csonka. Osszevetve a szöveget a Friesleben 
Henrik Kristóf, alias Ferromontanus, által Kölnben 1746-ban kiadott Corpus 
litris Canoniciban közzétett IX. Gergely-féle Decretalis szövegével kiderült, 
hogy a kezdő 4. caputból csak ezek a szavak hiányoznak: „Bonae memoriae 
Guil. Archiepiscopo vestro viam universae carnis ingresso, cumin Colocens. 
Archiepiscopum postulandum nobis contulissetis unanimiter vota vestra, 
Suffraganei Strigoniens. Ecclesiae Quinqueecclesiensis Episcopus et quidam 
alii postulationi vestrae se opponere curaverunt." E kiegészítés és az emlí
tett Corpus magyarázó szövegének figyelembe vétele után világos lett a 
vonatkozó caput tartalma: Róma értesítette az esztergomi káptalant, hogy 
Vilmos érsek halála után kalocsai érsekké postulatio {kérelem) alapján 
akartak valakit kinevezni. Mivel azonban az esztergomi érsek és a pécsi 
püspök a postulatiónak ellentmondott, a postulatio érvénytelen, és így a 
kinevezés joga a pápát illeti. 

Ha csak a szöveget tekintjük, el kell ismerni, hogy jelentkezik benne 
bizonyos ellentét. Csakhogy ez a nézeteltérés nem a pécsi püspök és a káp
talan között áll fönn, hanem a pécsi püspök és más püspökök között. Nincs 
benne megemlítve sem Janus Pannonius, de még Johannes Pannonius neve 
sem. Egyébként is titokzatos a szövegben megemlített Vilmos érsek. Ilyen 
nevű érseke sem Esztergomnak, sem Kalocsának nem volt, még kevésbé 
olyan, aki 1211 körül halt meg. Ismerünk ugyan ebből az időből egy Vilmos. 
nevű püspököt, de ez erdélyi püspök volt és még 1218 19-ben is élt. 
Viszont az említett Corpus magyarázó szövege szerint az akta 1211-ben 
kelt. 

Az előadottak alapján nem merjük állítani, hogy ez a szöveg azonos a 
keresett kézirattal. Elgondolkoztató azonban, miért nem tett említést 
Juhász László erről a betoldott szövegről. Pedig a jelek szerint az ő idejében 
már hozzá volt kötve a kódexhez. 

Szabadjon végül megemlíteni, hogy a pécsi káptalan hiteshelyi működé
séről Janus Pannonius idejéből 14 oklevél maradt ránk. 

e) A világi papság 

A középkor folyamán Pécsett három plébánia működött: a Mindszentek-, 
a Szt. Bertalan- és a Szt. Benedek-plébánia az azonos nevű templomokkal 
kapcsolatban. A Mindszentek-plébánia a város ÉK-i falain kívül lakó híve
ket gondozta, a Bertalan-plébánia alá tartozott a belváros, a Benedek
plébánia és -templom helye még ma is ismeretlen. Talán a DNy-i falakon 
kívül eső település körzetében (a mai Jakováli Hasszán mosé elődjeként) 
kell keresnünk. A XVIII. századtól kezdve a helyi hagyomány a Benedek
templomot a Citrom utca elején állott nagyobb romokkal azonosította, a 
Benedek-név és a romok hatása alatt alakult ki a pécsi bencés kolostorról 
szóló legenda, melybe bele szőtték a középkori egyetem emlékét. Nézetünk 
szerint a Citrom utcában a karmeliták Szt. Lászlóról nevezett temploma 
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és kolostora állt, azonban a Benedek-templom lokalizálására az említett 
feltevésen kívül nem maradt ránk eligazító adat. Pedig e plébániatemplomot 
a források hatszor is említik, háromszor az 1332 34. évi pápai adójegyzék, 
egyszer-egyszer ezen kívül még 1332-ben, 1461-ben és 1464-ben. 

Véleményünk szerint ez a templom pusztult el az 1664. évi ostromkor és 
erre vonatkozik az 1665-ben kelt török rendelet a pécsi kádihoz: „Ali arpalik
kép, a pécsi szandzsák mitesarrifja, a szultáni táborba küldött mektubjában 
a raaja azon kérését tolmácsolta, hogy a Pécs városában az ellenség által 
felgyújtott régi templomot, dőre hitének és a templom régi állapotának 
megfelelően kijavíthassa. Ezt azzal a feltétellel engedi meg, hogy a templom 
a régi alapon és régi alakjában, saját köveivel és fájával építtetik föl, s _hogy 
a réginél nagyobb vagy magasabb se hozzátétel, se elvonás által nem lesz. 
Az építés ellenőrzésével a kádit bízza meg, akit szigorú büntetéssel fenyeget 
meg azon esetre, ha a fenti feltételeket nem tartja meg."26 

Az aránytalan nagyságú területek következménye, hogy az egykorú 
okmányokban legtöbbször a Bertalan-templomról és lelkészeiről esik szó. 
A templom a város központjában, a mai Széchenyi tér északi végében 
kelet nyugat irányban állt, híveinek száma volt a legnagyobb, következő
leg lelkészei nemcsak többet érintkeztek híveikkel, hanem szellemi téren is 
kiemelkedtek a vidéki papság fölött. A szellemi életre kifejtett hatásukra 

. még később vissza fogunk térni. Itt csak a templomban folyó hitélet rövid 
ismertetésén kívül a lelkészeket kívánjuk bemutatni. 

Jellemző ugyanis, hogy amíg a székesegyház 21 oltára kivétel nélkül mind 
az egyház régi szentjeinek emlékét őrizte, és amíg az Aranyos Mária-kápolná
ban a 8 oltár közül 6 a magyar szenteknek volt szentelve (István, Imre, 
László, Márton Erzsébet, Livinus holttestét állítólag Gentből Pécsre 
hozták ), addig a Szt. Bertalan-templom 12 oltára közül 6 hittitkoknak 
nevét viselte. Ha az előbbieket személyi kultusszal lehet illetni, akkor az 
utóbbinál a devotio moderna látszik előtérbe nyomulni. A hittitkok kultusza 
mögött mindlg ott lappang egy aktuális probléma, melyet a kor vagy vita
tott, vagy kedvencének vallott. Ilyen például a Pieta, vagy a Ferdős Mária 
tisztelete. 

A pécsi káptalan hiteshelyi működése kapcsán a kanonokokon kívül 
egyedül a Bertalan-templom vezetőit találjuk olykor a hivatalos kiküldöt
tek között, a _másik két plébánia rektorai legfeljebb mint tanúk fordulnak 
elő. Szilády Aron kutatásai szerint a Sermones dominicales című hatalmas 
beszédgyűjtemény is ehhez a plébániához kapcsolódik, mert ezek valószínü 
szerzője Mohácsi Dénes, egyben ennek a plébániának volt a lelkésze. 

Janus Pannonius idejében a következő lelkészekkel találkozunk a Ber
talan-templommal kapcsolatban: 1442. Mohácsi Mihály rektor, 1456. György 
oltárigazgató, 1458. Simon oltárigazgató, 1467. Balázs, Briccius, Gergely 

oltárigazgatók, 1489 előtt Mihály rector, 1489. Mihály oltárigazgató, 
1489. Mohácsi Dénes rector, 1493. András rector. 

28 FEKETE LAJOS: Berlini és drezdai gyűjtemények török levéltári anyaga. Levéltári 
Közlemények 1929. 91. 
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f) A pécsi szerzetesek 

Az előzőkből az tűnik ki, hogy Janus Pannonius a pécsi papságtól és 
kanonokoktól, ha nem is tátongott köztük még szakadék, nem kapott ösz
tönzést, serkentést további munkára, sőt még tapsot sem, amire pedig 
nagyon vágyakozott. Még kevésbé várhatjuk ezt a szerzetesektől, akik 
szabályzataik értelmében inkább elfordultak a világtól, inkább a középkori 
írók és egyházatyák munkái, mint a klasszikus írók remekei iránt érdeklőd
tek. Viszont az is igaz, hogy a szerzetesek szervezeteik révén nem voltak 
annyira szűk határok közé szorítva, mint az egyházmegyei papság, meg
fordultak az egyházmegye határain kívül is, sőt a külfölddel is élénkebb 
volt az összeköttetésük, és maguk is sokat jártak külföldön. Tagjaik közül 
sokan egyetemet végezteK, többet tapasztaltak, szellemi vonatkozásban is 
mozgékonyabbak voltak. A XV. század, amikor a korábbi szerzetesi esz
mény szétesőben volt, bizonysága annak, hogy a szerzetesek nagyon is 
érdeklődtek az új eszmények és gondolatok iránt. A humanista gondolat 
terjedése Pécsett is kitapintható, de nincs írásos adatunk arra, hogy a pécsi 
szerzetesek szorosabb kapcsolatba kerültek volna Janus Pannoniusszal. 
Ezért a következőkben nem a kapcsolatot keressük, hanem a szellemi lég
körre kívánunk rámutatni, mely a püspököt körülvette, amikor Pécsre 
érkezett és itt tartózkodott. 

A dömések életére jellemző, hogy Harsányi András27 kutatásai szerint 
az 1475 1525. évek között a pécsi rendház 23 rendtagot neveltetett kül
földi egyetemeken, kiket később mint lektorokat saját konventjükben alkal
maztak, részben pedig studium particulare néven szervezett iskoláikban 
a rendtartomány növendékeinek kiképzésében. A pécsi studium particulare 
számára írhatta Veresmarthy Ipoly 1431 32-ben kódexét, erre az iskolára 
célzott az említett kódexnek ez a megjegyzése: „Hoc opusculum ... ad 
petitionem pauperum sacerdotum et filiorum meorum scholarium collegi.' '28 

Tudomásunk van arról is, hogy ebben a konventben könyveket is másoltak, 
így 1467-ben Lyrai Miklós Postilláit, melyre Csapodi Csaba hívta fel 
figyelmünket. 

A Ferenc-rendieknél Igali Fábián, pécsi gvárdián,29 majd tartomány
főnök 1454-ben hozott intézkedése művelődési szempontból nagy jelentő
ségű: szervezzen minden nagyobb rendház iskolát, melyből évenként 2 - 2 
növendéket küldjenek ki olyan helyre, ahol egyetem van. Voltak, akik 
e nyilatkozatból arra következtettek, hogy 1454-ben már nem működött a 
pécsi egyetem. Igali elsősorban teológiára gondolt, ilyen valóban nem 
működött Pécsett, és éppen ennek a hiánya keltette Igaliban a gondolatot, 
hogy teológiai karra küldje növendékeit. Egyébként ez a nyilatkozat iga
zolja, hogy a magyar ferencesek is törekedtek a magasabb tudományok 
megszerzésé!e. 

A pécsi Agoston-rendi remeték egykorú priorja, Bertalan is olasz egye
temen végezte tanulmányait, és az 1477-ben hozzá intézett rendi nagykáp-

27 liARSÁNYI ANDRÁS: A domonkosrend Magyarországon a reformáció előtt. Deb
recen 1938. 

28 PETROVICH EDE: Veresmarthy Ipoly pécsi kódexe. ItK 1968. 672. 
29 HORVÁTH .JÁNOS: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Bp. 1931. 115. 
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talani utasítás, hogy a nagykáptalan fenntartja magának továbbra is a 
promotiones ad gradus, azaz a tudományos fokozatok elnyeréséhez szük
séges engedély kiadását, jelzi, hogy ez a rend is tág kaput nyitott az újabb 
tudományoknak és korszellemnek.30 Egyébként a rend későbbi története 
'.1' refo~mációban v}~elt nagy szerep~ (L!1ther Márton, Rotterdami Erasmus) 
1gazolJa, hogy az UJ szellem mennyire athatotta ennek a rendnek a tagjait. 

Talán még hatásosabb bizonyítékot nyújt a karmeliták házának pécsi 
~örté~ete. Bár egyelőre csak a pécsi ház priorjainak életrajzi adatait ismer
Jük kivonatosan az 1404. évtől kezdődően az 1527. évig bezárólag, de ez is 
bizonyítja, hogy tagjai világlátott, egyetemet végzett emberek voltak. Íze
lítőül bemutatjuk a pécsi házfőnökök névsorát Janus Pannonius idejéből, 
kiemelve minden egyes személynél, mikor tartózkodott Pécsett, hol végezte 
tanulmányait és előzőleg hol teljesített szolgálatot:31 

Heublein .Jakab 
Parchanter .János 
Hanbach Ulrich 
Schwanfelder .János 

Ducis .János 

Óurrificis .János 

1451-60 
1460- 62 
1462- 67 
Í461- 71 
1475- 84 
1471- 73 

1473- 75 

? 
Bamberg, Wien 
Toulouse 
Wien 

Neustadt 
Mistelbach, :j3uda 
Buda 

Buda 
Ravensburg, 
Nürnberg, Bamberg 
Wien, Privigye 

A fölsorolt tények hatására nem lehet kétséges, hogy Pécs a XV. század 
második felében szellemi élet. tekintetében már nem volt középkori város, 
benne a humanizmus talaja már elő volt készítve. Ha ennek ellenére nem 
tudunk több írásos dokumf'ntumot fölmutatni Janus és a pécsi szerzetesek 
kapcsolatáról, annak oka a források hihetetlen mérvű elpusztulásán kívül 
az,· hogy a püspök nem foglalkozott behatóbban lelkipásztori ügyekkel, 
ezeket segédpüspöke végezte. Egyébként is Pécs számára nem küzdőtér, 
hanem üdülőhely volt testi betegségének és lelki lehangoltságának az orvos
lására. 

g) A világiak 

Sajnálatos, hogy Pécs és Baranya közigazgatási vezetőinek és a Pécs 
környéki nagybirtokosoknak, a Garáknak, Ujlakiaknak, Kórógyiaknak, 
a szekcsői Hercegeknek életrajzi adatai között nem találtunk egyetlen egy 
részletet sem, mely Janus Pannoniusra utalna. A püspök részvétele a vadá
szaton, az 1460. évi siklósi egyezkedésen Mátyás és Szilágyi között, az 
1467. évi trinitási megyegyűlésen, mutatja, hogy nem zárkózott el a világi 
hatalmasoktól, viszont alig hihető, hogy ne keresték volna a vele való talál
kozást, már csak nagy befolyása miatt is a királyi udvarnál. Ha a sokszor 
óhajtott tapsot nem is várhatjuk el tőlük, lelkületüknél fogva talán közelebb 
állottak hozzá, mint a világi papok vagy éppen szerzetesek. Meggyőződé
sünk, nem ők voltak némák, hanem az idők folyamán elnémultak a források, 
melyek e kapcsolatról tanúskodhatnának. 

30 PETROVICH EDE: Új magyar vonatkozású adatok a XV. századból egy római 
levéltárban. Filológiai Közlöny 1970. 1. sz. 

31 ADALBERT DECKERT: Die Oberdeutsche Provinz der Karmeliten nach den Akten 
Ihrer Kapitel von 1421- 1529. Róma 1961. 
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4. Janus Pannonius piispöki tevékenysége 

Vespasiano Bisticci32 jegyezte föl azt a jelenetet, amikor Janus kézbe 
véve Plótinosz munkáját azt három órán keresztül olvasta anélkül, hogy 
figyelmét valami is elvonta volna. Mikor az olvasást befejezte, odafordult 
Vespasianóhoz és mondotta: „Se volete sapere quello che fa il vescovo di 
Cinque Chiese in Ungaria, sappiate che egli traduce Plotino platonico ed 
atteso alle cure del vescovado non attende ad altro." (Ha tudni akarja, 
mit csinál a pécsi püspök Magyarországon, tudja meg, hogy fordítja Plóti
nosz platónikus munkáját és kizárólag a püspökség ügyeivel foglalkozik.) 

Püspöki elfoglaltságára Janus máskor is hivatkozott, és ez arról tanús
kodik, hogy nem minden ügyet engedett át segédpüspökének, hanem ha 
szerét ejthette, maga is vállalt ilyen munkakört. Igaz, ez a vállalkozás első
sorban fölfelé, magasabb fórumokhoz irányult, de nem kizárólag, mert van 
olyan adatunk is, hogy papjainak a javadalomcseréjét maga intézte. 

Sajátos játéka a sorsnak, hogy Janus Pannonius egyik első püspöki tevé
kenysége az egyházmegye és Pécs legnagyobb büszkeségére, a székesegy
házra irányult. Nem építkezésről vagy díszítéséről van szó, hisz szilárdan 
volt megépítve, és a később előbukkant festmények tanúsága szerint olyan 
díszesen volt kialakítva, hogy még az építkezni szerető reneszánsz sem 
kívánt azon sokat igazítani, hanem arról, hogy a püspök éppen a székes
egyházat állította be országos cél, a török elleni háború szolgálatába. Hogy 
nem más templomra, például az esztergomi vagy a székesfehérvári templom
ra esett a választás, hanem a pécsire, mutatja, hogy a gondolat mögött a 
székesegyház hírneve és Janus szívügye húzódik meg. Ismeretes, hogy Janus 
már Ferrarában hangoztatta a török elleni háború sürgetését. Mikor haza
jött, e cél érdekében dolgozott Mátyás udvarában, és a király megbízásából 
később még a pápa előtt is szorgalmazta ezt a tervet. A székesegyház szá
mára 1462. július 15-én kelt búcsút engedélyező pápai bullában33 az indok
lási sorokban ugyanazon gondolatok tűnnek elő, melyekkel 1465-ben a pápa 
előtt tartott beszédében, majd leveleiben és költeményeiben is sokszor 
találkozunk. Hivatkozik a bulla Konstantinápoly elestére, a rabságba hur
colt hajadonok, gyermekek, nők szörnyű sorsára, Mátyás királynak sok
szoros áldozatára és érdemeire, főként pedig arra, ha Magyarország, mely 
a Nyugat védőbástyája, elbukik, nyitva áll az út a török előtt egész Európá
ba. Hogy a vállalkozás sikerüljön, a pápa teljes búcsút engedélyezet t azok
nak, akik a pécsi székesegyházat Úrnapján és Péter-Pál ünnepén megláto
gatják és a szokott föltételeken kívül a török elleni hadjárat céljára a temp
lomban elhelyezett perselybe négy forintot adományoznak. Hogy visszaélés 
ne történjen, bizonyára Janus teijesztette elő a bullában kitett pénzkezelési 
szabályzatot: a perselynek legyen három kulcsa, 1 1 a káptalan által ki
jelölt két embernél, a harmadik pedig a püspöknél. Az összegyűjtött pénz 
kizárólag a török elleni hadjárat céljaira fordítandó Széchy Dénes esztergomi 
érsek hozzájárulásával. 

Székesegyházunk máskor is kapott búcsúkat, itt azonban feltűnő, hogy 

32 ÁBEL: i. m. 225. 
33 KOLLER: Historia [V. 91. 
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nincs kitéve az „annuatim" szó, azaz hogy a búcsú minden év említett 
napjain elnyerhető. Kézenfekvő a gondolat, hogy az engedélyezés csak egy 
alkalomra szól, és ez fokozni látszik az engedély jelentőségét. Még feltűnőbb, 
hogy a bulla nemcsak hazai, hanem külföldi zarándokokra is számít, mert 
az engedély „personis tam dicti Regni Hungariae quam etiam aliis unde
cunque advenientibus" szól. A bulla július 15-én kelt, tehát a búcsú és a 
vele kapcsolatos ünnepség csak a jövő év, 1463 kora nyarán lehetett esedé
kes. Indokolt a föltevés, hogy ez alkalommal a püspök is Pécsett tartóz
kodott. Tehette ezt annál inkább, mert ez év májusában maga a király is 
Pécs közelében, Bátán tartózkodott. 

Az 1464. évben kelt királyi adománylevél mögött nem kereshetjük Janus 
Pannonius kezdeményezését, mert ez királyi elhatározásból eredt, noha 
bőségesen történik benne hivatkozás a püspöknek Mátyás király érdekében 
kifejtett szolgálatára. Ezekre való tekintettel a király Janusnak és minden
kori utódainak átadta az egyházmegye területén található arany-, ezüst-, és 
más fémbányák föltárási és fölhasználási jogát a nagyváradi egyháznak 
adott szabadságlevél mintájára.34 Rejtély ez az adomány, és nem tudunk 
másra gondolni, mint az egykori Vas-hegy (Mons ferreus), azaz Pécsvárad 
környékén sejtett vasérc fölkutatására. E hegy emlékét ma Vasas nevű 
község őrzi Pécs mellett. · 

Továbbra is rejtély a kérdés, mi volt az a súlyos ügy, aminek elintézését 
Janus még 1464-ben II. Pius pápától kérte és kieszközlését Piccolomini 
Jakab bíbornokra bízta. Utóbbi ugyanis 1465. január 5-én kelt levelében 
arra hivatkozott, hogy II. Pius pápánál még elérhette volna ügye elintézé
sét, de a pápa meghalt, utódánál meg nem merte azt szóvá tenni. Ígérte 
azonban, hogy mindent el fog követni az ügy érdekében. 

Az 1465. évi követjárás (februártól - júniusig) hivatalos kiküldetés volt 
a török elleni hadjárathoz szükséges pénzek előteremtésére, de Janus ez 
alkalommal privát ügyeit is előterjesztette az illetékes fórumok elé. Sajnos, 
az idevonatkozó supplicatiók eredeti szövegét nem ismerjük, így egyedül 
Fraknói tudósítására támaszkodhatunk: „Ugyanakkor (1465-ben) a pécsi 
püspöknek a tizedperekben való bíráskodásra joghatóságot engedélyezett 
(a pápa), fölhatalmazást adott, hogy a pécsi pálosokat, kik botrányos élet
módot folytatnak, reformálhassa és a zágrábi püspökség bizonyos jószágait, 
melyek az ő kezébe jutottak, azon a címen, hogy a püspökség birtokainak 
bitorlóktól való visszaszerzése érdekében sokat fáradozott és nagy költségei 
voltak, megtarthassa. A Ferrarában tanuló Garázda Péternek .. . engedélyt 
adott, hogy szerzetes javadalmat elnyerhessen. "35 Állításának igazolásául 
Fraknói a következő forrásokat jelölte meg: „Az 1465. május 19-28 közt 
elintézett supplikációk sorozata a Vatikáni Levéltárban. Supplicationes 
Vol. 810. folio 53., 56., 117., 119., 122., 129." 

Fraknói írása kötelez, mégis meg kell jegyeznünk, hogy valami tévedés 
csúszott bele a szövegbe. Pécsett ugyanis nem éltek pálosok abban az idő
ben. Vagy talán Patacsra, Bajcsra gondolt a forrás, vagy pedig valamely 
más pécsi szerzetesház lakóiról van szó. A tizedügy talán a pécsi káptalan 

34 I. m. ll3. 
35 FRAKNÓI VILMOS: Mátyás király magyar diplomatái. Századok 1899. 778. 
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és várnai perjel közti viszályra vonatkozik, bár ez már 1461-ben is szóba 
került. Garázda Péter sem szerzetesi javadalmat kapott, hanem pécsi 
kanonokságot. 

Mátyás király megbízásából e követség kapcsán terjesztette elő Janus a 
pozsonyi egyetem létesítésére irányuló kérelmet és ennek engedélyezését is 
magával hozta. Jogosan fölmerül a kérdés, Janus miért nem sürgette akkor 
a pécsi egyetem kiegészítését, ha az akkor csonka volt, illetve miért nem 
szorgalmazta a régi egyetem visszaállítását, ha az időközben megszűnt. 
Ezúttal sem változtathatunk korábban is kifejtett nézetünkön, bár írásosan 
és perdöntően bebizonyítani nem tudjuk, hogy az I. Lajos király által alapí
tott régi egyetem Janus Pannonius idejében is működött, noha csonkán. 
Janus beláthatta, hogy Pécs helyzeténél fogva nem alkalmas egy modern 
egyetem befogadására: közel fekszik a törökhöz, ezért külföldi tanárok és 
tanulók nem szívesen jönnek Pécsre; Pécs nem volt országos központ. 
Ezért meghajolt Mátyás, illetve nagybátyja, Vitéz János akarata előtt, 
akik a jelek szerint az egyetem helyéül az ország fővárosát, vagy pedig, 
hogy Vitéz gyakorolhassa kancelláriai jogát, az ő egyházmegyéjének terüle
tét jelölték ki. Buda nem tartozott. az esztergomi érsekség alá, Esztergom 
jelentéktelenebb város volt az egyházmegyében. Ezért eshetett a választás, 
esetleg külpolitikai szempontokon kívül, Pozsonyra. 

A pécsi káptalani levéltár fasc. 31. nr. 2. jelzet alatt őriz egy fél oklevelet, 
mely ma már annyira elmosódott, hogy olvasni sem lehet, de amelyen még 
ma is megvan a viaszpecsét, benne Janus Pannonius gyűrűs pecsétjének 
lenyomatával. Egy korábbi leltár a következőket írta az okmányról: 
„Johannis Episcopi Quinqueecclesiensis diploma, quo vineae cuidam in 
promontorio villae episcopalis Kezew (Kesző) sitae libertatem a nonis, 
decimis, akonibus aliisque exactionibus concedit. 1469." (János pécsi püs
pöknek oklevele, mellyel a Kesző nevű püspöki birtok egy szőlőjének men
tességet ad a kilenced, tized, a boradó és más fizetségi kötelezettségek alól. 
1469.) Az oklevelet Koller nem említi, jele ez annak, hogy a káptalan azt 
csak később szerezte meg. Az oklevél keletkezésének körülményeiről semmit 
sem tudunk. A pecsét az, amely a Janus Pannonius jubileumi év alkal
mával jelentőssé teszi. 

A pecsétgyűrű által benyomott címer nagyon pici, de nem annyira, hogy 
nagyítóval ki ne lehetne venni rajzait. A rajz mindenben megerősíti Balogh 
Jolán állítását, hogy Janus Pannonius ugyanazt a címert használta, mint 
Vitéz János. Arannyal és kékkel vágott pajzs; fönt jobb felé lépő oroszlán, 
lent ezüst liliom egy-egy hatágú csillagtól körülvéve. 

Noha már érintettük, de ezúttal is meg kell említenünk, hogy a később 
püspöki nyaralóként szereplő Nádasd falut is Janus Pannonius szerezte 
meg. 1470. június 5-i kelettel II. Pál pápa hozzájárult, hogy János püspök 
egy patacsi birtokrészt elcseréljen a falakon kívül, a mai Zidina környéken 
álló domonkos rendi apácák egy pécsi birtokával. Továbbá, hogy eladja a 
Pécs melletti Megyer birtokot, és ennek áráért megvásárolhassa Nádasdot, 
érintetlenül hagyva a pécsi Szent Móric-kápolna javadalmazására lekötött 
részt. Kérdéses lehet ugyan, hogyan került Nádasd az apácák kezére, amikor 
az 1235. évi birtokadomány szerint ez a hely is beletartozott abba a határba, 
melyet II. Endre király juttatott Bertalan pécsi püspöknek jutalmul aragó-
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niai útjaiért. Annyi bizonyos, hogy a mai Mecseknádasdról van szó, nem 
pedig a Hosszúheténytől délkeletre fekvő egykori Nádasdról, melynek 
emlékét ma is őrzi a Nádasdi part nevű elnevezés. Ez a Nádasd ugyanis az 
okmányok szerint mindig a pécsváradi apátsághoz tartozott. Ismerve 
Nádasd gyönyörű környékét talán nem túlzás, ha a vétel mögött Janus 
Pannonius természetszeretetét gyanítjuk. Aki verseiben annyi sort tudott 
szentelni a hűs patakoknak, erdőknek, dalos kis madaraknak, aki a sólyom
vadászatról három költeményt is írt, arról föltételezhető, hogy Nádasdra 
gyakran kirándult, azt megszerezte, és ott fogamzott meg benne a vad
kanról és a szarvasról írt elégiája. 

5. Pécs Janus Pannonius idejében 

Pécs város középkori területe részben a ma még fennálló, és pontosan 
megállapítható, még a XIII. század végén épült városfalak menetéből 
könnyen meghatározható. Ezzel nem mondjuk, hogy Janus Pannonius 
idejében a lakosok kivétel nélkül a falakon belül laktak, hisz tudomásunk 
van az extra muros, a falakon kívüli településekről is. Sőt éppen a XV. 
századból maradt ránk a legtöbb adat, melyek a falakon kívüli településeket 
igazolják. Így a Mindenszentek-templomot 1442-ben és 1490 körül, a Cor
pus Christi-kápolnát - nézetünk szerint a mai Kálvária helyén - az 1421„ 
1423„ 1424. és 1429. években extra muros, 1395-ben pedig in montibus 

. (a hegyekben) megjelöléssel emlegetik. A domonkos rendi apácák Szent 
Lélekről elnevezett kolostora - a mai Zidina környékén - 1461-, 1482- és 
1500-ban szintén extra muros helymeghatározással fordul elő. 

Sokkal fogósabb kérdés Pécs lakosai számának meghatározása. Egykorú 
adatok hiányában csak madártávlatból tudjuk a kérdés megoldását meg
közelíteni. Az egyik kiindulópont az 1554. évi defter, a másik az 1722. évi 
pécsi telekösszeírás. 

Az 1554. évi defter36 külön tünteti föl Szabolcsot, Magyarürögöt és Me
gyert. Tehát ezeket nem számítja Pécshez. (Hasonlóan jár el az 1695. évi 
pécsi összeírás, mely azonban Pécshez tartozónak tünteti föl Meszest és 
Munkádat, a mai Piri csizma környékét.) Tehát Pécshez tartozott a Belváro
son kívül a Mindenszentek-templom környéke, a mai Budai külváros, ter
mészetesen sokkal kisebb településsel és a Szigeti külváros. Nevezett defter 
Pécsett összesen 275 adózót mutatott ki. Ha a Városmalom elnevezésű 
mahallet a Budai külvárossal és a Mindenszentek környékével, a második 
Ferenciek városrészt és a Mohamedán cigányok testületének nevezett tele
pülést a Szigeti külvárossal azonosítjuk, akkor azt látjuk, hogy a defter 
a külvárosokra 51 + 39 + 15 = 105 adózót számított. Következőleg a 
Belvárosra 170-et. Vagyis a Belvárosban a lakosság 62, a külvárosokban 
38%-a lakott. 

A defter a városrészeket a következő rendben sorolja föl: Szent Ferenc, 
Kis utca, Szent László, Kőhid utcai, Szent Tamás, Nagy utcai, Német 

36 KÁLDY-NAGY GYULA: Baranya megye XV. századi török adóösszeírásai. Bp. 
1960. 13. 
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utcai, Fazekas utcai, Piac utcai, Városmalom utcai, Szent Mária utcai, 
Szent Ferenc utcai városrész és a Mohamedán cigányok testülete. A fel
sorolásból az tűnik ki, hogy az összeírás a Ferenciek templománál kezdő
dött, folytatódott a Jókai téren, a Citrom utcán, 1,1. Siklósi utcán, majd a 
Munkácsy utcára tért át. Ebből az tűnik ki, hogy a Kossuth tér sem volt 
egészen lakatlan, amint azt az 1722. évi összeírásból és a mai állapotból · 
gondolni lehetne. A város tengelyét akkor is a Sallay- Kossuth utca alkotta, 
de a lakosság zöme az északkeleti negyedben élt. Az északnyugati negyed
ben, a vár előtt akkor is nagy volt a lakatlan terület. De számunkra egyelőre 
az a fontos, hogy a defter szerint a lakók 62%-a a Belvárosban, 38%-a a 
külvárosokban helyezkedett el. 

A számszerűség pontosabb megállapításához még messzebbre kell vissza
mennünk, a város 1722. évi telekkönyvéhez.37 Kiindulunk abból a feltevés
ből, hogy a fölszabadulás után 36 évvel Pécs niár rendezettebb viszonyok 
között élt. Az egykor elhagyott telkeket mások foglalták el, de csak annyi
ban, amennyiben a telkek száma ezt megengedte. A telekkönyv szerint 
1722-ben Pécsett volt összesen 770 telek. Ebből a Belvárosba esett 472 
(402 beépített, 70 be nem épített telek), a külvárosokra 298. Azaz a Bel
városban lakott a népesség 63, a külvárosokban 37%-a. Ha minden egyes 
telekre (nem családra) 7 személyt számítunk, akkor Pécs lakossága összesen 
5390 volt. Ebből a Belvárosra jutott 3304, a külvárosokra 2086. Ezt az 
adatot visszavetítve a XV. század végére, azt kell mondanunk, hogy Pécsett 
akkor kereken 5500 lélek élt. 

Ha ezt a számot összevetjük a Kovacsevics38 által föltüntetett városok 
1495-re vonatkozó adataival, akkor a számítás helyessége ellen fölmerülhető 
kétség is elhalványul. :((ovacsevics szerint ugyanis az említett időben 
:Budának 8000, Pestnek 7000 - 8000, Pozsonynak 4300- 4800, Kolozsvárnak 
.5000 - 5200, Sopronnak 3500- 3700, Bártfának 3500, Eperjesnek2000 - 3000 
lakosa volt. E városokhoz viszonyítva Pécs 5500 lakosa nem túlméretezett. 
Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ugyancsak Kovacsevics számítása 
értelmében Baranya volt az ország legnépesebb megyéje: 909 helyiségében 
volt 15 018 porta. Ha népesség tekintetében Baranya az ország élén állt, 
akkor nem lehet csodálni, hogy annak központja, Pécs is, az ország leg
népesebb városai közé tartozott. 

A város világi rendeltetésű épületeiről kevés adat maradt ránk. Az 1722-
ben említett Várostorony a mai Tanácsházközben is már a középkorban 
épülhetett. A város északi oldalán bányászott kövek nemcsak házak építésé
hez szolgáltak anyagul, hanem jutott belőlük arra is, hogy az utcákat ki
kövezzék. Az egyházi épületek közül csupán a karmeliták kolostora és 
temploma a mai Citrom utcában épült a XV. században. A többi templom 
mind a középkor alkotása. 

Mindezen épületeket messze fölülmúlja korban, nagyságban és jelentőség
ben a pécsi vár, benne a püspöki palota és a székesegyház a körülötte emelt 
kápolnákkal, épületekkel. 

37 Baranya megyei Levéltár. Grundbuch. 
38 KovACSEVICS JózsEF: Magyarország történelmi demográfiája. Bp. é. n. 96. 
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A pécsi várról talán nem is szabadna szólnunk mindaddig, amíg a most 
folyó ásatások be nem fejeződtek. Bár a vár egyes részleteiről teljesen új 
adatokat kaptunk, lényegében még ma is elfogadott az a nézet, hogy a vár
nak az az alakja, melyet ismerünk: déli két sarkán 1- 1 barbakán, az északi 
belső árokfalon bástyák, leszámítva a romantikus átrendezést, föltöltést, 
Kinizsi Pál nevéhez fűződik. A déli várfal fölött kimagasló egykori kapuvédő 
torony őrizte Hampó Zsigmond püspöknek, Janus Pannonius ut ódának 
(1473 - 1505) címerét, rajta az évszám: 1499. A Kinizsi-féle megerősítés nem 
jelenti, hogy korábban nem vette a várat árok körül. Alig hihető ugyan
is, hogy addig csak a belső várfal védte a várat. Hauy térképvázlata és a. 
helyszínen látható részletek alapján pontosan rekonstruálható a vár rend
szere. De ez csak a XV. századi, és nem a Janus Pannonius korabeli álla
potot mutatja. 

A püspöki székház 1965. évi tatarozása nem hozott felszínre olyan rész
leteket, melyek alapján biztosabban lehetne megközelíteni a palota kialaku
lását, illetve jelen esetben válaszolni a kérdésre: milyen volt Janus P anno
nius idejében a püspöki palota. A falak némasága következtében, eltekint ve 
a várnak Kinizsi által történt kifejlesztésétől, csak Hauy, francia mérnök 
1700 körül készült két vázlatára, a palota egyik részén a XVIII. században 
még meglevő Szathmáry-címerre, Kálnói András püspök (1445- 1455) 
néhány levelének záradékára, a keleti szárny földszinti udvarán láthaté> 
gótikus ablakra és végül a déli szárny keleti végén, a padláson ma is meglevő 
csúcsíves ablakkeret tudósítására támaszkodva tudunk a kérdéshez hozzá
szólni. 

a) Hauy keresztmetszetéből az tűnik ki, hogy a déli szárny már 1700 
körül is egyemeletes volt és ennek közepén keskeny folyosó húzódott, 
mint ma . 

b) Az ugyanakkor készült alaprajz szerint a déli szárny csupán a Sötét 
folyosó végéig volt kiépítve. Közte és a mai levéltári torony között még 
nem állt épület. Annál fontosabb azonban, hogy az alaprajz már jelzi a. 
levéltári tornyot, tehát ez már állt 1700-ban. Feltűnő, hogy a Sötét folyosé> 
északi oldala mentén levő épület, a mai konyhák helye, két önálló tömbből 
állt, melyeket egymástól egy elég széles bejárat választott el. Az alaprajz 
arról is tanúskodik, hogy akkor már ki volt építve a keleti és északi szárny is, 
nyitva hagyva a kérdést, emeletesek voltak-e ezek vagy földszintesek. 
Nem hallgathatjuk el, hogy az alaprajz szerint a palot a udvarának közepé
ből egy patakocska csordogált, nem t udni azonban, itt volt-e a forrása is. 
vagy pedig a Petrezselyem utcai forrásból vízvezetéken át folyt eddig a víz. 
Janus Pannonius ugyanis többször emleget hűs fák között folydogál(), 
patakot. 

Föltételezve, hogy a török nem vált oztatott lényegesen a palotán, azt kell 
mondanunk, hogy az 1700 körüli állapot tükrözi a török előtti állapotot. 
Ez azonban még nem jelenti, hogy Janus Pannonius idejében is ez volt a. 
helyzet. Koller a tanú rá ugyanis, hogy az ő idejében az emeleti kápolna. 
ajtaja fölött Szathmáry címere volt látható, és ebből joggal következtetett 
arra, hogy az épületnek ezt a szakaszát Szathmáry épít tette. Mivel a szóban 
forgó kápolna egy 1778. évi leírás szerint az emeleten, a mai lépcsőház 
helyén állott, fölmerül a kérdés, Szathmáry nevéhez fűződik-e a Sötét 
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folyosó északi oldala mentén húzódó két tömb építése, vagy csak emeletet 
húzott a két tömb fölé. Mivel a portásszoba északi falában ma is láthatók 
hatalmas kváderkövek, tehát a palota ősi magja itt lehetett, ennek követ
keztében arra gondolunk, hogy Szathmáry csak emeletet húzott az ősi 
földszintes ház fölé. Tény azonban az, hogy a déli szárny emeletét nem 
Szathmárynak kell köszönnünk, mert ez esetben címere nem a kápolna 
ajtaja, hanem a bejárati kapu fölött díszlett volna. 

e) A déli szárny emeleti kialakítását inkább Kálnói András püspöknek 
tulajdonítjuk (1447 - 1455), mert 1447 - 1455 között írott négy levelét így 
keltezte: Datum in palatio nostro Episcopali. Szavaiból dicsekvést vélünk 
kihallani, és jelzését annak, hogy közvetlenül a nevezett idők előtt a palotán 
nagyobb szabású változás történt. Mivel a várfallal eszközölt kapcsolatot, 
tehát az emelet kialakítását a padláson látható csúcsív hatása alatt még 
korábbi időre datáljuk, úgy véljük, hogy a dicsekvés mögött a mai állapot 
kialakulását kereshetjük. Korábban ugyanis ezen a szakaszon. két alacso
nyabb emelet állhatott, ezért arra gondolunk, hogy Kálnói András idejében 
a két kisebb emeletet egyemeletessé alakították át. 

Janus Pannonius idejében tehát ez volt a helyzet: az északi szárny föld
szintes volt, a keleti szárny egyemeletes, a déli szárnyon a Sötét folyosó 
feletti szakaszon egyemeletes, míg a Sötét folyosó északi oldalához két 
földszintes épület csatlakozott. 

Meg kell még említenünk, hogy a· déli szárny emeletére annak nyugati 
végéhez kapcsolt lépcsőkön lehetett följutni. 

Janus Pannonius nevéhez talán egyetlen egy építkezés fűződik, a mai 
levéltári torony kialakítása - csillagászati megfigyelések céljából. 

A püspökvár délnyugati sarkán ma is áll egy háromemeletes torony, mely 
ma a püspöki levéltárat őrzi. Déli és nyugati fala rá van építve a belső vár
falra. A Pataki Gosztonyi-féle rajz az 1686 körüli évekből a felső emeleten 
köröskörül nyitott erkélyt mutat, mely katonai megfigyelésre épp oly alkal
mas lehetett, mint csillagászati obszervációkra. Az előbbit nem tartjuk 
valószínűnek, mert megfigyelésre talán jobban megfelelt a székesegyház 
valamelyik nyugati tornya. Egyébként a torony ágyú befogadására teljesen 
alkalmatlan, és nem árul el semmiféle hadműveleti rendeltetést. 

Ismeretes másrészt, hogy mióta Janus Pannonius visszatért Olaszország
ból, szívesen és feltűnően sokat foglalkozott asztrológiával. Verseiben több
ször fordul elő asztrológiai utalás, talán éppen Mátyás király és Vitéz János 
hatására, kik mindketten pártolói voltak ennek a tudománynak. Mátyás 
volt az, aki a híres asztrológust, a raguzai Gazulo Jánost, udvarába hívta, 
és vele szoros összeköttetést tartott. Ez az asztrológus ismeretlen időben 
elküldötte Janusnak egyik csillagászati munkáját. A püspök levélben kö
szönte meg a figyelmet, jelezte, hogy nagy örömmel olvasta a művet, mely 
sok olyan kérdésre adott feleletet, amire másutt hiába keresett. Buzdította 
a szerzőt további munkásságra, egyben kérte őt, szerezze meg számára és 
költségére Ptolemaiosz rézkarikáit és más csillagászati eszközöket. Érdekes 
a kérés indoklása: Magyarországon ilyen eszközöket készíteni nem tudnak. 
„Ceterum rogamus vos quam diligentissime, ut armillas Ptolomei et alia 
i:ristrumenta, de quibus in opere vestro mentionem facitis nobis ad expensas 
nostras, isthic apud vos paranda et conficienda procuretis, quoniam nos 
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hic in Regno Hungariae scitos harum rerum artifices nullos habe-
111us."39 

A csillagászattal való behatóbb foglalkozás nyugodtabb légkört feltéte
lez. Ezért gondolunk arra, hogy az említett levelezés Pécsről indult ki és 
hogy a torony ilyen célra épült. Egyébként Janus Pannonius érdeklődését 
a természettudományok iránt tanúsítja De corporibus mathematicis c. költe
ménye is. 

Egykorú leírások hiányában a székesegyház állapotáról is csak következ
tetés után tudunk vázlatos képet rajzolni. Tudjuk, hogy 1345 előtt többször 
rongálta meg tűzvész, de 1367-ben, az egyetemalapító Vilmos püspök idejé
ben e rongálódásoknak már semmi nyoma. A jelzett időben ugyanis Vilmos 
püspök nem a templom sérült volta miatt panaszkodott a pápának, hanem 
a korábban elpusztult oklevelekben engedélyezett kegyelmi ajándékokat 
kérte tőle. Hogy a későbbi idők viharai sem rongálták meg a templomot 
katasztrofálisan, mutatják azok a festmények, melyek a székesegyház 1882. 
évi restaurálása során kerültek elő a vakolat alól. Szakértők e tizenhárom 
festményen nemcsak román és gót képeket ismertek föl, hanem XV. századit 
is, mint például a szinte teljesen épen megmaradt vitéz (Szent László?) 
képe. Említettük, hogy az 1462. évi búcsút engedélyező pápai bulla is azt 
a benyomást kelti, hogy a templom teljes pompájában ragyogott. Mert 
csak így volt méltó, hogy a zarándokokat, köztük külföldieket is, a városba 
vonzza. Oláh Miklós sem panaszkodott a templom sérült volta miatt, ellen
kezőleg, büszkén hirdette, hogy volt főnökének, Szathmáry püspöknek az 
épületein kívül a székesegyház Pécs legnagyobb híressége. 

Ezt a szép képet szinte egyetlen vonással törölni látszik Hampó Zsigmond 
püspök atyjának 1476-ban írt és 1477-ben a budai káptalan által átírt 
végrendelete, mely lelkére köti fiának, hogy minél előbb szenteltesse föl 
magát pappá, és mihelyt lehet, restauráltassa az elődei gondatlansága által 
destruált pécsi székesegyházat: . „Item rogo filium meum Sigismundum 
episcopum ecclesiae Quinqueecclesiensis, ut quantocius promoveatur ad 
sacros? clericorum ordines et faciat se consecrari in episcopum ac haberet 
pro se et pro me ecclesiam etiam cathedralem, quae plurimum per incura
bilitatem episcoporum destructa est, restauret novis structuris quanto 
magis poterit."40 

Az egymásnak ellentmondó források közt igazságot tenni ma már nagyon 
nehéz. Ha azonban arra gondolunk, hogy 1505-ben Jakab bencés a székes
egyház kifestésére kapott pápai engedélyt a konventen kívüli tartózkodásra, 
akkor inkább csak a belső felújítás állhatott Ernuszt (Hampó) bán szeme 
előtt. 

A székesegyház körül állott kápolnáknak, nevezetesen a Szt. Jakab- és 
Szt. Móric-kápolnának lokalizálására nincs perdöntő adat. A Móric-kápol
nát 1428-ban Henrik püspök (1421 - 1445) alapította azzal a feladattal, 
hogy benne prédikációkat tartsanak az eretnek mozgalmak ellen. Helyére 
vonatkozólag az okmányok csak a „prope ecclesiam" jelölést tartalmazzák. 
Véleményünk szerint a Szathmáry-épület déli végén a földszinten állhatott, 
a kapu közelében, hogy a hívek könnyebben elérhessék. 

a9 I. m. IV. 195. 
&o Zalai-oklt. II. 607. 

151 



6. Pécs városi jellege és kultúrája 

Ha a források gyér volta következtében nehéz volt a tömegüknél fogva 
érzékelhetőbb épületeket körülírni, még nehezebb a város belső életébe~ 
azok lelkébe bepillantani, akik az említett épületek falai között éltek. 

A városnak 5500 főre becsült lakója túlnyomórészt magyar volt. Laktak 
ugyan itt akkor németek is, sőt ezek egy „confraternitas" -ba is tömörültek a 
Bertalan- (ma Belvárosi) templom kötelékén belül, ahol 1460-ban egy 
okmány „altare Theutonicorum" -ról beszél. Számuk azonban elenyészően 
kevés lehetett, mert Huendler segédpüspök is arról panaszkodott, hogy nem 
talál a városban németül beszélő szolgát. Ugyanabban az időben a város 
polgársága a bíró vezetésével arra kérte a karmelita provinciálist, hogy a 
Pécsre küldött német házfőnököt hívja vissza a nyelvi nehézségek miatt. 
Az 1554. évi defterben sem találunk német nyelvil és nevil adózót. 

A város lakóinak foglalkozását látszólag három tényező szabja meg: 
a város határa, a Tettye patak mellé épült malmok és az egyházi központ. 

Mindenekelőtt meg lehet állapítani, hogy Pécs nem volt mezőgazdasági 
jellegű város akkor sem. Északi határa kizárólag szőlőművelésre volt alkal
mas, délre fekvő területe mocsaras volt, viszont keleti és nyugati határain 
túl falvak, illetve nagybirtokok következtek, melyek lakói maguk művelték 
meg a környező földeket. 

Pécs szőlőkultúrájának magas fokára már Istvánffy is rámutatott, mikor 
azt írta,.hogy a pécsi borokat Debrecenbe és Szegedre is elszállítják. A szőlé
szet terjedelmére vonatkozólag egyedül Pécs 1687. évi összeírása41 nyújthat 
tájékoztatást. Ennél a pontnál bizonyára még nagyobb joggal vetíthetünk 
vissza egy későbbi állapotot a XV. század végére azzal a megjegyzéssel, 
hogy a török nem a szőlő-, hanem inkább a gyümölcstermesztésre fordított 
gondot, tehát a későbbi terjedelem bizonyos mértékben tágítható. Nevezett 
összeírás Pécsett, Űrögöt nem számítva, 3334 kapás szőlőt mutatott ki, 
melyek 381 birtokos között oszlottak meg. Egy kapás szőlőt 200 négyszög
öllel számítva az egész terület 666 OOO négyszögölet foglalt el. Négyzet
méterre, illetve négyzetkilométerre átszámítva (200 négyszögöl= 720 
négyzetméter) az egész 24 négyzetkilométert tesz ki. Még ha az említett ok 
miatt ki is terjesztjük ezt a területet, be kell vallani, ez bizony nem sok. 
Ha hozzávesszük, hogy a szőlőtermesztés a mi vidékünkön nem kizárólagos 
munkakör, hanem csak mellékfoglalkozás egy másik életpálya mellett, 
akkor azt kell mondanunk, ez a mezőgazdasági ág nem határozta meg dör.
tően a lakók foglalkozását. Az azonban lehetséges, hogy akkor is voltak 
egyesek, akik a borral, illetve a borkereskedelemmel foglalkoztak, a bor 
kezeléséhez az átlagon felül értettek, és azt a távoli vidékeken értékesítették. 

Sokkal jobban befolyásolta a lakók életmódját a Tettye patak által föl
kínált vízienerg:ia. Oláh Miklós a Tettye patak mentén körülbelül negyven 
malomról emlékezik meg. Bizonyos, hogy ezek nem mind lisztes malmok 
voltak, hisz ilyen malom majd minden patak mentén állhatott a Mecsek 
lejtőjén, hanem kallósok, sőt szűcsök, tímárok műhelyei is. Hisz ezeknek 
volt igényük vízre. E műhelyek nem mind pécsi igényeket elégítettek ki, 

u OL U et C Fasc. 56. Nr. 41. 
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termékeiket elvitték a környező vidékre is. Ez a vonás tehát arról tanús
kodik, hogy Pécs elsősorban iparosok városa volt, ezek adták a városnak 
városi jellegét. Ha mindehhez hozzászámítjuk az egyházi központ által 
igényelt iparokat, akkor ezek az iparosok nemcsak az élet első szükségletei
nek kielégítésére szorítkoztak, hanem a finomabb ipar: asztalosok, ötvösök, 
szobrászok, kocsigyártók, esztergályosok termékeinek minőségi igényét is 
kiváltották. 

Oláh és Istvánffy nemcsak malmokról és borokról számoltak be, hanem 
vízvezetékről is, melynek kialakítása szinte mérnöki tudást is föltételez. 
Tanúságtételük megérdemli, hogy mindkettőjük szavait eredetiben idézzük: 
„Est hortus Episcopi ad Septemtrionale latus dicti montis - írja Oláh -
in quo scaturit fons, cuius fluor civitatem versus quadraginta circiter molas, 
ex ordine circumagit. Erumpunt et alii ex montis latere fontes, quorum 
per canales diductione civitas reficitur." („A város északi részében van a 
püspök kertje, hol egy forrás fakad, melynek folyása a város irányában 
körülbelül negyven malmot hajt. A hegynek más pontjain is fakadnak forrá
sok, melyeknek csöveken vezetett vize a várost táplálja.") Istvánffy sze
rint: „Amoenitat et tamen situs et decursu fontium et rivulorum perpetuo, 
qui per tubes et syphones derivati et inducti, urbem salubrioribus aquis 
fecundant et rerum omnium victui necessariarum abundantia inter primas 
Pannoniae civitates censetur. Nam praeter annonae cuiusliber copiam et 
vilitatem ac praestantissimi vini uberrimum proventum, quod ad longin
quam regiones et Segedinum et late patentem Debrecinii planitiem effertur." 
(„Kellemes fekvése, forrásainak és patakjainak állandó lefolyása révén, 
melyek a városba csöveken keresztül vezetve azt egészséges vízzel látják el, 
valamint a megélhetéshez szükséges anyagok bősége és olcsósága miatt 
Pannónia első városai közé számítják [Pécset]. Mert mindennemű gabona 
bőségén és olcsóságán kívül rengeteg kiváló bort termel, melyet Szegedre 
és Debrecen síkságára is elszállítanak.") 

A vízvezeték Pécsett tehát nem a török kultúra jele, létezett az korábban 
is, sőt az ismételten előkerült római vízvezetéki csövek tanúsága szerint 
visszavezethető a római korig. Nincs adatunk arra, hogy a vizet bevezették 
a magánházakba is, annál inkább arról, hogy volt a város több pontján 
közkút, ahonnan a vizet a lakásokba hordták. Evlia Cselebi szerint a török 
időben 4 7 közkút állt a lakosság szolgálatára. . 

A pécsi ipar korabeli fejlettségére fényt vet az a tény, hogy az 1554. évi 
összeírás szerint egy utcát neveztek el a fazekasokról. Ha talán nem is 
voltak mindnyájan kivétel nélkül fazekasok, számuk (22) jelentős, és sejteti, 
hogy vidékre is dolgoztak. Még ennél is jelentősebb az a nagy vásárlás, 
melyet II. Ulászló 1495. évi pécsi tartózkodásakor az udvar részéről eszkö
zöltek. A farsangi ebédhez a nagyszámú vendégek miatt nem volt elegendő 
asztalterítő és kés. A szükséges selymet és késeket Pécsett vásárolták meg 
8 forint értékben. Ugyancsak itt vásárolták meg a királyi kocsikhoz szük
séges posztókat, 11 darabért 77 forintot fizettek. Az ötvösöknek is akadt 
dolguk e királylátogatás idején: a király egy alkalommal tizenkét aranyo
zott kupát vásárolt. Két mestert név szerint is ismerünk: Bálint mestert, 
aki közelebbről meg nem nevezett munkát végzett a király számára, és 
Gábor mestert, aki két kantárt alakított ki, és néhány kupát javított. 
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(„Duos Cantaros Regiae Maiestati fecit et certas reformavit Cuppas.")42 

Nevezett ötvösök bizonyára tagjai voltak annak az aranymívesek céhének, 
mellyel már az 1489. évben találkozunk. A vonatkozó forrás szerint Modván 
Tamás, pécsi pol~ár, az aranymívescéh mestere, a Szt. Bertalanról nevezett 
templomban az Ur színeváltozása címén oltárt alapított, azt átadta Hampó 
Zsigmond püspöknek oly kikötéssel, hogy az oltár birtoka taxa, · collecta, 
contributio alá ne essék. Amíg ő él, ő legyen a patrónus, halála után pedig 
a patronatus szálljon át a pécsi aranymívesek céhmestereire. 

A szobrászok közül kettőt ismerünk, mindkettőt az 1478. évből. Vince 
és Antal mestereket. A vonatkozó okmány ugyan „lapicida" -knak nevezi 
őket, de az a tény, hogy tanúként szerepeltek a pécsi püspök ellen indított 
perben Gergely székesegyházi főesperes, Balázs egyházjogi doktor és Imre 
tolnai főesperes, kanonokok táraaságában, mutatja, hogy nem egyszerű 
kőfaragók voltak, hanem szobrászok. 

Pécs reneszánsz kori művészete a Szathmáry-féle pasztofórium révén 
közismert. Azonban ha ehhez hozzászámítjuk a Szathmáry-ház két ablak
keretét, illetve ajtaját, Hampó püspök címeres kövét és egy szép püspök
fejet, akkor sincs arányban számuk a pasztofórium szépségével. Gerecze 
csak 8, Szőnyi csak 9 reneszánsz kori követ vett föl jegyzékébe, ma valami
vel többet ismerünk. 

Ez aránytalanságnak egyik oka talán az, hogy a rövid életű pécsi rene
szánsz idején a két főépület, a székesegyház és a püspöki palota nem szorult 
lényegesebb átalakításra; a székesegyház csak egy díszt kapott, a paszto
fóriumot, a püspöki palotán legfeljebb az ablakokat bővítették, ha ugyan 
erre már korábban nem került sor. Van ugyan két épület, mely e korban 
létesült, a várbeli Szathmáry-palota és a tettyei nyaraló, de mindkettő 
elpusztult. A tettyei nyaraló egykori pompájáról csak a romok, a Szathmáry
palotáéról néhány apró megjegyzés árulkodik. De a kort jelző faragványokat 
másodlagosan beépítették vagy elhordták, és így ezek elkallódtak. 

Állításunk igazolásául csak a Szathmáry-házra vonatkozó adatokat említ
jük föl. Egy 1732-ben írt névtelen kézirat már ezt jegyezte föl ez épületről: 
„ ... quod aedificium praeter dictum sacellum B. M. V. Auratae episcopus 
Georgius Szathmáry, ex eius insigni ibidem posito creditur, cuius insigne 
in multis structuris cernitur ... "43 Guttmann jezs.uita 1736-ban e romok 
között látta a már említett apácasírkövet. Koller tudósításából meg éppen
séggel arra lehetne következtetni, hogy a tettyei palotán nem voltak Szath
máry-címerek, mert ilyenekről csupán a püspöki székházzal és a Szathmáry
épülettel kapcsolatosan tesz említést ezekkel a szavakkal: „Censeo eam 
Palatii Episcopalis partem, in qua nunc Sacellum exstitit, Georgii nostri 
opus fuisse, indicio Insignium Eius gentilitiorum, quae postibus insculpta 
visuntur. Eadem insignia prodebent aedes, quarum rudera paucis abhinc 
annis turri Templi in parte eius meridionali adhaerebant, atque ad ortum 
spectabant, nunc autem, ut alteri aedificio locum darent, funditus eruta 
sunt, ab Eodem constructas fuisse. Aestivam domum, cuius muri sub 
origine rivi Tetye dicti exstant, Eidem Auctori opinio quorumdam tribuit, 

42 Századok 1874. 423- 24. 
43 Pécsi Egyetemi Könyvtár. Kézirat 67038. 
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qu~~, eg.~ no~ spern~ndaTI? esse puto."44 ~ szövegben említett kápolna a 
mai fobe1arati folyoso helyen, az emeleten allott. Nem tartjuk valószínűnek 
hogy a tettyei palotát nem díszítették az említett címerek, az azonban tény' 
hogy ez a palota már Koller idejében is romokban hevert, a könnyebben, 
mozdítható köveket onnan már elhordták, és így nem valószínű, hogy 
Horváth Antal (t1912) onnan gyűjtötte a címeres ajtókeretet. 

Ugyanígy elkallódott Demeter kőfaragó felirata, a Budapestre került, 
Ézsaut„és Jakabot ,meg~evező kő, Borbála anya esetleges sírköve, no meg 
azon kovek nagy resze is, melyeket Koller Prolegomenája révén legalább 
képből ismerünk. 

Nem tagadjuk tehát a pécsi műhely létezését, csak fájlaljuk az emlékek 
eltűnését. Mert csak így értjük meg Hagymásy Bálint lelkesedését Pécs 
műalkotási nagyságáról Szathmáry püspökhöz intézett versében: 

Sunt tibi diversis immensa palatia terris 
Culmine sublimi lambere visa polum. 

Ac prope Messalae, Licini et superantia Crassi 
Regificas aedes cultu et honore pari, 

ln quibus artificum decertant inclyta signa, 
Aurea quos veterum secla tulere ducum. 

Hinc picturarum facies variaeque figurae 
Oblectant oculos, praesul, honore tuos. 

Et vere vivos imitantia marmora vultus 
Moxque eadem vivos voce datura sonos.1s 

A közelmúltban nem minden hátsó gondolat nélkül vita támadt a Szath
máry-címeres ajtókeretről azzal az indoklással, hogy mivel a keret Horváth 
Antal pécsi régész hagyatékából került a Múzeumba, az nem a várbeli 
épületből, ha.nem a te~tye.i :pal~t~b~l származik. Nézetünk szerint a tettyei 
palota termei, ablak- es a1tonyilasa1 olyan nagyok, hogy itt ez az ajtókeret 
teljesen eltörpült volna. Viszont a várbeli épületnél legalább a földszinten 
ajtónak és ablaknak alkalmazkodnia kellett az épület északi végén állott 
középkori, ikerablakos kápolnához, melyet még az 1780. évi restauráció is 
beletervezett az új épületbe, és amely ablakok méretben megegyeznek a 
címerköves ablakokkal. Előzőkben rámutattunk, hogy a Szathmáry-épület 
romjai között sok Szathmáry-címeres kő volt (cuius insigne in MULTIS 
STRUCTURIS cernitur). Egyébként is hihetetlen, hogy a tettyei palotából 
csak egyetlen egy emlék maradt ránk és ez szóról szóra egyezik a várbeli 
épület ablakkeretével. A székesegyháznak a nagy restauráció előtt nem volt 
kőtára, azt csak 1899-ben tervezte Gerecze Péter, előzőleg a kövek lazább 
felügyelet alatt állottak, és így érthető, hogy Horváth Antal innen szerezte 
az eddig még másodlagosan sem beépített ajtókeretet. 

Az érintett domborművek, még a Henszlmann által említett kisebb 
reneszánsz oltár is, mind kívül esnek Janus Pannonius idején, de abból a 

"KOLLER: Historia V. 5. s) j. 
45 RÉVÉSZ MÁRIA: Valentinus Cybeleius Varasdiensis. Opera et carmina. Bp. 1938. 8. 
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szellemből fakadtak, melynek első képviselője hazánkban az irodalom terén 
a költő-püspök volt. 

Nem sokkal gazdagabb a korabeli festészetről szerzett ismeretünk. Tudjuk 
ugyan, hogy 1495-ben egy Miklós nevű piktor élt Pécsett,46 és 1500 körül 
Jakab bencés szerzetes kifestette a templomot, bizonytalan azonban, hogy 
az 1882. évi restauráüió során a vakolat alól előbukkant képek (Szt. László, 
falpillérek festményei) az ő alkotásai-e, vagy pedig korábban készültek. 
Nem sokban különböznek ugyanis az ugyanott talált és a XIV. századra 
datált képektől, mégis az énekkarzat alatti déli falpilléren ábrázolt képen, 
a sarokból előtekintő és gondosan megfestett férfiarcon reneszánsz vonáso
kat vélünk fölfedezni, és a bencés kapucinummal körülvett fejben a festő 
önarcképét gyanítjuk.47 

A festészet természetesen nem szorítkozott egyedül a székesegyházra. 
A Káptalan utca 2. sz. házának a falán ma is látható festmények nem kerül
tek vakolat alá, amikor a ház reneszánsz kori ablakokat kapott, az itt, az 
ún. préposti házban állott kápolnában még közvetlenül a török utáni évek
ben is láthatók voltak Szűz Mária, Szt. István király, Szt. László király és 
Szt. Imre herceg képei. De ki volt festve a Kulich utca 12. számú ház helyén 
állott korábbi épület külső fala is. E festmények tárgya ugyan mindig vallá
sos tartalmú, de kivitelezésük elüt a korábbi gót ízléstől. 

Visszatérve a Szathmáry-pasztofóriumra, ezúttal is hangsúlyozni tarto
zunk, hogy annak eredeti helye nem a Szathmáry-palotában volt, még ke
vésbé volt a török idők alatt befalazva, hanem a már említett 1752. évi 
névtelen pécsi kézirat tanúsága szerint mindig a székesegyház középső 
apszisának északi falában állott: „ ... cuius insigne in multis structuris 
cernitur, prout in ara marmorea eaque pretiosa, quae perprius in ecclesiae 
huius Basilicae Sanctuario pro tabernaculo apposita erat, nunc autem ahno 
17 48. ad sacristiam in latere ecclesiae septemtrionali neoerectam translata 
ac ibidem ad decorem erecta est, quam ille [ti. Szathmáry püspök] profusa 
liberalitate curavit." Amint a forrás mondja, innen került a pasztofórium 
a sekrestyébe, majd egy másik egykorú forrás szerint 1786-ban a mai 
helyére, a Corpus Christi-kápolnába. „Anno 1786. Dominica Gaudete in
cidente in 17. Decembris benedictum est novum tabernaculum in sacello 
Corporis Christi ad altare eiusdem sacelli pertinens."48 

Egyes elejtett megjegyzésből már kivehető volt, hogy Janus Pannonius 
idejében Pécsett három iskola működött: a műveltség elemeit nyújtó székes
egyházi iskola, a domonkos konvent keretében egy studium particulare és 
a schola maior névvel illetett főiskola. 

A székesegyházi iskolára csak közvetett adatokból tudunk rámutatni: 
a 10- 13 éves Janus itt ismerkedhetett meg Antal diákkal, ebben az iskolá
ban taníthatott mint declinista Veresmarthy Ipoly, és erre célzott, mikor 
kolofonjában azt írta : „in schola praedictae civitatis". A domonkosok 
rendi iskolájára már rámutatott Harsányi András. Ez iskola részére másol-

46 Ipolyi Arnold közleménye. Századok 1874. 423. 
47 L. a képet SzőNYI: A pécsi székesegyház falfestményei. Magyar Művészet 1929. 

469. 
48 Pécsi Püspöki Levéltár. Liber functionum episcopi Berényi. 
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hatta Veresmarthy hatalmas kódexét, melybe a négy középkori szerző 
t raktátusait átdolgozó szerző e szavakat írta: „Hoc opusculum ad petti
tionem pauperum eacerdotum et filiorum meorum scholarium ... collegi." 
A schola maior tanulói kapták II. Ulászlótól 1495-ben recordálásukért vagy 
bemutatott lovagi tornájukért a 3 forintot. 

Ez iskolák belső életéről nem maradt ránk adat, de nagyon valószínű, 
hogy a Handó György prépost ált al Pécsett szervezet t és 300 műnél is több 
könyvet tartalmazó könyvtárt elsősorban a schola maior tanulói használt ák. 
Mert kik is igényelték volna, hogy a könyvtárat jó fizetéssel ellátott könyv
táros naponként nyitogassa, ha nem egy magasabb iskola hallgatói ? Vilá
giak nem nagyon t örhették magukat a könyvtár irányában, papok is főleg 
hittudományi munkát kerestek. Ebben a könyvtárban pedig Vespasiano 
Bisticci szerint az akkori összes tudományokat fölölelő munkákat gyűj
t ötték össze. 

A Handó-könyvtárban éppúgy, mint Janus magánkönyvtárában a leg
t öbb könyv még kéziratos munka lehetett, melyeket szerzetesek vagy fize
tett íródeákok másoltak. Ilyen könyvmásolókkal P écsett is találkozunk. 
Könyvmásoló is volt a már említett Veresmarthy Ipoly. A Sermones domi
nicales c. gyűjteményt a benne foglalt szavak: „more ecclesiae nost rae 
Quinqueecclesiensis" alapján is Pécsett másolták. I t t másolhatta le egy 
bizonyos Jakab Arisztotelész Fizikáját, Huendler Vitus jegyzetei között 
kétszer is találkozunk könyvmásolókkal. 1455-ben a boszniai püspök kért e 
őt, hogy szerezzen neki könyvmásolót. Huendler válaszában értesít i a kérel
mezőt, hogy utánajárt a dolognak, de Pécsett alig vagy csak néha talál 
megfelelő embert („Hic in Quinqueecclesiis vix aut raro poterunt inveniri"), 
noha magának is szüksége volna egy másolóra. Megígérte, hogy írni fog 
Budára két másolónak, és ha azok megérkeznek, kérését a lehetőséghez 
képest t eljesíteni fogja. Feltűnő H uendlernek ez a kijelentése, hisz a már 
említett 1458. évi levele szerint mellette kellett állnia Antal diáknak, aki 
bizonyára ilyen vonatkozású szolgálatot is teljesített a segédpüspöknek. 
Csakhogy éppen ez a körülmény sejt eti, hogy Antal ekkor még az egyetemre 
járhatott, tehát másként volt elfoglalva. Később , bár ismeretlen időben 
Benedek, a püspök íródeákja írta egy közelebbről meg nem nevezet t egyén
nek, hogy szívesen szolgálatába áll, ha személye ellen nincs kifogás és meg
felelő díjazást fog kapni. („Si vobis in his librorum scripturis mea persona 
refutabilis non existit, extunc iuxta condignam conventionem vos accedere 
noff recusabo."49) 

Fraknói szerint Pécsett másolta le valaki Mátyás király és Janus P anno
nius leveleit, mely gyűjteményt később Héderváry-kódexnek nevezték és 
Pozsonyban őrizték. Ma ez a munka az Országos Levéltárban van , hű 
másolata pedíg megtalálható a pécsi Egyetemi Könyvtárban. K oller J ózsef 
ugyanis e munkát lemásolta, és az ő hagyatékából került a könyvtárba. 

Előzőkben a kéziratokról volt szó. Ez távolról sem jelenti, hogy P écset t 
nem érdeklődtek volna az új találmány , a könyvnyomtatás termékei iránt . 
Közismert, hogy Hampó Zsigmond püspök 1499-ben Velencében nyomtatta 

49 KOLLER: Hist oria IV. 330. 
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ki a híres Pécsi M isszálét. Száthmáry püspök könyvszeretetéről a neki 
ajánlott (és bizonyára általa támogatott) nyomtatott könyvek tanúskodnak. 

Az ének- és zenetanítás sem szorítkozott kizárólag az istentiszteletekre, 
bár okmányszerűleg csak orgonistákról van tudomásunk. Huendler említ 
egy bizonyos Albert orgonistát,50 1495-ben követségbe küldi a király János 
orgonistát, Stock József pécsi orgonista 1513-ban levelet küldött Stock 
Boldizsár selmeci jegyzőnek. A pécsi dömés konvent az egyik testvért 
Innsbruckba küldte orgonálási tudásának elmélyítésére. 

Az egészségügy vonalán sem némultak el teljesen a források. Tudomásm1k 
van arról, hogy Janus 1466-ban orvost kért Olaszországból, és a meghívott 
orvos a jelek szerint meg is érkezett. Bizonyára nem mamdt itt állandóan 
és így nem azonos azzal az orvossal, aki 1495-ben mint a püspök orvosa 
szerepel és akinek birtoka után a király 28 forint adót elengedett.51 Patikáról 
Szabó Jakab pécsi polgár 1489-ben a pécsi Szent Bertalan-templom javára 
tett adományával kapcsolatban számolhatunk be: két patikát és egy mal
mot ajándékozott a templom Szentháromság-oltárához beosztott lelkészek 
javadalmazására. Ha esetleg a patika szót (a forrás eredeti szövege nem áll 
rendelkezésünkre) nem a mai értelemben kellene vennünk, hanem csak mint 
raktárt, esetleg boltot, a város egészségügye akkor sem volna az elhagya
tottság állapotában, mert a már korábban alapított Szent Erzsébet kórház 
vagy ispotály bizonyára gyűjtött házilag készített gyógyszereket, és azokat 
a rászorulók rendelkezésére bocsátotta. E kórházról ugyancsak 1495~ben 
történik utoljára említés a török idők előtt. Korai pécsi hagyomány szerint 
a mai Széchenyi gimnázium telkén állott. 

A foglalkozás az emberi tevékenységnek csak külső kerete, a szellemről, 
a polgárok lelkületéről nem sokat árul el. Talán még a művészi alkotásokról 
sugárzik le leginkább a szellem, ezek azonban kiváló művészek termékei, 
és nem az átlag polgár lelkületét mutatják. A pécsi reneszánsz kori emlékek 
is osztoznak a korabeli művészet jellemző vonásaival: tárgyuk még a vallá
sos körből van merítve, de kidolgozásuk elüt a középkori alkotásoktól 
hiányzik belőlük a természetfölöttire való utalás. A pasztofóriumon még 
vannak angyalok, Maiestas Domini, de a pilasztereken már gorgók, virág
füzérek, vázák fordulnak elő. A Szathmáry-épület ablakain és a ránk
maradt töredékeken már nincs vallási jelleg, öncélúak, mert csak a Szépet 
kívánják kifejezésre juttatni. 

A lelkészek tudományos felkészültségéről már korábban megemlékeztünk. 
Kiegészítésül itt csak annyit, hogy az 1441-ben említett Miklós alighanem 
azonos a bécsi egyetemen 1431. ápr. 14-én beírt „Nicolaus de Quinque
ecclesiis"-szel, és Fraknói szerint 1433-ban is Bécsben tanult. Az 1489-ben 
megismert Recozohalo Mihály is azonos lehet az ugyancsak a bécsi egye
temen 1448-ban bejegyzett „Michael de Quinqueecclesiis" -szel. A két idő 
közti (1448 és 1489) távolság nem lehet nehézség, mert forrásunk nem arról 
számol be, hogy nevezett 1489-ben volt Pécsett plébános, hanem ebből az 
évből való a róla szóló adat. Másrészt Mihályfia Dénes 1489. évi pécsi és 
1438. évi padovai tartózkodása közt is nagy az idő, mégis a személy azo-

50 I. m . 348. 
51 I. m . 488. 
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nossága a két név teljes megegyezése miatt alig vonhat ó kétségbe. A pado
vai egye'"emen mint tanú fordul elő 1438-ban, de 1440-ben már maga is t u-
dori fokozatot nyert az egyházjogból. . 

A Mohácsról való származás fölkelti a gyanút, hogy azonos azzal a Mihály
fia Dénessel, akinek tollából származik a Sermones dominicales c. szent
beszédgyűjtemény. E beszédek már azért is figyelmet érdemelnek, mert 
bennük egymásba fonódik a középkor és a reneszánsz, a csodálatos dolgok
nak természetes magyarázata és a természet jelenségeinek éber megfigyelése. 

A pécsi papság lelkületének egyik bizonyítéka, hogy Miklós püspök 1456-
ban meghívta Kapisztránói Szt. Jánost a püspök által tervezett egyház
megyei zsinat vezetésére és irányítására, és ez ügyben a káptalan Dénes 
kanonokot küldte ki a híres szónokhoz. Nem vit at juk a kérdést, járt -e 
Kapisztránói Pécset t is, prédikált-e városunkban. Ha a pécsváradi apát, 
ha a siklósi hívek kérhették a szónokot, hogy prédikáljon náluk, akkor 
valószínű, hogy a pécsiek is ugyanezt tették, ha ugyan nem a pécsi beszédek 
következtében fordultak a vidékiek Kapisztránóihoz. Már pedig Kapiszt rá
nói nemcsak a török elleni hadjárat érdekében mondott beszédei miatt volt 
hírneves, szónok volt ő abban az ért elemben is, ahogyan Savonarola prédi
kált Firenzében: szónokolt a fényűzés, a vagyonszerzés, az erkölcstelen élet 
ellen éppúgy, mint az egyháziak vétségei ellen.52 

Meg kell említenünk még a Bertalan-templom utolsó plébánosának 
Csulai (Garai?) Mátyás nevét, akinek misekönyvében a következő bejegy
zéseket olvashatjuk: „Sum magistri Mathiae de Chara canonici Quinque
ecclesiensis ac plebani divi Barthlomei in civitate Quinqueecclesiensi. 1539." 
És később: „Sum magistri Mathiae de Chara ecclesiarum Quinqueeccle
siensis et Waradiensis canonici et altaristae modo t sasdiensis. 1545." 53 
D~ misekönyve rengeteg liturgiai bejegyzése és a beikt atott magyar szavak 
miatt érdekes. Az aprólékos bejegyzések azt a látszatot keltik, hogy 11z 
akkori papság tudományos érdeklődése, sőt egész vallási élete ceremóniák
ban, rituálizmusban merült ki. Azonban eljárása másként is magyarázhat ó: 
nem volt egy sablonhoz kötve, szívesen tért el az előírt rubrikáktól, ha a 
másikat szebbnek, lélekbemarkolóbbnak találta. Egyébként feltűnő, hogy 
nem az 1499-ben nyomtatott pécsi misekönyvet használta Pécsett 1539-ben, 
hanem az 1514-ben Bécsben kiadott esztergomi misekönyvet. Ez talán 
annak a jele, hogy a törökök Pécsett már 1526-ban elpusztították az összes 
liturgiai könyvet. 

Részben a hitéletre, részben pedig világlátási igények létezésére mutatnak 
rá a zarándoklatokról fentmaradt emlékek. A bátai híres Szentvér-templom
hoz vitette magát 1461-ben egy végtagjait mozgatni sem tudó asszony 
korábbi fogadalma következtében.54 Példáját bizonyára mások is követték. 
Ellenben Rómában nem gyógykezelést kerestek a zarándokok, hanem 
inkább földrajzi ismereteiket kívánták gyarapítani. A római Szentlélek 

52 Kapisztrán János levelezése. PETKÓ, Tört. Tár 1901. 161- 242. 
53 RADÓ POLYCARP: Nyomtatott liturgikus könyveink bejegyzései. Pannonhalmi 

Főiskola Évkönyve 1942. 345. 
54 HOLUB JózSEF: Tolna megye múltjából. A bátai apát ság és a Krisztus vére erek

lyék. Pécs 1940. 14. 
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Társulat anyakönyvében az 1475- 1515. években összesen 353 ' 1n151 hívő 
és 55 pap neve van bejegyezve a pécsi egyházmegyéből. Közülük :--éC'si volt 
24 világi P.s 7 pap. E számok nem jelentik, hogy a bejegyzettek mind szemé
lyesen voltak Rómában, hisz a tényleges zarándokok otthoni rokonaikat is · 
beírhatták, de nevük jelzi, hogy a Rómától való elszakadási vágy nem élt 
a szívekben. A szentföldi zarándoklatok sem voltak ismeretlenek a város
ban. Pécsváradi Gábor ferences útibeszámolóját55 Pécsett is olvashatták, és 
két másik papnak élményeit a szentföldi úton a hívek maguk is hallhatták. 
1500-ban Pannoniai Ferenc pécsi kanonok a híres Lászai János erdélyi 
főesperessel együtt indult hosszú útjára. Ugyanabban az évben vette a 
zarándokbotot kezébe másodmagával Iványi Lukács, pécsi áldozópap.56 

A hívek vallásosságának aktivitására utalnak a confraternitások, illetve 
a céhek, melyek mind valamely templom egyik oltára köré csoportosultak. 
Nem az univerzalizmus szétdarabolását jelentik, hanem a már érdekeik 
védelmében különálló csoportok összefogását a közös cél érdekében. 

A negatívumokból is lehet bizonyos megállapításokra jutni. A Rómába 
küldött kérvények között nem találunk egyetlen egyet sem, mely ereklyé
kért folyamodott Rómába, és nem bukkantunk olyan adatra sem, mely 
csodákról számolt volna be. Pedig ez a jelenség sem volt ismeretlen Pécsett, 
mert a dömések itteni konventjében őriztek egy állítólag vérző ostyát. 
Mindkét negatívum arra vall, hogy Pécs hívei a vallási életnek nem a peri
feriáin jártak. 

A XV. század pécsi polgárának vonásait Modván Tamás arcáról véljük 
leolvasni: oltárt alapított, az oltár szolgáiról gondoskodott, hűségesen hall
gatta a Sermones dominicales prédikációit, Rómához fordult búcsúkért és 
oltárának megerősítéséért, ragaszkodott egyházi előljáróinak rendelkezései
hez. Nincs benne lázadás Róma ellen, Róma állítólagos vagy tényleges 
pénzszerzési törekvései ellen. Emellett nemesen önérzetes, biztosítottnak 
akarja látni alapítványának rendeltetését, jogaiból nem enged, de nem 
zárkózik el a közösségtől. Nem passzív, merev tagja egyházának, ha 
kell, beleszól annak belső ügyeibe, ha kell, még új házfőnököt is követel a 
provinciálistól, Janus Pannoniuson sem keresi a sötét foltot, ellenben szíve
sen áldoz templomainak ékítésére. Következőleg nem előfutára semminek 
sem. Nyugodt, kedves, szélsőségektől mentes magatartására célzott Oláh 
Miklós, mikor e szavakat leírta: Pécs „accolarum comitate et civilitate 
praestans" („Pécs lakóinak barátsága és műveltsége miatt élenjáró"). 

7. A püspök vallásossága 

E fejezetben csak két kérdésre keresünk feleletet : 1. Janus Pannonius 
püspök korában hitetlennek nevezhető-e? 2. Található-e jellemén ugyan
ebben az időben olyan erkölcsi folt, mely ütközik püspöki mivoltával? 
Az idő leszűkítését indokolja dolgozatunk címe, mely kizárólag Janus 
Pannonius pécsi életével foglalkozik. Ez természetesen nem jelentheti azt, 

56 PÁSZTOR LAJOS: A magyarság vallásos élete a Jagellók korában. 1940. 
se TÓTH-SZABÓ PÁL: Pápai supplicatiók. Századok 1930. 340. 
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hogy időnként vissza ne tekintsünk a püspök ifjúkorára, hisz az ifjúkor 
bűnei föl szoktak bukkanni az idősebb korban is, viszont a felnőttkor ko
molyabb erkölcsisége olykor jelentkezik a serdülőben is. Másrészt a pappá, 
illetve püspökké történt fölszentelés olyan éles határvonalat szokott húzni 
a két kor között, mely okvetlenül változást jelent, vagy legalább változást 
tartozik jelenteni az egyén életében. Egyébként a megváltozott életkor és 
-körülmény is valószínűvé teszi az erkölcsi élet megváltozását. Akkor csak 
gyermek volt, most felnőtt; akkor pajtásai voltak, most alattvalók, munka
társai; akkor csak játszott, most küzdött egy szinte rögeszmévé vált gon
dolat megvalósításáért: a török elleni hadjárat megindításáért és sokat 
szenvedett testi és lelki betegsége miatt. Elvesztette atyai jóakaróját, 
Veronai Guarinót, elvesztette anyját , és elvesztette maga alatt a talajt, 
mert gyökértelen volt itthon, mindig az elhagyott olasz ég alá sóvárgott a 
lelke. 

Hitetlen lelkülete jelének szokták emlegetni, hogy püspök korában írt 
verseiben sok a mitológiai utalás; hogy sem verseiben, sem életkörülménye
iben nem csillannak föl a keresztény eszmék, még az sem tűnik ki, mikor és 
hol szentelték pappá, illetve püspökké; hogy a püspöki tevékenységek 
közül az ún. lelkipásztori feladatoktól szinte teljesen távol tartotta magát. 
Magyarországra történt visszaérkezése után sokat foglalkozott a plato
nizmussal és asztrológiával, a jelek szerint éppen P écsett építtette föl csilla
gászati vizsgálódások céljára a mai levéltári tornyot, betegségében nem a 
vallás tanaiban keresett és talált vígasztalást. De a legsúlyosabb jel az, 
amit levelében maga írt Galeottónak: majd ha megöregszik, akkor fog lelke 
üdvösségével foglalkozni. 

A mitológiai istenek emlegetése nem jelent okvetlenül elfordulást a ke
reszténységtől, amint fordítva sem jelent hitet a mitológiai istenek tényleges 
létezésében. A görög és latin istenek emlegetése szükséges kelléke volt az 
egykorú irodalomnak, ha a költemény időszerű akart lenni. . Mindenben 
osztjuk Santini megállapítását: „La risorta mitologica antica, Giove e Apollo 
che era invocato si frequentemente dai poeti, era un puro artifizio letterario, 
non ignoto neppure agli uomini del Medio Evo, ed é ingenuitá credere che 
quei nuovi numi fossero ad atterare i vecchi. Il cristianesimo non venne a 
subire nessun danno e i sui proseliti erano non meno sinceri e non meno nu
merosi che ai tempi di Dante."57 Az említett Dante is Juppiternek nevezi 
Jézust e szavakkal: „0 sommo Giove per noi crocefisso", és senki sem mert 
ebből pogány lelkületére következtetni. 

A keresztény elemek Janus költeményeiben kis számban ugyan, de 
előfordulnak . Anyja halálakor saját szavai szerint maga mutatta be az 
engesztelő áldozatot. Tehát föl volt szentelve, legalábbis pappá. Keresztény 
elem a végítéletről szóló tan felvillantása (Eleg. I. 6. 169 - 70. sor): 

S újra találkozzunk, amikor majd jő az itélet , 
Angyali harsona szól s zendül az ég meg a föld. 

(Jékely Zoltán ford.) 

57 HuszTI: i. m. 394. 
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Keresztény gondolat a Epitaphium Barbarae matris suae c. epigrammában a 
holtak és élők lelki kapcsolata (Epigr. II. 1): 

Mostan is egymásért könyörögnek ketten: a földön 
A fiu és az anya fönn az egekbe könyörg. 

(Jékely Zoltán ford.) 

Már az ifjúkorában írt Oonsultatio Patris c. versben is a Mária-kultusz alap
vető tana, Mária közbenjárása jelentkezik. Bár az égi tanácskozás teljesen 
pogány minta után készült, a megoldás kristálytiszta keresztény gondolat: 
az embereket bűneik miatt elpusztítani szándékozó Isten elé áll Mária, 
és a dogmatikailag is helytálló gondolatot veti föl (Eleg. II. 18. 117-18. sor): 

Quid? Tua non omnem superat clementia culpam? 
Anne animum minuit noxa aliena tuum? 

A keresztény lelkület bizonyítására nem hivatkozunk a Búcsú Váradtól c. 
költeményre, bár ebben Szt .. Lászlóhoz fordul a költő, és az ő oltalmába ajánl
ja a várost. Itt ugyanis a szentre való hivatkozást külső alkalom adta, Szt. 
László volt a város védőszentje. Abban viszont a keresztény lélek megnyilat-. 
kozását kell látnunk, hogy leveleit olykor nem a szokásos „Vale"-val zárta, 
hanem többször e szavakkal: „Altissimus diu servet incolumem et felicem" .ss 

A platonizmussal való foglalkozást Janusnál valláspótléknak szokták 
minősíteni. Mi inkább arra gondolunk, hogy ez a vallásos lelkületnek egyik 
bizonyítéka. Janus volt annyira racionalista és reális, hogy a vallás alapvető 
tanait racionális úton is meg akarta közelíteni. Egyébként a platonizmus és a 
plotinizmus kérdésében nincs eldöntve, hogy vajon Janus azokat a gondola
tokat tette magáévá, melyek a kereszténységg~l ellenkeznek, vagy azokat, 
melyek ehhez közel állnak.59 

Püspöki tevékenységéről, illetve az ezzel kapcsolatos lelkipásztori fela
datokról talán azért áll olyan kevés adat rendelkezésünkre, mert Janus 
nem tartózkodott állandóan Pécsett, amikor idejött, pihenni akart és 
giógyulást keresni. Egyébként mellette volt ügybuzgó segédpüspöke, 
aki viszont a jelek szerint teljes lélekkel vetette bele magát munkakörébe. 

Voigt és az ő nyomán Gerézdi Rabán főként azt panaszolják föl, hogy be
tegségében nem a vallásból merített erőt és vígaszt. Tény, hogy erről a 
költemények nem vallanak, de ki biztosít arról, hogy az a püspök, aki 
még útközben is hűen elvégezte a breviáriumát, nehéz óráiban ne fordult 
volna Istenhez. A breviárium végzése és az a közös emberi tulajdonság, 
hogy bajainkban imádkozni szoktunk, tompítja Janusnak azt a kijelentését, 
hogy majd ha megöregszik, akkor fog lelke üdvösségével törődni. A Galeottó
nak írt mondat pedig nem föltétlenül azt jelenti, hogy nem kíván törődni 
lelkével. A hangsúly azon van, hogy most még fiatal, most még sokat kell 
dolgoznia, most még szelleme friss és sokat elbír. Ha majd megöregszik, 

58 TELEKI II. 79-84. 
59 GYÁRFÁS ENDRE: Hívő nem lehet poéta. Világosság 1969. 501. 
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e feladatok természetszerűleg elmaradnak tőle, és akkor lesz majd ideje, 
hogy önmagával is foglalkozzék. Nem úgy vagyunk-e mindnyájan, akik 
szeretjük munkakörünket, amint Janus írta barátjának: „Nunc, nunc 
studendum esset et componendum, cum per aetatem sensus viget, ingenium 
valet et animus nihil fastidit; senectus .si quid accesserit, dandum erit 
non tam literis, quam moribus, non tam gloriae mundi, quam animae saluti. 
Haec ipsa, in quibus nunc iuveniliter exsultantes ludimus, aut omittenda 
erunt, aut mutanda et ad bene vivendum a bene dicendo penitus transeun
dum."60 Az ellentétek fölsorakoztatása inkább retorikai antitézisekre utal. 
Mutatja, hogy e sorokból nem annyira az őszinte vallomást, mint inkább ·a 
stíluskészség csillogtatását kell kihallanunk. 

A jellemábrázolásnál súlyosabban esnek latba Janus magatartásbeli 
megnyilvánulásai, mint a külső tanúk nyilatkozatai. Mégsem mellőzhetjük 
ezeket. · 

Leghűségesebb barátját és egykori iskolatársát bizonyára nem a hízelgés 
és érdek vezette, mikor e sorokat írta 1467-ben: „Si quod a tantis occupati
onibus otii supererat, quod nunc quoque ab eo fieri audio, id totum in 
sacris theologiae studiis consummebat, cum intelligeret, id primum religionis 
munus esse, ut deum cognoscat, nam ut ait Hermes Eusebeia gnósis esti 
tou theou. "61 „Ha sok elfoglaltsága után maradt számára egy kis szabad idő, 
miként azt felőle most is hallom, azt teljesen a szent teológiai tanulmá
nyoknak szentelte. Meg volt róla győződve, hogy a vallásnak első feladata 
Isten megismerése, amint Hermes is mondja: Az Isten tisztelete azonos az 
Isten megismerésével." 

Vespasiano Bisticci nyilatkozatai más vonatkozásban is hitelre méltók, 
nincs tehát ok, hogy idevágó soraiban kételkedjünk: „Non ostante che egli 
fusse in camino, sempre come aveva tempo, detto 1 ufficio, era con libri in 
mano."62 (Még utazás közben is, ha szerét tehette, mindig, miután elvégezte 
az officiumot =breviáriumot, könyv volt a kezében.) 

Ami Janus Pannonius erkölcsi életét, nevezetesen a nemi ösztönök vonat
kozásában tanúsított magatartását illeti, kizárólag püspöki idejére terjeszt
hetjük ki vizsgálódásainkat. Mellőzzük tehát annak a kérdésnek a boncol
gatását, hogy az ifjúkorában írt pajzán verseket ő írta-e vagy sem, és ha 
igen, saját élményeit tartalmazzák azok, vagy pedig csak mások kérték 
föl e versek megírására. És itt ugyancsak Battista levelére hivatkozunk: 
„Felszólított bennünket, jelöljük meg a tárgyat, melyről akarjuk, hogy 
írjon, s tüstént, miközben mi leültünk és írtunk, folyamatosan diktálta a 
költeményeket s neki gyakrabban volt oka kezeink lassúsága ellen, mint 
nekünk az ő elméjének késedelmessége miatt panaszkodni."63 Nem kell 
nagy fantázia ahhoz, hogy föltételezzük, a megjelölt tárgyak között voltak 
olyanok is, melyekben nem ő volt a ludas. 

Készséggel elismerjük, kifogásolhatók és ízléstelenek J anusnak azok az 
epigrammái, melyekkel II. Pál pápát akarta kigúnyolni: E versek nem ille-

60 TELEKI II. 100-01. 
61 ÁBEL:· i. m. 210. 
62 I. m. 226. 
63 HUSZTI: i. m. 60. 
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nek egy püspökhöz, ezért ízlésteleneknek neveztük őket, bár elismerjük, 
ízléstelenek a mi számunkra, de nem olyan bizonyos, hogy ízlésteleneknek 
találták azokat a kortársak is. 

Janus Pannonius megváltozott felfogására jellemző, hogy anyja halála 
következtében gyámoltalanul maradt rokon leányok erényeiért aggódott; 
hogy Guarinóban is főként az erények tanítómesterét dicséri (Guarino-pa
negyricus, 613 - 18. sor): 

Mégsem a szellemi gazdagodás a mi fő nyereségünk, 
Főbb az erény ügye: nincs helye nálad rossz bujaságnak, 
Durva viszálynak. Időnk úgy töltjük véled, akár a 
Templomi őr templomban kell, hogy töltse magáét. 
Oly nagy a lelki nyugalmunk, úgy őrizzük a tiszta 
Illendőséget. 

(Csorba Győző ford.) 

Nem bűnbánatról, nem megtérésről, de egy kissé a korábbi élet elítéléséről 
tanúskodnak a betegségében írott sorok (De se aegrotante, 89 - 92. sor): 

Elkövetett büneim soha nem tagadom, de ha még oly 
Bűnösen éltem is én, becstelenül sohasem. 

Mentsetek engem fel, bármit cselekedtem, a bűnös 
Bánata egyszersmind bűne bocsánata is. 

(Kálnoky László ford.) 

Kortársai tükrében sem mutatkozik olyannak, amilyennek napjainkban 
Janust az egyház szégyenfoltjaként szokták bemutatni. Az ismételten em
lített Battista bár Janus ifjúkoráról írt - szavai éppen mert akkor Janus 
már püspök volt, erre az időre is fényt vethetnek: „Különösen dicséretére vált, 
hogy soha senki sem észlelte vagy hallotta róla, hogy érzéki élvezetek vagy 
a testi gyönyörök egyéb csábításai, akárcsak ilyenirányú rossz gondolatok is 
valaha erőt vettek volna rajta ... Egész életében megtartotta tisztaságát."64 

Igaza van Husztinak, ilyen megjegyzések a XV. századi főpapoknál éppen 
nem voltak konvencionálisak. Vespasiano Bisticci is a ferrarai évekről 
nyilatkozott, de ha merte az akkori időkről leírni e jellemzést, akkor e szavak 
indokolják, hogy őket a későbbi időkre is útmutatásul vegyük: „Era alieno 
da ogni vizio e ripieno di ogni vitu; e non solo venne mai in Italia ignuno 
oltarmontano, ma italiano non se ne vide nella sua eta il simile di lui. Per 
quanto s intendeva de sua costumi, era fama che fusse vergine." („Idegen 
volt tőle minden bűn és telve volt mindenfajta erénnyel: Nem volt hozzá 
hasonló Itáliában sem az oda jött idegenek között, de még az olaszok között 
sem. Ami az erényeit illeti, úgy hírlett, hogy szűz volt.") 

Hasonló véleményt nyilvánított Janus ifjúkori barátja, Tito Vespasiano 
Strozza (Eleg. II. 9. 23 24. sor): 

Quid formae decus et mores, sanctum pudorem, 
Quid referam vitae candida facta tuae ? 

64 HUSZTI: i. m. 55. 
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(„Miért dicsérjem csinos külsődet, szemérmetességedet és tiszta erkölcsei
det" ?) 

Hunyadi János egykori katonája , Andreas P annonius, akivel Janus 
Ferrarában ismerkedett meg, és aki bár karthauzi szerzetes volt, az irodalmi 
életben mégis tevékenyen részt vett, bizonyára nem minden alap nélkül 
írta: Janus „nemcsak az emberi, de isteni erényeknek is olyan foglalata, hogy 
mások számára, mint ahogy az egy püspökhöz illik, út, az életszentség 
példája lehet" .65 

Janus Pannonius hitetlenségének bizonyítására leggyakrabban az 1450. 
évi jubileumi búcsúra Rómába zarándokoló Galeot t óhoz írt e szavakat 
szokták emlegetni: „Nemo religiosus et poeta est." Végh György fordításá
ban: „Mert költő sohasem lehet, ki hívő." Csakhogy e szavakat egy tizenhat 
éves ifjú írta és így nem tükrözhetik a felnőtt férfi életfelfogását . Nem 
hagyható figyelmen kívül az sem, hogy Janus ezt az epigrammát ahhoz a 
Galeottóhoz intézte, akivel állandóan tréfálkozott , akit gyakran ugratott. 

Maga az a tény, hogy püspök korából csak a már említett II. P ál elleni 
versek származnak, mutatja, hogy az a bizonyos cezúra mégiscsak valóság. 
E változást lehet magyarázni külső körülményekkel (betegség), de joggal 
kereshetjük mögötte a püspöki méltósággal vállalt erkölcsi felelősséget is. 
Erkölcsi életére jellemző, hogy nem volt törvénytelen gyermeke. K orának 
legtöbb szereplő embereiről ezt a bizonyítványt nem lehet mindig kiállítani. 

8. Janus Pannoniits utóélete Pécsett 

Habár Vitus segédpüspök lesújtó véleményét - senki sem olvassa J anus 
költeményeit kellő értékére leszállítottuk, és a költő holttestének titok
zatos hazahozatalával megcáfoltuk, újból föl kell vetnünk a kérdést, voltak-e 
Janusnak tisztelői, hisz olykor Janus maga is panaszkodott a megértés 
hiányáról. Barbár földünkön sem elégséges könyv nem volt, sem hallgató, 
ki tapsával ösztönöz erre a munkára. E panasz ugyan az egész országra vo
natkozott, következőleg Pécsre is, pedig alig hunyta le szemét a költő, a 
Janus-rajongók sorában több pécsit és baranyait t alálunk. 

A sort maga Janus utóda, Hampó Zsigmond pécsi püspök nyitja meg. 
Nem foglalkozott ugyan Janus verseinek kiadásával, de olvasta azokat, 
esetleg már Olaszországban. Alig hihető ugyanis, hogy egyedül a költő 
hírétől indíttatva fordult Hampó a pécsi káptalanhoz 1494-ben, hogy tőle a 
költő halálának és temetésének körülményeiről hivatalos bizonylatot 
kapjon. A káptalan átnézve saját följegyzéseit és meghallgatva hitelt 
érdemlő szemtanúk vallomásait jelentésében hangsúlyozta, hogy a költő 
sírkövén a halál helye, ideje „epigrammmatum versibus", epigrammákban 
van kivésve. De nincs kizárva, hogy a „certis epigrammatum versibus" 
szavak versre, talán a költő által. szerzett sírfeliratra vonatkoznak. Bármi 
állt is a sírkövön, bizonyos, akik a feliratot megrendelték, ismerték Janus 
verseit. Nem alaptalan tehát a föltevés, hogy a Váradi Péternek 1496-ban 
kelt s a pécsi püspök familiárisához intézett levelében található szavak: 

66 HUSZTI: i. m. 230. 
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„Közismert ugyanis, a költő eme emlékezetes mondása: »Magna cadunt, 
inflata crepant, tumefacta premuntur« azaz a magasból lezuhanunk, el
pukkad, amit fölfuvunk s a pöffeszkedő szétlapul" - Janus ismeretlen köl
teményéből valók, és ezeket ismerte nemcsak a familiáris, hanem más pécsi is.66 

Janus Pannonius második utódának, Szathmáry Györgynek (1505- 1522) 
az udvara a Janus-tisztelők központja volt. Brodarics István, a püspök 
titkára, később pécsi prépost, már 1506-ban szorgalmazta a püspök tudtával 
a római könyvnyomdásznál, Aldo Manuziónál Janus munkáinak kiadását. 
Ugyancsak titkára volt Szathmárynak Oláh Miklós, aki szerénységből 
elutasította magától a J anusszal történt összehasonlítást. Tehát olvasta 
Janus költeményeit. Hagymásy Bálint ugyan nem lakott állandóan Pécsett, 
de _pécsi kanonok volt, és talán éppen kinevezését kívánta megköszönni, 
amikor 1516-ban Pécsre jött. Ez alkalommal ajánlotta föl Szathmárynak 
Pécs szépségét dicsőítő költeményét, melyben azt merte írni hogy Pécs 
egyik leghíresebb lakosa Janus volt: ' 

Denique quid memorem latis viri.daria saeptis 
Vallata Hesperidum divitiora bonis ~ 

Qualia Cercyrae vix possedere tyranni 
Insulae et Entelli luxoriosa domus, 

Foelicem quae te poterint modo reddere totum, 
Cum placidis cupias membra levare locis, 

Seu gelida gracilique magis patulae arboris umbra, 
Quam Phoebus radiis non violare queat, 

Aut florum nimium grata dulcedine mellis 
Cecropii suavem nunc redolente favum 

Vel limphae strepitu per amoena vireta fluentis 
Murmure et ex alto fonte cadentis aquae, 

Ludere Pierides U:bi consuevere sorores 
Et dulci Aonium reddere voce melos, 

Ausoniis quas vel praeses deduxit ab oris 
Janus Apollinei maximus ille chori.67 

Istvánffy Pál még ferrarai diák korában közreműködött 1522-ben Janus köl
teményeinek publikálásában. Istvánffy Miklós nemcsak olvasta a költő 
műveit, hanem maga is írt egy költeményt Janus Pannoniusról. 

Szathmáry püspök távozása után (1522) nemsokára következett Mohács, 
és vele rombadőlt minden, ami a magyar kulturális életet felszínen tarthatta 
volna. Nincs tudomásunk arról, hogy Pápai Páriz már említett híresztelésén 
kívül a török időben Pécsett vagy környékén a Janus-kultusznak nyoma lett 
volna. Annál meglepőbb, hogy a XVIII. század első felében már fölbukkant 
neve Pécsett, bár egyelőre csak munkáin keresztül. Az 1734-ben alapított 
Jakabhegyi remeteháznak 1767-ben lezárt könyvtárjegyzékében a Poemata 
című részlegben e szavakat olvashatjuk: „Poema Jani Pannonii episcopi 
Quinqueecclesiensis li1ri 3." Szentkirályi Istvánnak · 1934-ben megjelent 

66 V. KovÁcs SÁNDOR: Magyar humanisták levelei. Bp. 1971. 386. 
67 RÉVÉSZ MÁRIA: i. m. 9. 
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„ 

dolgozata szerint a remeteház feloszlatása után a könyvek a Püspöki' 
ma Egyetemi Könyvtárba kerültek, ahol azokat FF VIII. 3. jelzet alatt 
őrizték. Sajnos, ma helyükön cédula van ezzel a megjegyzéssel: Hiányzik. 

E bejegyzés természetesen nem jelenti, hogy az említett könyvtárban 
ma nem volna föltalálható Janus Pannoniusnak több kiadása. Az ismeretlen 
időben beszerzett Teleki-féle kiadáson kívül már az 1760. évi katalógusban a 
következő kiadások voltak föltüntetve: 
1. Storhofer Gáspár 1569. évi bécsi kiadása. 
2. Egy 1619-ben megjelent kiadás az alábbi címmel: Jani Pannonii opera 
Poetica una cum vita ex Bonfinio exstracta et elogio aliorum. 
3. Az 1754. évi budai kiadás: Jani Pannonii libri tres Poematum, Elegiarum 
et Epigrammatum. Budae typis Leopoldi Francisci Landerer, anno 1754. 
Praefixus est Conradi Ignatii Norberti de vita et scriptis Jani Pannonii 
Commentarius. 
4. Egy XVIII. századi kézirat, melyet Koller József az idecsatolt leírás 
szerint Bresciából, az ottani karmeliták kolostorából szerzett be. A kézirat 
tartalmazza az Ad Franciscum Barbarum, és a Oelebratio nuptiarum Jacobi 
Balbi et Paulae Barbarae című verseket 9 oldalon. 
5. Az 1518. évi Frobenius-féle bázeli kiadás nem szerepel ugyan az említett 
katalógusban, de ma a könyvtár tulajdonában van és a tárlónak egyik dísze. 
Beszerzése érdekében már Koller tárgyalt a milánói Ambrosiana könyvtárral, 
amint ezt a könyvtárban őrzött Koller-kéziratok közt elfekvő egyik levél 
igazolja,. 

Külön fejezetet érdemelne Koller József, a híres pécsi történetíró mun
kássága, melyet Janus Pannonius költeményeinek a felkutatása érdekében 
kifejtett. Az 1770-ben írt, de a cenzúra miatt csak 1796-ban megjelent mun
kájában 359 oldalt szentelt a költő életének, ebből 20 oldalon Janus addig 
ismeretlen verseit közölte. Maga írta munkájában, hogy Klimó György 
pécsi püspökkel együtt tervbe vette Janus Pannonius összes műveinek a 
kiadását.68 A közzétett sorok csak sejtetik, de nem tükrözik hűen és teljesen 
Kollernek Janus Pannonius érdekében kifejtett tevékenységét. Ma is meg
levő kéziratai és levelezései tanúskodnak arról, hogy ez ügyben kapcsolatban 
állott a bécsi, melki, milánói, bresciai stb. könyvtárakkal. Mennyire fáj
hatott a szíve, amikor Teleki Sámuel 1753-ban arról értesítette, hogy ő 15 
Janus-kiadást ismer. 

Bizonyára Koller munkásságának köszönhető, hogy az 1846-ban a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók Pécsett tartott hatodik nagygyűlésének 
Munkálatai közölték Janus Pannonius ezüst plakettjének a Püspöki Könyv
tárban őrzött másolatát (2. kép). Ez alkalommal írta Hölbling Miksa pécsi 
orvos a következő sorokat: „Különös érdekkel bír nemcsak a pécsiek, 
hanem minden magyar előtt Janus Pannonius ezüst arcképe, mely csak 
néhány év előtt találtatott kúttisztítás alkalmával. A kép igen finom ezüst 
táblán domború munkával készült és e körírással van ellátva: Joh. Cesinge 

68 KOLLER: Historia IV. 24: „Kollarius narravit mihi de adornanda Praesulis nostri 
Georgii Klimo auctoritate et impensis nova et perfecta Jani Operum editione verba 
facienti, exstare Jani Carmina inedita, sed ea ita lascivia esse, ut a nobis in lucem 
proferri minime deceat." 

167 



Eps. V. Basilic. [ = Johannes Cesinge Episcopus Quinque Basilicae = 
Cesingei János pécsi püspök.] Mellette a pécsi székesegyház áhrája látható. 
Többek közt kétségbevonhatatlanui bebizonyul általa ponori Thewrewk úr 
által kétségbe vont vezetékneve." 

Bár az arckép mellett rajzolt ábrában nem a székesegyháza.t, hanem Pécs 
szimbolikus jegyét, az öt tornyot látjuk, az arckép közlése és a hozzáfűzött 
magyarázat arról tanúskodik, hogy most már nemcsak egyházi férfiak, 
hanem világiak is érdeklődtek Janus élete és költeményei iránt. 

A latin nyelv tökéletesebb ismeretének tulajdonítandó, hogy régebben 
főként egyháziak kezében forogtak Janus Pannonius művei. Ezért nem talál
tunk az egykorú pécsi Jogakadémia önképzőkörében éppúgy, mint a cisz
tercita főgimnázium önképzőkörében egyetlen egy felolvasást, előadást sem 
Janus Pannoniusról. Ezzel szemben a pécsi kanonokok könyvtárában ismé
telten felbukkant Janusnak egy-egy kiadása. Jellemzőül csak a Bacsányit 
támogató, Vörösmartyval baráti viszonyt ápoló Juranics László kanonok 
esetét említjük. Kisfaludy Sándornak 1835-ben többek között e sorokat 
írta: „Pétsnek is ha megvizsgálom és megjárom gyönyörű vidékét, amit 
pedig igen sokszor szoktam tselekedni, mikép lebegnek előttem ama halhatat
lan és még külföldön is elhíresedett Janus Pannoniusnak árnyékai, mert 
tizenkét esztendeig volt ezen városnak lakója és ha a csinos olasz föld és 
annak éltető ege hevítette őtet a versírásra, valóban azt tehette benne Péts
nek is bájoló tája."69 A Mohácsról és Szigetvárról szóló írások többször meg
említették, hogy Juranics mekkora összegeket hagyományozott Mohácson 
az augusztus 29-e, Szigetváron a szeptember 7-e méltó megünneplésére 
(egyik rokona Szigetváron Zrínyi Miklóssal halt hősi halált), de természet
szerlí.leg nem említették meg Juranics végrendeletének ama pontjait, me
lyekben még itt is verset idéz, és könyveiről intézkedik. A vereike így szól: 
„A poéta szerint 

. Mindnyájokat éri a halál kaszája, 
De nem tudja senki, mikor üt órája, 
Mely erő, mely eset hoz veszélyt reája, 
Hol lesz nyugodalma, csendes nyoszolyája. 

Könyveiről így szólt: 
Püspökömnek hagyom Classzikus könyveim közül Londoni Horatiusomat 
mythológiai képekkel ékeskedőt, Argentorátomi pompás kiadású Virgiliuso
mat és egy mohácsi veszedelem előtt 16 esztendővel Párizsban pergamenre 
nyomtatott deák imádságos könyvemet remek képekkel, úgy nem különben 
elődjének, Janus Pannonius pécsi püspöknek Ultrajektumban Teleki Sámuel 
által utolszor kiadott poétai munkáját két kötetben. Végtére minden Catho
likus és Protestáns régiségeimet, melyek 200 esztendő előtt magyarul nyom
tattattak. " 70 Alig hihető, hogy a Pécsett élt latinul író költők, így Agyics 
István (lásd Horányi Nova memoria), Danits Imre (Chronostica ex1Jrofessoris 
Emerici Danits, Pest 1818) nem olvasták volna Janus verseit. 

69 GÁLOS MAGDA: A régi Pécs szellemi élete. Pécsi Egyet. Könyvtári Közlemények 
1933. 24. szám. 

10 Pécsi Káptalani levéltár. Magánltár. 
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A pécsi Növendékpapok 1863-ban alapított Irodalmi Társulatában idők 
folyamán két pályamű dolgozta föl Janus Pannonius életét: 1871-ben, a 
költő halálának 400. évfordulója kapcsán Magyar Miklós, majd pedig 1903-
ban Hardy Ernő ismertette a költő életét és munkásságát. Mindkét pályamű 
Koller József adatait dolgozta föl. Ugyancsak Koller adataira támaszkodik 
Haas Mihály is Baranya c. 1845-ben megjelent művében, de ő már ismerte a 
pécsi plakettet is, melyet tévesen pecsétnyomónak nézett. (Baranya 284.) 

Németh Béla a Baranya múltja és jelene cimű millenáris mű 2. kötetében 
is hosszabban foglalkozott Janus Pannonius egyéniségével, de ő már nem
csak Koller, hanem a korabeli szakirodalom fölhasználásával írta megem
lékezéseit. 

Puhlikációiknak köszönhető, hogy Janus kilépett az egyházi férfiak és 
szakemberek szűkebb érdeklődési köréből, és neve bevonult a város lakóinak 
köztudatába. Ennek hatására terjesztette elő a város tanácsa Pázmány 
Zoltán - a pécsi egyetem jogi karának professzora - javaslatát, hogy 
állítsanak emléktáblát a költő tiszteletére. A tanács a javaslatot elfogadta, 
és Szőnyi Ottót bízta meg a dombormű és az alája tervezett felirat el
készítésével. Szőnyi szerint addig a János utca őrizte a költő emlékét, ezért a 
domborművet a János utca egyik házán akarta elhelyezni. A tervezett 
fölirat így szólt: 

Ez utca nevében él dicső emléke 
e város földjében nyugvó 

Janus Pannonius 
Csezmicei János pécsi püspöknek 

Hollós Mátyás király kora világhírű humanista költőjének 
és az első magyar nyelvtan írójának 

1434- 1472. 
Állíttatta Pécs szab. kir. város közönsége.71 

A szöveg a Dunántúl c. napilap hasábjain nagyobb vitát váltott ki, 
melynek hatására Szőnyi törölte a Csezmicei nevet és az első magyar nyelv
tanról szóló részt, de ennek ellenére sem valósult meg a javaslat. E vita 
kapcsán Szőnyi stíluskritikai érvekkel kimutatta, hogy sem az egykor a 
Püspöki Könyvtárban őrzött plakett, sem a budapesti Ernst-múzeum 
csontplakettje nem eredeti korabeli alkotás, hanem XVIII. századi gyatra 
másolat. Sajnos, a vizsgálódás nem terjedt ki annak földerítésére, ki és 
milyen célból készítette a két egymástól eltérő plakettet. (Mindkettőn 
spanyol barokkos arc, szakál, mitra, majd maiuscula betűk, melyek Janus 
Pannonius idejében már nem voltak szokásban. A pesti plaketten a költő 
féloldalt van ábrázolva, köriratában V. Basilic. helyett V. Eccl. áll. Szőnyi 
szerint a pesti plakettet Ernst Lajos Párizsban vásárolta, viszont a pécsi 
1829-1854 között kerülhetett a könyvtárba. Szőnyi arra gondolt, hogy az 
éremgyűjtő Szepesy püspök számára készítette valaki ezt a plakettet XVIII. 
századi modorban és a V. Basilicae elnevezést a Koller által közölt salzburgi, 
IX. századi oklevélből vette át. 

71 Dunántúl 1928. jan. 24-i, 28-i, febr. 5-i számai. 
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Itt kell megemlítenünk, hogy a Székesegyházi Levéltárban elfekvő és a 
székesegyház értékeit felsoroló jegyzékben a 12. tétel alatt ez a bejegyzés 
olvasható: „Janus Pannonius mellképe. [Más írással:] Joh. Cesinge eps. V. 
Basilic. körirattal." Sajnos, ma már a mellképnek nyoma veszett. _ 

Eredeti képi ábrázolás hiányában, további kutatás, vizsgálódás érdekében 
nem mulaszthatjuk el megemlíteni, hogy a székesegyházi kőtárban van egy 
állítólag a XV. században készült püspök.fej, mely esetleg Janus Pannoniust 
ábrázolhatja (3. kép). Ha az arc nem volna annyira fiatalos, szinte gyermek
arc, akkor ez a gondolat föl sem merülne bennünk. Mivel azonban a pécsi 
egyházmegyének sohasem volt ilyen fiatal püspöke, szakértőknek kell 
földeríteniük e szobor eredetét, lelőhelyét, és így dönteni, nem áll-e e szobor 
összefüggésben Janus Pannoniusszal. 

Az 1931-ben, Várkonyi Nándor javaslatára Janus Pannonius néven 
alapított Irodalmi Társaság tág kaput nyitott a költő népszerűsítésének. 
Természetesen a Társaság nem tűzhette ki célul a költővel kapcsolatos prob
lémák fölvetését, megoldását, de elnevezése révén szélesebb körben ismertté 
tette Janus Pannonius nevét. A Társaság támogatásával jelent meg Huszti 
József Janus Pannonius című, rengeteg adatot földolgozó munkája, majd 
Berczeli A. Károly néhány Janus Pannonius-versfordítása. Ugyanebben a 
sorozatban került sajtó alá Kocsis Lászlónak Dom címíí verses kötete, benne 
e költemény Janus Pannoniusról: 

Te is itt éltél. Fiatal lelked 
Verse verdeste Baranya hantját. 
Messze Ferrarától itt énekelted 
Csípős versikéid, szíved panaszhangját. 
E tetők hallották s e tornyok felett 
Hangod borongva, bújdosva suhant át. 
Talán Váradra vitt el latin versed, 
Talán Budára, vagy tán a halált 
Idézted ifjan, te reneszánsz herceg. 
Püspök-sírod ma puszta ismeretlen, 
Alszol a Dom kövei közt csendben. 
Híred az alélt század rejtekén 
Nem kincs, nem csillag, nem fény, nem remény, 
S mégis ahányszor domkaput kell nyitnom, 
Te lépsz be reneszánsz pompában, titkon. 

A Társaság folyóirata, a Sorsunk is szívesen közölt Janus-dolgozatokat 
(Barankai Lajos: Janus Pannonius az első magyar pedagógiai gondolkodó; 
Kardos Tibor: Janus P.). -

A Pécsi Egyetem Bölcsészettudományi Kara sem foglalkozhatott kizá
rólag Janus Pannonius személyével, de az általa irányított folyóiratokban 
(Pannonia: Janus Pannonius bukása) Kardos Tibor indult el mindig mé
lyebbre ható tudományos útjára. Bár egyetemi évei után gyorsan elkerült 
Pécsről, .gazdag irodalma hátterében mindig Pécs és Janus Pannonius, azaz 
a humanizmus áll. Nem népszeríísíteni akarta a költőt, mégis az újabb 
korban az ő munkássága egyengette az utat Janus népszerűsítéséhez. A Pé-
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1 

csi Tanárképző Főiskola oktatói közül Tóth István kutatja Janus Panno-
nius genealógiáját. · 

Az egykorú források szerint Janus Pannonius koporsóját fekete szurokkal 
vonták be. Végleges eltemetésekor a szurkot bizonyára eltávolították, de a 
költő emlékét hosszú századokon keresztül fekete szurok fedte. Ha nem is 
sikerült a pécsi Dóm tövében nyugvó koporsót napfényre hozni, a költő 
emléke ma már fényesen ragyog. A halálának 500. évfordulóján rendezett 
ünnepségek és előadások is hozzájárultak ahhoz, hogy a költő emléke a 
jövőben folt nélkül ragyogjon. 
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2. Janus arcképe(XVIII. sz., 
Ernst-gyűjtemény) 
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l. Vitéz Borbála állítólagos síremléke (Koller: 
Prolegomena. Pozsony 1805. Tab.XII) 

3. Fiatal püspökfej (XV. sz., Pécs, Székesegyházi Kőtár) 

173 



• 

ROKAY PÉTER 

EGY ISMERETLEN JANUS PANNONIUS-OKLEVÉL 

Zágrábban, Horvátország Levéltárának középkori gyűjteményében őrzik 
egy Janus Pannonius nevében kiállított oklevél eredetijét.1 Az 1466. október 
9-én Budán kelt levélben Janus pécsi püspöki minőségében utasításokat ad 
Maróti Mátyás Valkó megyei birtokain tartózkodó tizedszedőinek.2 Jóllehet 
ez a levél nem teljesen ismeretlen a tudomány előtt, rendkívüli jelentősége 
eddig elkerülte a történészek figyelmét. Ebben kétségkívül épp annak a 
körülménynek van szerepe, hogy a Janus-kutatás fellendülése óta a magyar 
tudományos körök érdeklődésén kívül eső zágrábi levéltárban lappangott. 
Horvátország Levéltára azonban csupán végállomása ötszáz éves vándor
lásának. 

Tekintettel kiváló forrásjelentőségére, érdekes követnünk ennek a levélnek 
a sorsát a kibocsátásától napjainkig eltelt fél évezred folyamán. Kiadása 
után rögtön a Maróti család tulajdonába jutott. Miután a Marótiak 1481-ben 
férfiágon kihaltak, Valkó megyei birtokaik visszaszálltak a koronára, Má
tyás király pedig 1484-ben fiának Corvin Jánosnak adományozta azokat.3 

Mivel az oklevelek és egyéb levéltári anyag a birtokok velejáróját alkották, 
velük együtt ezek is Corvin János tulajdonába kerültek. Nem két séges, 
hogy Janus levele is osztozott a többi Valkó megyei Maróti-birtokra vonat
kozó okmány sorsában. Corvin János 1504-ben meghalt, s özvegye, F range
pán Beatrix 1509-ben férjhez ment Brandenburgi György őrgrófhoz. Felesége 
halála után, 1525-ben Brandenburgi György Németországba távozott, s 
magával vitte a Corvin-birtokokra vonatkozó okleveleket, melyeket ans-

1 Arhiv Hrvatske, Zagreb, Documenta Mediaevalia Varia, 429. lásd 2. sz. melléklet, 
fényképmásolata: Magyar Országos Levéltár U 206 jelzet alatt. 

2 Janus .Pannonius mint p écsi püspök a III. János nevet viselte. J. KOLLER: 
Historia episcopatus Quinqueecclesiarum, IV. Posonii 1796; HAAs M.: Baranya. P écs 
1845. 

3 Legalábbis erre a dátumra utal az a körülmény, hogy 1481. január 18-án Mátyás 
király Marót várát a hozzátartozó javakkal Vladislav Hercegovic Szent Szávai her
cegnek, Stefan Vukc:ic kosaea fiának adományozta. Hogy ez valóban birtokába vette-e, 
arról nincs tudomásunk. L. THALLÓCZY: Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens 
ini Mittelalter. München- Leipzig 1914. 441- 42; Gj. SZABo : Sredovjeeni gradovi 
u Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb 1920. 156-57; V. TRPKOVIé: Pad Hercegovine. B eo
grad 1965. 256; a beogradi egyetemen védett doktori értekezés kézirata. A Valkó me
gyei Maróti-birtokokra és Korvin Jánosra: Cs.ÁN.KI D.: Magyarország történelmi föld
rajza a Hunyadiak korában. Budapest 1894. II. 272, 284, 375, 376-77; J. BösEN
DORFER: Crtice iz slavonske povijest i s osobitim obzirom na proslost zupanija: Krize
vacke, Viroviticke, Pozeske, Cisdravske Baranjske, Vukovske, i Srijemske, te kr. i 
slob. grada Osijeka u srednjem i novom vijeku. Osijek 1910. 175, 281-82 és SzABo: 
i. m. i. h. 
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bachi kastélyának levéltárában helyezett el. Innen került 1785-ben vissza 
Magyarországra 809 darab oklevél közt a mienk is. II. József császár rende
letére ezután, 1786-ban a Magyar Kamara akkor alakuló levéltárának Neo 
Regestrata Acta című gyűjteményébe sorozták a többi kihalt vagy birtoka
vesztett család iratával együtt.4 Oklevelünk az „1526. fasciculus 6. szám" 
jelzet alatt nyert elhelyezést.5 Itt érték 1848 viharos eseményei. Ez év május 
18-án Horvátország megszakította évszázados kapcsolatait Magyarország
gal. Ezt követőleg az akkori legfőbb horvát kormányszerv, a báni tanács 
lépéseket tett a Horvátországra vonatkozó archiváliák Zágrábba hozatása 
érdekében. Az .1849. január 19-én Budára indult, Ivan Kukuljevié történész 
vezette kormányküldöttség, a Magyarországot képviselő hatóságokkal foly
tatott ez irányú tárgyalásobn igényét jelentette be minden, kizárólag 
Horvát-Szlavónország területére vonatkozó okmány eredetijére. Tekintve, 
hogy a Janus-levél kizárólag Valkó megyei birtokokra vonatkozik, ennek a 
megyének területe pedig 1848-ban Szlavóniához tartozott, így ez a levél is 
belekerült abba az anyagba, melyet a horvát igényeket kielégítő megállapo
dás értelmében Horvátország megbízottai 1851 folyamán Zágrábba szállí
tottak. Itt a báni palota helyiségeiben berendezett Horvát Szlavón
Dalmát Királyság Országos Levéltárában helyezték el. További viszontag
ságok érték ezt az anyagot, mikor a kiegyezés után a magyar kormány sür
getésére gróf Khuen-Héderváry Károly horvát bán 1885. július 15-én kelt 
rendeletével lefoglaltatta és Budapestre az akkor nemrég alakult Magyar 
Országos Levéltárba szállíttatta. A foglalást azonban Khuen személyi titká
ra, Spitzer, minden szakértelem nélkül és nagy sietséggel hajtotta végre. 
Így történt aztán, hogy a Neo Regestrata Acta anyagának is egy jókora 
része Zágrábban maradt, közte a Janus-levél is. Ezután már csak akkor állt 
be sorsában újabb változás, mikor megalakították a Documenta Mediaevalia 
Varia című gyűjteményt és 429-es szám alatt a többi 1102 és 1526 között 
keltezett anyaggal ebbe sorozták.6 A jobb áttekinthetőség kedvéért a 
mellékelt táblázaton ábrázoljuk a Janus-levél származását: 

Birt.okos Év Őrzési hely 

Maróti család 1466- 1481 ? 
? 1481- 1484 ? 

Corvin János és 
Frangepán Beatrix 
Brandenbm·gi György és utódai 

Magyar Kamara Levéltára 
Horvátország Levéltára 

1484- 1509 
1509- 1785 

1785- 1851 
1851 

? 
1525-től 
Ansbach 
Buda 
Zágráb 

4 F. HAUPTMANN: Jugoslavensko-madjarski arhivski pregovori i njihovi rezultati. 
Glasnik Arhiva i Drustva arhivista Bosne i Hercegovine 1 (1961) 116- 20; KosÁRY D.: 
Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. Budapest 1970. I. 
168, 283, 679. 

s Az oklevél hátlapján levő két jelzet: N. R. A. 1526. fasc. 6. no. Ez alatt a jelzet 
alatt vezették be a Budáról Zágrábba hozott anyag jegyzékébe is: „Regestrum scrip
torum anno 851 Buda adlatorum Familias Croat. Slavonicas harumque bona concer
nentium a Litt. L usque inclusive P., IV." A továbbiakban Elenchus. A Corvin-anyag 
egyébként a N. R. A. gyűjtemény 1501- 1526. fasciculusáig terjed. HAUPTMANN: i. m. 
i. h. 

e HAUPTMANN: i. m. 36- 46; Vodié kroz fondove Arhiva Hrvatske. 
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A körülmények alakulása folytán a Janus-levél a XIX. század végéig 
ismeretlen maradt a történettudomány előtt. A magyar történetírás, indi
viduális jellege miatt, elég későn kezdett a kiterjedt levéltári kutatásokon 
alapuló művek létrehozásához.7 Az első kollektív mű, Csánki Dezső Tör
ténelmi földrajza aztán magával hozta a XV. századi magyar okleveles 
anyag felmérését. 8 Egy ilyen nagy mű értéke elsősorban a névtelen munka
társak rátermettségétől függ. Ma már nehéz lenne megállapítani, ki készítette 
a zágrábi anyagból Csánki részére a jegyzeteket, azonban bizonyos, hogy 
ennek a munkatársnak kezébe kellett vennie kutatásai során a Janus
levelet is.9 Azaz kellett volna. Ű azonban a könnyebb megoldást választot ta, 
és mivel az okleveleknek úgyis csak tartalmi kivonat ára volt szüksége, 
átírta a Janus-levélnek azt a latin nyelvű regesztáját, melyet a Budáról 
Zágrábba hozott „Neo Regestrata Acta"-anyagról 1851-ben készült 
„Elenchus" tartalmaz.10 Ennek egy mondatát Csánki aztán úgy idézte 
művében, mintha az az oklevél szövegrésze lenne, holott az idézett „ad 
Savum in terminis turcorum degentes" kitételt az oklevél nem tartalmazza.11 

A másik történész, aki tudomással bírt ennek a levélnek a létezéséről, Dusán 
J. Popovié volt. Srbi u Vojvodini című munkájában azonban csupán szabad 
fogalmazásban közli a Janus-levél egy, a magyarországi szerbekre vonatkozó 
részletét anélkül, hogy forrását megjelölné.12 

Amint az a fent előadottakból kiviláglik, ezt a levelet még sehol sem pub
likálták. Mielőtt ezt megtennénk, engedtessék meg, hogy néhány oklevéltani 
adatot előre közöljünk róla. Ezek a tanulmányunkhoz mellékelt fénykép
másolattal (1., 2. kép) hozzájárulnak ahhoz, hogy hozzávetőleges képet 
alkothassunk az oklevél ún. külső alakjáról. Az oklevél anyaga papír. 
Mérete 29 x 18 cm. Ennek közepe táján vízjel látható, amely egy igen gyako
ri középkori vízjelmotívumot, körben elhelyezett kétágú mérleget ábrázol. 
Ez a vízjel azonban nem azonosítható teljesen a Briquet vagy Mosin ált al 
közölt hasonló vízjelábra egyikével sem.13 A Janus P annonius-levél további 
ismérveit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy olvashat ó gót-kurzív írással 

7 A XIX . századi "magyartörténetírásjellegére vonatkozólag: MÁLYUSZ E .: Zsig
mondkori oklevéltár. Budapest I. 1951. V; és uő.: A konstanzi zsinat és a magyar fő 
kegyúri jog. Budapest. 1958. 7. Továbbá LEDERER E.: A magyar polgári történetírás 
rövid története. Budapest 1969. 

8 Tekintve, hogy majdnem minden oklevél tartalmaz tört énelmi-földrajzi adato
kat . Természetesen egyúttal tükrözi a magyar levéltárak századvégi állapot át is. 

9 Csánki, előszavában egyedül Ivan Bojnicicet említi a horvát szakemberek 
közül mint akinek a tanácsáért köszönettel tartozik. Ebből persze nem lehet arra kö
vetkeztetni, hogy ő készítette volna a jegyzeteket is. 

10 Ennek szövege teljes egészében így hangzik: Maroth Mathyas Rascianis á subdi
tis in Cott. de Valko ad Savum in finibus Turcia degent ibus titulo decima episcopalis 
de singulis fumis defisam solutionem desumendam Joannes Quinqueecclesiensis epi
scopus suis decimatoribus comisit. Elenchus. 

11 CSÁNKI: i. m. 272. Csánki nyomán ugyanígy idézi ST. PAVIÜIÓ: Podrijet lo hrvat s
kih i srpskih naselja i govora u Slavoniji. Zagreb 1953. 44. 

12 J. D. POPOVIÓ: Srbi u Vojvodini. Novi Sad 1957. I. 100. 
13 c. M. BRIQUET: Les filigranes, dictionnaire historique des marques du papier, 

1282-1600. I. Leipzig 1923. 2362-616. ábra és V. Mosrn-8.TRALJIÓ: Vodeni zna
kovi XIII i XIV vijeka. Zagreb 1957. I. 88-99. sz. táblákon, a 828-918. rajzok t anú
sága szerint. 
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íródott, mint a korabeli magyar kancelláriák termékének nagy része. Ezt 
az írást csak a XV. század utolsó évtizedeiben szorítja majd ki Magyaror
szágon a humanisztika.14 Az oklevelet kiadója papírra nyomott vörös viasz 
papírfelzetes pecséttel hitelesítette. Jól kivehető a pecsét megerősítését 
szolgáló kereszt alakban szétkent vörös viasz is. Az 1466-os levél pecsétjének 
alakja nyolcszögletű, átlója 1,3 X i ,6 cm. A pecsét képe címeres pajzsot 
mutat. A pajzs vágott, fönt jobbfelé lépő oroszlán, lent liliom, egy-egy hat
ágú csillagtól kísérve. A pajzsra püspöksüveg (mitra, infula) van helyezve. 
Kevésbé kivehető a körirat. Ez annak a következménye, hogy a viasz nem 
folyt szét egyenletesen, és így a papírfelzet nagyobb felületet fedett be, 
mint amekkora maga a pecsét. Így aztán ahol a pecsétnyomó nem érte a 
viaszt, csak a papírfelzetet, ott. nem keletkezett lenyomat. Ezért a köriratnak 
csupán töredékei olvashatók. Egybevetve azonban ezeket a fragmentumo
kat két másik Janus-féle pecsét köriratával mégis sikerült a teljes szöveget 
rekonstruálnunk, mely szerintünk így hangzik: „S. Joha[nnis q. ecclesi]ensis 
epis r copi ]" .15 

Ezek előrebocsátása után áttérünk az oklevél tartalmi elemzésére. A 
Janus-levél szerkezetét tekintve a mandatumok közé sorolható. A narratió
ban a kiadó tudatja tizedszedőivel, miszerint Maróti Mátyás átengedte a 
tizedszedés jogát Valkó megyei birtokain neki, a pécsi püspöknek, kinek 
egyházát ez régtől fogva megillette. Evvel a levéllel lezárul egy időszak, 
amelyben a Maróti család gyakorolta a tizedszedés jogát. Legelőször azokat 
a körülményeket vesszük szemügyre, melyek közt azt kisajátította a pécsi 
püspöktől. Ahhoz, hogy ezt megérthessük a Janus-levél keletkezésétől számít
va ötven évet kell visszamennünk a történelemben. A Gut-Keled nemzetség
ből származó Maróti család 1289 óta volt birtokos Valkó vármegyében.16 
Nagy lendületet adott a család emelkedésének Maróti János, aki a török 
elleni háborúkban mint bátor harcos, a XIV. század végi és XV. század 
eleji dinasztikus küzelmekben pedig mint Zsigmond király odaadó híve 

·14 V. NovA.K: Latinska paleografija. Beograd 1952. 251- 55; SZENTPÉTERY I.: 
Magyar oklevéltan. Budapest 1930. 153, 193. 

15 Ez Vitéz János címerének leírása: HOFFMANN E.: Régi magyar bibliofilek. Buda
pest 1929. 293. BALOGH JOLÁN viszont „ ... az Országos Levéltár egy 1462. május 
6-án kelt okleveléből (Dl 15 719) kétségtelenül megállapította, hogy Janus Pannonius 
ugyanazt a címert használta mint Vitéz". Uo. 171. jegyzet, azonban nem közli Balogh 
J. megállapításának helyét. Három pecsétnél a „sigillum" szó sziglával van rövidítve. 
Ezzel szemben a negyedik ismert pecsét köriratában a „sigillum" szó ki van írva, és a 
„Johannis" szó van sziglával rövidítve. Tekintve, hogy a két különböző típusú pecsét 
egy időből keltezett okleveleken párhuzamosan fordul elő, bizonyosra vehető, hogy 
Janus Pannoniusnak két pecsétje, azaz pecsétnyomója volt egy időben. Az összehason
lításnál fölhasznált három pecsét közül kettő az Országos Levéltár Mohács előtti Ok
levélgyűjteményében található 1. (1462) Dl 15 719; 2. (1467) Dl 45 264; 3. eredetije 
Pécsett a Püspöki Levéltárban, másolata az Országos Levéltár pecsétgyűjteményé
ben, V8, 545 jelzet alat~. Az összehasonlítást Petrovich Ede p écsi püspöki levéltáros 
úr, tisztelt kollégám és Erszeghi Géza kedves barátom szívességéből nyílott alkalmam 
elvégezni. Tanácsaikért és észrevételeikért fogadják ezúton is köszönetemet. 

16 A Marótiak származására: NAGY I.: Magyarország családai czímerekkel és nem
zedékrendi táblákkal. Pest 1860. VII. 335-36; KARÁCSONYI J .: Magyar nemzetségek 
a XIV. század közepéig. Budapest 1901. II. 42-43; Birtokaikra: CSÁNKI: i. m . 272, 
284, 376- 77. 
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tűnt. ki.17 Zsigmond, méltányolva érdemeit számos birtokkal jutalmazt a. 
Ily módon a Marótiak a Garai család mellett Valkó vármegye leghat al
masabb birtokosai lettek. A Marótiak legjelentősebb birtoktestét azok a 
jószágok alkották, melyek a Száva és a Boszut folyók közt terültek el, és 
melyek központja Marót helység volt, amelyről a család nevét is nyerte.1s 
Egyházi szempontból a Marótiak valkói birtokai a pécsi püspökség jog
hatósága alá tartoztak. Következésképpen a jobbágylakosság az egyházi 
tizedet, legalábbis elvben a pécsi püspöknek fizette. A lakosság nagyobb 
része azonban nem fizetett tizedet, mert az eretnek patarén szektához tar
tozott, a püspöknek pedig nem volt elég hatalma ahhoz, hogy behajtsa 
tőlük ezt a járandóságot.19 A XV. század elején új erők jelentkeztek, ame
lyek az egyház versenytársaként léptek föl, kisajátítva tőle a tizedszedés 
jogát. Ekkor kiéleződött a főpapok és bárók közötti küzdelem. Vetélkedé
sük új lendületet kapott, mikor IX. Bonifác pápa és a magyar püspökök 
többsége Zsigmond ellenében Nápolyi László trónkövetelőt támogatta en
nek 1401-es felkelésében. Győzelme után Zsigmond király nem töltötte be a 
László-párti főpapok menekülésével megüresedett püspöki székeket, hanem 
az egyházmegyék élére adminisztrátori minőségben világi főurakat nevezett 
ki. Ezeknek a hatáskörébe került a tized beszedése is. Természetesen az 
egyházmegyei kormányzókat Zsigmond legodaadóbb hívei közül válogatta. 
A kalocsai érsekség kormányzója 1406-ban Maróti J ános lett.20 

Zsigmond udvaroncai alig élték bele magukat új hivatali méltóságukba, 
mikor királyuk politikájában fordulat állt be. Európa történelmére a XV. 
század elején jelentős hatással volt a nyugati nagy egyházszakadás, melyben 
az egész nyugati kereszténység megoszlott a római és avignoni pápák, 
valamint a pisai zsinaton 1409-ben választott pápa között. Mióta 1404-ben 
IX. Bonifácnak fölmondta az engedelmességet, Zsigmond nem ismerve el 
egyiket sem a három pápa közül, minden téren a magyar egyház fejeként 
viselkedett. De ez az állapot nem tarthatott örökké. Zsigmond már az 
1404-től 1410-ig terjedő időszakban is lépéseket tet t abból a célból, hogy 
kibéküljön a három pápa valamelyikével. Ebben a törekvésében a nyugati 
egyházi egység helyreállításának eszméje vezérelte. Egy ideig a római pápa, 
XII. Gergely elismerésére gondolt, hogy 1410 májusában nyíltan a zsinati 
pápa, az épp akkor megválasztott XXIII. János pártjára álljon. XXIII. 
Jánosnak volt a legnagyobb befolyása majdnem minden egyházi szervben, 
és így Zsigmond tőle várhatta leginkább egy általános zsinat összehívását, 
amely hivatva lett volna helyreállítani az egyház egységét. A pápasággal 
való kibékülés meggyorsította a püspöki székek betöltésének folyamatát, 
melyet Zsigmond már korábban megkezdett. Ez természetesen a kisajátít ott 

17 KARÁCSONYI J.: Maróthy János macsói bán élete. A Békésvármegyei Régészeti 
és Művelődéstörténelmi Társulat Évkönyve 13 (1886) 7. füz. 1-29. 

18 CsÁNKI: i. m. i. h. 
19 G. FEJÉR: Codex diplomaticus regni Hungariae ecclesiast icus ac civilis. Budae 

1842. (A továbbiakban: FEJÉR.) X/5. 251; KOLLER: i. m. III. 312-13; PAVIÓIÓ: 
i. m. i. h. 

20 MÁLYUSZ E .: Zsigmondkori oklevélt ár. Budapest 1956. II/ 1. 13. sz. regeszta; 
és uő.: A konstanzi zsinat 80; Maróti János már előbb is végzett hasonló funkciót. 
Zsigmondkori oklevéltár, I. 5899. sz. regeszta. 
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egyházi, nevezetesen tizedjövedelmek visszaadását vonta magával. Evvel 
viszont megrövidültek azok a főleg világi főurak, akik idáig akadálytalanul 
sajátították ki az egyházi jövedelmeket. Ha biztosítani akarták ebből a 
forrásból származó bevételüket, új utak keresésére kényszerültek. Ebben a 
törekvésükben az uralkodóra támaszkodhattak, aki nem emelt kifogást az 
ellen, ha bárói az elmaradt püspöki jövedelmeket más egyházi szervek járulé
kából pótolják. XXIII. János pápa ebben a kérdésben szintén jóindulatú 
magatartást tanúsított. Őneki Zsigmond elismerése, mely tulajdonképpen 
egész Közép-Európa elismerését jelentette, igen fontos volt. Támogatását a 
jövőben is biztosítani akarta. Ezt Zsigmond tanácsosainak megnyerésével 
vélte elérhetni. Ilyen irányú politikája a konstanzi zsinaton érte el csúcs
pontját. 1415. február elsején itt kiadott bullájával messzemenően eleget 
tett „Magyarország bárói, valamint a főtisztelendő apátok, prépostok és 
kanonokok" kívánságainak. De ezt a politikát alkalmazta már a zsinat előtt 
is azok irányában, akikkel személyes kapcsolatba került, elsősorban akik 
mint követek fölkeresték a pápai udvart. Közülük egy sem tért haza üres 
kézzel.21 A pápa és Maróti János közt valószínű akkor jött létre személyes 
kapcsolat, mikor mind a ketten Észak-Olaszországban tartózkodtak, tehát 
1412-től 1414 elejéig. Maróti ekkor az olasz tartományok császári helytartó
jának tisztét viselte, míg János pápa Nápolyi László elől Bolognába húzó
dott miután az 1413 júniusában Rómából kiűzte. Az 14l;J-as év folyamán 
az egyház feje és Zsigmond király közt ismételten sor került találkozásra. 
Feltételezhetjük, hogy ekkor Maróti János is találkozott a pápával.22 Tény 
az, hogy 1414. május elsején a pápa Maróti János kérésére kiadott oklevelé
vel kivette Valkó megyei birtokainak plébániáit a pécsi püspök és esztergo
mi érsek joghatósága alól, s a préposti rangra emelt Maróti plébános alá 

21 XXIII. János Uski János pécsi prépostnak és titkos kancellárnak, aki Zsigmond
nak a pápával kötött egyezségét előkészítette, 1410. május 25-én régi kiváltságainak 
:megerősítése mellett négy kanonoki stallumot adományozott a saját, és kettőt unoka
öccse részére. Ozorai Pipó Temes megyei főispán, az ugyanaz év júliusában a pápához 
küldött ünnepélyes magyar követség vezetője, kieszközölte XXIII. Jánostól rokona, 
G iovanni Buondelmonte részére a pécsváradi apátságot. MÁLYUSZ: A konstanzi zsi
nat 50-100. Zólyomi Benedek székesfehérvári prépost részére, aki néhányszor járt 
követként a pápai udvarban, ugyancsak XXIII. János 1411-től 1414-ig hat bullát 
adott ki, amelyekkel függetlenítette egyrészt a veszprémi püspöktől, másrészt saját 
káptalanától. SEBESTYÉN J.: A székesfehérvári prépostság és káptalan egyházi ki
váltságai, II. Századok 1926. 462. 

22 Zsigmond és XXIII. János tárgyalásaira, valamint ez utóbbi és Nápolyi László 
viszonyára: J. AsCHBACH: Geschichte Kaiser Sigmund's. Wien 1879. I. 3,72-90; L. 
:PASTOR: Geschichte der Papste. Freiburg im Breisgau 1926. I. 204- 06; ALDÁSY A.: 
Az 1412-13. évi római zsinat. Budapest 1900. Zsigmond olaszországi útjára: WERTNER 
M.: Magyar hadjáratok a XV. század első felében, II. Hadtörtén elmi Közlemények 
12 (19ll) 2, 268, 270. Maróti János tartózkodási helyeire ezekben az években: KARÁ
CSONYI: Maróthy János macsói bán 16; WENZEL G.: Diósgyőr egykori történelmi jelen
tősége. Pest 1872, közli az 1412. május 5-én kelt, Marótit észak-olaszországi hely
tartóvá kinevező rendelet regesztáját. W. ALTMANN: Die Urkunden Kaiser Sigmunds, 
I/l. Regesta imperii, XI. Innsbruck 1896, 224. sz. regeszta: Marcali Miklós azonban 
nem volt „comes Sinigiensis", amit Altmann „Graf von Zengg"-nek - azaz senji 
grófnak - fordított, hanem „comes Simigiensis", tehát somogyi főispán. Továbbá 
KARÁCSONYI J.: Magyarország és a nyugati nagy egyházszakadás. Nagyvárad 1885. 
62; J. RADONIÓ: Der Grossvojvode von Bosnien Sandalj Hranic-Kosaea. Archív für 
slavische Philologie 19 (1897) 426. 
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rendelte őket. A maróti prépostságot viszont egyenesen a Szentszéknek 
vetette alá. A pápa ezt az intézkedését avval indokolta, hogy a Szá;-a és 
Boszut közt fekvő területen elszaporodtak az eretnekek, az eredmenyes 
missziós tevékenység pedig megköveteli, hogy a térítést a pécsi püspöknél 
földrajzilag közelebbi hatóság irányítsa.23 A t?rténet írás, ~öbbé-kev~sbé 
elfogadta ezt az indokot, mint a pápa rendelkezesének valodi okát.24 Bizo
nyos körülmények azonban arra mutatnak, hogy a patarénok térítése nem 
volt ennek egyedüli, sőt, még legfőbb oka sem. Elsősorban emellett ~zól az a, 
körülmény, hogy a privilégiumokat tartalmazó oklevél Mar?~1 . János 
kezdeményezésére lett kiadva. Igaz ugyan, hogy a ~agf.ar v1lag1 ura~
kodóosztály feladatának tekintette az eretnekek ellem kuzde}~,et, az is 
igaz, hogy Maróti János nemcsak személresen volt b,uzgón _hívo', ~anem 
nagy erélyt fejtett ki birtokai vallásos életenek szervezesében is, meg1s az a. 
kitartás, amelyet a maróti egyház kiváltságainak megőrzése érdeké~e,n 
tanúsított, kétségtelenül azt mutatja, hogy ebben az esetben sokkal evila
gibb érdekekről volt szó, mint a hit terjeszt,és,e.2~ Nem áll módunkban a, 

maróti privilégiumok sorsát folyaI?~to~an kíse:m, egyes. ~ome;n~um~kat 
azonban szemügyre "Yeh~tünk. ~a;oti Jan~s, Zs1~rr_io~d k1raly kíse~eteb~n 
részt vett a konstanz1 zsmat elso ket hónapJának ulesem . 1415. februar 5-en> 
négy nappal azut~n, ,hogy ;1' bőkez~ ~án~s ,Pá~a ki~dta ~ltalános bu~áj~t a. 
magyar főnemesseg es az un. egyhaz1 kozepreteg erdekeben, Maróti J anos 
is célszerűnek tartotta privilégiumainak megerősítését kérni ugyanattól 3:' 
pápától, akitől azt csupán fél évvel előbb ,nyerte.26 1415 el~ő felébe:r: ~~~?.ti
J ános elhagyta Konstanzot, ho~y visszaterve Magyarors~agr~, fe~eszulJOll. 
a t örök elleni harcra. Távozta utan Konstanzban fontos valtozasok allt ak be. 
A zsinat 1415. május 29-én letette XXIII;, Ján~s pá~át. Sz~mél7~b~~ a, 
magyar világi arisztokrácia elvesztette legfobb tamaszat az egyhaz1 JOVe
delmek kisajátításáért vívot~ harc~?an. E~ a k?rülmény arra .bá~orította a, 
magyar püspököket, hogy kovetelJek a zsmattol „Coss~ Boldiz~ar, az egy
kori XXIII. János pápa" rendeleteinek visszavonásat. A zsmat ugyan 

23 FEJÉR X/5. 251-54, 458-59. . 
24 KOLLER: i. m. III. 312; KARÁCSONYI: Maróthy. J~nos mac~ó1 ?án 25;. 9sÁNKI: 

i. m. 272; BösENDORFER: i. m . 175; J. SrnAK: Her~t1ck1 pokret i odiek hu_s1t1zma na. 
slavenskom jugu. Zbornik za drustvene nauke Ma~1ce ,srpske 31 ,(1 962~ 15 e~ a vo~at: 
kozó jegyzet. KOLLER (i. m . II~. 314-15) vélemenyet a p~tare~i.ok e~ kahzok ~ozt1 
genetikai kapcsolatról nem tartjuk megalapozo~t~ak. PAVICIÓ (1. m. l. h. ) szerm~ ?' 
maróti prépostság volt hivatva folytatni az alsam ferencesek által m egkezdett ten-

tés:; Maróti János vallásosságára: KARÁCSONYI: Maróthy János macsói bán 24---;-25r 
erősen idealizálva. Különben az arisztokrácián8:k a val!~hoz és. ~gyházhozvaló viszo
nyulására: FüGEDI E.: A 15. századi magyar ar1szto~racia mob1hta~a. B?~~pest 19'.0. 
17-18. Maróti János 1424. február 21-én gyónt1:1'tóvalasz~ás eng~del;y:ez~seert és telies: 
búcsúért folyamodik V . Márton pápához, a saiátmaga es felesege resze.~e. ·Ll!RCSICS 
P.: XV. századi pápák oklevelei. Budapest 1931. I. 727. sz. reg~szta. Tobb birtokán 
alapított ferences rendházat pl. Sarengradon (Athya). LUKCSICS: l. m. 2.44. sz.-reg~szt~; 
CsÁNKI: i. m. 376-77. Ezekre általában: KARÁCSONYI: Marót hy J~no~ m acsó1.ban 
24-25. A magyar nemesek eretneküldözésére: MÁLYUSZ: A konstanz1 zsmat 100-02. 

26 Magyar Országos L evéltár Mohácselőtti Gyűjtemény, Dl 37 495; KARÁCSONYI: 
Maróthy János macsói bán 16; MALYUSZ E .: Egyházi társadalom a középkori Magy~r: 
országon. Budapest 1971. 119, 249. jegyzet: „Igen keveset tudunk a. . . Maroti 
prépostságról . . . " 
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141? .. j~,lius elsején csak felfüg~esztette ,a:zok végrehajtását, a kéthónapnyi 
hatando azonban, amelyet Janos bullamak személyes bemutatására ki
szabott, azo,k .me~erősítés.e céljából, nem volt elegendő ahhoz, hogy a bullák 
magy~r~rszag1 birtokosai ezt leb.ony~~t.hassák.27 ~aróti ezt személyesen 
semmikeppen s~m te~ette !11eg, mivel Juliu.s folyaman török fogságba esett, 
ahonnan c~ak ha:?m ev mulva sz'.l'bad~lt ,ki.28 ~~nincs ~izárva, hogy Kons
tanzban partfogoJa akadt. A zsmat allaspontJat annal érdekesebb lenne 
ismerni, mivel V. Márton pápa, mikor Maróti kilenc év múlva, 14i4. feb
r~ár 2,1-én ho~zá fordult, ~og.~ megerősítse, XXIII. János privilégiumait, 
valasz~t a zsmat annak 1deJen elfoglalt alláspontjától tette függővé.29 
. Az osszes felsorolt rendelkezés külön szabályozza a tized beszedését. Ez a 
3oghatósággal együtt el lett véve a pécsi püspöktől és oda lett adva a maróti 
prépostnak, aki mint a megyéspüspökök, egynegyed részét a plébánosok 
fizetésére fordította. Természetesen ez a rendelkezés csak azután lett volna 
a~tuális; ha a pataré~okat tiz~dfi~etésre sz?rították volna. Miután ily módon 
e~degem~ett,e a Valko meg,Ye,i birtokok t;zedét a pécsi püspöktől, Maróti 
Jan~s s~amara csak egy lepes maradt hatra ahhoz, hogy azt kisajátítsa. 
Errol saJnos sokkal kevesebbet tudunk. Kivitelezését megkönnyítette az a 
körülmény, hogy XXIII. János pápa privilégiumainak értelmében a Maróti
birtokok tulajdonképpen egy önálló egyházmegyét alkottak. Mivel ennek 
az „e~y~á~~egyének" az ~l?,l~á~?ja„egy szen_iélyben maróti plébános is volt, 
s a p~ebamana:k a kegyurai osidoktol a Marotiak voltak, az újonnan alakult 
egyhazmegye is a legszorosabb függésbe került ettől a családtól. Az egyházi 
jövedelmek egy kisajátítási módja, melyet kegyura"k gyakran alkalmaztak a 
XV. század folyamán , abból állott, hogy a plébánosi állásokat nem töltötték 
be, .~s „be;éteh~~et ~negta~tották ~ maguk ,számára.· Mikor pedig végül is 
b~toltottek, SaJ~~. vedence~ket ~ettek meg,plebá~osoknak, akik ennek fejében 
keszek voltak JOvedelmeik bizonyos hanyadaról lemondani. Ebből arra 
következtet~~tünk, ,hogy. a. M~r?t~ak is ~gy jártak el, avval a különbséggel, 
hogy a marot1 egyhaz pnv1leg1zalasa utan nem csupán a plébánosi jövedel
me~et foglalhatták }e, hanem az ~gész, tizedet. Nagyon valószínű, hogy ők 
aztan sokkal eredmenyesebben haJtottak be azt, mint a pécsi püspök. Ha e 
fo_ly~mat módozatait csa~ .analógi~k alapján ismerjük is, végső kimenetele 
ketsegtelen. Hogy a Marotiak.nak sikerült megkaparintani ez alatt az ötven 
év alatt a birtokukról járó tizedeket, arról Janus Pannonius 1466-i levele 
tanú,s~odi~. Mikor a~ arr·a hivat?,tt~~ a t~zed vi~szaadásáról egyezkednek, a 
maroti prepostot, akinek , ,kedveert pedig ez a Jog a pécsi püspöktől elvéte
te,t_t; nem említik. Ehhez Maróti Mátyásnak, a jogot megszerző János uno
kaJanak a beleegyezése volt szükséges.3o 

27 MÁLYUSZ: A konstanzi zsinat 52-55; FEJÉR X/5. 596- 602, 748- 51. 
28 S. ÓIRKOVIÓ: Dve &?dine bo~anske istorije (1414- 1415). Istoriski glasnik. 1953. 

3-4, 34- 36; uő.: IstoriJa srednjovenkovne bosanske ddave. Beograd 1964. KARÁ
CSONYI: Maróthy János macsói bán 16. · 

29 ?,Fiat _ut petitur, dum tamen non sit contra terminata in ConstanLiensi. O." · 
LUKCSICS: i. m. 727. sz. regeszta. . 

30 ~aróti Ján~s 1424. február. 21-i folyamodványából nem lehet teljes bizonyosság
gal kovetkeztetm arra, hogy meg a prépost kezében van-e a tized vagy már kisajá
tította: Itt ugyanis a tizednegyedet kéri biztosítani „rectoribus di~te ecclesie". LUK
CSICS: I. m . 727. sz. regeszta. A kegyurak jövedelmi forrásairól általában: KOLLÁNYI F.: 
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:Miután tisztáztuk a tizedek Marót iak kezébe jutásának történetét, hátra 
van, hogy feleljünk arra a kérdésre, hogyan került sor azoknak a vissza
adására? Ahhoz, hogy erre a kérdésre feleljünk, mindenekelőtt szemügyre 
kell vennünk azokat a változásokat, melyek a két eseményt elválasztó ötven 
év alatt történtek. Miután a pápaság befolyása a konstanzi zsinaton a ma
gyar egyházból ki lett rekesztve, a főpapok és bárók egyházi jövedelmekért 
folytatott harcában mindig az a fél kerekedett fölül, amelyik bizt osítani 
tudta az állam, elsősorban az uralkodó, támogatását. Zsigmond félévszázados 
uralma 1387-től 1437-ig kifejezetten a világi arisztokrácia túlsúlyának kor
szakát jelenti. Közvetlen örököseinek rövid és viharos uralkodása alatt 
ezen a téren fordulat állt be.31 Az 1439-i országgyűlés , mely határkövet jelent 
a világi és egyházi arisztokrácia viszonyában, visszahelyezte az egyház
nagyokat jövedelmeik, nevezetesen a tized birtokába. Mátyás mint széles 
látókörű politikus azon igyekezett, hogy kihasználva ezt a folyamatot, az 
államot erősítse. E célból a püspökök és bárók vetélkedésében az előbbieket 
támogatta, miután már a püspöki székekbe saját védenceit ültette. Eze_k 
favorizálásával Mátyás tulajdonképpen a központosítást célzó elképzeléseit 
váltotta valóra. A főpapokon keresztül aztán rendelkezhetett az egyház 
jövedelmével is. Természetes tehát, hogy érdekelve volt abban, hogy ezek a 
jövedelmek a főurak kezéből visszakerüljenek a püspökökébe.32 Mátyásnak 
ebbe a politikai irányvonalába szépen beleilleszkedik az 1466-i levélnek az 
az adata, mely szerint Maróti Mátyás „per dispositionem ... regis" juttatta 

A magánkegyúri jog a középkorban. B udapest 1906. 20~~03;.A plébánosi jöv,edel
mek kisajátítására a plébánosi székek üresedésben hagyása utján: I. m. 228; FRAKNOI V.: 
A magyar királyi kegyúri jog szen t Istvántól- Mária Teréziáig. Budapest 1895. 
186-87. A plébánosi állásoknak a védencekkel és egyáltalán a függő viszonyban levő 
személyekkel történő betöltésére: lVliLYUsz: A konstanzi zsinat 50-55. Hogy ez még 
nagyobb egyházi m éltóságok ?setéb.en .is m~gtörténhet~tt, .ha függő viszonyban volt.ak 
világi hatalmasságtól, arra pelda Cillei Ulrik esete, aki mmtán 1440-ben i:iegkaparm
totta a zágrábi püspökség betöltésének jogát és püsp?.kk~ ~ív:ét, Zólyomi.Benedeket 
tette meg, egyszerre három kerületben foglalta le a puspoki tizede~et„ MÁ~YUsz, E.: 
A magyar rendi állam Hunyadi korában. Századok 1957. 13. Pedig a prepost sagot 
még 1470-ben is említik: Dl 17 057; CsÁNKI: i. m. 284. Azt csak 1496-ban szünt ette 
meg Ernuszt Zsigmond pécsi püspök kérehnére VI. Sán,d?r .Pápa: KOLLER: i. m. IV. 
500; CSÁNKI: i. m. 284; RuPP J.: Magyarország helyraJzi t orténete fő t ekmt ettel az 
egyházi intézetekre vagyis a n~vezetesb városok, helyeégek, s az azokban_ létezett egy· 
intézetek, püspökmegyék szermt rendezve, I / 2. Pest 1870. 400-01; MALYUSZ: Egy
házi társadalom 119, 249. jegyzet. 

31 A pápai befolyás megszűnésére ~~~arországon mindenekelőt~: MÁ;LYUs;z; E.: 
A konstanzi zsinat és a magyar főkegyuri JOg. Budapest 1958. Erre a Jelensegre figyel
mes lett már FRAKNÓI is: A magyar királyi kegyúri jog 185. Az uralkodó befolyására: 
MÁLYUSZ: A konstanzi zsinat 112- 17. A főpapság rehabilit álására: uő.: A m agyar 
rendi állam 3-4. · 

32 KARnos T.: A huszita mozgahnak és Hunyadi Mátyás szerepe a magyar nemzeti 
egyház kialakításában. Századok 1950. 165; ELEKES L.: Rendiség és _k~zpontosít~s 
a feudális államokban. Budapest 1962. 63-67. Mátyás első országgyűlesenek a fo
papok rehabilitására irányuló politikájára: FRAKNÓI: A magyar kir~lyi kegY;iri jo& 
185. Evvel állhat kapcsolatban az a körülmény, hogy Janus Pannomus, 1465-i római 
útja alkahnával, II. Pál pápától a pécsi t izedügyekben való bíráskodást a maga szá
mára kérte: FRAKNÓI V.: Mátyás király magyar diplomatái, XVI. Századok 1899. 
778; HUSZTI J.: Janus Pannonius. Pécs 1931. Ez viszont amellett tanúskodik, hogy 
ilyen ügyekben a pápa engedélyére ha formálisan is, de szükség volt. 
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vissza Janus Pannoniusnak a pecs1 egyházat megillető tizedszedés jogát. 
Igen valószínűnek tarthatjuk azt is, hogy az uralkodó nem hagyta kárpótlás 
nélkül hívét, Maróti Mátyást. Hogy Maróti továbbra is megmaradt királya 
kegyében, bizonyítja az a körülmény, miszerint 1469- 70-től macsói báni 
tisztet visel. 33 

A magyarországi szerbek helyzete a török hódítás előtt hosszú időn át volt 
vita tárgya az evvel a kérdéssel foglalkozó tudósok közt. Az idők folyamán 
az a nézet győzött, amely tagadja, hogy a Magyarországra telepedett szer
bek társadalmi szempontból különálló, egységes és a magyar királyok által 
mint ilyen privilegizált csoportot alkottak volna. Az utolsó száz év kutatásai 
bebizonyították, hogy a szerb telepesek beleilleszkedtek Magyarország 
fennálló társadalmi rendjébe. Deszpotáik a bárók, birtokosaik a nemesség, 
kereskedőik a polgárság közé vegyültek. Nagy számmal a kunok, jászok és 
egyéb katonai népek példájára csupán parancsnokaiknak alárendelve egye
nesen az uralkodótól függtek, mint a sajkások vagy az ún. „Rasciani 
regales". 34 A szerbek helyzetér:ől alkotott képünk kiteljesedéséhez hozzá
járul a Janus-levél is, mint az első ismert forrás, amely a szerbeket mint 
jobbágyokat említi: („iobagiones Rascianos"). A szerbekről mint társadal
milag egységes csoportról alkotott felfogás elejtése lehetővé teszi számunkra, 
hogy felülvizsgáljuk kötelezettségeik, nevezetesen tizedfizetésük kérdését. A 
dispositióban a kiadó a Valkó megyei Maróti-birtokokon letelepült szerbek 
ilyen irányú kötelezettségeiről renddkezik. Eszerint a szerbek a levél ki
adásának évében, 1466-ban, a tizenkét dénárban megállapított tized helyett 
hat, a következő évben, 1467-ben pedig nyolc dénárt fizetnek, és csak a 
harmadik évtől (1468), fizetik a teljes összeget. A kiadó hangsúlyozza, 
azért tesz így, nehogy a szerbek, akik közel vannak a Szávához és a török 
határhoz, visszatérjenek a török fennhatóság alatt álló területre. Hasonló 
módon okolja meg Mátyás király 1481-i törvényének 4. törvénycikkelye a 
szerbeknek tett kedvezményeket. 35 Ezt a rendeletet a történetírás már régóta 
ismerte, azonban tévesen magyarázta. A törvénynek azt a rendelkezését, 

33 Maróti Mátyás tisztségviselésére: FüGEDI: i. m. 115. 
3A A magyarországi szerbek társadalmi rétegződésére nézve, a cleszpotára: J. RADO

NIÓ: Sporazum u Tati 1426 i srpsko-ugarski odnosi od XIII do XVI veka. Glas SAN, 
187. Beograd 1941. 228-29. A nemességre: PoPOVIÓ: i. m. 151-65. A polgárságra: 
I. RuvARAC: Prilozi za povest srpskog naroda u Ugarskoj II, 0 Kovinskim priviledjija
ma. Zbornik Ilariona Ruvarca. Beograd 1934. I. 430. A privilegizált királyi népekre: 
SZENTKLÁRAY J.: A dunai hajóhadak története. Budapest 1885. 61-98; G. VITKOVICH: 
Proslost, ustanova i spomenici kraljevih sajkasa 1000-1972. Glasnik Srpskog uce
nog drustva 67 (1887) L-XXXV; S. émKOVIÓ: Rasciani regales Vladislava I Jage
lonca. Zbornik za istoriju Matice srpske 1 (1971) 79-82; uő.: Vojvodina znamenitosti 
i lepote. Srednji vek, Beograd é. n. 220-21. Ez alkalommal nem szándékozom kitérni 
arra a kérdésre, hogy a 12 dénár, illetve a teljes összeg, amit a szerbek fizettek, meg
felelt-e a nem a szerbektől szedett tized összegének. 

35 Magyar TörvénytáT (Corpus Imis Hungarici), 1000- 1526. Budapest 1899. III. 
391. A latin szöveg így hangzik: „Hoc tamen adjecto, et per expressum declarato; 
quod tales rasciani sive schismatici non censeantm, et neque sint in perpetuum ab 
hujusmodi clecimarum solutione exempti, sed tantummodo per aliquos annos, et in
terim, quod scilicet bono modo, se tales alienigenae et transfugae, in regno Hungariae, 
et dominiis sacrae coronae subjectis, etiam alii ditioni Tmcarum subjecti, ad venien
dum tanto promptiores efficiantm; quanto tales qui iam venerunt tanta praerogativa 
conspixerint esse donatos." I. m. 390. 
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hogy a szerbeket „ ... nem kell a ... dézsmafizetés alól örök időre mente
seknek tekinteni és ne is legyenek örökre azok, hanem csak néhány éven át és 
egy időre ... hogy az ilyen szökevények példájára mások is, kik a török 
uralma alatt állanak, annál hajlandóbbak legyenek az országba jönni, 
amennyiben látják, hogy azoknak, kik már bejöttek, ekkora előjogot ado
mányoztunk" úgy értelmezte, mintha az idézett néhány évet az összes már 
Magyarországon élő szerbre voni;i,tkozólag, egy mindannyiuk számára közös 
dátumtól számították volna.36 Az 1466-i Janus-levél azonban megvilágítja 
ennek a törvénynek a helyes értelmét. Szövegéből nyilvánvalóvá válik, 
hogy a Valkó megyei Maróti-birtokokon tartózkodó szerbek, letelepedésük
től 1466-ig nem fizettek tizedet, és a pécsi püspök rendelkezése fokozatosan, 
egy bizonyos időn belül kötelezi őket erre. Ezt a gyakorlatot szentesíti 
egész Magyarországra alkalmazva az 1481-i törvény. Ha lemondunk a 
történetírás által kialakított, fentebb vázolt fölfogásról, akkor nyilvánvalóvá 
válik a két rendelkezés hasonlósága, és az is, hogy mindkettő egyugyanazon 
szándéknak a következménye: megkönnyíteni a szerbek Magyarországra 
települését. Ebből pedig helyes következtetésként az adódik, hogy a tized
kedvezményt előíró törvény „néhány éve", az egyes csopor.tok vagy (el
méletileg) egyének részére, az illető csoport betelepülésétől, nem pedig az 
összes számára együttesen, egy egyszer rögzített dátumtól számítódott. 
Természetesen, mikor a törvényben közelebbről meg nem jelölt néhány év 
letelt, érvénybe lépett a tizedfizetés kötelezettsége az illető csoport számára. 

Nem kétséges, hogy ez a rendelkezés, még így értelmezve is, kedvező volt 
a magyarországi szerbek részére. Hátramarad annak a megvilágítása, milyen 
t ársadalmi erők álltak az ilyen politika mögött, és mi okból támogatták azt~ 
A király és a főpapság szerepére már régen figyelmesek lettek a történészek, 
azonban egyrészt az indítékaik, másrészt egyéb társadalmi tényezők szere
péről nem voltak kialakult nézeteik. 37 Ha ezeket helyes szemszögből vizs
gáljuk, nem elszigetelve a többi Mátyás kori társadalmi folyamattól, akkor 
nyilvánvalóvá válik, hogy az uralkodót a szerbek letelepülésének előmoz
dításában népesedéspolitikai szándékok vezérelték. Ennek feltehető hasznát 
katonai szolgálatukban látta. Azonban ezen elképzeléseit nem lett volna 
módjában megvalósítani, hogyha nem talál ezen a téren szövetségesre a vi
lági arisztokráciában, amely viszont ily módon óhajtotta a termelést és 
ezáltal jövedelmeit biztosítani. A főuraknak ugyanis az állt érdekükben, 
hogy a jobbágyi jövedelmekből történő részesedésből kizárjanak minden más 
versenytársat, elsősorban a főpapságot. Miután az egyházi tized kisajátításá-

36 SZALAY L.: A magyaroJszági szerb telepek jogviszonya az államhoz. Pest 1861. 
8, 34 35; THALLÓCZY L.- ALDÁSY A.: A Magyarország és Szerbia közti összekötteté
sek oklevéltára, 1198- 1526. Budapest 1907. XLV, XLVIII- XLIX; R. GRUJIÓ: 
Apologija srpskog naroda u Hrvatskoj i Slavoniji i njegovih glavnih obelezja. Novi 
Sad 1909. 16 17; uő . : Vojvodina I, Duhovni zivot. Novi Sad 1939. 373; A. IVIó: 
Istorija Srba u Vojvodini. Novi Sad 1929. 39-40; POPOVIÓ: i. m. 100- 01. 

37 F. RACKI: Odnosaj srbskih despota i doselica napramah kruni i kraljevini hrvats
koj i ugarskoj g. 1426-1453. KnjiZevnik 2 (1865) 3, 485; véleménye szerint a szerbek 
kezdetben fizették a tizedet, és csupán az 1481-i törvénnyel lettek ez alól felmentve. 
A fent előadottak után világos, hogy nem lehet ily módon általánosítani. Habár az is 
kétségtelennek Játszik, hogy a püspökök igyekeztek kezdettől fogva behajtani a tize
det. Erről bővebben, csak újabb források feltárása után lehet majd beszélni. 
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ért folyó harcban, jórészt éppen Mátyás álláspontja miatt ilyen törekvésük 
hajótörést szenvedett, most arra törekedtek, hogy jobbágyaikat mentesít
sék az egyházi szolgálmányok alól. Különösen vonzónak tűnt ez a lehetőség 
a kezdetben ilyenekkel még meg nem terhelt szerbek esetében. Náluk sokkal 
könnyebb volt indokot találni a kedvezményes állapot tartósítására. Így 
válik érthetővé, hogy miért „ob favorem ... domini Mathyws" részesíti 
kedvezményben Janus a szerb jobbágyokat. Ebben a törekvésükben aztán 
Mátyás is támogatta őket hacsak kompromisszumok erejéig is. Mátyás 
helyesen ismerte föl országának érdekeit, mikor kedvezmények nyújtásával 
elősegítette ezt a folyamatot. Nem szükséges hangsúlyoznunk, Mátyás poli
tikai tehetsége éppen abban nyilvánult meg, hogy egyensúlyban tudta tarta
ni a társadalmi erőket, az alakulóban levő rendi állam szolgálatába állítva 
azokat. Így lett számunkra a Janus-levél a XV. századi magyar társadalom 
történetének tükrévé. Meghaladja tanulmányunk kereteit annak kutatása, 
tudta-e, és ha igen, mily módon, az 1466-i levélből fakadó jogát érvényesí
teni Janus Pannonius? 

* 
Miután tanulmányunkban rámutattunk az 1466-i Janus Pannonius-féle 

oklevélforrás jelentőségére, szövegét itt abban a reményben tesszük közzé, 
hogy ezáltal hozzáférhetővé tesszük a még behatóbb vizsgálat számára: 

Johannes episcopus ecclesie Quinqueecclesiensis, nobis dilectis universis 
decimatoribus nostris, tam presentibus quam futuris in bonis et possessioni
bus magnifici domini Mathyws de Maroth in comitatu de Walko existenti
bus, salutem cum dilectione. Quia prefatus dominus Mathyws, de dicta 
Maroth, per dispositionem serenissimi domini nostri regis, ac reverendissimi 
domini Johannis archiepiscopi ecclesie Strigoniensis et cardinalis etc. domini 
et fratris nostri carissimi, in facto decimarum, de jobagionibus suis ecclesie 
nostre predicte provenire debentium, factam, dictas decimas, secundum 
pristina et antiqua iura ipsarum decimarum, predicte ecclesie nostre prove
nire debentium, pacifice remisit et relaxavit, alias etiam promisit decimato
res nostros, semper honorifice acceptare, et pacifice tenere. Igitur nos, ob 
favorem dicti domini Mathyws, id pro hac vice, quasi pro quodam dono, 
duximus annuendum et concedendum, ut quamvis inter nos dispositum sit, 
ut singuli Rasciani, in possessionibus suis existentes, de singulis fumis, 
singulos duodecim denarios solidos, solvere debuerint. Tamen quia propin
qui exísterent Zawe et terminis paganorum, ne per hanc solutionem deci
marum, sentirent se gravatos et recederent. lgitur prout promisimus, 
solummodo pro hac vice, de singulis fumis, per singulos sex denarios solidos 
hoc anno, et in secundo anno octo solidos, in tertio vero anno proxime post 
sese affuturis, duodecim denarios, de singulis fumis, ecclesie nostre solvere 
teneantur, pro decimis eorum, et in illa tertia prefixa solutione in reliquum 
permaneant, solvendo. Quare dilectioni vestre, harum serie firmiter commit
timus et mandamus quatenus, amodo inantea prefatos iobagiones Rascianos, 
antefati domini Mathyws, contra premissam nostram annuentem, et di
spositionem ratione ipsarum decimarum, nullatenus impedire presumatis 
presentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum Bude in festo sancti Dyo
nisy martiris Anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto: 
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2. Janus Pannonius pecsétje a7. oklevélen 



CSAPODI CSABA 

JANUS PANNONIUS KÖNYVEI ÉS PÉCSI KÖNYVTÁRA 

Mátyás király és Vitéz János könyvtárai mellett a harmadik legjelentősebb 
magyarországi humanista könyvgyűjtemény Janus Pannoniusé volt. Hoz
zájuk csatlakozott a hasonló, kisebb és nagyobb könyvtárak egész sora. 
Az Alpoktól északra fekvő Európának abban az időben még egyetlen más 
országá sem dicsekedhetett hasonló könyvtári anyaggal. Semmi sem mutat
ja világosabban a magyar kulturális értékeknek Mohács után bekövetkezett 
rettenetes méretű pusztulását, mint az, hogy ezekből a humanista könyv
tárakból éppen úgy, mint a többi könyvgyűjteményünkből, a kódexeknek 
ezreiből úgyszólván csak annyi maradt meg, ami már a katasztrofális 
események előtt valamilyen módon külföldre került. Így maradt meg a 
korvináknak és a Vitéz-kódexeknek nem is olyan csekély hányada. Minden-

. esetre annyi kötet, amennyiből nagyjában képet kaphatunk erről a két 
pazar könyvtárról. 

Sokkal kevesebbet tudunk Janus Pannonius könyvtáráról. Hoffmann 
Editnek a régi magyar bibliofilekről írt alapvető munkájában Janus könyv
tára azok közt van, amelyekről a legkevesebbet, mindössze fél oldalt tudott 
írni, mert míg a korvináknak és Vitéz János kódexeinek meghatározását 
címerek, illetve Vitéz János esetében még saját kezű bejegyzések is lehetővé 
tették, addig Janus Pannonius mint Hoffmann Edit írja könyvtárának 
„úgy látszik, egyetlen darabját sem látta el címerével, sem bejegyzésével". 
Ezért „mindeddig nem került elő kézirat, melyről bizonyossággal állít
hatnók, hogy az övé volt".1 Igaz ugyan, hogy Hoffmann Edit figyelmét 
elkerülte a budapesti Egyetemi Könyvtár ragyogó szépségű Evangeliariitma, 
amely már az Egyetemi Könyvtár régi, 1881-ben nyomtatásban megjelent 
kódexkatalógusában megtalálható,2 de ez az egy kötet semmit se változtat 
Hoffmann Edit megállapításának a lényegén. 

Alig valamivel Hoffmann Edit könyvének megjelenése után, 1931-ben 
Huszti József hatalmas Janus-monográfiája3 már megemlítette ezt az Evan
geliáriitmot, sőt mint valószínűleg Janus Pannonius könyvét a bécsi Diodorits 
Siwlus-művet,4 az ugyancsak bécsi Ficinus-kódexet5 és vagy Vitéz János 
vagy Janus Pannonius könyveként a firenzei Valagussa-kódexet.6 Mégis 

1 HOFFMANN EDIT: R égi magyar bibliofilek. Budapest 1929. 104. 
2 A budapesti m. kir. Egyetemi Könyvtár codexeinek czimjegyzék e. Budapest 1881. 

98- 99. 
3 HuszT~. JózsEF: Janus Pannonius. Budapest 1931. 249, 388. 
4 Wien. Osterreichische Nationalbibliothek. Suppl. gr. 30. 
5 Uo. Cod. Lat. 24 72. 
6 Firenze. Biblioteca Medica-Laurenziana. Acqu. e doni 227. 
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jogosan foglalhatta össze véleményét ebben a mondatban: „amit számunkra 
belőle a sors meghagyott, az a gylíjtemény eredeti terjedelm~hez képest 
alig valamivel több a semminél". 

Nem csoda, ha ilyen pesszimista nyilatkozatok után eddig senki meg sem 
kisérelte, hogy külön kutatás tárgyává tegye Janus Pannonius könyvtárá
nak problémáit. A magyar könyvtártörténetnek ezt a mulasztását szeret
nénk pótolni a következőkben. 

l. Janus Pannoniits fönnmaradt kódexei 

1. A görög nyelvű Evangeliariumot már említettük. A budapesti Egyetemi 
Könyvtárnak ez az egyik legféltettebb kincse (Cod. Graec. 1) a XI. század
ban készült. A kisméretű kötet fő dísze az evangélisták egy-egy egész lapot 
betöltő, arany alapra festett képe. A kódex végén olvasható görög nyelvű 
bejegyezés bizonyítja, hogy Janus Pannoniusé volt, sőt azt is, hogy Garázda 
Pétertől kapta ajándékba: evavreAwY: "rlc;: í5őn:tc;: '>'Yf!lOJC [előbb <pYf!lOJC, 
javítva] -ryw: -ryo: twavvw: emcrwnyo: -xywtv-xeerAe11tevate, alatta áthúzva: 
ne-rwc rae, azután két, sajnos legnagyobb részében az olvashatatlanságig 
átmázolt sorából IIlég kivehető: ne-rywc raeaarn - - - aö: nwawyaµ- - - twvv
vvwµ - - - eµ µe(!tT:(}trec; .. ·. 7 

Az írás jellege és a helyesírás bizonytalansága miatt kétségtelen, hogy 
a bejegyzés nem Janus Pannonius kezétől származik. Ha szabad Garázda 
Péter egyetlen ismert latin nyelvű kézírásos sorából8 egy görög írás jellegére 
következtetni, valószínűnek látszik, hogy az ajándékozó, Garázda Péter, 
saját kezű írása. Az ajándékozás legvalószínűbben akkor történt, amikor 
Janus Pannonius 1465-i római követsége alkalmával Ferrarát is megláto
gatta, ahol akkor Garázda Péter alighogy megkezdte tanulmányait Guarino 
Veronese iskolájában, s a görög nyelvben még nem sokra vihette. 9 

2. Sokkal érdekesebb ennél Janus Pannoniusnak egy eddig föl nem ismert 
kódexe, ez pedig az erlangeni Egyetemi Könyvtárban levő görög nyelvű 
Xenophón-korvina, az Ms 1226-os jelzetlí Kveovnmösla. 10 A XIII. század
ban készült és csak kevéssé díszített kódexet sajnos 1800 táján új kötéssel 
látták el, de szerencsére az eredeti előzéklevél két, bejegyzéseket tartalmazó 
darabját beragasztva megtartották. Az egyik bejegyzés így szól: „Liber 
Vincentij Obsopoej et suorum amicorum", alatta a másik: 

fjv nse lyw {3í{3Aov -xAetvov naíc; öw-xa yaeívov 
(3an"Ua-r~c; <pmöeö) ~évwv Aáf3s <péern-rw {}vµö) 

7 KUBINYI MÁRIA: Libri inanuscripti Graeci in bibliothecis Budapestinensibus 
asservati. Budapestini 1956. 63-66. Olvasatunk egy-két ponton eltér Kubinyi 
Máriáétól. 

s A prágai Justinus-kódexben. Státni knihovna ŐSSR. Universitni knihovna. VIII. 
H. 72. 

s V. Kov.Á.cs SÁNDOR: Garázda Péter. ItK 1957. 50. 
10 MS 1226. - CSAPODI CSABA: A fönnmaradt hiteles korvinák leírása. (Ezentúl 

röviden: CsAPODI.) 52. sz. CSAPODI CSABA-CSAPODINÉ GÁRDONYI KLÁRA-SZÁNTÓ 
TIBOR: Bibliotheca Corviniana. Budapest. 1967 és CSAPODI CSABA: The Corvinian 
Library. Budapest 1973. (Ezentúl röviden: CL.) 702. sz. 
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µt-xeov µ8v a<poöeov ö8 ná-ree µéya d-xµae eewwc; 
µvijµa ö' lµijc; µóvtµov <ptAíac; µáA' aµvµovoc; ea-rw11 

Hogy a kódex a Corvina-könyvtárból került ki, azt eddig is elfogadta a 
Corvina-kutatás.12 Camerarius ugyanis a latinra fordítva kiadott Xenophón 
bevezetésében így ír: „Interpretati sumus ea, quae extarent in vetere 
biblo allato ex bibliotheca Budensi et mecum communicato a doctissimo 
viro Vincentio Obsopoeo ... "Márpedig az erlangeni Xenophón a bejegyzés 
szerint Obsopoeusé volt. A Corvinából való származásához tehát aligha 
fér szó.13 · 

Ránk nézve azonban most fontosabb a másik, görög nyelvű bejegyzés. 
Battista Guarinónak ezek a baráti szeretettől szinte áradó ajándékozó sorai 
ugyanis nem másnak, mint Janus Pannoniusnak szólnak, akihez a leg
melegebb barátság szálai fűzték Guarino Veronese fiát. A <patÖ(!oc; {}vµóc;, 
a legderekabb fénylő (világító) lélek a fény ·és világosság istenénekl4 
is tartott Janus isten nevét helyettesíti. Ugyanígy a ná-ree sem más 
mint „az istenek atyja", Janus, a „Janus Pater". Battista Guarino ezzela 
titulussal, Janus isten epitheton ornansával, szólítja meg barátját éppen 
abban az epigrammájában, amelyben a kapott aranyakért viszonzásként 
ajándék?zott könyvekről szól: 

Jane pater, multi donum accepimus auri, 
Unde erit utilitas, rebus honorque meis 

Tu numis certe, fulvoque potentim auro, 
Ast ego codicibus, carminibusque meis. 

Hoc mihi cuncta modo fient communia tecum, 
Praecipit ut sanctae foedus amicitiae."15 

Az erlangeni Xenophón-corvina tehát a „sanctae foedus amicitiae'', a 
szent barátság szövetségeként adott kódexek egyike. 

3. A Janus Pannonius-kutatás szempontjából van a Xenophón-korvinánál 
i.~ font~sa?b Janus-kódex. Egy görög latin, latin-görög szótár a bécsi 
Osterrernhische N ationalbibliothek kézirattárában. Ennek a Vocabulariumnak 

11 A helyenként nehezen olvasható szöveg megoldásában Borzsák István professzor 
volt segítségemre. Ezért itt is őszinte köszönetemet fejezem ki neki. 

12 H. SIMONSFELD: Einige kunst- und literaturgeschichtliche Funde. Sitzungs
berichte der phil.- philol.- u. hist. Classe der k. Akademie der Wissenschaften. 
München 1902. 558. 

13 Parisus 1572. 
14 Macrobius (aki, mint látni fogjuk a továbbiakban a Guarino-iskola tananyagához 

tartozott) írja a „Saturnalia" I. könyvében, hogy „Janum quidam solem demonstrari 
volunt". Lutatius is Janust Heliosszal, a napistennel vette egynek. (PAULY-Wis
SOWA: Realencyclopaedie der klassischen Altertumswissenschaft. Suppl. I-III. 
1187. . 

15 EuGENIUS ÁBEL: Analecta ad historiam renascentium in Hungaria litterarum 
spenctantia. Budapestini- Lipsiae 1880. 148-49. - A „Jane Pater" mint Janus 
Pannonius megszólítása Battista Guarino egy másik epigrammájában is szerepel: 
, ,J ane pater, cuius meritas perstringere laudes / Non valeat fon tis vena maligna mei." 
I. m. 146. 
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(Suppl. gr. 45) Janus Pannonius tulajdonából való származását már egy 
fél századdal ezelőtt közölte Josef Bick a könyvtár görög kódexeinek 
scriptorairól írt munkájában,16 de a Janus-kutatás nem vett tudomást róla, 
pedig e megállapítás alapvető .~ontosságú. 

Bick ugyanis fölfedezett az ONB kézirattárában egy följegyzést a neves 
régi bécsi könyvtárosnak, Michael Denisnek a kezétől.17 Ez aföljegyzés azt 
mondja a régi jelzete szerint CCXVI, új jelzete szerint Suppl. gr. 45-ös 
kódexről, hogy „Codex ... hanc Notitiam praefert: Iavor; ó navvovwr; lbia 
xeiet eyempev órnv rn D.A'Y)Yt'>ta yeaµµa•a µa{}etv lµeJ..ev, Janus Pannonius 
propria manu scripsit, quando graecas litteras discere cura fuit". Ez a 
bejegyzés, ami valószínűleg a régi előzéklapon volt, azóta.már elveszett, 
talán akkor, amikor a kódexet restaurálták, de Denis állításában nem ké
telkedhetünk. Megerősíti ezt a szótár írásának összehasonlítása azzal a cse
kély autográf anyaggal, amit eddig Janus kezétől ismerünk (1. kép).18 

A Suppl. gr. 45-ös jelzetű kódexben tehát egy olyan, nagy terjedelmű 
(329 fólió) kézirat áll rendelkezésünkre, amely gazdag anyagot ad Janus 
Pannonius latin és görög autográfiájának megismeréséhez (2. kép) és egy
úttal kezünkbe adja Janus görög és latin alapszókincsének anyagát. 

A teljesen dísztelen (és címertelen) 30,5 X 20 cm nagyságú papírkódexben 
Brassicanus ex librise van, átragasztva Fabri bécsi püspökével. A Janus
Vocabularium tehát azok közé a kódexek közé tartozik, amelyeket Brassi
canus hozott el a Corvinából, nem sokkal a könyvtár végső pusztulása előtt: 
„ ... ex munificentia atque liberalitate optimi regis Ludovici quosdam grae
cos autores consecutus sum, nec protritos, nec etiam aspernandos" .19 Így 
tehát a Vocabulariitm éppen úgy, mint a Xenophón-mű hiteles korvina és 
hiteles Janus-kódex egyszerre. 

A Vocabulariumnak szerencsére egykorú kötése is megvan. Ezt a kötést 

16 JoSEF BICK: Die Schreiber der Wiener griechischen Handschriften. Museion. 
Veröffentlichungen aus der Nationalbibliothek in Wien. I. 1. Wien- Prag-Leipzig 
1920. 54- 55. 1. 47. sz. .. 

17 Denis feljegyzése az ONB Ser. nov. 3953-as jelzetű, XVIII. századi kéziratához 
(Nicolaus Fortosia: Revisio codicum Graecorum ad humanioras litteras pertinentia) 
csatolva maradt fönn. A „Vocabularium"-ról l. még: MARIE VOGEL-VICTOR GARDT· 
HAUSEN: Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance. Hildesheim 
1966. 4 79 és Nachtr. 446; HERBERT HUNGER: Katalog der griechischen Handschriften 
der Österr. Nationalbibliothek. Supplementum graecum. Biblos-Schriften 15. Wien 
1927. 

18 Jellegzetes Io. Q. (=Iohannes Quinqueecclesiensis) szignálásait a Magyar Orszá
gos Levéltár következő oklevelein találtuk meg: Dl 15 243, 15 398, 15 537, 15 684, 
15 980, 15 988, 16 OOO. A leghosszabb bejegyzését Dl 59 506 már FRAKNÓI közölte a 
SZILÁGYI SÁNDOR szerkesztette „A magyar nemzet története" 4. köt. 214. lapján: 
„Emendata in cancellaria in dictione pridie Io. Q. Sajnos HUSZTI JózSEFnek az 
a közlése (i. m. 300. 1. 14. j.), hogy a pozsonyi káptalan levéltárában Capsa B Fasc. 
3. No 20-as jelzetű oklevélen Janus Pannonius aláírása ebben az alakban olvasható: 
„Jo Quinqueecclesien.", hibásnak bizonyult. Az ilyen jelzetű oklevélen a följegyzés 
nincs ott. Huszti nyilvánvalóan egy máshol látott oklevél jelzetét keverte össze a 
pozsonyiéval. Hálás köszönetemet fejezem ki ezen e helyen a káptalani levéltárban 
ebben a tárgyban végzett kutatásokért és mikrofilm küldéséért Richard Marsinának 
és a munkában részt vevő többi pozsonyi kollégának. · 

rn Salvianus: De vero iudicio et providentia Dei ... Cura J. A. BRASSICANI ed. 
Basileae 1530. ajánlásában. 
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már Bick is magyarországinak tartotta. Állítását a vaknyomásos díszítés 
alapján csak megerősíthetjük, mert hasonlót az itáliai anyagban nem talál
tunk. S benne láthatjuk Janus Pannonius könyvtárának legalábbis egyik 
jellegzetes kötéstípusát. Talán nem túlzott merészség ezt a kötéstípust 
Pécsre fokalizálnunk, mert semmi rokonságban sincs a budai - esztergomi, 
ismeretes úgynevezett „vaknyomásos korvina"-kötésekkel.20 

4. Éppen a Vocabularium kötése segít hozzá egy következő hiteles Janus
kódex fölismeréséhez. A lipcsei Egyetemi Könyvtár két olyan kódexet is 
őriz, amelyben Janus Pannonius görögből latinra való fordításai vannak. 
Ezek közül a Rep. I. 98-as jelzetűben a következők vannak: 

Plutarkhosz: De utilitate inimicitiarum 
Plutarkhosz: De curiositate 
Démoszthenész: Oratio adversus epistolam Philippi 
Homérosz: Fabula Bellerophontis. Ez az utóbbi Galeottóhoz írt epigram

mával kezdődik. 

A két Plutarkhosz-fordítást még Magyarországra való hazatérte előtt, 
Itáliában készítette Janus, 1456-ban és 1457-ben. Mindkettőt Marco Aurelió
nak ajánlotta. A Démoszthenész- és a Homérosz-fordítás már Magyaror
szágon készült.21 

Ennek az eléggé gyakorlatlan kézzel, humanista cursivával írt, egyszerű 
pergamenkódexnek a vaknyomásos bőrkötése rendkívül hasonló a V oca
bularium kötéséhez (4. kép). Az első előzék belsején olvasható tartalom
felsorolás Janus Pannonius kezeírásának látszik. Így a lipcsei 98. sz. kódex
ről bizonyosra vehetjük, hogy Janus Pannonius saját példánya volt. 

5. Janus Pannonius könyvei közé sorolhatjuk a másik lipcsei kódexet 
(Rep. I. 80) is, amely Plutarkhosz De dictis regum et imperatorumát 
tartalmazza. Ebben a kódexben nincs semmiféle címer, díszítés is alig, 
mindössze egy kevéssé díszes vörös-kék iniciálé. A scriptor gyakorlott kézzel, 
humanista antiqua rotunda betűket írt, de latinul rosszul tudott, értelem
zavaró hibákat ejtett. Az emendáló viszont valószínűleg maga Janus Pan
nonius volt. A fordítást 1467-ben készítette és Mátyás királynak szóló aján
lással látta el. Díszítetlensége miatt azonban teljesen valószínűtlen, hogy 
ez lett volna a királynak felajánlott példány. Vaknyomásos magyar rene
szánsz kötése ahhoz a típushoz tartozik, amelynek a Corvina-könyvtárral 
való kapcsolatát Koroknay Éva meggyőzően bizonyította.22 Nem lehetetlen, 
hogy Janus Pannonius számára készült a kötés a budai vagy esztergomi 
műhelyben, mert Vitéz Jánosnak is voltak hasonló kötésű könyvei és a 
jénai Guarino-kódexnek is hasonló a kötése, amiről alább látni fogjuk, hogy 
Janus könyve lehetett. 

6. Janus Pannonius kódexének tartjuk a Bécsbe~. őrzött Ficinus-művet 
: Oommentarium in Platonis Oonvivium de amore (ONB Cod. Lat. 2472). · 

20 EvA Sz. KOROKNAY: Die Blinddruckeinbande in der Bibliotheca Corvina und 
die Probleme der klösterlichen Buchbinderwerkstatten in Ungarn. Acta Historiae 
Artium Academiae Scientiarum Hungaricae IX. 1-2. 1965. 

21 HUSZTI: i. m. 155. 
22 KOROKNAY: i. m. 
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Ficinus ezt a munkáját, pontosabban a munkának ezt az első redakcióját 
1469-ben írta.23 A példány elején Janus Pannoniusnak szóló, 1469-ből kel
tezett, meleg hangú ajánlás van: „nuper nobis editum tibi potissimum, vir 
clementissime, dedicare constitui, qui et Platonicus es". Barátjához Garázda 
Péter útján fogja eljuttatni: „Amorem vero in te meum, quando id mea non 
potest epistola, Petrus Garasda, vir doctus et utriusque nostrum familiaris, 
cum apud te fuerit, daclarabit. Vale Nonis Augusti 1469 Florentiae". 

A kötet firenzei, fehér indafonatos díszítéssel, humanista antiqua rotunda 
írással készült és vaknyomásos, firenzei, reneszánsz bőrkötésben van. Az 
ajánlás nem kapott díszítést. A szöveg első lapjának díszes keretében ~ 
címer helye eredetileg üresen maradhatott, mert ott most Nagylucsei 
Dóczy Orbán püspöksüveges címere látható. A kódex első tulajdonosa azon
ban nem lehetett Orbán püspök. Hiszen ő a címert csak 1480-ban kapta és 
három évre rá lett püspök.24 Abban az időben pedig Ficinus már rég el
készítette Lorenzo de'Medici kívánságára az átdolgozott változatot ( 14 7 4-ben 
vagy 1475-ben).25 Sokkal valószínűbb tehát, hogy a példány az, amelyet 
Ficinus Janus Pannoniusnak küldött. Az 1480-as évekbe a kódex díszítésé
nek stílusa is nehezen illeszkednék be. 

7. A hiteles corvinának tekintett Diodorus Siculus Bt{JAwíHpe'YJ fowetwv 
{Jt{J).ta nva -ra eveta-xóµeva (ÖNB Suppl. gr. 30)26 is ered~tileg Janus Pan
nonius tulajdona kellett, hogy legyen, mert Obsopoeus, aki 1539-ben Bázel
ben kiadta, azt írja róla, hogy „has ... reliquias ab Jano Pannonio quon
dam Quinqueecclesiensi episcopo ab interitu vindicatas ac deinceps ab 
eruditissimo viro Alexandro Brassicano ... nobis per Joannem Petreium 
communicatas et nunc tandem a me transcriptas edimus". 

A kódexet 1442-ben Firenzében Joannes Skutariotes másolta. Kötése 
későbbi, a XVI. század elejéről való vaknyomásos bőrkötés. Janus Pannoni
usra a kódexben semmi utalás nem található, föltételeznünk kell tehát, 
hogy Brassicanusnak aki nyilvánvalóan Budáról hozta magával - kellett 
valami pontos értesülésének lennie arról, hogy a kódex korábban Janusé 
volt. Másként érthetetlen, miért volt Obsopoeus úgy értesülve, hogy a Diodo
rus Siculus Janus Pannoniusé volt, nem pedig úgy, hogy a Corvinából való. 
Hiszen Brassicanus éppen a Corvina görög kódexekben való gazdagságát 
hangsúlyozza és az onnan elhozott görög kódexekről írt ismert híradásában 
Janus Pannoniusnak még a nevét sem említi.27 

8. Mint Janus Pannonius valószínű könyvét említjük a jénai Guarino
korvinát.2s A De ordine docendi et stitdendi gondosan írt; de teljesen dísztelen 
kódexként érkezett Magyarországra, mert csak utóbb, Budán· festették rá 
Mátyás király címerét és némi virágdíszt. A szöveg végén az utolsó levél 
dátumaként az 1459-es évszám áll. Már Fitz József fölvetette annak a lehe
tőségét, hogy a kódex Janus Pannoniusévolt, s csak később került a Corviná-

23 HuszTI (i. m. 248) az első redakciót 1467-re tette. Az 1469-es év Paul Oskar K.ris-
teller megállapítása. Szíves közléséért itt mondok köszönetet. 

24 HOFFMANN E.: i. m. 128. 
25 HUSZTI: i. m. 248. 
2s CSAPODI 166. sz. és CL 225. sz. 
21 Salvianus: i. m. i. h. 
2s CSAPODI 66. sz. és CL 312. sz. 
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ba, mert tárgyánál fogva szorosan Janus személyéhez kapcsolódik, hiszen 
Guarino Veronese oktatási rendszerét ismerteti, azt az iskolát, ahol Janus 
tanult.29 

De megemlítendő a kódexnek egy olyan különlegessége, amely valószí
nűsíti Fitz föltevését. Ahol ugyanis Battista Guarino arról ír, hogy atyja 
olyan eredményesen tanította a görög nyelvet, hogy egyesek rövid idő 
alatt tökéletesen elsajátították, a másoló a lapszélre ezt írta: „De Jano 
Pannonio intelligit, nunc episcopo Quinqueecclesiensi." Ilyen betoldás sok
kal valószínűbb egy Janus Pannonius számára készült kódexben, mint egy 
olyanban, amelyet a Corvina számára írtak le. A kódex kötése ugyan
ahhoz a vaknyomásos magyar reneszánsz kötéstípushoz tartozik, mint a 
föntebb 5-ös tétel alatt ismertetett lipcsei Plutarkhosz-kódexé, de annál 
valamivel díszesebb. 

A jénai Guarino-korvinán kívül Fitz József még 11 másik korvináról is· 
föltételezi, hogy esetleg Janus Pannonius könyvtárából kerültek a királyi 
könyvtárba. Olyan kódexekről, amelyeknek keletkezési idejük folytán már 
Mátyás király előtt más tulajdonosuknak is kellett lenniük, de korábbi 
címer nincs bennük. Ezek lennének 8 címer nélküli görög korvina és a kö
vetkező 3 latin: 

a) OSzK Clmae 423. Poeta Christianus: Genealogia deorum. - Cassius 
Dio: Oratio M. Antonii in funere Julii Caesaris per Baptistam Guarinum 
translata. - Guarinus Baptista: Oratio in inchoando feliciter Ferrariensi 
gymnasio habita anno 1453.30 

b) Modena Cod. Lat. 472. Strabo: Geographia a Guarino Baptista in 
Latinum translata. 31 

e) Bp. Egyetemi Könyvtár Cod. Lat. 1. Theophrastus: Historia plan-
tarum. De causis plantarum. E Graeco in Latinum traducta per Theodo-
rum Gazam.32 

A görögök közül kettőről, a Xenophón- és a Diodorus Siculus-kódexről, 
amint láttuk, valóban meg lehet állapítani, hogy Mátyás előtt Janus Pan
nonius volt a tulajdonosuk. A többiről ezt nem lehet bizonyítani. Hiszen 
ami görög kódexet ismerünk a Corvinából, azt egyiket se Mátyás számára 
másolták, hanem készen megszerzett (gyakran igen régi) kódexek. A három 
latin kódex közül leginkább még a Theophrastus-mű jöhet szóba mint eset
leges Janus-kötet. Tudniillik ez az egyetlen ismert korvina, amely Vespasiario 
műhelyében készült: „Vespasianus librarius florentinus fieri fecit florentiae", 
olvassuk benne. Márpedig ismeretes Janus Pannonius szoros kapcsolata 
Vespasianóval, tudunk Janus firenzei könyvvásárlásairól, ugyanakkor 
Vespasiano valószínűleg nem tartozott Mátyás király szállítói közé, mert 
munkájában, ahol Vitéz János, Janus Pannonius és Handó György könyv
gyűjtő tevékenységét dicsőíti, a Corvinát meg sem említi. 

Első pillanatra nagyon valószínűnek tűnnék a Poeta Christianus-kódex 
Janus-féle eredetének feltételezése a ferrarai iskola tanévét megnyitó Bat-

29 FITZ JÓZSEF: Mátyás király a könyvbarát. Mátyás király emlékkönyv, 2. Buda-
pest 1940. 220-22. 

3° CSAPODI 36. sz. és CL 935. sz. 
31 CSAPODI 86. sz. és CL 610. sz. 
32 CSAPODI 4. sz. és CL 636. sz. 
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tista Guarino-beszéd miatt. Csak.hogy ismerünk egy hasonló tartalmú 
másik kódexet, amelyet sokkal nagY.,obb valószínűséggel lehet Janus Panno
nius könyvei közé sorolni. Ez az Osterreichische Nationalbibliothek Cod. 
Lat. 250-es jelzetií kódexe. Tartalma - a Cassius Dio-mű kivételével, 
amely ebben nincs meg- megegyezik az OSzK 423. számú kódexével. Telje
sen dísztelen a kódex, az iniciálék helye is üresen maradt. Kötése hajszálra 
megegyezik az 5. tételünk alatt szereplő lipcsei Janus-kódexével. A kötetet 
a benne olvasható bejegyzés szerint 1512-ben Magyarországon vásárolták 
25 magyar forintért, külföldi tulajdonosa Cuspinianus, azután Fabri volt. 
Igaz ugyan, hogy a görög szavak helye a szövegben üresen maradt, s ez 
talán Janus tulajdonossága ellen szólna, de tudjuk, hogy ő a kódexek emen
dálásával nem foglalkozott. A kérdésben a végső szót a kötéskutatásnak 
kell kimondania. Ha a lipcsei kódex kötésében lehet Janus második, most 
-már Budán készült, speciális kötéstípusát látni, akkor a bécsi 250. számú 
kódex is hiteles Janus-kötet. 

Ami végül a Fitz említette Strabo-korvinát illeti, az bizonyos, hogy nem 
volt Janusé, mert Mátyás címere alatt a Sassetti-címer volt. A munka egy 
másik példánya természetesen szinte bizonyos, hogy megvolt Janus birto
kában. mert a fordító Battista Guarino. 

Ennyi mindaz, amit hitelesen vagy valószínű föltételezésként ismerünk 
Janus Pannonius fönnmaradt könyvei közül. (A Sevillában újabban elő
került két Janus-kódexszel kapcsolatban fölmerül az a lehetőség, hogy ezek 
is az ő könyvei voltak. A kérdés vizsgálata még folyamatban van.) Téve
dések elkerülése céljából meg kell azonban még emlékeznünk azokról a 
kódexekről is, amelyeket tévesen vagy legalábbis alaptalanul tulajdoní
tottak Janus könyveinek. 

Említettük már, hogy Huszti József valószínűnek tartotta, hogy a firenzei 
Valagussa-kódex egykor Janusé, esetleg Vitézé volt.33 Ebben a levélgyűj
teményben, amelynek első lapjáról a címer és a kezdő nagy iniciálé ki van 
vágva, egy helyen a lapszélen Janus Pannonius neve olvasható. De csak 
azért, mert azon a részen Valagussa egyik, Guarinónak írt levelében dicső
ítve szól Janusról, „qui sane modo vivet, erit alter ab illo quem palladis 
sinu ut poete dicent nutritum credo". De a kódexben minden előforduló 
személynév ki van vetítve ugyanígy a margóra. A kötetet egyébként a 
szerző II. Pius pápának ajánlotta. A kivágott címer tehát föltehetőleg az 
övé volt. 

Ugyancsak vagy Vitéz János vagy Janus Pannonius kódexének gondolta 
Fraknói azt a nagyon érdekes, vegyes tartalmú kódexet, amelyet Zágrábban 
őriznek.34 Ennek a XV. századi kódexnek az anyaga szoros kapcsolatban 
van Guarino ferrarai iskolájával, főleg olasz humanisták iratait, köztük 
magának Guarino Veronesének leveleit tartalmazza. A kódex magyarországi 
használata kétségtelen, mert a hátsó tábla belsejébe a tulajdonos tíz köny
véről följegyezte, hol vannak: „apud Palocz", „apud me", „bude", „apud 
cancellarium". Még érdekesebb, hogy a 11. levélben, ott ahol Cicerónak a 
Laelius de amicitiájából az a rész van, hogy a felnövekvő gyerekek a tóga 

33 L. a 6. jegyzetet és HuszTr: i. m. 388. 
34 FRAKNÓI VILMOS: Egy érdekes zágrábi kézirat. MKsz 1881. 26- 30. (Miscellanea. 

MR 107.) . 
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felöltésével levetkőzik a szeretetet, a lap szélére odaírta a tulajdonos: 
„Mathia. Nota". Ebből és a tartalomból valóban Janusra gondolhatnánk, 
de az írás más jellegű. Főleg pedig a kötet egyik darabjának a dátuma -
1472. április 30. - cáfolja a feltételezést, hisz ~anus március 27-én már 
halott volt. 

Hogy Janus Pannonius elégiáinak firenzei kódexe (Plut. 34. Cod. 50) 
nem a szerző autográf írása, mint még Kemény József hitte, azt már Ábel 
Jenő megállapította .\Lzon az alapon, hogy a kódex megadja a másoló, 
Petrus Crinitus nevét.as 

Ugyanígy nem lehetett Janus P annonius kódexe a wolfenbütteli Herzog 
August Bibliothek 1 Aug. 4° jelzetű Missaléja sem, amelyről Fógel József 
feltételezte, hogy Janusé volt, aki anyja halálának napját jegyezte volna 
be a misekönyv kalendáriumába: „anno LXVto obiit mater mea".36 Csak
hogy a bejegyzés június 28-ánál van, a pécsi püspök anyja pedig 1463. 
december 10-én halt meg 60 éves korában. Benne idegen cím~r van. Nem 
is készült magyarországi használatra, hanem olyan délnémet vidéknek, 
amelynek valamilyen kapcsolatai voltak Magyarországgal. A kalendárium 
szentjei közt ugyanis ott van Szent István, de hiányzik László, Imre mint 
„rex Ungariae" olvasható, de egyik se az ünnepeket jelölő piros betűkkel, 
míg ugyanakkor Szent Henrik császár és felesége, meg más, délnémet terü
leten tisztelt szentek nevei piros betűsek. 

Alaptalan Csontosi János közlése a Bécsben talált Janus-kódexekről. 
A Magyar Könyvszemle 1884-i évfolyamában ad hírt arról, hogy a bécsi 
udvari könyvtárban két kódexet talált Janus P annonius címerével, de a 
kódexeket nem nevezi meg. Később, a Pallas Nagy Lexikonának mellék
letében megjelent „Korvina" összefoglalásában már azt mondja, hogy négy 
kódexet talált 1884-ben Bécsben, közülük kettőt Janus Pannonius díszes 
címerével. Csakhogy ma már Balogh Jolán biztos megállapításából tudjuk, 
hogy Janus Pannonius címere azonos volt Vitéz J ánoséval. Csontosi t ehát 
nem találhatott kódexeket Janus speciális címerével.37 Azt már csak fut ólag 
említjük meg, hogy Hermann a bécsi könyvtár illuminált kódexeiről 
készült munkájában a Hilarius Pictaviensis-kódexet (Cod. Lat. 872) mint 
valószínűleg Janus kódexét közli, bizonyára azért, mert később Szat hmáry 
György pécsi püspöké volt. A' kitépett címer lenyomat a azonban Báthory
címernek látszik. Kollár pedig az ugyancsak bécsi görög Ptolemaeus
kódexet (Hist. gr. 1) mondja Janusénak, de alaptalanul.38 

as ÁBEL: Analecta 15. 
36 Bibliotheca Corvina. Budapest 1927. 90. . · 
37 CSONTOS! JÁNOS: A bécsi udvari könyvtár hazai vonat kozású kéziratai. MKsz 

1884. 163 és Könyvtári búvárlatok. Uo. 317. - Balogh Jolán a Magyar Országos 
Levéltár Dl 15 719. sz. oklevele alapján döntötte el a kérdést (l. HOFFMANN E.: i. m. 171. 
j.). Ezen az oklevélen egymás mellett van Janus Pannonius és Vitéz János gyűrűs 
pecsétjének lenyomata. A címerkép mindkettőn azonos, csak a körirat más. 

as H. J. HERMANN: Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in 
Österreich. Neue Folge: Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Nat ional
bibliothek in Wien. VI/ 3. Leipzig 1932. 17. sz. 24-25. l.; A. F . KoLLÁR: Ad P. Lam
becii Commentationes de Augustissima Bibliotheca Caesarea Vindobonensi. Suppl. 
I. Wien 1790. 568. - Pusztán félreértésből került ZsÁK J. ADOLF közleményébe (A 
római Ottoboni-könyvtár hazai vonatkozásai. MKsz 1909. 248). az 501. sz. kódexhez 
tulajdonosként Janus Pannonius neve. A Pontificale ifj. Vit éz Jánosé volt. 
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II. Elveszett kódexek 

A fönnmaradt kódexként bemutatott nyolc, illetve a föltételesen hozzá
csatolta~kal __ együ~t tíz kö~et valóban mindössze csekély töredéke Janus 
~a~n?m~s kony':eii:ie~, ~a ~igyelembe, vesszük azokat az adatokat, amelyek 
itáli'.1i kony':vasarlasai~,o~ e~ könyvtart~remtő ,szándékáról tájékoztatnak. 

Fiatal koraban, kezdo eveiben, Ferraraban meg nem sok könyve lehetett. 
Nagyo?b mértékű könyv;á~á~~á~~a anyagi lehe!"'őségei s.em voltak meg elein
t~: de fia~,~l ko~a sem valoszmusi~~ azt, hog-y: mar akkoriban valami nagyobb 
k~nyvgyu1te~enyt akart ':'olna osszeszedm, hogy több könyve lett volna, 
mmt amennyi tanulmányaihoz nélkülözhetetlen volt. 

Hogy Guarino Veronese iskolájában milyen tankönyv- és olvasmány
anyag?~ használta~, arról rés.zletesen tájékoztat az ifjabb Guarino, Battista 
mu~kaJa, a De ordin~ d?cendi et studendi: Kezdő fokon a Donatusnak tulaj
domtott Janua, Priscianus Grammaticája, Guarino saját tankönyve, a 
Reg11;~ae, Ale~and~r de Vil}a,Dei Doctrinaléja, a görög Khrüszolorasz Erote
mata1a Guarmo atdolgozasaban, Cicero levelei. Magasabb fokon Valerius 
Maximus, Iustinus, Vergilius Aeneise, Statius Thebaisa, Ovidius M etamor
ph.os_ese és I['astija, Terenti~s, Seneca, Iuvenalis, Augustinus: De civitate Dei, 
~!i?-ms ma10r, ~ul~s Gellius, Macrobi~s, ~lautus, Horatius, Persius. Még 
fol1ebb, a retorikai tanfolyamon a Ciceronak tulajdonított Rhetorica ad 
Herennium, Lucanus, Cicero beszédei és filozófiai munkái, így a De officiis 
és a Tusculanae disputationes, Platón és Arisztotelész.39 

~ár Gu~rino didaktikájának alapja volt az eredeti szövegek olvastatása, 
~egsem biz<?nyos; hogy ~, felsorolt_}rönyvek mind me~;ol~ak a tanítványok, 
1gy Janus birtokaban. Foleg kezdo fokon a mester eloadasa ismertette meg 
ezeket velük, meg a diktált anyagból készített kivonatokat használhattak a 
diák~k. ~~Pis elgondolko~tató; hopy a~ említett,tananyagból három könyv 
n:-e?letel~rol ~ag~ Janus ert~sit ~et ep1grammájaban, amelyekben elzálogo
s1tasukrol szol, es szemrehanyast tesz az uzsorásnak akinél Vergiliust 
Ovidiust és Lucanust zálogba tette, hogy a mértéktele~ül fölszámított ka~ 
mat mi!1'tt nem is érdemes kiV:áltani.40 Önként kínálkozik a föltevés, hogy ha 
ez a harom megvolt a Guarmo-tananyagból, talán a többi is ott lehetett 
Janus tulajdonában. Viszont az is bizonyos, hogy soraiból inkább a diákkor 
pénztelensége és a könyvek iránti felelőtlensége olvasható ki, mint bármiféle 
korai könyvgyűjtő törekvés, tudósi vagy bibliofil hajlam (Epigr. I. 293): 

Vos, Ovidi, Lucane, Maro, sí forte potestis, 
Mutua praestetis bis mihi, quaeso, decem. 
.................................... 
Nil opus est vestris nunc mihi carminibus. 

Nunc mihi opus numis; quarto vos mense videbo, 
Venerit interea si quid ab Hungaria. 

39 HuszTI: i. m. 17- 21. 
40 Iani Pannonii Poemata, pars prima· Iani Pannonii opusculorum pars altera. 

Traiecti ad Rhenum 1784, ed. S. TELEK{ (a továbbiakban: TELEKI I, II). I. 585. 
Epigr. I. 293, 294. 
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Azt ellenben tudjuk, hogy Janus Pannonius már ekkor rendszeresen részt 
vett Vitéz János könyvtárának gyarapításában, mert egyik levelében 1450-
ben azt írja: „Librum nunc nullum mitto, maxime quia improvisum me nun-
cius offendit."41 

Tanulmányai magasabb fokán természetesen a tankönyvekül használ-
takon kívül más könyvei is voltak Janusnak. Prothasius de Boskwitz ol
mützi püspök leveléből tudjuk, hogy padovai tanulmányaik idejéi;i (1454-
1458) barátjától, Janus Pannoniustól kapta kölcsön Laurent~us Valla 
Elegantiae cum invectivis in Poggiumját.42 Kétségtelennek tarthat1uk, hogy 
az epigrammaírásban fő mintaképe, Martialis, nem hiányozhatott annak a 
költőnek a könyvei közül, aki magát „sírnia Martialis" -nak, Martialis maj
mának titulálta,43 és aki 1451-ben magyarországi látogatása alkalmával 
is ezt a könyvet kéri kölcsön Aeneas Sylviustól.44 Hasonlóképpe_n megle
hetett birtokában másik két epigrammaíró mintaképe, Beccadelli (Panor
mita) Hermaphroditusa 45 és Statius,46 meg Itáliában írt elégiáinak mintája, 

· Propertius47 és Cl~udianus, akit a pane~yris t~rén ~ö;etett.4~, , , , 

Próbálkozhatnankmég következtetmazokbol az idezetekbol es atvetelek
ből, hatásokból, amiket Janus Pannonius költeményeiből kiolvashatunk, 
meg azoknak a szerzőknek a neveiből, akikre írásaiba~ hivatkozik: Aul~s 
Gellius, Catullus, Tibullus, Nigidius stb. Csakhogy az ilyen következtetes 
mindig eléggé bizonytalan. Nem tudni, mennyi ebben az iskolában tanult 
anyag, a régi iskolázásban nagy szerepet játszó memor~zálás eredménye, ,!1' 
készített idézetgyíljtemények anyaga. Egyáltalán nem bizonyos, hogy a mu, 
amiből az író idéz, csakugyan megvolt annak birtokában. Sokszo:osan így 
van ez Janus Pannoniusnak, a memória zsenijének esetében. Battista Gua
rino írja barátja csodálatos emlékezőtehetségéről, hogy nem lehetett tőle 
bármely költő bármely részéből olyant kérdezni, hogy rögtön ne tudott volna 
rá felelni emlékezetből úgy, mintha írásban lett volna _kezében a szöveg.49 

Biztosabban feltételezhetjük azoknak a munkáknak a meglétét Janus 
birtokában, amelyeket még Itáliában, de már nem iskolai feladatként Gua
rinónál hanem padovai tanulmányai idején fordított görögből latinra. Ekkor 
készült' 1456-ban illetve 1457-ben Plutarkhosz erkölcsbölcseleti művéből 
a De utÚitate inimÍcitiarum és a De curiositate fordítása. 50 A Moralia eredetije 
tehát már ekkor megvolt neki. Ugyanígy nem hiányozhattak könyvei közül 

41 HUSZTI: i. m. 34. 
42 ÁBEL: Analecta 93 és LADISLAUS JUiiÁsz: Monumenta Latina litteraturam Hun-

garicam illustrantia. T. III. pars I. fasc. l. p. 9: „Si habes Elegantiolas Laure!ltii Vallae 
cum invectivis in Poggium, quos mihi Patavii accommodaveras, cum ahquo certo 
cursore aut alio transmittas." 

43 TELEKI: I. 475. Epigr. I. 37. 
44 HuszTI: i. m. 36- 37; Epigr. I. 381. 
45 HUSZTI: i. m. 49- 52. 
46 GERÉZDI RABÁN: Janus Pannoniustól Balassi Bálintig. Budapest 1968. 24. 
47 I. m. 35. 
48 FENICZY GYÖRGY: Claudius Claudianus és Janus Pannonius panegyricus köl-

tésze~e. Budapest 1943. 
49 ABEL: Analecta 206. 
50 HUSZTI: i. m. 155. 
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Jacopo Antonio Marcello olasz költeményei sem, amelyeket itt fordított 
latinra.51 

Mielőtt 1458 nyarán Vitéz János kívánságára véglegesen hazautazott 
volna, előbb Firenzébe is ellátogatott és néhány könyvet ott is szerzett. 
Vespasiano szerint - akitől erről a firenzei utazásról értesülünk - az utazás
nak főleg az volt a célja, hogy nevezetes emberekkel találkozzék „per vedere 
messer Giovanni Argiropili, Cosimo de'Medici, messer Poggio, Donato Accia
iuoli e tutti qua8i dotti di Firenze". A könyvkereskedéseket is mind föl
kereste.52 Nyugodtan föltételezhetjük tehát, hogy az akkor Vespasiano sze
rint megszerzett „alcuni libri" közt ott volt a meglátogatott tudósoknak 
is legalább egy-két könyve, hiszen Argiropilusnak még logikai és filozófiai 
előadásait is meghallgatta ekkor. 

Melyek lehettek ezek a könyvek1 Valószínűleg Arisztotelész Fizikájának 
meg Etikájának Argiropilus-féle latin fordítása,53 Acciaiuolinak ehhez kap
csolódó Expositio Eihicorum Aristotelis in novam traductionem Argiropilije,54 

Poggio Bracciolini valamelyik munkája, akit Janus külön a látogatás al
kalmára készített 40 soros költeménnyel keresett föl.55 

Mindenképpen az Itáliából hazavitt könyvek közt kellett lennie egy görög 
Plótinosznak és egy Homérosznak. Plótinoszról ő maga mondta 1465-i útján 
Vespasianónak, hogy , ,se voi volete sapere quello che fa il vescovo di Cinque 
Chiese in Ungaria, sappiate ch'egli traduce Plotino platonico, ed atteso alle 
cure del vescovado non attendo ed altro" .56 A görög Plótinosz-kódexet, 
amelyet Magyarországon fordított, nem szerezhette máshol, mint Itáliá
ban. 

A görög Homérosz-kódexre viszont egy 1462-ben írt leveléből következ
tethetünk. Spanyolországi és angliai útra induló barátját, Galeotto Marziót 
sürgeti ebben valamilyen Homérosz-kommentár visszaadására.57 Bizonyosan 
azért, mert már akkor foglalkozott a fordítás gondolatával. Hogy ez a kom
mentár mi volt, nem tudjuk, de ezt a meg nel!l nevezett Homérosz-kommen
tárt és a görög Homéroszt sem szerezhette máskor, mint még itáliai tartóz
kodása idején, ahogyan a Démoszthenész-művet sem. 

Itáliából magával hozott könyvei közt természetesen ott voltak saját 
művei, költeményei, fordításai, azután mesterének, Guarino Veronesének 
a munkái, meg azok a levelek, versek, amelyeket különböző humanisták 
küldtek neki viszonzásképpen is: Aeneas Sylvius Piccolomini, Marco 
Aurelio, Bartolommeo Cevola, Francesco Durante da Fano, Jacopo Antonio 
Marcello, Niccolo Perotti, Roberto degli Orsi, Prothasius, Tito Vespasiano 

51 '.!'ELEKI: I. 611. Epigr. I. 339. 
52 ABEL: Analecta 223-24. 
53 J"anus egyik epigrammájában (TELEKI: I. 561- 62. Epigr. I. 237) Arisztotelész 

mond köszönetet Argiropilonak a jó fordításért. 
54 Donato Acciaiuolinak csak ez a munkája jelent' meg a XV. században (1478) 

nyom,tatásban. 
55 ABEL: Analecta 224. 
56 I. m. 225-26. 
57 „Quanto autem longius et diutius es affuturus, tanto magis cura, ut quamprimum 

habeamus ea, quae tibi commisimus, schedulas puta nostras et arma et praesertim 
commentarios ín Homerum. TELEKI II. 91. 
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Strozza, Giovanni Sagundino, Lodovico Carbone, Gaspare Tribraco, Giorgio 
Valagussa stb. Sőt egyesektől valószínűleg nagyobb műveiket is megkapta.58 

Vannak azután egyes olyan tárgykörök, amelyekből néhány munka meg
létével számolhatunk. Hiszen Janus Padovában megszerezte a kánonjogi 
doktorátust és gondolnia kellett arra, hogy otthon majd erre a tudására 
szüksége is lesz, néhány alapvető egyházjogi munkával t ehát már ekkor ren
delkezhetett. Ugyancsak számolhatunk valami matematikai és természettu
dományi anyag meglétével is, mert Battist a Guarino még Janus ferrarai 
tanulmányairól kiemeli, hogy a költészeten és szónoklattanon kívül ér
deklődött a matematika és fizika iránt is.59 (Egy matematikai epigrammája 
is van!)60 

Végeredményben mégsem valószínű, hogy néhány tucatnyinál több kötet 
volt az a könyvmennyiség, amit Itáliából hazavitt. Ez a kis gyűjtemény 
azután lassanként Magyarországon is gyarapodott. Elsőként kell említenünk 
a raguzai csillagász, Johannes Gazulo asztrológiai munkáját, amelyről 
Janus Pannoniusnak 1459-ben Gazulóhoz írt levelében olvasunk: „Vehemen
ter si quidem nobis placuit liber iste vester, quem nuper nos misistis ... 
Quamobrem serio vos hortamur, ut pergere in scribendo, ac coepta opera in 
finem prosequi velitis, pariter et studiosorum ut ilitati et vestrae gloriae 
et voto nostro satisfacturi. "61 

Könyvszerzési törekvéseiről is szól Galeottónak írt, előbb már említett 
levele. Felszólítja benne, hogy ha útján „si quid nobis usquam inveneris, 
praestes copiam".62 A kérés bizonyosan nem maradt teljesítetlenül, 
mert Galeotto nemcsak barátja, hanem anyagi téren lekötelezettje is volt 
Janus Pannoniusnak, aki őt bőségesen támogatta. Csak azt nem tudjuk, 
mit másoltatott le számára. (Éppen ezért bizonyosra vehető az is, hogy 
Galeott.o saját művei is gyarapították ajándékként Janus könyvgyűjtemé
nyét, pl. a nem sokkal Magyarországra jövetele előtt írt Invectivae és az 1470 
t áján Vitéz Jánosnak dedikált De homine.) 

Mindez azonban kevés volt. Nem ok nélkül panaszkodott Janus nemegy
szer leveleiben a könyvek hiányáról.63 A Corvina K önyvtár ekkor még a 
kezdet kezdetén lehetett, Vitéz János gazdag könyvgyűjteménye pedig messze 
Váradon. Az a könyvmennyiség, amit Janus Pannonius a Magyarországra 
való visszatérte utáni első években magáénak mondhatott, az akkori ma
gyar viszonyokhoz képest - főleg ha tartalmi szempontból nézzük - elég 
gazdag volt. De egy olyan nagy szellemi igényű embernek, aki egészen más 
viszonyok közt töltötte fiatal korát, aki Itáliában fejlett irodalmi élethez 
szokott, bizony édes-kevés; és nem is sok reménye lehetett a könyvek 
gyarapítására. Életének ebből a szakaszából olyan munkát sem ismerünk , 
amelyet neki ajánlottak volna. Későbbi éveiből is csak két ilyenről van 
tudomásunk. Az egyik Ficinónak a fönnmaradt Janus-könyvek közt ismer-

58 IJu szTI: i. m. passim; TELEKI I, II. passim. 
59 ABEL: Analecta 207. 
60 TELEKI I. 62Ö. Epigr. I. 354. 
6l TELEKI II. 101-02. 
62 L. 57. jegyzet. 
63 L. Galeottónak írt levelében a Homérosz-fordítás előtt (a lipcsei kódexben) „ín 

hac nostra barbaria nec librorum copia dabatur, nec qui excitare studium posset". 
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tetett kötete, a másik Trapezuntius Basilius-fordítása, amely egy kötetben 
tartalmazta, Vitéz Jánosnak szóló ajánlással a De divinitate Filii et Spiritus 
Sancti contra Eimomiumot és Janus Pannoniushoz intézett ajánlással a 
De Sipritu Sancto ad Amphilochiumot.64 

III. Janus pécsi könyvtára 

Hiába volt .az egészen fiatal fejjel elnyert püspöki méltóság, hiába volt 
a politikai karrier Mátyás király mellett, mégis szellemi élete szempont
jából nyomasztó élet volt ez Janus Pannoniusnak a hideg Duna mellett . 
1465-i római követsége ezért nemcsak költői alkotóereje számára hozta 
meg - átmenetileg - az új korszakot, új lendületet, hanem erről az 
útjáról érkezett vissza hatalmas könyvmennyiséggel és egy tudományos 
könyvtár létrehozásának szándékával. Hogy ez így van, megintcsak Ve
spasiano da Bisticci a hiteles és illetékes tanúnk. Tőle tudjuk, hogy követi 
megbízatásának siker?s elintézése mellett Janus itáliai útja: nagystíl~ 
könyvbeszerző körút is volt. „Volendo fare una degna labrana, compro 
a Roma tutti i libri, che poteva avere cosi greci come latini d'ogni faculta . 
Venuto in che poteva avere cosi greci come latini d'ogni faculta. Venuto 
in Firenze, fece il simile di compare tutti i libri greci e latini, che poteva 
avere non guardando ne a prezzo ne a nulla, ch'era liberalissimo. Nella 
partita lascio parecchie centinaja di fiorini per fare libri latini a greci che 
gli mancavano ... ed ando alla via di Ferrara, e tutti i libri che trovo 
compro. Il simile a Vinegia.65 

Tehát négy itáliai városban, olyan városokban, amelyek bővelkedtek 
könyvekben és könyvbeszerzési lehetőségekben, tömegesen szerezte be a 
könyveket, amikhez csak hozzájutott, nem nézve az anyagiakra. S mindezt 
a legnagyobb firenzei könyves cég vezetője mondja. Mintha érezte volna 
Janus, hogy soha többé nem látja Itália földjét, most az egyszer van 
módja minden szellemi kincset magával vinni, amit csak össze tud szedni, 
olyan mohósággal vásárolta a könyveket. . . 

Hogy mennyi lehetett a beszerzett könyvmennyiség, arra Vespas1ano 
egy másik beszámolójából következtethetünk. Vitéz János és Janus Pan
nonius mellett a harmadik magyar könyvgyűjtő főpapról, akit ismert, 
Handó Györgyről írja, hogy Nápolyban és Firenzében t öbb mint 3000 
forintért vett könyvet, és így otthon, Pécsett egy t öbb mint 300 kötetből 
álló könyvtárt alapított.66 Ha föltételezzük is, hogy könyvtárában más 
könyvek is voltak, köztük már korábban megszerzett saját könyvei, 
másrészt viszont figyelembe vesszük, hogy Janus nem két, hanem négy 
városban vásárolta könyveit, és hogy további másoltatásokra Firenzében 
is hagyott pénzt, főleg pedig ha Janus Pannonius rendkívüli szellem~ 
igényeire gondolunk, akkor nyugodtan föltételezhetjük, hogy ez az 1465-1 

64 A kettő együtt, XV. századi másolatban fönnmaradt a bécsi Cod. Lat. 4857. sz. 
kódexben. 

65 ÁBEL: Analecta 225-26. 
66 I. m. 227- 228. 

202 

1 

itáliai könyvbeszerző körút is járt legalább 300 kötetes eredménnyel , 
s hogy Janus pécsi könyvtára ennél nagyobb lehetett. 

Milyen volt ez a „degnissima libraria", amit püspöksége számára alapí
tott 1 , Min~e:r_iekelőtt ~ltalános . tar~almú. tud~m~nyos .könyvtár, „in ogni 
faculta cos1 m teolog1a come m filosofia e m mre mvile e canonico".67 
Tehát nemcsak saját, humanista jellegű irodalmi érdeklődésének megfelelő 
anyagot akart benne összehozni, hanem az akkori egyetemi fakultások 
minden szakára kiterjeszkedőt. S ami teljesen új: egyformán szerzett be 
latin és görög könyveket. Ez a könyvtár „libraria in greco ed in latino" 
volt.68 Az első könyvtár volt tehát az Alpoktól északra - s I táliában is 
alig akadt hasonló - , amelyben a görög kódexek a latinnal egyenlően 
~ont~sak és nagyszámúak voltak . Olyan korban, amikor még Itáliában 
1s aranylag kevesen tudtak görögül, és ha valakinek görög könyvei voltak , 
különlegességként említették föl.69 

A hazahozot t, viszonylag óriási kódexmennyiség erősen fölkeltette az 
akkor Budán már csírájában ~ontakozó magyarországi udvari humanista 
kör érdeklődését, és az a veszedelem fenyegette, hogy rajtuk keresztül 
sok könyv átvándorol belőle Vitéz János már úgyis gazdag könyvtárába. 
Nagyon jellemző ebben a tekintetben Janus P annoniusnak az az ismert 
keserű-humoros levele, amelyet Itália földjéről vele együtt Magyarországra 
jött barátjának Galeotto Marziónak írt nem sokkal hazatér te után, még 
1465-ben.70 A hosszú levélnek megfelelő részét érdemes szó szerint közölni , 
mert talán a legérdekesebb minden írás között, ami Janus könyvekkel 
kapcsolatos magatartásáról, szándékairól, irodalmi terveiről ránk maradt : 

„Postremo suades, ut libros mittam. An nondum etiam satis misisse 
videor 1 Graeci mihi soli restant, Latinos iam omnes abstulistis. Di melius , 
quod nemo vestrum Graece scit ! P uto et ex Graecis nullum mihi faceretis 
reliquum. Quodsi didiceritis, ego mox Iudaicam ediscam et ex Hebraeis 
codicibus bibliothecam inscribam. Quae est ita, quaeso, tanta librorum 
habend?ru~ .in~atiabilitas 1 Creditis hoc non esse vitium 1 At mea quidem 
sententia mh1l mterest ad culpam, hoc vel illud immoderate cupias; animi 
perturbatio, uti modum transgredit ur, semper peccat. Sed cupias sane 
libros, modo ne alios spolietis praesertim minus habentes. Plena est huius
modi supellectilis Italia; facite adduci, quantos vultis; mittite nummos 
Florentia~, unus vobis Vespasianus sufficiet. Quid nobis eos, qui praesto 
sunt, gratis eripitis 1 Soline vos studiosi est is 1 Ne valeam, si omnes vos 
~otum hunc mensem tam multa legistis, quanta ego vel heri. Testor Musas 
1psas et lecturum et scripturum me fuisse plurima. Sed iam extortis mihi 
ha:rum rerum ~ubsidiis necessario c>onticescam et linguam rubigini per
m1ttam. Nemo 1am vestrum a me carmen expectet , nemo solutam oratio
nem desideret, nemo translationes, quas institueram et iam habebam in 
man~bus, ~e9-uirat, nemo me ultra litteras dictare compellat : ad haec 
omma suffic1s t u et Polycarpus. E go deinceps, si P hoebum non possum, 

67 I. m. 226. 
6BUo. 
69 G . VornT: Die Wiederbelebung des classischen Altertums. 2. Bd. Wiesbaden 

1881. 161- 67. 
70 Galeottus Martius: Epistolae. E d. L . Jufilsz. Bp. 1930. 7- 8. 
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Martem colam, vel rei familiari et agriculturae operam dabo, quae secun
dum studia et optat et laudat Vergilius. At mei sunt libri, etiam apud 
vos sunt ! Non ego possidere affecto libros, sed uti libris et magis meos 
iudico meis absentibus alienos praesentes, qui commodato precariove 
apud me sunt, quia his frui licet. Illorum tantus mihi usus est, quantus 
eorum, qui exstant nusquam. Sed devolventur omnes tandem ad me pro 
hereditate. Quam multorum hona ad alios devenerunt, quam lex sanxit 
et testator concupivit? Praeterea id incertum est, utri nostrum futura 
sit vita diuturnior. Nihil minus ordinem servat, quam Mors; ita ille mihi 
succedere potest, ut ego illi. Fac tamen superstitem et id aeque dubium, 
quamdiu superem. Sic interim medium hoc incassum effluxerit. Nam nunc 
studendum esset et componendum, cum per aetatem sensus viget, ingenium 
valet, animus nihil fastidit. Senectutis si quid accesserit, dandum erit 
non tam litteris, quam moribus, non tam gloriae mundi, quam animae 
saluti. Haec ipsa, in quibus nunc iuveniliter exsultantes luderemus, aut 
omittensa erunt aut mutanda et ad bene vivendum a bene dicendo 
penitus transeundum. Verum, ut video, vos me tunc legere vultis, cum 
hebetatis iam luminibus sine adminiculis legere non potero." 

A szenvedélyes olvasó, a tudásszomj megszállottja beszél ezekben a 
sorokban. Nem a bibliofil könyvgyűjtő. Neki mindegy, milyen a könyv, 
a könyv bírása is csak azért fontos számára, hogy olvashassa, hasznáfüassa.· 
Ami nincs nála könyvei közül, olyan, mintha nem is léteznék. Akkor már 
többet ér a másoké, ami kéznél van, amit olvasni tud. 

Természetesen a levelet nem szabad szó szerint venni. Baráti, csipkelődő 
tónussal próbál tiltakozni a magával hozott könyvek kölcsönzés útján 
való elszivárgása ellen. Hogy latin könyveit mind Budára küldte volna, 
arról szó sem lehetett. 

Nagyon érdekes a levélben a Vitéz Jánosra való, nem is burkolt utalás. 
Fraknói még úgy értelmezte a levelet, hogy Galeotto mint a Corvina új 
könyvtárosa, barátjának, Janusnak érdekeit föláldozva maga is helyeselte 
Mátyás király akaratát, hogy Janus Pannonius könyveit a maga királyi 
könyvtára számára foglaltassa le, és ezért fölszólította, hogy elsősorban 
a latin kéziratokat küldje Budára. „A zord kíméletlenség, mellyel Mátyás 
a lelkes magyar főpapot, ki néhány hónap előtt kegyence volt, Olasz
országban vásárolt könyveitől megfosztotta, azon föltevésben találja 
magyarázatát, hogy a nemrég fölébredt és Galeottótól táplált könyv
gyűjtőszenvedély sugallatát követte."71 Már Huszti József bebizonyította 
- és ez a szöveg alapján kétségtelen , hogy a Budára kért könyveket 
az a veszedelem fenyegette, hogy Vitéz János könyvtárába vándorolnak, 
nem pedig a Corvinába kerülésről volt szó.72 Másként nem értelmezhető 
az örökség lehetőségére való célzás és az életkorra utalás. Mátyás fiatalabb 
volt Janus Pannoniusnál és tőle azután igazán nem örököfüetett Janus. 

Természetesen lehetséges, hogy az Itáliából hozott könyvek egy része 
ott maradt Budán és bekerült az akkor már fokozatosan könyvtárrá 

a Bibliotheca Corvina 12. 
72 HUSZTI: i. m. 246-47. 
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fejlődő Mátyás-gyűjteménybe, sok maradhatott Vitéz Jánosnál is, mint 
kényszerű ajándék, de Janus Pannoniusnak jelentékeny méretű, tema
tikailag sokoldalú és kétnyelvű pécsi püspöki könyvtárával mint ténnyel 
számolhatunk. 

Mégis, hogy Janus Pannonius fönnmaradt könyvei közül olyan keveset 
ismerünk, s azokat is részben csak komplikált következtetések útján, 
annak az az oka, hogy - amint már a bevezetőben Hoffmann Edit meg
állapításaként is idéztük - kódexeit nem látta el címerével, nem jegyezte 
be nevét, nem végzett a szövegben javításokat, nem tett lapszéli meg
jegyzéseket. Érdekes ebben a tekintetben az az ellentét, ami Janus és 
Vitéz könyvei közt van. Pedig gyűjteményeik tartalmi összetétele nagyon 
hasonló lehetett. Csakhogy Vitéz János könyvei pompásabbak a Corvi.
náknál, főleg a velük egykorúaknál. Könyveiben általában ott van címere, 
a lapszéleken megjegyzései, gondos emendálásai, többnyire piros betlís 
írásával, az olvasás és emendálás időpontjának, helyének jelzése, név
betfünek feltüntetése. A kötések többnyire gazdag reneszánsz bőrkötések. 
Nagyszerű könyvtárt hozott ő létre, de tudatában is volt könyvtára nagy
szerűségének, és hangsúlyozottan éreztette a könyvekkel való személyes 
kapcsolatát. Megmutatkozik erős bibliofil hajlama, amelyben a külső 
szépség igényéhez szorosan hozzákapcsolódott a filológiai szöveghitelesség 
követelménye. 

Ezzel szemben a gyermekkora óta Itáliában céltudatosan neveltetett, 
szellemi társnak és utódnak szánt Janus Pannonius könyvgyűjtésé teljesen 
más volt. Ű a könyvet csak mint olvasmányt igényelte és értékelte. Neki 
a tartalom kellett. pusztán. Égő tudásvágy izzott benne. Olvasni, olvasni 
minél többet, nem filológiai pepecseléssel, emendálással 1 Ezért írhatta, 
hogy csak egy nap is többet olvasott, mint budai barátai egész hónap 
alatt. Olvasni, olvasni, talán érezte, hogy nincs sok ideje: most, most 
kell tanulni, alkotni ... Nem törődött azzal, hogy neve ott legyen a köny
veken, tisztában volt azzal, hogy az ő neve „aere perennius" fönnmarad 
költői mlívei által is. Nem volt fontos, hogy címere ott legyen, hogy az 
illuminálás, kötés pompás legyen - ami könyvét ismerjük, majdnem 
mind díszítetlen , hiszen a könyv csak nyersanyagot szolgáltat az ő 
alkotása számára. 

Mi lett Janus Pannonius pécsi könyvtárának a sorsa? Rövid fölvillanás 
volt csupán a nagy tervekkel indult püspöki könyvtár? A legtöbb huma
nista könyvtár szinte törvényszerűen pusztulásnak indult vagy teljesen 
szét is esett létrehozójának halála után. És Janus nagyon korán meghalt, 
s méghozzá utolsó politikai balsikerével, a Mátyás király elleni lázadással 
maga idézte elő könyvtárának eltűnését. Mikor menekülésre szánta el 
magát, nem tudjuk, mit vitt magával. Könyveiből bizonyosan nem sokat. 
Nagy tömeg könyv meneküléshez I].em alkalmas szállítmány, s Janus 
nem is volt a könyvekhez mint értéktárgyakhoz ragaszkodó bibliofil. 
Hogy a lázadónak, aki ellen a király köröző levelet adott ki, vagyonát 
lefoglalták, nagyon valószínű. Hogy a fejlődő királyi könyvtár számára 
a legjobb gyarapítási forrásnak kínálkoztak az elfutott pécsi püspök 
könyvei, amelyek már 1465-ben annyira fölkeltették a budai humanisták 
érdeklődését, az is bizonyos. A könyvtárgyarapítás bukott nagyságok 
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könyveinek lefoglalásával Itáliában sem volt ismeretlen eljárás a XV. 
században.73 

De a puszta lehetőségen és valószínűségen kívül erősebb bizonyítékunk, 
hogy Janus kevés ismert fönnmaradt könyve közt 3 (esetleg 4) is van, 
amely csak a Corvina Könyvtár bomlása során kerülhetett külföldre és 
Janus- és Mátyás-féle kettős eredete bizonyosnak látszik. Címer és saját 
kezű bejegyzések nemlétében Janus kódexei nyomtalanul tűnhettek el 
a királyi könyvtár állományában. 

Fontos érvet olvashatunk ki Vespasianónak már többször idézett 
szövegéből arra, hogy Janus Pannonius könyvtára az ő halálával meg
szűnt. Vespasiano ugyanis nagyon hasonlókat írt Handó György, előbb 
pécsi prépost, utóbb kalocsai érsek, itáliai útjáról és könyvvásárlásairól, 
mint Janusról: „aveva comparato libri per piu di tre mila florini, per 
fare una libraria a Cinque Chiese a una sua prepositura che v'aveva". 
Pécsett „ordino una bellissima libraria, nella quale mise libri d'ogni 
faculta'' .74 Miért kellett négy évvel Janus halála után egy másik, minden 
fakultás anyagára kiterjedő „bellissima libraria"-t alapítani, ha már 
ugyanabban a városban ott volt Janus gazdag, hasonló ·összetételű könyv
tára? Csak abban az esetben volt ennek értelme, ha Janus könyvtára 
már nem volt meg, hanem anyaga - ez az egyetlen elképzelhető lehetőség -
belekerült a királyi könyvtárba. 

Mégis legdöntőbb . bizonyítéka annak, hogy Janus könyvtára a Corvina 
alkotórészévé vált, az, hogy Janus Pannonius könyvtáráról is, a Corvináról 
is egyformán mint különleges jellemvonást emelik ki a kortársak, hogy 
latin és görög könyvtár volt. Vespasiano sem Vit~z Jánosról, sem Handó 
Györgyről szólván nem említ görög könyveket. Janus itáliai könyvvásár
lásainak ismertetésénél ellenben szinte refrénszerű, hogy megvett minden 
latin éE) görög könyvet, amihez hozzájutott, és könyvtárát görög - latin 
könyvtárnak alapította. Ugyanez volt a Corvina sokat emlegetett külön
legessége is. Nem tudunk más magyarázatot találni a Corvina sajátos 
kétnyelvűségére, amellyel példaképül szolgált Lorenzo de' Medicinek,75 

mint azt, hogy az alapot, az indítást ehhez Janus lefoglalt könyvei adták. 
Ha tehát a Corvináról állíthatjuk, hogy jelentékeny része volt a közép

európai grecitás ébresztésében, hogy az elsüllyedt görög világot a XV. 
század végén, a XVI. század elején Közép-Európa humanistáival nagy
részt. a Corvinából nyugatra vitt kódexek ismertették meg,76 akkor a 
kiindulópontot ehhez J anusnál kell keresnünk. Ez ad Janus Pannonius 
mindössze néhány évig fönnállott könyvtárának rendkívüli jelentőséget 
az egész európai szellemi élet fejlődésében. Nemcsak „a múzsákat hozta 
ő elsőként" a humanista Itáliából „a hideg Duna partjaira", hanem a 
görög irodalmat, a görög szellemet is. 

73 GIUSEPPE JV.IAzzATINTI: La Biblioteca dei re d'Aragona in Napoli. Rocca S. Cas
ciano 1897. LXXXVI. 

74 ÁBEL: Analecta 227. 
75 Bartholomaeus Fontius: Epistolarum libri. Ed. LADISLAUS JUHÁSZ. Budapestini 

1931. 36. 
76 CSAPODI CSABA: A Corvina Könyvtár története. CSAPODI CSABA- CSAPODINÉ 

GÁRDONYI KLÁRA- SZÁNTÓ TIBOR: Bibliotheca Corviniana. Budapest 1967. 26- 27. 
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1. 1464. március 31-én kelt oklevél Janus Pannoniusnak a javításra vonatkozó saját 
kezű feljegyzésével (Országos Levéltár, Dl 59 506) 
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2 . Vocabularium Graecolatinum (Bécs, Österreichisch e Nationalbibliothek, Suppl. 
gr. 45, fol. 105') 
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B. Vocabularium Graecolatinum (Bécs, Österreichische 
Nationalbibliothek, Suppl. gr. 45, hátsó kötéstábla) 

4. Plutarkhosz- Démoszthenész-korvina (Lipcse, Univer
sitatsbibliothflk, Rep. I. 98, kötéstábla) 



RÓZSA GYÖRGY 

JANUS PANNONIUS SÍREMLÉKE 

Janus 1472. március 27-én halt meg Medvevárban. Az ország határain 
túl is jól ismert nevű magyar humanista költő tragikus szembekerülése 
a reneszánsz legnagyobb magyar uralkodójával az utóbbi győzelmével 
végződött, és Janust menekülés közben érte utol a halál.1 Először a Zágráb 
melletti Remetén temették el a pálosoknál, később holtteste egykori 
püspöki székhelyére került. Nyilvánvaló, hogy Mátyás politikája számára 
a halott összeesküvő már nem jelentett veszélyt, viszont a humanista költő 
emlékének megbecsülése, hagyatékának összegyűjtése kultúrpolitikai cél
kitűzéseivel teljes mértékben összhangban állt.2 

Azt, hogy J anust véglegesen Pécsett temették el, közel egykorú források 
bizonyítják. Megyericsei János 1507-ben készített és egykor a gyula
fehérvári székesegyházban látható, de azóta elveszett sírkövére vésett 
sírversének szavai szerint: „Joannem Ipsa suum sedes Pontificalis habet."3 

Zsámboki Jánosnak azt az adatát, hogy Pécsett „apud D. Joannem" 
temették el, Huszti József a székesegyháznak az egykor Szent Jánosról, 
később a Fájdalmas Szűzanyáról elnevezett kápolnájára vonatkoztat
ja.4 

A hányatott sorsú költő végső nyughelyének külső formájáról is két 
régi írott adattal rendelkezünk. Az elsőben X. Leó pápa kívánságára a 
pécsi káptalan beszámol a temetésről: „cuius tandem corpus, ad nos 
usque delatum sarcophago lapideo honorifice est reconditum, in cuius 
laudem et futurum memoriam tumulus suus, certis epigrammatum versibus 

1 HuszTI J.: Janus Pannonius. Pécs 1931. 283-86; KARDOS T.: Janus Pannonius 
bukása. Pécs 1935. 

2 Bonfini: Rerum Hungaricarum Decades. Decas. IV. Liber 3; Ludovici Tuberonis 
Commentariorum Liber II.§ VI. Közli: G. SCHWANDTNER: Scriptores rerum Hungari
carum. Tomus II. Pars I. Vindobonae 1746; Pierius Valerianus: De literatorum in
felicitate. Liber I. Idézi: Iani Pannonii opusculorum pars altera. Traiecti ad Rhenum 
1784. 112-14; Janus Pannonius válogatott versei. Bp. 1953. 16. GERÉZDI RABÁN 
bevezetése; KARDOS T.: A magyarországi humanizmus kora. Bp. 1955. 148-49. 

3 BARABÁS M.: Megyericsei János kolosi főesperes. Erdélyi Múzeum II (1907) 116. 
4 FINÁCZY E.: Janus Pannonius egy ismeretlen kiadása. Egyetemes Philológiai 

Közlöny 1888. 762. Vö. HuszTI: i. m. 409-10. PETROVICH EDE lokalizációját lásd: 
Az egyetemalapító Vilmos pécsi püspök és Janus Pannonius sírhelye. A Baranya me
gyei Levéltár 1968. évi Évkönyve. 161-176.1. Petrovichnak az a Kollerre támaszkodó 
feltevése, mintha a tanulmányában közölt rézmetszet felső része pécsi épületet ábrá
zolna (167. 1.), nem tartható, mivel a szóban forgó metszet M. H. J. von Althann 
„Assertiones elementares" című, 1689-ben Bécsben megjelent munkájából való, amely
ben csak az illusztrációk· alsó része ábrázol magyarországi településeket, a felső rész 
mindig emblematikus témájú, minden helyi vonatkozás nélkül. 
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locum diem et annum transitus sui modo pretenso continendo, mirifice 
cernitur adumbratus."5 Pápai Páriz Ferenc viszont egy 1684-ban meg
jelent művében azt írja, hogy Janus sírverse „hodieque marmori incisum 
ibidem visitur" .6 Magát a síremléket azonban már a múlt század eleji 
átépítéskor sem találták meg.7 

Ennyi az, amit a történeti forráskutatásnak Janus síremlékére vonat
kozólag a filológiai módszer segítségével kiderítenie sikerült. A filológia 
azonban csak· egyike azoknak a tudományoknak, amelyek a múlt rekonst
rukciójában segítségünkre lehetnek, és amelyek sokat köszönhetnek a 
humanizmus élénkítő hatásának. Bár az antik hagyományoknak a 
reneszánsz kultúra kialakításában betöltött szerepét ma már másként 
ítéljük meg, mint Jakob Burckhardt idején, az mégis bizonyos, hogy a 
humanisták mindazt megbecsülték, ami az ókori irodalommal kapcso
latban állt. Az ókorból fennmaradt szövegek iránt akkor is érdeklődtek, 
ha azokat kőbe vésték, és a feliratokat mind nyelvi, mind történeti forrásként 
értékelték. Szenvedélyesen kutatták és gyűjtötték az antik írók portréit, 
síremlékeit és sírfeliratait. 8 Az antikvitás iránti széles körű érdeklődésnek 
a régészet stúdiuma mellett a reneszánsz művészet is sokat köszönhet, 
mivel az antik emlékek hozzájárultak a formakincs gazdagításához. 
Az utolérhetetlen mintakép, az ókor iránti érdeklődésnek kézzelfogható 
eredményeiként olyan feljegyzésgyűjtemények is létrejöhettek, amelyeket 
gyakran illusztrációkkal is elláttak, és amelyek - akár kéziratban 
maradtak, akár nyomtatásban is megjelentek számtalan azóta elpusztult 
emléket mentettek meg az utókor számára. Nálunk talán kissé még 
szokatlanul hat, ha ezt az irodalmat az antikvárius jelzővel illetjük, persze 
ebben az esetben ezt a több jelentésű kifejezést jó értelemben használva 
és mindenképpen tudós és művelt emberek amatőri szenvedélyességű 
tevékenységét értve alatta. Ennek az irodalomnak egy kései, a XVI. 
század második felében keletkezett terméke az, amely most közelebbről 
érdekel bennünket, mivel Janus síremlékére vonatkozólag nyújt eddig 
ismeretlen adatokat. 

A könyv 1574-ben Boroszlóban jelent meg a tudománypártoló Siegfried 
Rybisch császári udvari tanácsos költségén. 9 A szintén boroszlói Tobias 
Fendt 125 rézkarcreprodukcióját tartalmazza antik és humanista írók, 

5 IVÁNYI B.: Egy 1526 előtti ismeretlen kéziratos formuláskönyv. Történelmi Tár 
1904. 529. 

6 PAPAI PARIZ F.: Rudus redivivum. Cibinii 1684. Az 1589-es évnél. 
7 Bár Janusról beszél, a síremléket nem említi Koller József sem. J. KOLLER: Prolego

mena in historiam episcopatus Quinqueecclesiensis. Posonii 1804. A múlt század végi 
restaurálásra vonatkozólag lásd: HEGEDÜS I.: Dicsének J acobus Antonius Marcellusra. 
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből XVI. köt. X. sz. Bp. 1897. 32. 

8 G. VOIGT: Die Wiederbelebung des classischen Altertums oder das erste Jahr
hundert des Humanismus. 3. kiadás. Berlin 1893. többek között II. 293-94; W. KROLL: 
Geschichte der klassischen Philologie. Leipzig 1909. 82-83. Ovidiusszal kapcsolatban 
lásd: HuszTI J.: Az Ovidius-legenda magyarországi vonatkozásai. Antik tanulmányok 
IV (1957) 289-300; B. RÉVÉSZ M.: Hozzászólás a magyarországi Ovidius-legendához. 
Antik Tanulmányok VIII (1961) 287-92 

9 CH. G. JöCHER: Allgemeines Gelehrten Lexicon. Leipzig 1750-51. 3. rész, 2331. h. 
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tudósok síremlékeiről és sírfeliratairól.1° A könyv népszerűségét mutatja, 
hogy ezen kívül még öt kiadásról t udunk. 1584-ben ugyancsak Boroszlóban 
jelent meg mégegyszer, 1585-ben és 1589-ben Sigismund Feyerabendnél 
Frankfurtban látott napvilágot. Ekkor Jost Amman készített hozzá cím
lapot. De a rézkarcok nyomtatására szolgáló rézdúcokat még messzebbre 
is elszállították. A két utolsó kiadás 1638-ban Amszterdamban Joannes 
Janssoniusnál, 1671-ben pedig Utrechtben Gijsbert van Zyllnél jelent 
meg. Az utolsó kiadásban Marcus Zuverius van Boxhorn szerepel kiadó
ként. 

A könyvben közölt ókori síremlékek és epitáfiumok közül Liviusé 
Padovából, Ciceróé Zante szigetéről, Pacuviusé Rómából, Persiusé Vola
terrából, Lucretiusé Caesareából, Pliniusé a Lago di Garda partjáról, 
Vergiliusé pedig Nápoly környékéről származik. Naeviusnál, Enniusnál, 
Ovidiusnál és Euripidésznél nincs megadva a fem1maradás helye. A kötetnek 
kétségen kívül ez a legkevésbé hiteles része. A humanisták közül - többek 
között a következők monumentumai szerepelnek: Erasmusé Bázelből, 
Celtisé Bécsből, Reuchliné Stuttgartból, Ariostóé Ferrarából, Alciatié 
Paviából, Marsilio Ficinóé, Aretinóé, Paolo Giovióé és Pico della Miran
doláé Firenzéből, Flavio Biondóé, Laurenzio Valláé, Marcus Musurusé, 
Bessarioné, Lascarisé, Sadoletóé és Poggio Bracciolinié Rómából. J anusnál 
és a vele ugyanegy lapon szereplő Angelo Polizianónál nincs utalás arra, 
hogy az eredeti hol található. 

Megtalálhatjuk a kötetben az egyszerű római feliratos kövektől elkezdve 
egészen a szabadon álló építményekig a „síremlékek" legkülönbözőbb 
típusait. Legtöbbször a quattrocento falba épített, fülkeszerű síremléke 
tér vissza, de gyakran találkozunk körüljárható szarkofágokkal, valamint 
olyan sírkövekkel is, amelyek eredetileg padlóba illesztésre készültek, és 
amelyeken az elhunyt fekvő alakja jelenik meg. Néhány epitáfiumot 
egyszerlí.bb, manierista keretdíszítés vesz körül, amelyek visszatérő motí
vumai arra vallanak, hogy a rézkarcoló Fendt művei. Máskor azonban 
a feliratok szövegét igényesebb építészeti dekor4ció keretezi, ez való
színűleg az eredetin is meglehetett. 

Ebbe az utóbbi csoportba tartozik Janus síremlékének képe_ is, amel;:
a könyv 18. lapján található (1. kép). Felirata a kép alatt: „Jam Pannonn 
Episcopi Quin<]i Ecclesiensis, poetae celeberrimi Epitaphium." A költő 
még életében megírt sírversének négy sora11 fekvő téglalap alakú táblán 
olvasható, amelyet két szárnyas oroszlánfej között elhelyezett koskopo
nyával díszített volutás konzol tart, és erősen profilált timpanon tetőz 
be. Az egész formája egy szarkofág rövidebb oldalára emlékeztet, és 
ennyiben megfelel az egykorú írott forrás szövegének. 

Ahhoz, hogy a Janus-síremlék hitelességéről ítéletet alkothassunk, ~é~ 
kérdésre kell választ keresnünk: hogyan viszonylanak a könyv illusztrációi 

io Monumenta sepulcrorum cum epigraphis ... Breslau 1574. Vö. Jahrbuch der 
kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses XIII (1892) Reg. Nr. 
8996; VII (1888) Reg. Nr. 5317; THIEME-BECKER: Allgemeines Lexikon der bilden
den Künstler, XI. Leipzig 1915. 386; F. W. H. HoLLSTEIN: German Eng;a~gs Etch
ings and Woodcuts. Amsterdam é. n. VIII. 37. K. ScHLOTTENLOHER: D1e W1dmungs
vorrede im Buch des 16. Jahrhunderts. Münster 1953. 134. 

11 Eleg. I. 9. 
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azokhoz a síremlékekhez, amelyek fennmaradtak, és amelyeket ilyen 
módon a reprodukciókkal összehasonlíthatunk, és hogy milyen lehetőségek 
állottak a kötet anyagának összegyűjtésére a kiadók rendelkezésére. 

Fennmaradt síremlékeket Fendt-féle reprodukcióikkal összehasonlítva, 
arra a megállapításra juthatunk, hogy a rézkarcok, illetve a :megalkotá
sukhoz felhasznált rajzok létrejöttében az eredeti emlékek közvetlen 
tanulmányoz~sa, az autopszia is valamilyen szerepet játszhatott. Példának 
okáért Erasmus bázeli székesegyházban látható epitáfiumának a szövege 
meglenetős pontosan szerepel a könyvben, de nem felelnek meg a való
ságnak a sorok vég~ődései (2 - 3. kép). Nem pontosak az emlék arányai, 
lényeges eltéréseket vehetünk észre a keretdíszítésben. Egészen más a 
keretben elhelyezett Terminus-szobrocska.12 Hasonló a helyzet Reuch
linnak a stuttgarti Leonhardskirchében fennmaradt sírkövénél is (4-5. 
kép).13 Polizianónak a firenzei San Marco-beli síremlékével kapcsolatban 
a XVIII. századi életrajzíró tudományos forrásként hivatkozik Rybisch 
művére.14 Két Rómában fennmaradt feliratos kő szövege Fendtnél is és 
Mommsennél is olvasható.15 A XVI. századi művész és a XIX. századi 
tudományos kiadás között a szövegek külső formájában vannak különb
ségek. Fendt mester nem tudományos igényeket kívánt lapjaival kielé
gíteni, és erősen tévednénk, ha a fényképi hitelességet kérnénk számon tőle. 

Nincs adatunk arról, hogy a kötetben felhasznált rajzokat az említett 
számos helyet bejárva egyetlen ember készítette volna. Valószínűbb, hogy 
levelezés útján gyűjtötték össze őket, de az is elképzelhető , hogy külföldi 
egyetemeken tanuló boroszlói diákoktól származnak. A különféle helyekről 
összegyűlt rajzok azután a XVI. század második felében működő rézkarcoló 
manierista stílusa révén nyertek egységes formát. 

Janus síremlékének dekoratív elemei nincsenek ellentmondásban a XV. 
század végéről Magyarországon fennmaradt plasztikai alkotásokkal. Az 
állatkoponyával a Corvina miniatúráinak lapszéli díszítésében találko
zunk.16 A kosfejet tépő oroszlánok elmúlást szimbolizáló motívuma pedig 
végső soron a római kori Pannónia provinciális síremlékplasztikájára 
vezehető vissza. 17 

12 W. P. ECKERT: Erasmus von Rotterdam. Werk und Wirkung. Köln 1967. I. 51. 
13 M. Biwn: Johannes Reuchlin und sein Kampf. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 

1965. 264-65. 
14 F. 0 . MENCKEN: Historia vitae etin literas meritorum Angeli Politiani. Lipsiae 

1736. 466. 
15 Monumenta sepulcrorum 118, 120; Corpus Inscriptionum Latinarum. 28810, 

24807. 
16 Vö. a Beda- és Didymus-kódex egy-egy lapját. München, Bayerische Staats

bibliothek, Cod. lat. 175. Fol. F és New York, Pierpont Morgan Library, MS 496. 
2'. Képeik : Bibliotheca Corviniana. Bp. 1969. XLIV. és LII. tábla. 

17 Az antik analógiára Kádár Zoltán hívta fel figyelmemet, amiért ezúton is köszö
netemet kell kifejeznem. Vö. Die römischen Steindenkmaler von Savaria. Heraus
gegeben von A. Mócsy und T . SzENTLÉLEKY. Budapest 1971. 72. l. 194. kat. sz. 161. kép. 
Pécsett egy román kori faragványtöredéken kosfej látható, rajta oroszlánmanccsal. 
Erre Petrovich Ede figyelmeztetett, amiért ezúton is köszönetemet kell kifejeznem. 
Vö. SzÖNYI 0.: A pécsi püspöki múzeum kőtára. Pécs 1906. 633. sz. - Koskoponya 
mint ókori eredetű halálszimbólum szerepel Michelangelónál a firenzei San Lorenzó
ban a Cappella Medicea Medici szarkofágjainak rövidebb oldalain, valamint a Sistina 
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Pécs 1543 óta volt török kézen. Elvben nem lehetetlen, hogy egy 
Konstantinápoly felé tartó követség valamelyik tagját Janus költői hír
neve kis kitérőre csábította az egykori püspöki székhelyre. Még való
színűbb azonban az, hogy a Janus-síremlék képéhez Fendttől felhasznált 
rajz már a XVI. század elején Boroszlóba került. Tudjuk ugyanis, hogy 
1506-tól 1520-ig az a Thurzó János volt Boroszló püspöke, akinek igen 
nagy szerepe volt a Mátyás kori reneszánsz Szilézia földjére való átplán
tálásában. Lutherrel rokonszenvezett, Reuchlint párt fogolta és Erasmus 
egy 1519-ben hozzá írott levelében éppen Janus P annoniusra hivatkozott, 
mint a magyarok tehetségének példájára. Másrészt arra vonatkozólag is 
vannak adataink, hogy ügynökeivel építészeti rajzokat készíttetett Magyar
országon.18 Mindezt tekintetbe véve igen valószínűnek látszik, hogy a 
Janus-síremlék rajza Thurzó révén került .Boroszlóba, és ilyen módon 
jutott Fendt kezébe. 

Összefoglalva az elmondottakat, úgy látszik, hogy Fendt rézkarca Janus 
elpusztult síremlékének hiteles képét őrizte meg számunkra.19 Arra a 
kérdésre, hogy ha 1684-ben még megvolt, mikor pusztult el maga az 
emlék, az 1686-os visszafoglalás, a XVIII. század eleji kuruc ostrom, 
valamint később Nesselrode Ferenc püspök gyökeres átépíttető tevékeny
sécre nyújthat magyarázatot.20 Amennyiben a most kifejtett feltevésünk 
ne~ állna meg, és Fendt képe csak a közismert sírvers alapján létrejött 
fikció lenne, akkor is értékes emléke Janus XVI. századi nemzetközi 
hírnevének. Mindenesetre újabb bizonyíték arra, hogy a sokszorosított 
grafikus művészet, amely keletkezése korában fontos eszköze az isme
retterjesztésnek, adott esetben milyen értékes forrássá válhat. 

mennyezetképeinek keretdíszítésén. Vö. CH. DE TOLNAY: The Medici Chapel. Princeton 
1948. 165.1. 186-89. kép, valamint uő.: The Sistine Ceiling. Princeton 1949. 2. kiadás, 

p~~~~NZEL G.: Thurzó Zsigmond, János, Szaniszló és Ferenc. ~égy ~gykor? J?Ü~pök 
a bethlenfalvi Thurzó családból. Bp. 1878; HOFFMANN E .: Régi magyar b1bhofilek. 
Bp. 1929„ 170- 76; HORVÁTH J.: Az irodalmi műveltség megoszlása. Bp. 1935. 245; 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL I.: Erasmus és magyar barátai. Bp. 1941. 21. 

19 A halál h elyét és idejét feltüntető szöveg, amelyről az írott forrás beszél, esetleg 
a szélesen előreugró tábla oldalsó részén lehetett. - Balogh Jolán feltevésének, hogy 
ti. a szarkofágon Janus alakja is látható lett volna, nincs adatszerű bizonyítéka, és ez 
az adott helyzetben nem is valószínű. Vö. BALOGH J.: A művészet Mátyás király ud
varában. Bp. 1966. I. 720. 

20 SzÖNYI 0.: A p écsi székesegyház. Magyar Művészet V (1929) 488. 
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II. 

VITÉZ JÁNOS. JANUS PANNONIUS 
KORTÁRSI KAPCSOLATAI 



• 
~· 

BORONKAI IVÁN 

VITÉZ JÁNOS ÉS AZ ÓKORI KLASSZIKUSOK 

Vitéz János írásait - az 1451-ben gyűjteménybe foglalt leveleire, 
továbbá diplomáciai beszédeire gondolunk - sok szempontból lehet 
vizsgálni. Elsőrendű kortörténeti, politikai dokumentumok, ezért a történet
tudománynak nélkülözhetetlen forrásai. Foglalkozik velük az irodalom
tudomány is, hiszen olyan igényes alkotásokról van s~ó, amelyeket méltán 
tekintünk műfajuk kiemelkedő és példaképpé vált képviselőinek. Akár 
nyelvüket, stílusukat vizsgáljuk, akár a bennük kifejeződő emberi-erkölcsi 
magatartást elemezzük, akár a humanista műveltségére, akár a XV. század 
derekának tragédiáival terhes éveire, azok közérzetére kívánjuk őket tanúul 
lúvni: e szövegek gazdagon meghálálják a tanulmányozásukra fordított 
gondot és munkát. De bármily bőkezűen fizetnek is vissza, a művek 
maguk - egyenként is, de életművé összeállva még inkább - t ovább 
rejtegetik kincsüket, s amit látni engedtek, az csak arra való, hogy 
tovább növeljék látni vágyásunkat. 

A humanista püspök-kancellár persze sohasem a szavak varázsától 
elragadtatva fogott t ollat: az ő számára nem írói ügy volt az írás, hanem 
politikai és hazafias ügy - a legnemesebb értelemben véve becsületbeli 
ügy. Kardos Tibor szavait idézve: Vitéz „nem a szép kultuszát és az 
élet nemesebb örömeit kifogásolta'',1 következésképp nem valamiféle 
puritanizmus tartotta őt vissza az önmagát (e szón van a hangsúly! ) 
írásban megörökíteni akarástól. Egyszerií.en más erők bontakoztatták ki 
benne az írás művészi kezelésének készségét: Magyarország akkori állapot a, 1 

az országos ügyek intézésének felelőssége és a reá jellemző mélységes / 
becsületesség adta a kezébe a tollat, tollára a szavakat. 
Művei „közszükségletet" elégítettek ki: diplomáciai iratok - levelek 

meg beszédek ; mindössze hét olyan levél található egész reánk 
maradt életművében, amelyik magánjellegű közlendőt ta1 talmaz, vagyis 
a „humanista levél" műfajába sorolható (a Leveleskönyv 1. és 2. ún. 
„prológusa" de ezek is mennyi országos horderejű problémától ter
hesek , meg a 20., 72„ 74., 75. és a 76. levél). Éppen ez: hogy magas 
körök, fejedelmi személyek előtt kellett hivatalosan képviselniük Magyar-

1 KARDOS TIBOR: A magyarországi humanizmus kora. Bp. 1955. 107. - A Leveles
könyv szövegkiadása, melyre Kardos is gyakran hivatkozik: J. G. SCHWANDTNER: 
Scriptores rerum Hungaricarum . .. I I. B écs 1746. (hivatkozásainkban: SRH) 9- 106. 
Teljes magyar nyelvű fordítása: Magyar humanisták levelei. Közreadja V. KovÁcs 
SÁNDOR. Bp. 1971. 55- 200. A legfontosabbaké: KARDOS TIBOR: A renaissance Ma
gyarországon. Bp. 1961 . 97- 122. 
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országot, a kormányzót, a főrendeket vagy egy-két esetben őt magát 
püspöki méltóságában - éppen ez magyarázza meg írásainak magas 
művészi színvonalát. (Az azután már Vitéz utánozhatatlan sajátja, ahogy 
ezek az írások lépten-nyomon felizzanak a megfogalmazójukat fűtő szen
vedélytől, elsősorban az országot vagy az egyházat ért szenvedések meg 
méltatlanságok hatására). Művészi, irodalmi babérokra azonban nem 
pályázott, még akkor sem, ha a műveletlenség láttán keserűség töltötte 
el, és ha „nemzeti csinosódásunk" egyik legharcosabb szószólóját tisztel
hetjük is benne. 

De ha írói ambíció, önkifejezésre késztető belső kényszer nem ösztönözte 
is, írásait igen nagyra becsülték kortársai, és értékítéletüket mi is megerő
síthetjük. Azt a beszédét, amelyet 1455. február 23-án mondott el 
Bécsújhelyt - egyik-másik kéziratának tanúsága szerint, iskolai minta
szövegként használták föl.2 Ivanich úgy glosszázta-kommentálta végig 
a Leveleskönyv darabjait, ahogyan egy valódi auctort szokás.3 Pál főesperes 
instanciázásai a Leveleskönyv létrehozatala s elküldése ügyében ugyancsak 
azt tanúsítják, hogy az írásművészet mesterét tisztelte Vitézben. 

Kardos Tibor kijelölte Vitéz János helyét irodalmunknak e méltán nagyra 
becsült fejezetében. Jelleme, .eszmevilága, politikai törekvései éppúgy föl
tárultak ebben az elemzésben, mint sok vonatkozásban írásművészetének 
formai-stiláris összetevői is.4 A magunk részéről ez utóbbi vizsgálódási 
területhez kívánunk hozzászólni, a téma egyik részletkérdésére vetvén éle
sebb fénycsóvát. Célunk bemutatni néhány példa segítségével azt, hogy 
mint hasznosította írás közben Vitéz János azokat a klasszikus szerzőket, 
akiknek olvasása - mint minden humanistának, neki is - szíve szerint való 
elfoglaltságot jelentett. 

A megoldáshoz vezető egyik út könyvtárának megismerése volna. Igaz, 
csak töredékesen rekonstruálható ez a bibliotheca,5 s ez már önmagában 
véve is azt a feladatot rója ránk, hogy kisegítőül más utat keressünk. 
Másfelől még nem ismerjük kellőképpen az olvasó Vitézt; nem tudjuk 
pontosan, hogy hogyan használta könyveit, milyen jegyzeteket készített 
olvasás közben, mit tartott fontosnak, megjegyzésre érdemesnek, mivel 
szállt vitába. Pedig Vitéz nem csupán emendálásra (filológiai természetű 
szövegjavításra) használta a pennáját, hanem tett ő másfajta bejegyzéseket is, 
amelyek a gondolkodva olvasó, a célszerűen, a leendő írásait is szem előtt 

2 FRAKNÓI VILMOS: Zrednai Vitéz János nagyváradi püspök politikai beszédei és'\ 
Aeneas Sylvius Piccolomini Vitéz Jánoshoz intézett levelei, 1453- 1457. Bp. 1878. 8 sk: ) 

a A SRH jegyzetei hamis képet adnak Ivanich glosszátori működéséről. 'Schwandt
ner. kiadásának Bél Mátyástól való előszava alaposan megrótta Vitézéket a levelek 
gondatlan kezeléséért. A kiadó ugyanilyen megengedhetetlen önkénnyel csonkította 
meg Ivanich jegyzeteit, amikor a „Leveleskönyv"-et kiadta ab.écsi kéziratból. L. Bo
RONKAI IvÁN: Vitéz János retorikai iskolázottsága. ItK 1975. 129-44. 

4 KARDOS TIBOR: A magyarországi humanizmus kora. 106-22, különösen 115 skk. 
s FRAKNÓI VILMOS: Vitéz János könyvtára. MKsz 1878. 1-21, 79-91, 190-201; 

uő.: Vitéz János Livius-codexei. MKsz 1880. 9 sk.; HOFFMANN EDIT: Régi magyar 
bibliofilek. Bp. 1929. 57-69; KLARA CSAPODI-GÁRDONYI: Die Bibliothek des Erz
bischofs Johannes Vitéz. Gutenberg-Jahrbuch 1973. 441-47. 
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tartva olvasó humanistáról árulkodnak.6 De amíg könyvtárának reánk 
mar.adt darabjait saját kezű bejegyzései szerint végig nem vizsgáljuk, 
addig az olvasó oldaláról nem közelíthetjük meg az írót. Am ha e kívánatos 
elemzést el is végzi valaki, reánk maradt művei szempontjából ez akkor 
se_m lesz reveláns, mivel időponthoz köthető emendálásai mind későbbiek, 
mmt említett levelei és beszédei. Marad tehát a másik út: ·írásaiból 
kii'Y}dulva kísérelni meg a válaszadást. 

Altalános és ismert jellemvonása a humanista stílusnak az, hogy az 
írók sűrűn beleszőtték klasszikus műveltségüknek szálait saját alkotásaiknak 
kontextusába. Ez Vitézre is jellemző, sőt, ő olykor túlzottan is kedvét 
lelte ebben a stilisztikai játékban. Irodalmias céllal írott két „prológusa" 
(SRH 9-16) ennek legismertebb és legsokatmondóbb példája. Sietett is 
Ivanich jóelőre figyelmeztetni a címzettet erre· a tényre: „a két levél át 
meg át van szőve antik szónokok, írók és költők műveiből vett szavakkal, 
sőt egész mondatokkal" .7 

Sajátos ritmusú, nehézkes, szójátékokkal megtűzdelt mondat indítja 
az első levelet: csak a címzett .követelőző erőszakosságától akar szabadulni, 
amikor kérésének enged, s levélgyűjteményét elküldi neki. „Bizony hevesen 
ösztökéled szeretetemet - fűzi tovább az előző" mondat szójátékaiban 
(instancia - peticio - impeticio - importunitas) már megcsillantott 
gondolatot - , hogy hanyagsággal ne fékezd szokott módon elfoglalt 
végrehajtói tisztedet, vagy hogy visszagördülő kérleléseid miatt hajó
törést ne szenvedj a visszautasítás fenyegető szirtjein."8 E nehezen, talán 
t öbbféleképpen is értelmezhető, bombasztikus hatású mondatból Ivanich 
csak a refugis-ra hívja föl figyelmünket: „Olyan értelemben áll itt, mint 
a költő (Lucanus) szavai: refugis fluctibus stb., mintha ezt mondaná: 
amelyek újra meg újra visszagördülnek énhozzám (ad me refugientibus)." 
- Nem tudjuk, Vitéz adta-e ezt a magyarázatot kérdéses mondatára 
vonatkozólag, vagy pedig Ivanich értelmezésével van dolgunk. De 
tulajdonképpen ·mindegy is; a lényeg az, hogy Lucanus mesteri képe a 
szárazföld meg az óceán küzdelméről, a part fövenyére hol kiáradó, hol 
visszahúzódó tengerről9 - ez a maga helyén fenségesnek szánt s akként 
is ható természeti kép - Vitéz levelében meglehetősen alant járó meta
forává törpült, s ezt az - érzésünk szerint - komikus hatást még azzal 
is fokozza, hogy kibővíti a képet a hajót örésre utaló szavakkal. 

6 L. FRAKNÓI megfigyeléseit: Vitéz János könyvtára. MKsz 1878. 19 sk„ 191 sk„ 
194, 197 vagy a müncheni Staatsbibliothek Clm 310. számú Démoszthenész-kódexét 
amely szintén bőven tartalmazza Vitéz jegyezetelésének nyomait. ' 

7 „Que quidem due epistule in magna parte contexte sunt ex verbis et clausulis 
veterum o:atorum, scriptorum et poetarum" SRH 9. n. 1. A kiadás lap- és jegyzet
s~ámára hivatkozom, a szövegeket azonban a kéziratokból megállapított, a kritikai 
kiadás számára előkészített kontextus és helyesírás szerint idézem. 

~ „Ur&ente~ q~ppe addis stin;iulos ~ffectui? ne quo la~guore moreris occupatam 
sohto exigend1 vicem, neve refug1s prec1bus tms repulse minaces scopulos incurreres" 
SRH9. 

• 9 Pharsalia (De bello civili). 1. 409-11: „littus dubium, quod terra fretumque 
vmdicat alternis vicibus, cum funditur ingens oceanus, vel cum refugis se fluctibus 
aufert." 
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Erről a mondatról azonban még több észrevételünk is van; az neveze
tesen - ami talán elkerülte a kezdetben még mindent mag/yarázó Ivanich 
figyelmét - , hogy már kezdő képe is Lucanustól való. A Pharsaliában 
ezeknek a szavaknak drámai szerepük és erejük van: a testvérliáború 
küszöbén néma döbbenet ül a római lelkekre hazájuk sorsa miatt; ezt a 
halotti csendet meg a had körül elömlő éji sötétet oszlatják szét a meg
gyújtott fáklyák: „Noctis gelidas lux solverat umbras, / ecce faces belli 
dubiaeque in proelia menti / urgentes addunt stimulos" (1. 261 - 63). Ez a 
kép is főleg miután fölismertük, hogy honnét emelte át Vitéz - komi
kussá válik új helyén, ahol is a hadsereg fáklyáinak szerepét a sürgető
követelőző barát foglalja el, a dubia mens helyét az atfectus, nem szólva 
az egész szituáció megváltozásáról (polgárháború-levélgyűjtemény össze
állítása). - Mondatunk kompozíciójának megértéséhez azonban még az 
is hozzátartozik, hogy középső tagja is Lucanustól való - megint csak 
travesztált - kölcsönzés. Pál főesperes - ha jól értjük Vitéz szavait 
ezúttal sem tűri azt, hogy ítéletvégrehajtói szerepében holmi akadály 
(lagymatagság) az útját állja; a Pharsaliában a seregét összpontosító 
Caesarról olvassuk, hogy nem akarja a Szerencsét késleltetni: „ne quo 
languore moretur / Fortunam" (1. 393-94). 

Egyelőre nem mernénk állást foglalni abban a vitatható kérdésben, 
hogy Vitéz csakugyan tréfálkozó szándékkal, a helyzet fonák mivoltának 
jellemzéséül élt-e Lucanus frázisaival levelének ezen a helyén. Tudjuk 
ugyanis, milyen mélységesen megrendítették őt azok az események, 
amelyek Várna után meghasonlást támasztottak a gyászoló országban, 
és az sem véletlen, hogy éppen ez a levele van telezsúfolva Pharsalia
idézetekkel. Aligha járunk messze az igazságtól, ha azt föltételezzük, 
hogy a politikai élettől magát ekkor a lehetőségekhez képest távol tartó 
( me a forensibus studiis sutfurari cupientem) váradi prépost ebben az 
időben Lucanust olvasta a leggyakrabban. Az itáliai polgárháborút meg
éneklő, Róma sorsát elsirató eposz híven kifejezte azt az érzést, ami Vitéz 
lelkét is eltöltötte. A levél másodík része e „fatális költemény" (fatale 
carmen) pusztulást idéző mondatainak egyetlen füzére, amelyre Seneca 
tragédiasorai visszhangoznak, hogy a két író nyugtalanító látomásai 
segítsék kifejezésre juttatni a Vitéz lelkét megülő szorongásokat.10 

Itt már mind~n a helyén van; az író úgy ötvözi egybe saját szavaival 
kedves legalábbis abban az időben kedves auktorainak szavait, 
hogy az országos veszedelmen, az erkölcsi süllyedésen és a várható pusztu
láson érzett fájdalma meg félelme még évszázadokkal később is elemi 
erővel markol szívünkbe annál valóságosabban, mert mi már tudjuk 
(Mohács!), hogy félelmei nem voltak alaptalanok. 

Aki ismeri Vitéz működését és olvasta írásait, az tudja, hogy az országos 
gondokat mindig a személyes fájdalom hangján fejezte ki. Fájdalma, 
felháborodása, vádjai minden esetben őszinték, s ugyanilyen őszinte az 
a sötét kép is, amelyet Pál főespereshez írott levelében Lucanus és Seneca 
színeivel festett meg. Ezért jövünk zavarba az első mondatok olvasásakor: 

10 Ezeket igyekeztem csokorba kötni- a teljesség igénye nélkül -A ritmikus próza 
Vitéz János leveleiben e. közleményemben, ItK 1969. 693 skk. 
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nem tudjuk, ott is szinte önkéntelenül tolultak-e tollára a Pharsalia mon
datai, vagy pedig valóban szándékolt, ha nem is komikus, mindenesetre 
irónikus hatást célzó eszközként élt-e velük? Az ilyenféle nem éppen 
odaillő idézési módszerére említhetnénk még példákat. Mindjárt ebből a 
levélből is egyet: az első rész zá:rómondatát. Legyenek meg, mondja, a 
szerénységnek (verecundia) a maga határai, hogy összhangba hozza a 
teendőket az erkölcsi s a körülmények megszabta követelményekkel, hogy 
rangja vagy fáradozásainak gyümölcse senkit magasra ne emeljen, sem 
pedig kedvező helyzetének érzéketlen szerencséje.11 Lucanus megfelelő 
sorai (Ivanich is utal a forrásra) - „te iam series ususque laborum / erigit 
impatiensque loci fortuna secundi" (1. 123 24) - a maga erejéből, de 
ugyanakkor az események véletlenszerű szerencsés összejátszása folytán 
hatalomra emelkedet t Pompeiusnak szólnak. Vitéz, amikor elsősorban 
önnön szerénységét vé<lelmezte és indokolta, aligha akarta magát Pom
peiushoz hasonlítani. 

A tekintélyre, az auctorra való hivatkozás, egy jól megválasztott, csat 
tanós vagy annak szánt idézet, szállóigévé vált mondás alkalmas helyen 
való elhelyezése több feladatot teljesíthet egyidőben. Bizonyíthatja az 
író jártasságát az ant ikvitás ír dalmában: aki egy-egy műből oly bőségesen , 
oly könnyedén idéz sokszor csak utalásként, az eredetit szuverén módon 
hajlítgatva-megváltoztatgatva , az alaposan ismeri e műveket, elmélyült 
bennük. Egy idézett szentencia továbbá - fölment az alól, hogy 
hosszasan magyarázkodjunk: eljárásunknak, magatartásunknak, ítéletünk
nek precedenst szolgáltat, szinte erkölcsi igazolást nyújt. Ilyen - nem 
hangulatot kifejező , hanem hivatkozó idézettel folytatja levelét Vitéz is. 
„Miért ambícióra, miért nem a megvetettség keresésére biztatsz? H iszen 
tudod, mi a nézete hasonló esetre vonatkozólag a történetírás pátriárkájának: 
contemptu fieri tiitos, ubi in iure parum presidii esset." Szabadon idézi 
Liviust,12 de minden bizonnyal nem is törekedett szó szerinti pontosságra. 

A maga másoktól eltanult írásművészetének jellemzésére viszont H ierony
mus szavait használja föl: „ut olim cornicem Esopi alienis coloribÜs ador
natam, ita parum reperies a me dictum, quod non dictum sít prius."13 Ez 
a stílus tekintetében Hieronymusra történő hivatkozás nem véletlen; 
néhány sorral alább ugyanis éppen őróla mondja azt, hogy előszeretettel 
tűzdelte tele írásait a nagy elődöktől vett idézetekkel: „nem harsog-e 
az ókori szerzők mennyköveitől Szent Jeromosnak meg más egyház
atyáknak . . . minden kötete, mondhatni teljes életműve? Nem nehéz 
ráismerni beszédükben azoknak szavára, azoknak stílusára. Ha például 
épp Szent Jeromos leveleit forgatod, láthatod: szinte terhesek a sok Ver
gilius-, Flaccus- és Terentius-idézettől, meg egy csomó szatirikus költe-

11 „ . . . ne quem gradus ususque laborum erigat aut impaciens loci f ortuna secundi . . . " 
SRH 9. 

12 Livius 1. 56. 7: „contemptuque tutus esse, ubi in iure p arum praesidii esset." 
13 Hieronymus: Epist ulae 108. 15: „cornicem A esopi alienis coloribus adornare", 

és uő.: Comment. in Ecclesiasten 1: „quod nihil sit in natura rerum, quod non ante iam 
fuerit ... Huic quid simile sententiae et Comicus [ = Terentius] ait: Nihil est dictum 
quod non sit dictum prius."' (Pontosan: „Nullum est iam dictum, quod non sit dictu~ 
prius", Eunuchus, prologus 41.) 
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ménytől."14 Hieronymus gondolatvilágának a nyomaival nem találkozunk 
Vitéznél15 , és nem is igen idézi őt többi írásaiban; annál föltűnőbb, hogy 
ebben az összefüggésben őreá hivatkozik. 

A levél első kétharmadát kitevő szabadkozások után - s ezeknek jó része 
burkolt vagy nyílt idézet volt - egy At-tal megfordítja a gondolat
menetet: fönntartásokkal ugyan, de hajlandó eleget tenni Pál kérésének. 
Ennek megokolásaként ismét csak tekintélyre hivatkozik, ezúttal Ciceróra: 
„At quoniam, iuxta magni oratoris nostri sentenciam, par est omnest>ri'íiiía 
experiri, qui res magnas et magnopere expetendas concupiverunt,16 cedo 
instancie tue." Nagyon jellemző az a - tudálékoskodó - megjegyzés, 
amelyet Ivanich illeszt e hely margójára (és amelyet a SRH megcsonkítva 
közöl); a Leveleskönyv bécsi kéziratában ez a jegyzet olvasható: „Magnum 
oratorem hic vocat Tullium Ciceronem, quo et nec fuit maior" (föl. 4'). 
Ez a „nála nagyobb nem is volt" nem kíván különösebb magyarázatot. 
Vitéz - még fogjuk látni - sokat olvasta és nagyra becsülte az antik 
ékesszólás utolérhetetlen mesterének alkotásait. 

Nem kívánjuk Vitéznek ezt a levelét részletesen elemezni, és arra sem 
vállalkozhatúnk, hogy minden frázisának megkeressük esetleges antik 
forrását. Mégis ennek a levélnek és az ezt kö'Vető ún. második prológusnak 
a jelentősége megkívánja, hogy szerzőjük olvasmányai szempontjából még 
egy kicsit foglalkozzunk velük. - Már eddig is tudtuk, hogy ismerte 
Ambrosius De officiis ministrorumát. Mindjárt az első levél elején hivat
kozik rá egy szó szerinti idézet kapcsán (SRH 9: „prius me vox condempnet 
mea, quam absolvat aliena" - vö. De off. min. 1. 5), és Ivanich nemcsak 
azt siet megmagyarázni, hogy ki ez az itt idézett primus sanctus doctor' 
de még az idézet lelőhelyét is közli. - A második levél derekatájt bukkan 
föl másik hivatkozása Ambrosius traktátusára, ahhoz a sablonhoz kap
csolva, amely arra hivatott, hogy a szerző szerénységét kifejezze: „a többiek 
véleménye vajmi kevéssé érdekel; de te ugyanolyan szeretettel fogadd 
ezeket, mint amilyen szeretet fűtött kérésükkor. A régiek is az.t mondták: 
Affectus quippe idoneus auctor est, qui et rebus preciitm et operi nomen 
imponat" (SRH 15). Ennek a mondatnak a mintájára két helyen is rátalá
lunk az említett műben, mégpedig az első könyv két egymáshoz közel 
eső fejezetében. „Affectus tuus nomen imponit operi tuo" (1. 147) és „Affectus 
igitur divitem collationem aut pauperem facit et pretium rebus imponit" 
(1. 149). Ebből a kettőből állt össze Vitéz hivatkozása, amelyről Ivanich 
meg is jegyezte, hogy Ambrosiusnál nem szó szerint abban a formában 
olvasható. 

Vitéz tolla azonban egyebütt is elárulja gazdája olvasottságát, esetleg 
így mondhatjuk: aktuális olvasmányát. Elég az alábbi párhuzamos helyekre 
hivatkoznunk: 

14 Magyar humanisták levelei. Közreadja V. KovÁcs SÁNDOR. Bp. 1971. 59-60. 
Eredetiben: „Nonne beati Hieronirni et item aliorum sanctorum doctorum ... 
omnia volumina . . . veterum oratorum fulgoribus tonant, ut eos facile consideres 
illorum pene et ore et arte locutos? Signanter vero si epistolas ipsius beati Hieronimi 
relegeris, virgilianis eas et Flacci atque Terencii versibus, preterea pluribus satiricis 
carminibus onustas reperies ... " SRH 11-12. 

16 L. ezzel szemben KARDOS: i. m. 107. 
1a Cicero: Orator 4. 

224 

„ 

Vitéz 

ut palam noveris huic importuni
tati tue impresenciarum non ex iudi
cio delatum iri, sed tedio. 

(SRH 9) 

Habeat enim suos quoque terminos 
verecundia, necesse est; non quos ipsa 
statuat, sed in quibus circumferatur. 

(Uo.) 

ut sermo sit restrictior et suis ripis 
coerceatur. 

(SRH 10) 

ne quicquam sermonis censorii 
prodiret. 

(SRH 11) 

recte quidem a simulacro auxilium 
petis. 

(Uo.) 

Hunc [a fentebbi idézetre utal: 
affectum] semper ut rectum habeas, 
velim, nihil enim fucatum placet. 

(SRH 15) 

[A záró szavak:] ut in opera 
nostra necessitati nihil desit, nihil 
arrogetur arti, nihil denique nitori 
conferatur. 

(SRH 16) 

Ambrosius: De off. min. 

Non est illud iudicii, sed taedii. 
Nam et Dominus ait [cf. Luc. 
11,8]. . . quia surgit et dat illi 
propter importunitatem. 

(1.159) 

Habet sane suos scopulos vere
cundia, non quos ipsa invehit, sed 
quos saepe incurrit. 

(1.85) 

Sermo . . . sit restrictior et ripis 
suis coerceatur. 

(1.12) 

Compungimur enim censoriis ser
monibus. 

(1.173) 

[ Aegyptii] nec turpe iudicant saxa 
adorare et a simulacris auxilium 
petere, quae nihil sentiant. 

(1.123) 

motus sit purus ac simplex, nihil 
enim fucatum placet. 

(1.75) 

ut honestati vel necessitati nihil 
desit, nihil accedat nitori. 

(1.83) 

Szándékosak Vitéz allúziói? - bizonyára igen. Mindenesetre, idézett 
mondatait aligha fogalmazta volna meg így friss Ambrosius-olvasmány
élmények híján. 

Ne gondoljuk azonban, hogy Vitéz csak barátnak szóló, személyes 
mondanivalójú levelét tűzdelte meg olvasmányai során szedegetett 
„mazsolákkal". Nem félt ő akkor sem „idegen to11akkal ékeskedni" amikor 
hivatalos minőségben öntött írásba országos, sőt európai jel~ntőségű 
közleményt, amikor diplomáciai iratot - kissé talán anakronisztikus 
szóval kifejezve: jegyzéket kellett megszerkesztenie. Leveleskönyvének 
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legszebb darabja, egyúttal történelmünk egyik legmegrázóbb dokumen
tuma az a levél, amelyet Hunyadi János nevében írt V. Miklós pápához 
annak a hadjáratnak a során, amelyik a rigómezei kudarccal zárult.17 
A patetikus hangon megszólaló nemzeti fájdalom és szorongás méltán 
jelölhetné ki a levél helyét irodalmunknak mindenki által megismerendő, 
klasszikus lapjain. 

Már untig eléggé ismeri a pápa - kezdi a levelét Vitéz - országunknak 
a kereszténység szabadságáért viselt gondjait, terveit, fáradozását és 
törekvéseit, pedig bűneink (vagy balsorsunk?) már-már pusztulásba 
sodortak bennünket. Minderről ékes szavakkal beszámolt követünk is· 
a kormányzó újat nem mondhat, de égető aggodalma szólásra készteti: 
hogy akár fájdalmat okozva is küzdjön a közöny és érzéketlenség ellen. 
Mert mi is a helyzet? „Lustrum prope vicesimum, si apte memini, circum
agitur - kezdi elősorolni a kereszténység gyötrelmeit - , quo Europe 
oras infesta Teucrorum arma Deum hominesque violatura pervolarunt." 
Vér, gyötrelem, gyász, gyalázat mindenütt - s most hazánk a kiszemelt, 
soron következő áldozat. „Iam supra sexaginta numeramus annos - tér 
rá Magyarország nyomorúságának ecsetelésére - , quibus pene continuis 
furiam illam facemque bellorum sustulimus in privatam curam, in privata 
quoque itnius gentis arma conversam." Figyeljünk csak fel - nagyon 
valószín{í, hogy a humanista pápai udvar is rögtön észrevette ezt a „játé
kot" - : Liviust beszélteti itt Vitéz ! Róma történetírója jellemezte így a 
karthagói Hanno szavaival Hannibált „tamquam furiam facemque huius 
belli" (21. 10. 11), és ugyancsak az ő, Fabiusokat magasztaló soraira is 
ráismerünk: „Veiens bellum in privatam curam, in privata arma versum" (2. · 
49. 1), a Fabiusok voltak „omnes unius gentis" (2. 49. 4). Mit jelent hát 
a török veszedelem a magyaroknak? Mint ami Hannibal volt Rómának ! 
Mekkora elszántság él mibennünk? Mint amekkora a gens Fabiában élt, 
amikor egymaga vállalta a Veii elleni - kilátástalannak bizonyult -
küzdelmet! De hadd idézzük tovább is Vitézt, illetőleg vele együtt 
Liviust: 

„Stetimus utcumque multis cladibus, bellis, funeribus exhausti, doloribus 
affecti, occidione occisi [Liv. 3. 32. 2: „urbs assiduis exhausta funeribus", 
28. 43.10: „cum duo exercitus eorum prope occidione occisi essent"]. Quantum 
terroris pavorisque meminimus, visa sepe11umero hostium castra e muris ... 
lugubres domos, obnoxia fratrum nostrorum corpora hosti proposita, 
ludibria victoris, iugum hostile, fedi captivorum agminis miserabilem viam 
[Liv. 9. 5. 8 - 9: „contemplari ... obnoxia. . . corpora hosti. Proponere 
sibimet ipsi ante oculos iugum hostile et ludibria victoris et vultus superbos 
et per armatos inermium iter, inde foedi agminis miserabilem viam per 
sociorum urbes"] - quodque plura brevi complectar: plus quam hostilia 
passi parum preter arma et animos . . . relicti habuimus, presertim cum 
sepe ad extrema periculorum ventum sit [Liv. 29. 17. 8: „plus quam hostilia 
patiamur", 7. 29. 2: in extremapericulorum ventum", 21. 34. 8: „ad extremum 
periculi ac prope perniciem ventum est"]; et nescio an maiora vincula 
maioresque necessitates nobis, an captivis nostris fortuna circumdederit 

17 SRH 52-54; 1448. szeptember 17. 
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[Liviusnál Hannibalmondja, 21. 43. 3: „nescioanmaiora vincula maioresque 
necessitates vobis quam captivis vestris fortuna circumdederit"] ... Satisne 
igitur iusti doloris occurrit [Liv. 5. 4. 12: „nec satis quicquam iusti doloris 
est"]? Quandoquidem nullum adversum nos pretermissum est crudelitatis 
genus [Liv. 29. 17. 18: „nego ullum genus sceleris ... quod praetermissum 
sit"], et nulhtm est satis [Sen. Thyestes 256: „nullum relinquam facinus et 
nullum est satis"]: sive vincamus, sive victi simus, hostis semper instat, 
utpote qui maioribus prope adversum nos odiis certat quam viribus [Liv. 
21. 1. 3: „odiis etiam prope maioribus certarunt quam viribus"] . .. Satis habea
mus vidisse tot sub iugum Inissos, sponsione infami obligatos, vectigalia 
christianorum capitum,flagiciosas compeditorum nundinas quotannis reli
gionis nostre ludibrio ire [itt Cicero szól, Phil. 2. 35: „vectigalium flagitiosissi
mae nundinae"] ! ... Impedimento erat hactenus hec nova vis morbi: in
testine dissensionis [Talán Suetonius 7. 7: „ad ordinandam provinciam et 
intestina dissensione et barbarorum tumultu inquietam"], que nimirum 
plurimum nostri roboris florem depasta [ez Vergilius, Ecl. 1. 54: „florem de
pasta"] in eam condicionem perpulerat, ut nec incommoda nostra, nec re
media pati posse videremur [Lív. praef. 9: „donec ad haec tempora, quibus 
nec vitia nostra, nec remedia pati possumus, perventum est"]. Valentes 
populi huius vires se ipse conficiebant [Liv. praef. 4: „praevalentis populi 
vires se ipsae conficiunt"], nihil amplius quam suum militem, sua arma 
horrebant." 

A drámai helyzetleírást a tervek és feladatok ismertetése követi: nem 
megállni a határnál, hanem „latius transmigretur transferaturque bellum 
non ad gerendum modo, sed ad finiendum". Honnan ismerősek e kifejezések? 
Persze, Liviusból, aki Publius Scipióról írja, hogy „non ad gerendum modo 
bellum, sed ad finiendum diceret se consulem declaratum esse, neque aliter 
id fieri posse, quam si ipse ín Africam exercitum transportasset" (28. 40. 1). 
Ugyanaz a stratégiai elgondolás - ugyanaz a megfogalmazás, és talán 
nem érezzük túlzásnak a Scipio Mricanus - Hunyadi János párhuzamot sem ! 

Hatalmas és erős az ellenség, ezért a kereszténységnek is nagy erőfeszítést 
kell tennie és kitartóan kell harcolnia. A kitartás pedig nem tűri a halo
gatást: „A ut enim persuaderi bellum debuit nec suscipi" - olvassuk a 
szemrehányásnak is beillő szentenciát. És itt megint Liviust halljuk: 
Appius Claudius 5. könyvbeli nagy beszédét a néptribunusokkal szemben, 
akik a téli hadviselés viszontagságaira hivatkozva le akarták állítani a 
Veii elleni hadművel~teket. Claudius enerváltságnak és hazaárulásnak 
bélyegzi álláspontjukat - nem kapnak-e ettől Vitéz érvei is kellő akusz
tikát? De beszéltessük csak megint magukat a szövegeket: 

„A ut si persuasum susceptumque exsitit, gerere pro dignitate tante 
rei et perficere oportet. Perficeretur autem, si urgebimus concussos, et si 
non abscedimus prius, quam spei nostre finem pulsus Europa hostis imponeret 
[Liv. 5. 4. 9-10: „aut non suscipi bellum oportuit aut geri pro dignitate 
populi Romani et perfici quam primum oportet. Perficietur autem, si urgemus 
obsessos, si non an:te abscedimus, quam spei nostrae finem captis Veis impo
suerimus"]. Non levis causa est belli, que ad perseveranciam stimulat [Lív. 
5. 4. 12: „levis causa belli est nec satis quicquam doloris est, quod nos ad 
perseverandum stimulet"]. Tociens insultarunt hostes, nunquam nisi victi 
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desinent; nulla cum eis fida condicio pacis esse potest [halványabb allú
zióként Liv. 5. 4. 13: „septies rebellarunt, in pace nunquam fida fuerunt"]. 
Utile est igitur instare perseveranter defungique cura [Liv. 5. 5. 7: „quanto 
est minus opera tueri facta et instare ac perseverare defungique cura"]. 
Brevis erit res, si uno tempore agetur, et si per intermissiones intervallaque 
lenciorem spem nostram non fecerimus [Liv. 5. 5. 7: „brevis enim profecto 
res est, si uno tenore peragitur nec ipsi per intermissiones has intervallaqiie 
lentiorem spem nostram facimus"]. 

Az antik példák, a klasszikus érvelés és a halasztást nem tűrő adott 
helyzet - tudjuk - nem vezettek kellő eredményre; ez azonban már 
politikai kérdés, és mit sem von le Vitéz retorikájának értékeiből. Mi 
viszont csodálattal és csodálkozva megkérdezhetjük: hogyan volt képes 
a Köves-gázló mellett fölütött tábor főhadiszállásán - szeretett könyv
tárától alighanem elszakítva - ezt a remekbe szabott levelet így megírni ps 

Elidőzhetnénk még sokáig a Leveleskönyv darabjainál: bizonyára lépten
nyomon rábukkannánk Vitéz olvasmányainak nyomaira, mégpedig ama 
reá jellemző módon, ahogy észrevétlenül ötvözi egybe a sajátját a másunnan 
vettel. Az utalásoknak, hivatkozásoknak, idézeteknek fölismerése vagy 
visszakeresése - ez a terméketlen mikrofilologizálásnak föltűnhető fogla
latosság - nem is lenne Vitéz (s általában a humanisták) szándéka ellen 
való: éppen abban rejlett e stiláris játék ravaszsága-varázsa, hogy az 
olvasót vagy hallgatót állandóan a „források" fölismerésére késztette, és 
természetesen annak elismerésére, hogy a szerző mily fölényes irodalmi 
és stílusismeretre tett szert a nagy mintaképekkel való naponkénti meghitt 
barátkozás során. Minden egyes levelet számba vehetnénk, a leveleknek 
minden mondatát; s tulajdonképpen ezt is kellene tennünk, mert hiszen 
Vitéz szavainak, szándékának, közölnivalójának megértése csak úgy lehet
séges, ha szálakra bontjuk nyelvének meglehetősen dús szövetét, majd 
külön-külön minden szálnak megkeressük az eredetét. Nyilvánvalóan meg 
tudta volna fogalmazni a maga szavaival is a mondanivalóját; ha „idegen 
tollakkal ékeskedett", ezt tudatosan, kiszámítottan, szántszándékkal tette: 
olyan felhangokkal fölerősítve akart kifejezést adni az ország panaszának, 
fájdalmának, reményeinek, olyan asszociációkat akart kelteni az olvasókban 
vagy hallgatókban, amelyek valóban felkelthették azok együttérzését, 
és cselekvésre ösztönözhették őket. Egyfajta agitatív retorika eszköze ez 

egyáltalán nem üres játék vagy csillogni vágyás. Nem véletlenül emlí
tettük már fentebb is a retorikát a levélíró Vitézzel kapcsolatban, és az 
sem véletlen, hogy a kimutatható antik irodalmi átvételek többsége szoros 
kapcsolatban áll a retorikával, akár mint akarva-akaratlanul is szóno
kiasra sikerült műből történt kölcsönzés (Seneca, Lucanus), akár mint 
fiktív beszédre (Livius), vagy egyenesen a szónokfejedelemre, Ciceróra tör
ténő nyílt vagy burkolt hivatkozás. 

De vajon kifejezetten elmondásra szánt, tehát akusztikusan percipiá
landó) alkotásaiban szónoklataiban - is élt-e ezzel a módszerrel 1 
Válaszunk: igen, és tanúul azt a beszédet idézzük, amely eddigi tudo-

18 És nemcsak ezt az egyet: a 34. számú levél is számos helyén Livius nyelvével 
. szól. Magával vitte volna és ott is olvasgatta az „Ab urbe condita"-t? 
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másunk szerint időben a legelső Vitéz orációi sorában. A Bécsben 1452. 
október 8-án elmondott, László királyt üdvözlő beszédére gondolunk.19 

A hosszú, veszedelmekkel s aggodalmakkal terhes kényszerű távollét 
utáni találkozás öröme csendül ki az első sorokból: „Serius multo, sere
n.issime princeps et domine, serius inquam multo atque posterius, quam 
tempus et necessitudo ac vota rei publice tuorum ptincipatuum postulabant, 
aliquando tamen Dei nostri dono et tibi et nobis pariter omnibu~ restitut~s 
es. Quod flagitabamus equidem quotidie, quod curis, quod conat1bus conti
nuis petebamus, quippe cum inter omnes adve:sitatum vertigines - quas 
hoc interregno durante contra focos, contra vitam fortuna~que nostras ab 
intra, a foris quoque experti sumus - te semper memori mente nost;a 
vocabant suspiria, te larga desideria requirebant." Első hallásra talan 
nemigen tűnik föl, hogy hol van e mondatok - és a velük megütött hang 
vagy hangulat forrása: Cicero harmadik Philippicájának in?ító m_on
datában: „Serius omnino, patres conscripti, quam temp'l!'s rei pub~icae 
postiilabat, aliquando tamen convocati sumus, quod flagitabam equi_dem 
cotidie: quippe quum bellum nefarium contra aras et focos, contra vitam 
fortiinasque nostras ab hmnine profligato ac perdito ... geri iam viderem." 
A célzás félreérthetetlen: vannak a hazának - a „patriának" meg a „res 
publica christianának" - ellenségei, akik éppúgy veszedelembe akarják 
sodorni mint Antonius ama másik „res publica liberát"; és van megmentőnk, 
szabadítónk, reménycsillagunk, amint Rómának is volt abban a vész~erhes 
időben. Hogy mi szakadt országunkra a „divus geni~or" (~bert ~rály)_, 
halálával azt a szónok ismét kölcsönzött szavakkal festi le: „mcessermt · · · 
tempora dira bellorumque fulmina diriora, inter que circiimsiliebat quasi 
agmine facto morborum, tumultuum atque procellarum omne. genus! 
ius fasque inermi satis iustitia tractabatiir." Kifejezéseiben Juvenalis sorai 
bujkálnak: 

interpres legum sanctissimus omnia quamquam 
temporibus diris tractanda putabat inermi 
iustitia 

. . . circumsilit agmine facto 
morborum omne genus 

(4. 79-81) 

(10. 218- 19) 

- maJ"d vetus sentencia"-ként Persiust idézi, az 5. szatíra 52-53. sorát: " . mille hominum species et rerum discolor usus, velle suum cuique erat, nec 
~oto uno vivebatur" (csekély módosítással). De van már urunk és királyunk 
- folytatja - , s az ő nevében bíz~a ~a~át országun~ fő~mbereinek. a 
vezetésére: „sub cuius demum nomme illius tue hereditatis res publica 
per hos ... gubernata est; quibus se ip~a commiserat" - .mint válságos 
idejében Róma a honatyakra, ahogy Cicero mondta: „quibus tota com
missa est res publica" (Pro Milone 61). A főemberek egyetlen reménye 
azonban László király visszatérése volt - „tanto ardencius aspirans ad 

19 Szövegét 1. BORONKAI IvÁN: Vitéz János első követi beszédei. ItK 1972. 214-18. 
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reduccionem tuam, quanto evidencius noverat te unicum rebus suis dubiis 
lumen affuturum ac patronum potentem publici privatique decoris" _ 
oly nagy remé,?ység~, mint . az ős~ Róm~ban Tarquinius király házának 
a„~é9 csecse~o Ser~1~s Tulli~s. Hiszen ki ne emlékeznék Tanaquil jöven
dolesere, amit - L1vms szermt - akkor mondott, amikor a bölcsőben 
fekvő, gyermek feje körül lángok lobogását pillantotta meg? „Hunc 

szolott a gyermekre mutatva - lumen quondam rebus nostris dubiis 
fut.uru;n praesidiu_mque :e~iae affli~tae; proinde materiam ingentis publice 
priva_timque decoris omm mdulgentia nostra nutriamus." (I. 39. 3.) 
„ E~~ött tehá~ 3; n:a~yaro~ küldöttsége ,látni az ifjú királyt, és üdvözölni 
ot, orvendezm epsegenek es szabadságanak. Mindezért a Mindenhatót 
ke}l ál~ani í~y Vitéz - , noh~ hálaa~ásunk föl nem érhet az ő jótéte
menyeivel: „Cui quamquam gracia referri non potest tanta, quanta debetur 
habenda ta,m~n est, quantam ,maxima_m an~mi nostr~ capere possunt." Ez ~ 
magasztalas is elhangzott mar a Curia falai között, i. e. 44. december 20-án 
c~akhogy akkor a még csaknem gyermek Octavianusnak bókolt vel~ 
Cicero - ugyancsak harmadik Philippicájában (I.. 4). 

Hossz~r?' ny~lnék, ha végigelemeznők e beszédet. Itt Vergilius szól, 
amott Livms, Cwero ugyanazon mondaton belül adja át a szót Senecának 
~~canu.s ~uve17alisnak, maj~ is~ét egy ~osszabb „cento" Livius különbözŐ 
konyveibol, masutt az Aeneisbol stb. A Jelenlevők bizonyára a legnagyobb 
elragadtatással hallgatták Vitéz szófűző művészetét, ezt a páratlan 
magáét a máséval összeötvöző, a pillanatnyi helyzetet burkolt idézeteiveÍ 
messzi távlatokba helyező nagyszerű retorikát. 

Nem kisebb remekmű a László királyt üdvözlő második beszéd amely 
kereken .két .hónapp,al később .hangzott el Bécsben.20 Ennek akus~tikáját 
egy másik Cicero-szonoklat ad1a meg, a Pro Marcella. I. e. 46-ban készÜlt 
ez ;i- beszéd, abból az alkalomból, hogy Caesar megkegyelmezett volt ellen
felenek, Marcus Marcellusnak, s beleegyezését adta hazatéréséhez. Cicero 
hálát ad bem~e ?' diktátor na~ylelkűség~ért; így kezdi: „Diuturni silentii, 
patr~s conscnpti, q_iio eram his. temponbus u~us, non timore aliquo, sed 
pa:r~im dolore, partim verecundi3:, finem ho~e~nus dies attulit, idemque 
in~tium quae vellem quaeque sentirem meo pristmo more dicendi. Tantam 
~nim mansuetudiuem, ta~ inusitatam inauditamque clementiam, tantum 
m ~um.ma potestate omnium rerum modum, tam denique incredibilem 
sapientiam ac paene divinam tacitus praeterire nullo modo possum." (Pro 
Marcella l.) Ha csak halványan is, de mindenképpen rá kellett ismernie 
a hallgatóságnak erre a párhuzamra Vitéz szavaiban: „Diuturni desiderii 
fru?t~m effe~tumque vendicare cupientes, serenissime princeps et domine, 
redi~vos. ammos vultusque reduces . . . contulimus ad te nullius rei 
mag1s a~idos, quam tu tuo honori tuoque beneplacito in omnibus defera
tur ... ; . m quorum corde ac ;oto simul id precipuum ac singulare versatum 
e~t, :ut m hoc laborum studio . . . tu . . . et finem curis anxiis et inicium 
fidelib~s. stu~is aperires. Cum enim omnium rerum ac fortunarum nostrarum 
patr<;>cmmm m te ac sedes quedam collata sit, penes te eciam presidia 
omma ... recte consistant . .. " 

20 1452. december 13. Teljes szövegét l. uo. 220-22. 
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„ 

A követi beszéd azonban nem annyira az orom kifejezését célozza 
ennek az első oráció már eleget tett -, mint inkább az ország óhajának 

a tolmácsolását, azt a kívánságot, hogy térjen vissza a király övéi körébe, 
és országoljon jó uralkodó módján. A kívánságok és tanácsok megszöve
gezésében ott bujkálnak Cicero szavai, aki fivérét, Quintust látta el - nem 
is minden szemrehányást nélkülöző - tanácsaival, egy provincia kormány
zása körüli teendőket illetően. Késlekedés nélkül térjen meg a király alatt
valóihoz - mondja Vitéz: „si voles sine excepcione laudari, »tolle moras: 
semper nocuit diff~rre paratis«, sciturus, quod. i~ summis _tuis _tam J:?Odern~~ 
quam futuris laudibus unam hanc omnes excipiunt: -ye~e1;di tarditatem. 
Cicero Quintus ingerlékenységét feddte hasonló k1fo3ezesekkel: „Unum 
est, quod tibi ego praecipere non desinam, neque te patiar ... cum excep
tione laudari. Omnes enim, qui istinc veniunt, ita de tua virtute, inte
gritate, humanitate commemorant, ut in tuis summis laudibus excipiant 
unam iracundiam." (Epist. ad Quintum fratrem 1.137; a közbevetett vers
idézet Lucanus Pharsaliájából, l. 281.) A mondat folytatásában („at que 
tum demum recte sibi per te salutem ferri putabunt , si eam nullis orna
mentis spoliatam contuleris") Cicero Pro Ligario-beszédének egy kifejezése 
cseng vissza („nullis spoliatam ornamentis", 7). A k?ve~kező g?ndolatot 
megint az idézett Cicero-levél sugallta: „Per hec emm m toto illo regno 
longe lateque significabitur tibi omnium, quibus prees, salutem, liberos, 
famam ac fortunas esse carissimas" (Epist. ad Quintum fratrem 1. l. 13: 
„Toti denique sít provinciae cognitum tibi omnium, quibus praesis, salutem, 
liberos, famam, fortunas esse carissimas"), majd a következőkben - „Latent 
adhuc forte nonnulli affines iurgiorum ac voluntarii sedicionum comites, 
discordes focos et loca pacis dividua consectantes" - Livius és Valerius 
Maximus szavaival figyelmezteti a királyt (Liv. 2. 23. 8: „nullo loco deest 
seditionis voluntarius comes", illetve Val. Max. 5. 3 ext. 3: „discordes foci 
tui pagisque dividua tuguria"). A sort ismét Cicero folytatja: amikor 
Vitéz ezt mondja: „educ de latibulis leges, diu iam inter arma silentes ! 
Pateant aures excellencie tue vocibus precibusque ac querelis subditorum; 
nullius inopia, nullius solitudo a tuo sit tribunali exclusa ! Toto denique 
regno effice, ut nihil deinceps sit acerbum vel crudele, sed omnia plena 
iusticie, clemencie, mansuetudinis, humanitatis !" - a hallgatók a Milo
beszéd intelmét (Pro Milone 10: „silent enim leges inter arma") és a 
Quintushoz intézett levél figyelmeztetéseit ( Epist. ad Quintum fratrem 
1. 1. 25: „patere aures tuas querelis omnium, nullius inopiam ac solitudinem 
non modo illo populari accessu ac tribunali, sed ne domo quidem et 
cubiculo esse exclusam tuo, toto denique in imperio nihil acerbum esse, nihil 
crudele atque omnia plena clementiae, mansuetudinis, humanitatis") hall
hatták. 

Vitéz annyira benne van e levél szövevényében, hogy most már be is 
vallja, ezt idézi : „Cumque in hiis rebus - ut verbis magni oratoris nostri 
utar - cum summo imperio et pótestate versaberis, in quibus tuam aucto
ritatem saluti nostre consecratam arbitramur: in omnibus, que statues, 
que decernes, que ages, quid tantis hominum opinionibus, tantis de te iudiciis, 
tantis honoribus debeas, cogitabis. Id autem erit hiiiusmodi, ut consulas 
omnibus, medeare incommodis, omnium utilitati provideas, ut hic ipse 
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animus, qui ad ingressum tuum reservatus est, idem ad salutem Hungarie 
prorogatus videatur. Quod quidem erit preclarum magis quam difficile, 
quandoquidem non in labore multo positum est, sed in quadam animi induc· 
cione ac voluntate." Ez a hosszú periódus a már többször hivatkozott szöveg 
31-32. pontjának szavaiból állt össze - amelyet csak terjedelmessége 
miatt nem idézünk - , de korántsem szó szerint vett idézet, mint ezt 
kiemeléseink is mutatják. 

Két mondattal alább Magyarország nagyságának és az ezzel járó felelős· 
ségének az ecseteléséhez megint csak Cicero figyelmeztetései adják a 
szavakat: „Preterea cum regnum illud . .. magne dignitatis sit, celebritate 
refertissimum, magnitudine amplissimum, condicione vero et situ ita 
resonans, utad occeanum usque significaciones de eo vocesque referantiir, 
enitendum atque elaborandum, ut non modo hiis rebus ac remediis, que 
supra tetigimus, dignus fuisse, sed eciam omnia tuis artibus superasse 
videare. Et quoniam in eis similibus dirigendis pars tuorum parentum 
nemini cessit, fac, ut tua ceteros vincat." Megint csak mellőzve e mondat 
cicerói megfelelőjét, megelégszünk a puszta utalással: Epist. ad. Quinturn 
fratrem 1. 1. 42-43. 

Eddig az intelmek, a kívánságok. Summázatként, a perorációban megint 
visszatér a -Pro Marcella-beszéd szavaihoz: „Quare exsurge et sequere 
vota nostra commodaque tua, atque ut in eo terminetur oracio mea, imde 
profecta est: omnibus nostris desideriis et laboribus ... tu solus venias 
in premium ... " (Pro Marcella 33: „Sed ut unde est orsa, in eodem termi
netur oratio"), hogy azután a Pro Ligarióból idézzen - „cuius . . . nec 
fortuna habet maius, quam ut possit, nec natura melius, quarn ut velit servare 
quam plurimos" ( = Pro Ligario 37 csaknem szó szerint így) - s beszédét 
Vergiliusszal zárja: „et sine quo nulla unquam nostris queretur gloria rebus" 
(Ascanius szavai Euryalushoz, Aencis 9. 278: „Nulla meis sine te quaeretur 
gloria rebus"). 

Ezek után, úgy hisszük, méltán megerősítve érezhetjük fentebbi kijelen
tésünket arra vonatkozólag, hogy Vitéz a beszédeiben is bőven élt antik 
irodalmi ismereteinek hasznosításával, ezeket tudatosan építette bele 
alkotásaiba, sőt - mint e másodikként elemzett beszéde tanúsítja -
olykor műveinek szerkezeti felépítéséhez is mintául vette őket. Ezt az 
állításunkat látjuk alátámasztva Ivanich egy eddig ismeretlenül maradt 
megjegyzésével is. A Leveleskönyv bécsi kódexének 39. fólióján, az 57. 
számú, V. Miklós pápához írott levél zárómondatának propulsandas 
szavához írva a hű munkatárs következő bejegyzését találjuk: „Finis 
concordat cum principio, et iste modus approbatur per Tullium circa 
finem oracionis sue pro Marcello dicentis: »Sed ut unde est orsa, in eodem 
terminetur oracio mea.« Ez az a Tullius Cicero, „quo et nec fuit maior". 
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„ 

1 

CSAPODINÉ GÁRDONYI KLÁR A 

VITÉZ JÁNOS KÖNYVTÁRA 

Vitéz János könyvtárának jelentőségére a magyarországi humanizmus 
története szempontjából elég, ha most csupán Huszti Józsefnek két meg
állapítását idézzük.1 Az egyik az, hogy Vergerio nélkül nem lett volna 
Vitéz János és Janus Pannonius, kettejük nélkül nem lett volna Mátyás 
humanista udvara. A másik megállapítás pedig az, hogy a humanizmus 
elterjedésének két tényezője: a személyes kapcsolatok és a könyvek. Nehéz 
eldönteni, melyik a fontosabb. A kettő azonban nem választható el egy
mástól, amint azt a következőkben is látni fogjuk. 

Vitéz könyvtárának első, általános ismertetését, jellemzését, a hírneves 
firenzei könyvkereskedő Vespasiano da Bisticci visszaemlékezéseiből ismer
jük, amelyet nevezetes kortársairól írt,2 s amelyből csupán néhány mon
datot emelünk ki: , ,delle prime cose che principiO, si fu che fece ordinare una 
bellissima libraria ... erano pochi libri nella lingua latina ch'egli non 
a vesse." Esztergomban várat építtetet t, gyönyörű termekkel, „infra le quali 
aveva fatta fare una degnissima libreria". - Ha szó szerint vesszük Ves
pasiano megállapítását, hogy Vitéz könyvtárában majdnem minden lat in 
nyelvű munka megvolt, amit az ő korában ismertek, akkor tisztán kell 
látnunk azt, hogy az a 26 kódex, amelyet Hoffmann Edit mint Vitéz könyv
tárából fennmaradtat felsorol3, meg sem közelítheti annak egykori teljes 
állományát. Legfeljebb ahhoz képest tekinthető jelentős eredménynek, 
hogy a múlt század közepén ketten is Máthes és Török János is - úgy 
nyilatkoznak, hogy Vitéz egykori híres könyvtárának egyetlen darabja 
sem maradt fönn.4 Mindkét említet t szerző adatokat közöl Vitéz János 

1 HuszTI J.: Pier Paolo Vergerio és a magyar humanizmus kezdetei. Filológiai 
Közlöny 1955. 522, 530. 

2 Vite di uomini illustri del secolo XV. Scritte da Vespasiano da Bist icci. Stampa t e 
la prima volta da Angelo Mai [1839] e nuovamente da A. BARTOLI. Firenze 1859. A 
Vitéz Jánosról és Janus Pannoniusról szóló rész után A. Mai megjegyzése: „E chiaro 
che le librerie dei due prelati proscritti, cioe dello Strigoniese e dello Quinqueecclesiese, 
caddero in potere del re Mattia. Ed ecco come la libraria di questo re divenne celebre; 
i cui codici si dispersero poi per vari paesi, si che ne possiede taluno magnifico anche 
la Vaticana." 

3 HOFFMANN EDIT: Régi magyar bibliofilek . Bp. 1929. 57-69. 
4 J. N. MÁTHES: Veteris arcis Strigoniensis monumentorum ibidem erutorum, alia

rumque antiquitatum lytographicis tabulis ornata descriptio. Strigonii ... 
MDCCCXXVII. A műhöz m ellékelt VII. t áblán a Vitéz-féle síremlék ra jzának réz
metszete; TÖRÖK J.: Magyarország prímása. Közjogi történeti vázolat. Bp. 1859. E 
munka függelékeként szerepel PAUR IvÁN: Archaeologiai visszapillantások e . rész, 
amelynek 291-96. lapján van szó Vitéz János sírkövéről. A k ötet 118- 19. lapja kö
zött látható a sírkő két fennmaradt darabjának rekonstruált rajza, amelyik azonban 
r észleteiben nem teljesen egyezik a Máthes által közölt rajzzal. 
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esztergomi síremlékével kapcsolatban és Fraknói Vilmos is kiemeli Vitéz 
könyvtáráról szóló tanulmányában a síremlék ismertetésének jelentőségét,5 

mivel ennek mindkét fennmaradt részén rajta volt az érsek címere: víz
szintesen kettévágott pajzs, fönt jobb felé lépő oroszlánnal, lent liliommal, 
kétoldalt egy-egy hatágú csillagtól kísérve (1. kép). 

A címer, mint különös ismertetőjel és mint a hitelesség fő alapja akorvinák 
esetében is a legbiztosabb útmutatással szolgál a könyvtár darabjainak 
felkutatásához. Mégis érdekes módon a Vitéz könyvtárából előkerült 
kódexeknél először nem a címer, hanem a lapszéli jegyzetek, az emen
dálások vezettek nyomra. Fraknói két magángyűjtőre hivatkozik, mint 
akiknek szorgalmából az első Vitéz-kódexek előkerültek.6 Az egyik Jan
kovich Miklós, a másik Farkas Lajos volt. Sőt - ugyancsak Fraknói 
megállapítása szerint - Farkas Lajos volt az első, aki a birtokában volt 
Johannes Scholasticus-kódex bejegyézésének „Jo." rövidítéséről Vitéz 
Jánosra következtetett. Farkas feltételezését a szigla feloldásáról eleinte 
Fraknói sem fogadta el, de amikor 1877-ben megérkeztek a Konstanti
nápolyból visszaadott kódexek, és ezek között egy Tacitus- és egy Tertul
lianus-kódex bejegyzései, a Tacitus-kódexbeli „Jo. Ar." rövídítés és a 
bejegyzések írásának a Scholasticus-kódexbeli emendátor írásával való 
megegyezése már világossá tette, hogy valóban Vitéz sziglájával és Vitéz 
emendátori bejegyzésével állnak szemben. A sziglafeloldás azonban csak 
akkor talált teljes elfogadtatásra, amikor a Történelmi Társulat Pozsony 
megyei vándorgyűlésén egy állítólag a budai könyvtárból származó kódex 
került bemutatásra, amely Leó pápa beszédeit tartalmazta, s amelyet 
akkor a szentantali ferences zárda őrzött. Ennek a kódexnek az emen
dálása, illetve a sziglák feloldása és az emendálás jelzett körülményei 
egyértelműen Vitéz . Jánosra utaltak.7 . 

Csak ennek felismerése után kezdte Fraknói a bécsi, akkor még császári 
udvari könyvtárban a Vitéz könyvtárából fennmaradhatott kódexeket 
kutatni. Kutatásaiban azt a körülményt is szem előtt tartotta, éppen a 
Konstantinápolyból visszakerült Mátyás-címeres, de Vitéz által emendált 
kódexekből kiindulva, hogy esetleg a korvinák között is akadhat Vitéz
kézirat nyomaira. A konstantinápolyi kódexek néhány darabja ugyanis 
látszólag megerősítette azt a korábbi föltevést, hogy Vitéz és Janus 
Pannonius könyvtára azért nem maradt fönn, mivel Mátyás mindkét 
főpap könyveit, kéziratait konfiskáltatta, sőt: Mai bíboros fogalmazásában, 
aki először vetette föl ezt a teóriát,8 Vitéz és Janus könyveinek bekebe
lezése által lett olyan híres a budai könyvtár. Hogy ez így semmiképpen 
nem állhatott fenn, azt magának Fraknóinak bécsi kutatásai is igazolták. 
Az udvari könyvtár anyagában való kutatás eredménye négy eredeti 
Vitéz-címeres kódex és még két bizonyosan Vitéz könyvtárából származó 
kódex előkerülése volt. A bécsi könyvtár akk01i igazgatója, Birk Ernő, 
aki egyébként tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának is, felvilá-

5 FRAKNÓI VILMOS: Vitéz János könyvtára. MKsz 1878. 1-:-20. 
& FRAKNÓI: i. m. 12. 
7 FRAKNÓI: i. m. 13-14. 
s Vö. 2. sz. jegyzet. 
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gosította Fraknóit, hogy az általa talált Vitéz-címeres kódexek közül 
három, a Cicero-, a Plinius- és a Plautus-kódex, csak a múlt század elején 
került az udvari könyvtárba, akkor, amikor a Napóleon által Salzburgból 
elvitt, majd XVIII. Lajos kormánya által visszaadott kódexek egy részét 
Bécsnek, egy részét pedig Münchennek ítélték oda.9 Fraknói azonnal a 
müncheni könyvtárhoz fordult, nincsenek-e ott is Vitéz-címeres kódexek 
a Salzburgból odakerült anyagban. Először a három gyönyörűen illuminált 
Livius-kódexről szerzett értesülést, majd később még egy Curtius- és egy 
Macrobius-kódex került elő, az előbbi azonban Beckensloer, az utóbbi 
pedig Garázda Péter címerével. 

A Fraknói által ebben az időpontban ismert Vitéz-kódexek között tehát 
hét olyan volt, amelyet nyilvánvalóan csakis Beckensloer János, Vitéz 
utóda az esztergomi érseki székben, vihetett magával Salzburgba, amikor 
1476-bau átpártolt III. Frigyeshez. Ha viszont ebben az időpontban még 
helyükön voltak az esztergomi Vitéz-könyvtárnak ilyen kiemelkedően 
szép kódexei, mint a bécsi Plautus vagy a müncheni Liviusok, akkor 
mindenképpen megdől Vitéz könyvtárának Mátyás által való teljes 
konfiskálásának a teóriája. A magam részéről még a részleges elkobzással 
sz.emben ,is, fennti:1;tással élek, és ~okkal v~lószín~bbnek tartom Ludwig 
Fischer allaspont3at,10, amely szermt csupan arrol volt szó, hogy Vitéz 
a budai könyvtár kódexeit is emendálta. Mindezekről a továbbiakban 
még szó lesz, de a kérdés teljes kifejtése külön előadást tenne szükségessé, 
készülő munkámban is külön fejezetben kívánok ezzel foglalkozni. Még 
csupán annyit, hogy tudomásom szerint igen illetékes részről folyamatban 
van Vitéz emendálásainak teljes filológiai vizsgálata.11 Ennek a munkának 
eredményeitől igen sokat várhatunk, és azt reméljük, hogy ezek segít
ségével sok, ma még homályos kérdést felderíthetünk. Az emendálások 
vizsgálata is egyik módszere a Vitéz:könyvtár története felderítésének. 

Fraknói alapvető kutatásai mellett Abel Jenőnek és Csontosi Jánosnak 
köszönjük nem egy kódex előkerülését a Vitéz-féle könyvtárból a kutatásnak 
ebben az első korszakában. Később Gulyás Pál, Zsák J. Adolf, Varjú 
Elemér és. Jakubovich Emil ismertettek, ill. fedeztek fel egy-egy kódexet; 
a külföldi tudósok közül W. Weinberger foglalkozott legtöbbet Vitéz 
könyvtárával.12 

9 FRAKNÓI: i. m. 14. 
10 L. FISCHER: König Mathias Corvinus und seine Bibliothek. Jahresbericht über 

das K. K. Staatsuntergymnasium im II. Bez. von Wien. Wien 1878. 10. 
11 BQronkai Iván Vitéz János összes műveinek kiadása során ezeket is közzé teszi. 

• 12 E helyen az említett szerzőktől csak a legfontosabb vonatkozó irodalmat sorol
JUk fel: 1:RAKNÓI VILMOS: Vitéz János esztergomi érsek élete. Bp. 1879; uő.: Újabb 
adatok Vitéz János könyvtárának történetéhez. MKsz 1879. 2-3; uő.: Két hét olasz
országi könyv- és levéltárakban. MKsz 1878. 128-31; uő.: Váradon írt Vitéz-kódex. 
MKsz 1880. 244-46; uő.: Vitéz János Livius kódexei. MKsz 1880. 9-16; uő.: Egy 
érdekes zágrábi kézirat. MKsz 1881. 26-30; uő.: Vitéz által emendált Corvin-kódex. 
MKsz 1886. 1-2; uő.: Beckensloer váradi misekönyve és esztergomi Curtius-kódéxe. 
MKsz 1913. 289- 93; CSONTOS! JÁNOS: Auswartige Bewegungen auf dem Gebiete der 
Corvina-Literatur. Literarische Berichte III. 1879; uő.: A Konstantinápolyból érke
zett Corvinák bibliographiai ismertetése. MKsz 1877. 157-218; uő.: A bécsi udvari 
könyvtár hazai vonatkozású kéziratai. MKsz 1884. 157-308. EuGENIUS ÁBEL: Ana
lecta ad historiam renascentium ín Hungaria litterarum spectantia. Budapestini-
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Hoffmann Edit, akinek 1929-ben a régi magyar bibliofilekről írt mun
kája óta senki nem foglalkozott a Vitéz-könyvtárral, mindössze néggyel 
gyarapította a már korábban ismert 22 darabot. E négy közül az egyik 
az a Basilius-kódex, amelyik az első világháború után Bécsből került az 
Országos Széchényi Könyvtárba, s amelynek jelenleg látható Mátyás
címere alatt Vitéz címerét ismerte föl. Ez a körülmény érdekes ugyan, 
de a konfiskálás teóriáját azért nem bizonyítja, mivel éppen ebben a 
Basilius-kódexben a IV. Jenő pápához szóló ajánlás van meg, míg Surriano 
velencei követ a XVI. század elején lemásolt Budán egy olyan Basilius
kódexet, amelyikben benne volt a Vitézhez szóló ajánlás. Ezt viszont 
ma nem ismerjük.13 

Lapszéli bejegyzések alapján Hoffmann Edit Vitéz könyvtárába sorolja 
a müncheni, jelenleg Mátyás-címeres Démosthenés-korvinát.14 A címer 
azonban nem átfestett, és az emendáláson kívül semmi nem utal Vitéz 
korábbi tulajdonosságára. Véleményem szerint ebben az esetben Vitéz a 
korvinát emendálta, illetve ebbe írt lapszéli jegyzeteket. 

Egészen más a helyzet a wolfenbütteli Regiomontanus-kódex15 esetében. 
·A kódexben ugyanis - bár szokatlan formában - Mátyás címerét látjuk, 
a mű ajánlása viszont Vitéz Jánoshoz szól. Tudjuk, hogy Regiomontanusnak 
ez a műve 1470 körül Magyarországon készült, s nem sokkal ezután a 
szerző visszatért hazájába. A példány itt maradhatott, de Vitéznek már 
nem állt módjában saját címerét belefestetni. 

A negyedik, Hoffmann Edit által Vitéz könyvtárába sorolt kódex a 
bécsi Ptolemaeus-korvina.16 Ezt pusztán azon az alapon tekinti Vitézének, 
mivel a kódex végén egy horoszkóp van, amely az ég állását úgy mutatja 
be, ahogyan az esztergomi székesegyházból látszott a pozsonyi egyetem 
megnyitásának idejében, 1467. jún. 5-én. Az egyetem kancellárja és meg
szervezője pedig Vitéz János volt. Véleményünk szerint azonban ez még 
nem bizonyíték Vitéz egykori tulajdonossága mellett. Azonkívül ma még 

Lipsiae 1880; GULYÁS PÁL: Egy ismeretlen Vitéz-kódex a hannoveri királyi könyvtár
ban. MKsz 1910. 1-5; VARJU E.: Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1904. évi álla
potáról. Bp. 1905; JAKUBOVICH E.: A váradi püspökség XIII. századi tizedjegyzéke. 
Magyar Nyelv 1926. 357; ZsÁK J. ADOLF: Egy ismeretlen Vitéz-kódex. MKsz 1907. 
212-16; W. WEINBERGER: Erhaltene Handschriften des Königs Mathias Corvinus 
und des Graner Erzbischofs Johann Vitéz. Zentralbl. f. Bw. 1929. 8-13. 

13 A Mátyáséra átfestett, eredetileg Vitéz-címeres kódex bécsi jelzete Cod. Lat. 831 
volt, az Országos Széchényi Könyvtárban jelzete jelenleg Clmae 415. Az ún. Surriano
kódex jelzete ugyanitt Clmae 371, ebben megvan a Vitéznek szóló ajánlás, de ez XVI. 
századi másolat. (Vö. FRAKNÓI V.: A Korvina Könyvtárban másolt kéziratok Emich 
Gusztáv gyűjteményében. MKsz 1901. 337- 48.) Még egy harmadik Basilius-kódex 
is van, Bécsben, jelzete: Cod. Lat. 4857, ebben megvan az ajánlás Vitézhez és Janus 
Pannoniushoz. Weinberger feltevését, hogy ennek a kódexnek a lapszéli jegyzetei 
Vitéz kezétől származnának, nem tudtuk elfogadni. - Olyan Basilius-kódexet, ame
lyikben a Vitézhez szóló ajánlás és Vitéz címere is benp.e lenne, ez idő szerint nem "is
merünk. - A Vitézhez szóló ajánlást részben kiadta ABEL: i. m. 17 5-76. 

14 Jelzete: Cod. Lat. 310. 
16 Jelzete: 69. 9. Aug. 2°. 
16 Jelzete: Cod. Lat. 24. 
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. 
két másik Ptolemaeus-kódexről van tudomásunk, amelyek közül az egyik 
talán, a másik kétségtelenül Vitéz tulajdonában volt.17 

* 
Harminckét évvel Hoffmann Edit könyvtártörténeti kutatásainak meg

jelenése után bukkant fel újra egy nyom: G. Schmidt professzor 1961-ben 
az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárának akkori vezetőjéhez intézett 
levelében18 közölte, hogy Amerikában, New Havenben, egy Vitéz-címeres, 
díszesen illuminált címlapú Tacitus-kódex van. A kódex leírása megtalál
ható ugyan az amerikai könyvtárak kéziratainak nyomtatott katalógu
sában19, de Vitéz neve mind a névmutatóban, mind a szövegben sajtó
hibával, „Viter" -ként szerepel, és nyilván ezért nem figyeltek föl rá még 
eddig az amerikai humanizmuskutatók sem. A kódexről a mikrofilm 
alapján sikerült kétséget kizáróan megállapítani, hogy a szöveg annak 
a Petrus Cenniniusnak az írása, aki egy időben Mátyás és humanista köre 
más tagjai számára is dolgozott, és aki minden valószínűség szerint Janus 
Pannoniuson és Vespasiano Bisticcin keresztül jutott kapcsolatba a magyar, 
ill. a budai udvarral.20 

Schmidt professzor után köszönetet kell mondanunk az oxfordi 
Bodleiana-könyvtár latin szekciója vezetőjének, Albinia de la Mare-nak, 
aki három kétségtelen - köztük két címeres - Vitéz-kódexre hívta fel 
figyelmünket, megküldve mindjárt egy-egy lap xeroxlevonatát is.21 

A három közül sorrend szerint az első Trapezuntius Oomparatio Platonis 
et Aristotelis c. munkájának a másolata,22 amelyiknek 107v lapján, a mű 
végén, Vitéz jellegzetes kézírásával a következő bejegyzést olvashatjuk: 
„finiui Legendo die 20 Septembris 1470 Contra hunc scripsit dominus 
Bissarion Cardinalis Nicenus vir eruditissimus pro platone non tamen 
contra Aristotilem." (Kissé lejjebb:) „Jo." Vitéznek ebből a rájegyzéséből 
teljesen világos, hogy ismerte Bessarion válasziratát, az ln calumniatorem 
Platonist. Ez azt is bizonyítja, hogy Huszti helyesen feltételezte, hogy 
nálunk együtt tanulmányozták Trapezuntius és Bessarion munkáját, bár 
Huszti szerint ugyan Vitéz János csak közvetett forrásból ismerte a plato
nizmust.23 Rájegyzése a Trapezuntius-kéziraton ennél többre enged követ-

17Vitéz vagy Janus Pannonius egykori tulajdonának vél Fraknói egy még ma is 
Konstantinápolyban levő Ptolemaeus-féle „Cosmographia"-t. A könyvtáblák sarkain 
levő „Agnus dei"-k, szerinte arra vallanak, hogy főpapé volt a könyv, a Pannonia tér
képén a római nevek alá beírt magyar helynevek pedig arra, hogy magyar volt a fő
pap. Vö. Vorliiufige Bericht der Konstantinopler Commission. Ung. Revue IX (1889) 
734. - A másik, Vitéz-címeres, újonnan felfedezett Ptolemaeus-kódex jelzete: Róma, 
Vat. Urb. Lat. 274. 

1B Az eredeti levél az Országos Széchényi Könyvtár irattárában. 
19 W. M. BoND: Supplement of the Census 284. sz., 49. 1., jelzet nélkül. 
20 Erről részletesen 1. CSAPODINÉ G. K.: Mátyás király könyvtárának scriptorai: 

Petrus Cenninius. 1958. MKsz 327-44. 
21 A. DE LA MARE levelei Csapodinéhoz. Oxford 1970. ápr. 10-éről és 1969. jan. 

4-éről keltezve. 
22 Jelzete: Róma, Cod. Vat. Lat. 3382. 
23 HuszTI J.: Platonista törekvések Mátyás király udvarában. Minerva-kvt. 1. Pécs 

1925. 16- 20. 

239 



keztetni. Azt is kétségtelennek tartjuk, hogy a szóban forgó kézirat az ő 
tulajdonában volt. 

Az említett Vitéz-címeres kódexek közül az egyik a már előbb is említett 
Ptolemaeus,24 amelynek eredeti ajánlása II. Pál pápához szól. Hogy a 
címer benne átfestett-e, azt a mikrofilm alapján nem lehetett meg
állapítani. A másik egy Augustinus-kódex, ugyancsak Vitéz címerével 
(2. kép).25 Mindkét kódex szép kiállítású, illuminált, kevés lapszéli jegy
zettel, de emendálásjelzés nélkül. 

Eddig· arról a négy újabban előkerült Vitéz-kódexről szóltunk, amelyekről 
szerencsés véletlen, vagy inkább külföldi tudós kollégáink szívessége 
által szereztünk tudomást. 

Pozitív irányú saját kutatásaink számára elsősorban az az út kínál
kozott, hogy rendszeres átnézéssel, egyenként átvizsgáljuk a bécsi Nemzeti 
Könyvtárban azokat a kódexeket , amelyek Salzburgból kerültek oda. 
Ezek kikeresése viszonylag egyszerű volt, mivel a Tabulae codicum, a 
bécsi kézirattár múlt században kiadott nyomtatott katalógusa,26 minden 
egyes kódexnél megadja a korábbi provenienciát. Így két évvel ezelőtti 
kéthónapos bécsi tanulmányut am alkalmával az első 5000 kódex közül 
hozzávetőleg 300-at néztem át a salzburgi eredetűek közül. A proveniencián 
kívül elsősorban a Vitéz kezére valló bejegyzések ytán kutattam, amit 
néhány esetben megerősített az eredeti kötés is. Osszesen hét kódexről 
számolhatunk be,27 amelyek több-kevesebb bizonyossággal Vitéz eszter
gomi könyvtárából származtathatók. A hét kódex közül ötnél az is a 
magyarországi proveniencia mellett szól, hogy ezeknek a kódexeknek a 
salzburgi jelzete, amit minden esetben közöl a nyomtatott katalógus, 
egészen alacsony sorszámú. A már korábban ismert, Salzburgból Bécsbe 
és Münchenbe került Vitéz-kódexek eredeti salzburgi jelzete is alacsony 
sorszámú,28 amiből arra kellett következtetnünk, hogy Beckensloer részben 
az Esztergomból elvitt kéziratokkal vetette meg salzburgi könyvtára 
alapjait. 

Az említett hét kódex közül egy Ovidius-kódexet széljegyzetei 
alapján - már korábban Hermann is Vitéz könyvtárából származónak 
tartott.29 Ezt a föltevést vizsgálataink megerősítették. Legnagyobb eséllyel 
azonban, mind a salzburgi proveniencia, mind a lapszéli bejegyzések, mind 
a kétségtelenül magyarországi kötés alapján egy Lucanus-kódex jön szóba,30 

24 Vö. 1 7. sz. jegyzet. 
2s London, British Muzeurn, Ms. Hari. 4902. 
2s Tabulae codicurn manu scriptorurn praeter graecos et orientales in Bibliotheca 

Palatina Vindobonensi asservatorurn. Vol. I-VII. 1864-1875. 
27 Cod. lat. 76 (Salisb. 2); Cod. lat. 100 (Salisb. 3 d); Cod. lat. 132 (Salisb. 6); Cod. 

lat. 180 (Salisb. 8 e); Cod. lat. 173 (Salisb. 8 d); Cod. lat. 262 (Salisb. 434); Cod. lat. 
761 (Salisb. 118). 

2s A bécsi Cod. lat. 11 = Salisb. 1 a; Cod. lat . .111 = Salisb. 4; Cod. lat. 141 = 
Salisb. 7; a müncheni Cod. lat. 15 731, 15 732, 15 733 és 15 739 = Salisb. 31, 32, 33, 
39. 

29 Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich. Neue 
Folge. Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der N ationalbibliothek in 
Wien, von H. J. HERMANN. VI. 1. 94. Taf. LIII. 

30 Ez a 27. sz. jegyzetben említett Cod. lat. 100. 
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mint Vitéz könyvtárából származó darab. A többi öt: egy Statius-, egy 
Suetonius-, egy Justinus-, egy Lactantius Firmíanus- és egy Boethius
kódex. Ezekkel ·most idő hiányában részletesen nem foglalkozunk. 

A proveniencia a fent említett esetben a salzburgi proveniencia 
vizsgálatától függetlenül kerültek elő kutatásaink közben olyan kódexek, 
amelyeknek bejegyzései kétségkívül Vitéz kezétől származtathatók, ha 
nincs is bizonyítékunk arra nézve, hogy az illető kódex az ő tulajdona 
is volt. Ezek közül is csak néhányat említünk. Ilyen például a budapesti 
Egyetemi Könyvtár Suetonius-kódexe,31 ilyen a legújabban megtalált 
római Livius-korvina,32 amelynek mikrofilmjén csak legújabban vettük 
észre a Vitéz kezére valló bejegyzéseket. Legérdekesebb ebben a csoportban 
egy bécsi Li-vius-kódex,33 amelynek egyszerű kiállítása arra enged követ
keztetni, hogy talán a pozsonyi egyetemen való használat céljára készült. 
A szöveg melletti jellegzetes piros színnel írt széljegyzetek nagy része 
kétségkívül Vitéz kezére vall. 

Ide sorolhatjuk a már korábban is gyanúba vett bécsi Lapus de Casti
glionchio-kódexet, amely Esztergomból származott s a XVIII. században 
került Bécsbe. A bejegyzések egy része ebben is Vitéz kezétől származónak 
látszik.34 

A Vitéz könyvtárából származó kódexeknek egész sorát kereshetjük 
még azoknak a műveknek a példányaiban, amelyeket szerzőik vagy 
forditóik Vitéznek ajánlottak. Hogy ezeknek valóban meg is kellett lenni 
Vit éz könyvtárában, azt nemcsak a már említ.ett Basilius-kódex esete 
bizonyítja (ahol a szöveg több kéziratban is fennmaradt, de egy sincs 
köztük Vitéz-címeres, Vitéznek ajánlott), hanem például Aeneas Sylvius 
Piccolomininek Historia de Ratisponensi dieta c. munkája.35 Aeneas Sylvius 
és Vitéz diplomáciai és baráti kapcsolata a szakemberek előtt eléggé 
ismeretes. Az említett, Vitéznek ajánlott munkából ~z idő szerint csupán arról 
a római kéziratról van tudomásunk, amelyikből Abel az ajánlás szövegét 
kiadta,36 és amelyiken semmilyen külső jel nem árulja el, hogy ez lett 
volna Vitéz példánya. Azonban Fraknói egy firenzei kódexből közölte 
Aeneas Sylviusnak egy 1455. márc. 14-én kelt, Vitézhez intézett levelét,37 

31 Jelzete: Cod. Lat. 13. Vö. L. MEZEI: Codices Latini medii aevi Bibliothecae Uni
versitatisBudapestinensis. Bp. 1961 és CsAPODINÉnak a 20. sz. jegyzetben már említett 
Cenninius-tanulmánya. 

32 Jelzete: Vat. Barb. Lat. 168. sz.; első leírását a korvinák között l. CsAPODI
CsAPODINÉ Bibliotheca Corviniana. München-Berlin 1969. 121. sz. 

33 Jelzete: Cod. lat. 3099. Erre a kódexre, valamint a benne található Vitéz-jegyze-
tekre Csapodi Csaba hívta fel a figyelmemet. · 

34 A kézirat jelzete: Cod. lat. 4229; vö. HERMANN: i. m. VI/l. 76. sz. 
35 Aeneas Sylviusnak ezt a munkáját kiadta M.ANsI, Orationes Pii II. Lucca 1757. 

Appendix III. 1- 82. . 
36 A kézirat jelzete: Cod. Vat. lat. 3888; a szöveget l. FRAKNÓI a 37. sz. Jegyzetben 

idézett munkájában. . . . . . , 
a7 Zrednai Vitéz János ... politikai beszédei és Aeneas Sylvms Pwcolofillill V1tez 

Jánoshoz intézett levelei 1453-1457. A bécsi, flórenci, mölki és müncheni könyv
tárak codexeiből összegyűjté és ... közrebocsátja FRAKNÓI VILMOS: Bp. 1878 . . -
Vö. még: G. VornT: Enea Silvio de Piccolomini als Papst Pius der Zweite und sein 
Zeitalter, I~III. Berlin 1856-1863. 
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amelyben a következőket írja: „Scripsi pauca de Ratisponensi concilio, 
eaque tuo nomini dicavi. Nunc ad te mitto, peque minio rubricata, neque 
pergameno tradita, nihil ornati, nihil habencia cultus. Volumen papireum 
est, sine veste nudum. Non te, sed sua materia dignum." - Ez tehát 
kétségtelenül bizonyítja, hogy Aeneas Sylvius művét nemcsak ajánlotta, 
hanem el is küldte Vitéznek. Galeotto is írja De homine c. Magyarországon 
készült munkájának Vitézhez szóló ajánlásában, hogy Aeneas Sylvius 
könyvet ajánlott Vitéznek. 38 Egyébként ez idő szerint Galeotto munká
jának sem ismeretes az a példánya, amely a Vitézé volt. 

Az említettekhez egészen hasonló esettel állunk szemben Miklós modrusi 
püspök filozófiai traktátusával kapcsolatban. Ennek a munkának Vitézhez 
intézett ajánlását a jelenleg ismert egyetlen példányból ugyancsak Ábel 
Jenő adta ki,39 akinek elévülhetetlen érdemei vannak a magyarországi 
humanizmus emlékeinek felkutatásában. Miklós modrusi püspök II. Pius 
pápa magyarországi követe volt, hosszabb ideig tartózkodott mint Vitéz 
v endége Váradon. Még néhány év múltán is kedvesen emlékezik vissza 
arra az elfelejthetetlen télre, amelyet úgymond az ajánlásban - „nálad, 
Váradon, számos tudós férfiú társaságában, kitűnő könyvtáradban, a 
nagyszerű írók számtalan munkái között kellemesen és derűsen töltöttem" . 
A munka maga is ott keletkezett Váradon : amikor egy alkalommal az 
emberi élet végcéljáról volt szó, Vitéz modrusi Miklóst kérte meg a kérdés 
tudományos tárgyalására. Ő, miután megoldotta a feladatot , a munkát 
Vitéznek ajánlotta. 

Nem kevésbé érdekes az sem, hogy Johannes Argyropilus az általa 
lefordított Arisztotelész-művek közül az első ötöt Medici Cosimo és Piero 
hercegeknek, a hatodikat, az égről szólót pedig Vitéz Jánosnak ajánlotta.~0 
Az ajánlás megvan egy firenzei nem Vitéz-kódexben és az 1507. évi velencei 
kiadásban. Talán valamelyik külföldi könyvtárban meg lehetne találni a 
műnek azt a példányát, amelyik Vitézé volt.41 

Ugyancsak további alapos kutatást igényel Peuerbach, Regio.montanus 
és Vitéz kapcsolata, a fennmaradt kéziratok alapján. Ehhez igen jó alapot 
nyújt Zinnernek a Regiomontanusról írt kitűnő és alapos munkája,42 

amelyik részletesen felsorolja a tudós csillagász hagyatékából fennmaradt 
és különböző könyvtárakba került . kéziratait. Így többek között rámutat 

38 Galeot to művének ajánlását kiadta ÁBEL: Analecta 257. 
39 .ABEL: Analecta 167- 68. A bécsi kézirat jelzete: Cod. lat. 2431. - Vö. m ég: 

FRAKNÓI V.: Vitéz János . . . élete. 151, valamint ugyancsak FRAKNÓI: Miklós mod
rusi püspök élete, munkáj és könyvtára. 1897. I-20. 

40 Az ajánlást kiadta ABEL (Analecta 170-72) a firenzei Laurenziana Plut. 84. 
Cod. I-ből. 

41 A. de la Mare közlése szerint az ajánlás m egvan a római Vat. Urb. Lat. 184. sz. 
kéziratban, ezt még nem ismerem. Azonkívül Oxfordban (Bodleian Library Ms. Canon. 
Class. lat. 289) is van egy Arisztotelész-kézirat, de ebben nincs m eg a Vitézhez szóló 
ajánlás, mégis érdem es lenne vele foglalkozni, mivel másolója kétségtelenül Bar tolo
maeus Fontius, a kódexban jelenleg láthat ó címer azonos a két veronai korvina t it ok
zatos címerével, és lapszéli jegyzeteit ugyanaz a kéz írta, mint a budapesti Cyrillus
korvináét. 

42 ERNST ZINNER: Leben und Wirken des Joh. Müller von Königsberg, gennannt 
Regiomontanus. Zweite, vom Verfasser verbesserte und erweiterte Ausgabe. Osna
brück 1968. (Milliaria Facsimiledruck X, I.) 
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egy bécsi kéziratra, . amelyikről eddig nem tudtuk, hogy megvan , benne 
a Vitéznek ajánlott Über das Türkengerat c. munkájának a fogalmazvanya.43 

De nemcsak külföldi könyvtárakban, hanem szerény hazai kézirat
állományunkban is lehet újabb adatokat találni Vitéz J ánosra és könyvtárá
ra vonatkozólag. Erre nézve megemlítjük az Országos Széchényi K önyvtár 
kézirattárának azt az olasz nyelvű kéziratát, amely mind az irodalomban, 
mind a gyűjtemény repertóriumában mint Peuerbach csillagászati mun
kájának fordítása szerepel. Kár, hogy az egyszerű kiállítású kézirattal 
t artalmi szempontból edqig senki nem foglalkozott, pedig talán érdem~~ 
lett volna .. Bevezetéséből kiderül ugyanis, hogy ez Peuerbach Geometria
jának nem fordítása, hanem átdolgoz~a. S~á~un~a főként ,azé~t ~.rd~~~~' 
mert az átdolgozó munkája bevezetésebén V1tezt mmt nagyva:radi puspoko~ 
említi, míg az 1516. évi nürnbergi kiadás ajánlása Vitézhez mmt eszt ergomi 
érsekhez szól.44 

* 

Az elmondottakban csupán vázlatosan ismertettük a Vitéz János könyv
tárával kapcsolatos múltbeli és még folyamatban levő kutatásokat, ezek 
módszereit és eredményeit. Külföldi és hazai kutatók összefogásával, 
együttműködésével még bizonyára t ovább bővíthetjük majd ismeret einket 
a magyarországi humanizmus első nagy alakjáról, aki nélkül nem let t 
volna Janus Pannonius, és nem lett volna magyar quattrocento. 

43 A bécsi kézirat jelzete : Cod . .lat . 5496. Vö. ZINNER: i. m . 157 és 317. 
"A kézirat említ ve a Magyar Köny vszemle 1914. évfolyamában a 270. lapon, majd 

HOFFMANN EDIT R égi Magyar Bibliofilek c. munkájában a 196. lapon. - Vö. m ég 
ZINNER: i. m. 40. . 
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2. Augustinus : D e civitate Dei. Címlap Vitéz János címerével (London, British 
Museum, Ms. Harl. 4902, föl. 1) 
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ÁRVA VINCE 

VITÉZ JÁNOS AZ ESZTERGOMI ÉRSEKEK SORÁBAN 

Vitéz János az esztergomi érsekek sorába~ a negyvenharmadik. Ha 
nevét, családját keressük, zavarban vagyunk. Önmagát Zrednai Jánosnak 
nevezi az oklevelekben. Vitéznek kortársai, főleg Bonfini és Galeotto 
nevezik. Vitéz nevű családokkal aránylag gyakran találkozunk a közép
korban. Hogy ő kapta-e a Vitéz nevet vagy már valamelyik őse, teljes 
bizonysággal eldönteni nem lehet, valószínűbbnek látszik, hogy már ősei 
is ezt a nevet viselték. A 43. esztergomi érseket a történelem Vitéz János 
néven ismeri. Az esztergomi bazilika kriptájában levő sírkőfelirat Zrednai 
Jánosnak nevezi és hozzáteszi, hogy a zágrábi egyházmegyéből.1 

Vitéz 1434-ben iratkozik be a b~csi facultas artiumra, de nem fejezi be 
Hamarosan a kancellária szolgálatában találjuk, ahova Zsigmond nota
riusaként bizonyára pártfogójának Gatalóczi Mátyásnak a segítségével 
került. Ezzel Vitéz elindul azon az úton, melynek csúcsán az esztergomi 
érsekség áll. Hunyadi János mellé csatlakozik, részt vesz a politikai 
életben, a királyválasztásokon és a különböző követjárásokban. Egymás 
után érik a kitüntetések: zágrábi őrkanonok, nagyváradi prépost, majd 
püspö_k, királyi kancellár és prímás. 

1465. febr. l-én Széchy Dénes halálával az esztergomi érseki szék meg
ürese ett. Nem valószínű, hogy más valaki esélyesebb lett volni;i. a prímási 
székre, mint Vitéz János Nagyvárad püspöke. Természetes is, hogy Mátyás 
király 1465. május 15-én őt emeli a prímási méltóságba, mert családjának 
leghűségesebb emberéről van szó, aki már Hunyadi Jánosnak hűséggel 
szolgált, akinek Mátyás is a legtöbbet köszönheti. Azonkívül, hogy koronáját 
is nagyrészben Vitéz segítségével nyerte el, a műveltség, a tudomány terü
letén is irányítólag hatott Mátyásra. 

Török Magyarország prímása c. munkájában a következőket írja: „Az 
1465. év febr. l-én Széchy Dénes halálával megüresedett prímási székre 
ülteté őt névnapja előestéjén, május 15-én, s a király maga írt a pápának 
mielőbbi megerősítés végett, amit II. Pál azonnal meg is adott, s rövid idő 
múlva azt a bíbornoki kalappal is tetézte, de a méltóság címével a fenn
maradt oklevelekben úgylátszik nem élt."2 Gams minden megjegyzés 
nélkül bíborosnak írja, de halála napját ·is tévesen aug. ll-re datálja.3 

Vitéz az oklevelekben címeit mind felsorolja: esztergomi érsek, Esztergom 
örökös ispánja, Magyarország prímása, a Szentszék született követe. A 

1 FRAKNÓI VILMOS: Vitéz János esztergomi érsek élete. Bp. 1879. 1- 8. 
2 TÖRÖK JÁNOS: Magyarország prímása. Pest 1859. 109. 
a P. BoNIFACms GAMS: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Roma 1873. 
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bíborosi cím hiányzik, ha lett volna, biztosan azt is kiírta volna. Az ismert 
oklevelekben a bíborosi cím nem szerepel, kivéve egyet, melyet napjaink
ban fedezett fel a zágrábi levéltárban Rokay Péter. Az oklevél Budán kelt 
1466. október 9-én. Janus Pannonius, mint pécsi püspök utasításokat ad 
Valkó megye tizedszedőinek. Ebben a következőket olvashatjuk: „per 
dispositionen serenissimi domini nostri regis ac reverendissimi domini 
Johannis archiepiscopi ecclesiae Strigoniensis et cardinalis etc."4 1466-ban 
az esztergomi érsek Vitéz János, akit az oklevelek egyszerűen János néven 
emlegetnek. Hogyan került a „cardinalis" cím az oklevélbe? 

Nagyon érdekes és feltűnő, hogy Mátyás király 1465-ben Vitézt terjesz
tette a prímási székbe II. Pál pápa elé, de ugyanakkor a bíborosi kollégium 
tagjává Várday István kalocsai érseket ajánlotta. A szokatlan lépés egy
házjogilag nem magyarázható, közéleti szempontból meg egyenesen sértő, 
mivel szöges ellentétben áll mindenféle gyakorlattal, ·hogy kardinálissá 
terjesszenek elő bárkit is, ha az érsekprímás még nem az. Ismerve azonban 
Mátyás király törekvéseit egy nemzeti egyház irányába, könnyen megoldja 
a kérdést Kardos Tibornak az a nézete, miszerint a töröktől fenyegetett déli 
országrészek számára létkérdés volt a kalocsai-bácsi érsekség hatalmának 
minden eszközzel való növelése. S erre valóban Várday kinevezése lett volna 
a legáldásosabb.5 Igaz, később Vitéz Jánosnak is meg akarta szerezni a 
bíborosi kitüntetést. Ezt a pápához írt levelei igazolják. Janus Pannonius 
oklevelébe a bíborosi cím esetleg tévedésből került. A budai másoló régi, 
talán Zsigmond korabeli formulát használt, és elkerülte a figyelmét a „car-

. dinalis" szó. Lehetséges, de minden alap nélkül állítani, nagy merészség 
lenne. Talán Mátyás kérelmét ismerve, annak gyors realizálását remélve 
írták ki a cardinalis szót. Végül Janus Pannonius ragaszkodása, hűsége és 
hálája bújhat meg e szó mögött. Ő is ismerte a király megkésett javaslatát. 
Miért ne lehetett volna ő az első, aki nagybátyjának ezt az igen kitüntető 
méltóságot. oklevelében feltünteti? Nem ő rajta múlott, hogy végül is nem 
lett valóság. 

Mi vol az oka a bíboro_si kinevezés elmaradásának? Az esztergomi érsekek 
sorá an az első, aki a bíboros-1 kitüntetést megkapta, Vancsay István volt 
az 1240-es években. Ő még mint kuriális bíboros kapta a kinevezést. Rómába 
költözött, de az ottani éghajlatot nem bírta, és így hamarosan visszatért 
Magyarországra. Ettől kezdve mind többen kapják meg ezt a kinevezést. 
Vitéz János közvetlen elődje Széchy Dénes is bíboros volt. 

Mi vezette Mátyást abban, hogy Vitézt mellőzte a bíborosi kinevezésnél? 
Talán valami ellentét volt közöttük? Ez nem látszik valószínűnek. A két 
nagy egyéniség, Mátyás és Vitéz eddig egymást támogatta. Melyikük félt a 
másiktól? Melyikük volt az erősebb egyéniség? Úgy látszik, Mátyás erő
szakosságra hajló egyéniségében, uralkodni vágyásában lehet a feleletet 
megtalálni. Vajon Mátyás és Vitéz között az elhidegülés nem most kezdő
dött-e? Vitéznek mindenesetre rosszul esett ez a mellőzés, még akkor is, ha 

4 ROKAY PÉTER: Egy ismeretlen .Janus Pannonius oklevél. L . jelen kötet 175 - 86. 
lapján. 

5 KARDOS TIBOR: A huszita mozgalmak és Hunyadi Mátyás szerepe a magyar nem
zeti egyház kialakításában. Századok 1950. 121- 77. 

248 

„ 

túltette magát rajta. Mátyás is érzi ezt. Talán a bíbor kárpótlásaként adja 
meg Vitéznek a következő évben a személyes eskü alóli mentességet, amit 
már mint nagyváradi püspök is bírt. Mátyás mibrt nem Vitéz részére kérte 
a bíbort? Amikor Széchy Dénes meghalt, az ország püspökei között Vitéz 
volt az egyedüli személy, aki számításba jöhetett. Vitéz közéleti szereplése, 
eközben szerzett ismeretsége, tudományos hírneve, váradi udvara, ahol 
a kor legjobb tudósai fordultak meg, a külföldi egyetemeken tanulók 
részére nyújtott támogatása - mindez olyan hírnevet, tekintélyt adott 
Vitéznek, hogy Mátyás .számára nem lehetett volna más választás. Ehhez 
járult, hogy Vitéz, a Hunyadi-ház legigazibb támogatója, Mátyás nevelője 
szinte sorsát osztotta meg Mátyással. Amit Bonfini a következőkben fogal
mazott meg, azt Mátyás maga leírja oklevelében: „Vitéz János, kinek 
egyedüli gondjaiba haldokló atyánk ajánlott, Velünk a jó és bal sorsot meg
osztani nem sajnálta: Velünk egyenlő kockázattal fogságba esett, s Minket 
ismét a cseh börtönből kiszabadított; azóta is mind itthon, mind künn, 
tanáccsal munkával és fáradtsággal folyvást gyámolított; háborút és egye
netlenséget elnyomott, a cseh, török és bosnyák hadjáratban vagy személye
sen vagy segélyseregével táborunkból soha nem hiányzott. S követi eljárá
sával a legnehezebb ügyeket szerencsésen megoldotta."6 

Mátyás az új nemzetállam megszervezésénél szembe találta magát azokkal 
a nagy családokkal, melyek múltjuknál fogva a lázadásra voltak hajlamosak, 
főleg azok, melyek a Hunyadi-családban és Mátyásban is magukkal egyenlő 
versenytársat láttak. Ezeket a családokat lassú, de kitartó politikával vissza 
kellett szorítani, még akkor is, ha vérségi kapcsolat állt fenn, mint,Szilágyi 
Mihály esetén. Így szorulnak háttérbe a Rozgonyiak, Garaiak, Ujlakiak. 
Ezek háttérbe szorításával felemelkednek a Hunyadi-ház régi barátai. 
Majd amikor Mátyás látja, hogy ezek is fékezik nagyratörő politikai terveit, 
egymás után emeli fel az ismeretlen családok tagjait. 

Így kerül Vitéz János is Mátyás kegyeibe, mint családjának és személyé
nek leghűségesebb tagja. Amikor Mátyás Vitéz Jánost a hála, a közhangulat, 
az objektivitás alapján az esztergomi érseki székbe emeli, éles szemével 
felismeri, hogy a nevelő, tanácsadó, legbizalmasabb embere könnyen föléje 
emelkedhet. Mátyás reneszánsz uralkodói eszméje nem tudta elviselni, hogy 
fölötte másvalaki legyen. Hadd idézzem az 1971-ben megjelent Magyar 
humanisták levelei c. munkát : „Mátyás hatalmának és uralmának külső 
csillogása csak úgy lehetett biztosítva, ha kezébe összpontosultak biro· 
dalmának belső erőforrásai. Ehhez azonban szívós harcban, nemcsak a 
feudális kiskirályokat, hanem az általa kiemelt dúsgazdag humanista fő
papok ellenállását is le kellett törnie, nehogy királyi hatalmának rovására 
erősödjenek meg."7 Ezt a véleményt igazolja az is, hogy - bár több év 
múlva Várday István kalocsai érseket nevezte ki II. Pál pápa a bíborosi 
kollégium tagjává. Feltűnő, hogy az egyik oklevél első helyen a kalocsai 
érsek-bíborost említi és csak a második helyen az esztergomi érsek-prímást. 
Ez annál inkább meglepő, mert Széchy Dénes életének utolsó évében II. Pius 
pápával erősíttette meg a IX. Bonifác által az esztergomi prímásoknak 

6 FRAKNÓI: i. ill. 145-46. 
7 V. KovÁCS SÁNDOR: Magyar humanisták levelei. XV-XVI. sz. Bp. 1971. 20- 21. 
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adott kiváltságokat. Az esztergomi prímások kiváltságai: 1. Az érsekek a 
prímásnak engedelmességgel tartoznak. 2. A prímás beleegyezése nélkül az 
érsekek nem szentelhetnek püspököket. 3. Még a püspökök ügyeiben is 
felsőfokon a prímás dönt. 4. Az érsekek bírája a prímás. 5. A püspökök a 
prímáshoz fellebezheti;i-ek. 6 .. A prímási .széktől a fellebezés. csak ~~n:iáh~z 
irányulhat. 7. A ~rímasnak JO~a van mmden m::i:gyaro.~sz~g1 egyhaz1 mtez~ 
mény felett vizsgalatot tartam. 8. Joga van saJat elnoksege alatt nemzeti 
zsinatot összehÍvni, melyre minden érsek és püspök köteles elmenni. 9. Egye
dül a prímás vitethet maga előtt apostoli keresztet. 8 Ezek alapján semmi 
esetre sem előzhette volna meg a magyar prímást a kalocsai érsek, még 
akkor sem, ha bíboros. 

Mátyás az első elhibázott lépés után többször is kérte a bíbort Vitéz 
részére de eredménytelenül. Igaz, Várday István is aránylag elég sokára 
kapta ~eg. Közreját~~otta~ .~b.ben a tör?k elleni, h~rcok, valamint MátY:ás 
nyugati hódító tervei is. Vegul is az annyira ellenallo II. Pál 1471-ben tel3e
síteni akarta Mátyás kérését. Eubel Hierarchia Catholica Medii Aevi c. 
munkájában a következőket írja:. , : 14 71. a. Pa:ulo II. qua~uor. alii. cardinales 
creati sunt scilicet Joannes Vitez arch1ep1scopus Stngomens1s ... etc. 
Qui quidem, quum rite publicati n.on e~sent, a S.ixt? IV. ipsius successore ~o_n 
recepti sunt. Attamen Sixtus IV. m sms pomot10mbus a 1477 et 1480 hab1t1s 
eosdem, excepto Joanne archiepiscopo Strigoniense interim defuncto, 
in S. R. E. cardinales de novo creavit."9 II. Pál miért nem hozta nyilvá
nosságra szándékát? Talán a katonapolitikai szempontok, esetleg a cseh 
hadjárat kimenet,elétől tette f~g~ővé. T~rvét nem .. ho~ta nypvánosság~a ~s 
magával vitte a sirba. Az egyhazJog szermt nem szuksegszeru, hogy a papak 
folytassák elődeik szándékát, főleg ~?n:1, az ún. „i1!" pett<;>" kineve~éseket 
illetőleg. IV. Sixtus sem fogadta el elod3enek, II. Palnak m petto b1boros
kinevezéseit. Bár később 1477 1480 között mégis kinevezte a jelölt bíbo
rosokat, de ekkorra már Vitéz halott volt. A visegrádi fogság után, a Mátyás
tól kinevezett Beckensloer egri érsek felügyelete alatt megalázva, össze
törve a magyar humanizmus atyja 1472. aug. 9-én Esztergomban meghalt. 

Irodalmi munkásságának legjelentősebb teljesítménye a még váradi 
püspöksége idején keletkezett Leveleskönyve. A későbbi szórványok és fel
tílnően nagyfokú hiányok azonban nem zárják ki, hogy érseksége idején 
Esztergomban is születtek humanist?' magánlevelek, s nemc~ak ~k~e~elek~t 
adott ki. Mindenesetre sajnálatos teny, hogy az esztergomi pr1mas1 level
tárban Vitéz Jánostól egykorú epistola semmi sem maradt. 

A káptalani levéltárban két oklevele van. Az egyik jelzete: „26. lad., 5. 
fasc. 5. n. 1472 évben a Pilis megyei Csév falut lelkiüdvéért az esztergomi 
Káptalannak adja örök birtokba." (1. kép.) A másik jelzete: „53. lad., 4.n 
fasc., 2. n. 1469-ben Ambrus esztergomi kanonok és esztergomvári István 
társaskáptalan prépostja két kanonokságot állít fel. Ezek fenntartására 
Toth-Baka és Wynár helységeket, valamint Báath mezővárosban egy nemes 
telket adományozott."1° (2. kép.) Ezt az adományozást erősítette meg Vitéz 

s TÖRÖK JÁNOS: i. m. l. rész 5- 6, 105. 2. rés.z 73. 
s CoNRADUS EuBEL: Hierarchia Catholica Medii Aevi. Münster 1901. 15- 16, 266. 

lO Az esztergomi főkáptalan fekvő és egyéb birtokaira vonatkozó okmányok tára. 
Pest 1871. 97, 138- 40. 
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János érsek. Lehetségesnek tartom, hogy az esztergomi káptalani levéltár
ban még lappangnak oklevelek, melyek Vitéz Jánossal kapcsolatosak, mert 
igen sok fel nem dolgozott anyag rejtőzik ott. 

Amit Vitéz a humanista tudományosság szervezése tekintetében Vára
don ~egkezdett, ~zt ~szterg<;>mban még fokozottabban ~olytatta. Tulaj
donkeppen nagyvaradi tervemek folytatása az j\.cadem1a Istropolitana 
alapítása. Alig foglalja el érseki székét, amikor 1465. május 19-én kelt bullá
j4Jal II_, __ Pál megadta_a felhatalmazást az egyetem alapítására. Az egyetem 
alapításával kultúrcentrumot kívánt létrehozni, hogy a humanista tudomá
nyosság folytonosságát biztosítsa, hogy a magyar tanulni vágyó fiataloknak 
ne kelljen messze idegenbe menni, ha tanulni akarnak. Vitéz tudományos
ságát mi sem jellemzi jobban, mecénási hírnevét mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy az alapító egyetem tanári karába korának legjobb tudósait si
kerül megnyernie. Unokaöccsét, Janus Pannoniust követként küldi, hogy a 
tanári kart összetoborozza. Így kerülnek Esztergomba Schrickker Miklós, 
Gruber Mátyás, Krumpach Lőrinc, Gatti János, Bradolini Aurél és korának 
legnagyobb csillagásza Regiomontanus (Müller) János. Lengyelhonból 
pedig Ilkus Márton. Noha az egyetem helyét Mátyás király Pozsonyban 
jelöli ki, az alapítást fényes ünnepséggel Esztergomban tartják. A csilla
gászok nagyszerű jövőt jósolnak az egyetemnek. Vitéz halálával azonban 
sorvadásnak indul, majd Mátyás halála után végleg megszűnik.n 

Vitéz építkezéseit is hasonló sors érte. Hogy milyen volt, csak leírásokból 
ismerjük. A megmaradt töredékrész is bizonyítja, hogy Vitéz esztergomi 
építkezései a reneszánsz szellem szép alkotásai. Felvehetnék a versenyt az 
itáliai palotákkal és katedrálisokkal. Bonfini így emlékezik: Vitéz „Óriás 
ebédlőt építtetett, eléje pedig gyönyörű előrenyúló folyosót vörös már
ványból, kettős kilátóval. A nagy terem elé emeltette a Sybillák templomát, 
művészi boltozatú mennyezettel, amelyen minden Sybilla látható volt. 
Az ebédlőben nemcsak Magyarország királyai voltak láthatók, hanem még 
a szkíta ősök is."12 Építkezéseinek csak egy része van feltárva, a másik rész 
még a föld alatt várja azt az időt, mikor szemünk elé tárulva bizonyítja a 
magyar humanista kor és azon belül Vitéz János szellemének gazdagságát. 

11 GÁBRIEL ASZTRIK:: The Mediaeval Universities of Pécs and Pozsony. Frankfurt 
am Main 1969. 

12 BONFINI: Rerum Hungaricarum Decades. Hannover 1606. 569. 

251 

' 



I 

.;. ' 

1. Vitéz János 1472-ben Csév falut lelke üdvéért örök birtokul adja az esztergomi káptalannak 
(Esztergom, Káptalani Levéltár) 
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2. Ambrus esztergomi kanonok alapítványát 14-69-ben Vitéz János megerősíti (Esztergom, Káptalani Levéltár) 
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PROKOPP MÁRIA 

VITÉZ JÁNOS ESZTERGOMI PALOTÁJA 

A török háborúk után Vitéz János esztergomi érsek palotájából csak töre
dékek maradtak fenn, amelyeket az 1930-as és 60-as évek régészeti feltá
rásai hoztak napvilágra. Ha a tárgyi emlékanyagot a t örténetírók leírásai
val és a XVI. századi forrásokkal összevetjük, akkor főbb vonásokban kiraj
zolódik előttünk Vitéz János esztergomi palotája. A X - XII. századi ro
mán stílusú lakótorony és várkápolna köré a XIV- XV. században jelen
tős gótikus bővítések kapcsolódtak, amelyeket a XV. század második felé
ben Vitéz János (1462 72) már reneszánsz elemekkel egyesített késő 
gótikus stílusban épített át. 

Vitéz János már fiatalon, i 433-ban Zsigmond császár buda_i udvarába 
került mint kancelláriai jegyző. Itt ismerkedett meg Pier Paolo Vergerio 
neves humanista íróval, aki 1418-ban, a konstanzi zsinat után, Zsigmond 
meghívására jött Budára, s azóta a királyi kancelláriában működött. Vitéz 
János számára döntő jelentőségű volt a Vergerióval egyre szorosabbá 
fűződő barátság. 1441-től, mint váradi prépost, az akkori püspök, Giqvanni 
di Andrea de Dominis de Arbe körül kialakuló humanista csoport tagja volt. 
Majd 14~5-től mint de Dominis utóda ő maga lett - mintegy 20 éven át -
az egyre jelentősebb váradi humanista központ vezéralakja. Közben V. 
László kancellárrá nevezi ki, s így Vitéz János az ország egyik legfőbb politi
kai és kulturális tekintélye lesz. Híres könyvtárának gyűjtését már Váradon 
kezdi.Nagy szorgalommal tanulmányozza a klasszikus auktorokat. S bár két
szer is készül itáliai tanulmányútra, sohasem jut el a humanizmus hazájába. 
Leveleskönyve, amely az 1445 51 közötti, mindössze hat év levelezésének 
gyűjteménye, meggyőzően bizonyítja Vitéz János humanista műveltségét. 
Aeneas Sylvius Piccolomini, a későbbi II. Pius pápa, a neves humanist a elis
merését is kiváltotta az 1455. évi bécsújhelyi ko:qgresszuson a török elleni eu
rópai összefogás érdekében tartott beszédeivel. Vitéz János fáradhatatlanul 
munkálkodott a hazai humanisták kiművelésén. Unokaöccsén, Janus P anno
niuson kívül számos ifjút küldött Ferrara és Padova egyetemeire. - 1465-ben 
Vitéz Jánost esztergomi érsekké nevezik ki. A váradi humanista központ 
Esztergomba kerül, és új neves tagokkal bővül, akik közül Galeotto Marziót 
és a csillagász Regiomontanust kell kiemelnünk. E jeles humanisták közül 
választja ki Vitéz 1467-ben Pozsonyban, az általa alapított teljes jogú egye
temnek, az Accademia Istropolitanának a tanárait . Az eleven szellemű 
humanista összejövetelek egyik jellegzetes példáját jegyzi fel Galeotto, 
amikor Mátyás király is Vitéz János vendége volt az esztergomi várban.1 

1 TI;BOR KARnos: Il Simposio di Esztergom. Studi e ricerche umanistiche italo
ungheresi. Debrecen 1967. 63- 80. 
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Az esztergomi palota e korból származó pontos képét, amint korábban 
említettük, nem ismerjük. Bonfini is, akinek leírása a legkorábbi és a leg
hitelesebb, már Mátyás király halála után, Beatrix királyné kíséretében · 
tartózkodik Esztergomban. S ekkor már Ippolito d'Este (1487-97), Beatrix 
unokaöccse az érsek, aki Vitéz János után éppen a harmadik e méltóságban. 

Ippolito d'Este Modenában őrzött számadáskönyvei, amelyeket Voit 
Pál kutatásai nyomán ismerünk, arra utalnak, hogy Hippolit korában in
kább az esztergomi palota belső berendezését gazdagították: kályhák épí
téséről és főképpen famunkálatokrólolvasunk.2 A reneszánsz palota alap
~ető kialakítása tehát korábban, Vitéz János, majd Aragoniai János, 
Beatrix öccsének érseksége alatt (1480 85) történhetett. Bonfini a Rerum 
Ungaricarum Decades c. művében, miután ismerteti a Vitéz János és Janus 
Pannonius által 1471-ben Mátyás ellen szervezett összeesküvést, amelynek 
leleplezése után mindketten hamarosan meghaltak, nem feledkezik el Vitéz 
érdemeiről, s tettei közül elsősorban esztergomi építkezését emeli ki. Bonfini, 
Beatrix udvari embere nem tulajdonítaná a hűtlen Vitéz érseknek az esz
tergomi palota reneszánsz megújítását, ha az Beatrix rokonainak érdeme 
lett volna. Bonfini a Rerum Ungaricarum Decades IV. kötetének III. köny
vében a következőket írja Vitéz Jánosról: 

„Vir fuit archiepiscopatui vehementer accommodus, quippe qui triclinium 
in arce amplissimum erexit, prominens vero ante triclinium e rubro marmore 
ambulacrum cum duplici podio et superbissimum extruxit. Ad triclinii caput 
Sibyllarum sacellum e fornicato opere acuminatum statuit, ubi Sibyllas omnes 
connumerare licet. ln triclinio non modo omnes ex ordine Ungarie reges, 
sed et progenitores Scythicos cernere erit. Item caldarias frigidariasque 
cellas et hortum duplicem, quem xystis excoluit et superiore ambulacro 
coronavit. Inter utrunque turrim rotundam penes rupem exerit in varia 
triclinia cubiculaque divisam, variis supra specularibus exornatam, quam 
neque edicula carere voluit; hanc ipse fere semper inhabitavit, quia Danu.bio 
prominens iucundum prospectum et hortorum amenitatem afferebat; 
locus quidem ad philosophandum et contemplandum nimis idoneus. Divi 
Alberti basilicam vitriaria tegula, ne igni foret obnoxia, texit tectumque 
fastigiatum ad imbres nivesque reiiciendas fecit. Bibliothecam quoque 
utriusque lingue fecundissimam dicavit."3 Magyarul:4 „Az érseki méltóságra 
nagyon méltó volt. A várban ő építtetett igen tágas ebédlőt. Az ebédlő 
elé vörösmárványból pompás, kiugró tornácot loggiát - emeltetett 
kettős erkéllyel:Az étterem fejéhez a Sibyllák boltozott kápoln~ját építtette, 
ahol valamennyi Sibylla képét láthatjuk. Az ebédlő falán, sorban, nemcsak 
az összes magyar király, de a szkíta elődök képei is láthatók. Hideg- és meleg 
fürdőfülkéket építtetett, továbbá kettős kertet, melyet tetőterasszal díszí
tett oszlopcsarnok vett körül. A két kert között, a szikla mellett, kerek tor
nyot emeltetett, különböző ebédlő- és lakószobákkal, fenn színes üvegabla
kokkal díszítve, s a· kápolna sem hiányzott. Maga majdnem mindig itt 

2 PÁL VOIT: I codici modenesi di Ippolito d'Este e le costruzioni edili a Esztergom. 
Acta Historiae Artiurn V (1958) 283-317. 

3 A. Bonfini: Rerurn Ungaricarurn Decades. Dec. IV. lib. III. 47-48, ed. FóGEL 
- IvÁNYI-JUHÁsz. Budapest 1941. 

4 A fordítás GERÉB LÁSZLÓ nyomán: Bonfini: Mátyás király. Budapest 1959. 182-83. 
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lakott, mert a Dunára nézve szép kilátást nyújtott a kerteken át. Bölcsel
kedésre és elmélyedésre valóban nagyon alkalmas hely volt. Szt. Adalbert 
székesegyházát, hogy tűz el ne pusztíthassa, mázas cseréppel fedette be, s a 
tetejét menedékesre rakatta, hogy a hó és eső lefolyjék róla. Mindkét
nyelvű könyvekkel igen gazdag könyvtárat is alapított." 

Bonfini tehát elsősorban a tágas ebédlőtermet emeli ki, amelyet a magyar 
királyok és ősök képei díszítettek, s a főhelyen a Szibillák ábrázolásai kaptak 
helyet. Amikor ezt olvaesuk, önkénytelenül is Petrarca és Giotto nyomán a 
reneszánsz festészetben oly gyakran megjelenő ,,_gomini famosi" sorozatokra 
gondolunk. Elég talán utalnunk A. Castagno 1450 körül készült ismert fal
képsorára, amely egykor a legnaiai Villa Carducci falait díszítette, - s ma a 
firenze' Cenacolo di Sta Apolloniában látható, ahol Pipo Spano, a Zsigmond 
korában Magyarországon működő hadvezér és temesi főispán ábrázolása 
is helyet kapott. Castagno sorozatában éppúgy, mint Vitéz ebédlőtermében, 
a híres emberek mellett a Szibillák is megjelentek. A Szibillák, az ókori 
jósnők kultusza a humanista gondolkodás kibontakozásával kerül elő
térbe. A középkor csak a Dies I rae himnusz Szibilláját és az Augustus császár 
figyelmét az „!ra coeli" -re felhívó Tiburtina Szibillát ismerte és ábrá
zolta a keresztény ikonográfiába szorosan beépítve. A reneszánsz, az ókor
hoz hasonlóan hét, tíz, illetve tizenkét Szibillát ismer, és kiemelt helyen, 
hangsúlyozottan ábrázolja őket. Gondoljunk csak Agostino di Duccio, 
Perugino, Raffaello vagy Michelangelo Szibilla-képeire. 

Az esztergomi palota Vitéz János által építtetett ebédlőterme az egykorú 
metszetek tudósítása szerint a török háborúk alatt, az 1594- 95. évi ostrom 
idején dőlt romba. Wolfgang Meyerpeck, aki Rudolf császár számára bő 
magyarázó feliratokkal látta el az esztergomi vár 1595. évi ostromáról 
készült rézmetszetét,5 a Dunára néző nyugati várfal mentén, a lakótorony 
közelében, a kiégett falak fölé ezt írta: „Ein schöner Saal - ganz zerschos
sen" (1. kép). Az 1930-as, majd 60-as évek régészeti-műemléki kutatásai 
nyomán ismerjük az ebédlőterem és a hozzákapcsolódó, Dunára néző loggia 
pontos helyét és több töredékét,6 az említett figurális ábrázolásokból azonban 
hírmondó sem maradt. A Bonfini által említett Szibilla-képek pedig kétség
telenül igen jelentősek voltak, az egész reneszánsz palota névadóivá váltak, 
amint ezt Ippolito d'Este számadáskönyveiben olvassuk: „Palatium Sibil
larum" az esztergomi reneszánsz palotát jelent. Még a török korban is -
az itt megforduló császári követek vagy kísérőjük, így Stephan Gerlach 
1573-ban,7 Reinhold von Lubenau 1587-ben8 - megemlékeznek a reneszánsz 
ebédlőterem Szibilla-képeiről. 

A hazai reneszánsz művészet számára bár pótolhatatlan veszteség a fent 
említett ebédlőterem és az említett ábrázolások elpusztulása, mégis úgy 

5 DIELBAUM: Eikonographia. Augsburg 1604. - LEPOLD ANTAL: Esztergom régi 
látképe. Bp. 1944. 49. sz. 25. I. 

6 Az Esztergomi V ármúzeurn Kőtárának nagyszámú reneszánsz emlékanyagával 
jelen tanulmányunkban nem foglalkozunk, mivel azok jelentősebb része nem Vitéz 
Jánosnak, hanem inkább utódainak, Aragóniai Jánosnak és főképpen Bakócz 
Tamásnak az építkezéseih~z tartoznak. 

7 STEPHAN GERLACH D. A.: Tage-buch, I. Franckfurth am Mayn 1672. 12. 
8 Beschreibung des Reisen des R. Lubenau. Mitteilungen aus der Stadtsbibliothek 

zu Königsberg 1914. I. 74-75. 
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érezzük, hogy az 1930-as években az esztergomi román stílusú lakótorony 
első emeletén feltárt reneszánsz falképek némiképpen kárpótolnak értük. 
Gondolunk itt a „Vitéz János s~" néven ismert helyiségre, amelyet az 
ebédlőteremhez hasonlóan, Vitez érsek humanista programja szerint díszí
tettek a falképek. Az északi falon a négy Erény allegorikus álló alakja ma is 
látható a féloszlopokkal tagolt festett pilléres árkádsor alatt (2. kép). 
A firenzei quattrocento frissességével megjelenő ábrázolásokat a hazai szak
irodalom a XV. század végére, az 1490-es évekre datálta és Filippino Lippi 
(1457-1504) körébe utalta, hivatkozva Lippi és Mátyás király kapcsolatára 
és a forrásokban 1494- 95-ben Magyarországon szereplő firenzei Magister 
Albertus pictorra,9 aki feltehetően Lippi köréhez tartozott. Véleményünk 
szerint azonban a képek stílusa inkább a pratói dóm freskóival mutat rokon
ságot, amelyeket 1460 körül Filippino Lippi apja, Fra Filippo Lippi (1406 - 69) 
és tanítványai készítettek. Itt például a Heródes lakomáján megjelenő 
táncoló Salome alakja (3. kép) s az egyes kompozíciók hátterében feltűnő 
loggiás architektúra perspektivikus ábrázolása nyújt meggyőző analógiát 
az esztergomi freskókhoz. Ismerve Vitéz Jánosnak az itáliai humanizmus és 
reneszánsz magyarországi meghonosítására irányuló tevékenységét, nem 
kell idegenkednünk az itáliai reneszánsz stílus egyidejű hazai előfordulásának 
gondolatától. 

A török háborúk során Vitéz stúdiójának boltozata is beszakadt. Az elő
került freskótöredékek azonban arra utalnak, hogy a terem boltozatán a 
bglygók, mint diadalkocsin száguldó antik istenek jelentek meg. Ma csak 
Mars, Juppiter és Saturnus diadalábrázolásának töredékeit ismerhetjük fel 
(4 6. kép). A hevederív töredékein levő ábrázolásokból a zodiákus, az 
állatöv jegyeit rekonstruálhatjuk: Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, 
Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak (7 8. kép). Ezek az 
ábrázolások tartalmilag és formailag egyaránt tiszta humanista gondolat
világot tükröznek. Bár a zodiákus képek, antik örökségként, a középkor 
folyamán végig megtalálhatók, így az ókeresztény padlómozaikokon, a 
karoling naptárokon vagy a XII- XIII. századi francia.katedrálisokon, de 
mindig csak mint kísérő motívumok és szervesen a keresztény ikonográfiai 
programba építve. A bolygók, a planéták antik istenként való ábrázolása már 
kifejezetten humanista gondolat. S bár a bolygók is helyet kaptak a kmép
kori ikonográfiában egyes nagyobb, kozmikus jellegű ábrázolásnál, mint pl. 
a firenzei Santa Maria Novella Spanyol kápolnájában Aquinói St. Tamás 
dicsőségét bemutató kompozíción, ahol a hét bolygó a hét szabad művészet 
stallumának háromszögű oromzataiban mellképek alakjában jelenik meg. 
Vagy gondoljunk Ambrogio Lorenzetti híres freskójára a sienai Palazzo 
Pubblico tanácstermében, ahol ornamentális keretben kapnak helyet a 
planétákat megszemélyesítő mellképek a hét szabad művészet és az évszakok 
allegóriáival együtt. Ezekkel szemben az esztergomi ábrázolások merőben 
új, a csillagászat tudományának előterbe kerülését tükröző humanista 
gondolatvilágot képviselnek. Tf:l,!:talmilag az itáliai reneszánsz ábrázolások
hoz kapcsolódnak. Gondoljunk például a Malatesták rimini templomában 
Agostino di Duccio által a XV. sz. közepén díszített kápolna planétaábrá-

9 JOLÁN BALOGH: Magister Albertus pictor florentinus. Annuario, Istituto Ungherese 
di Storia dell'Arte di Firenze. Firenze 1947. 74-80. 
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zolásaira_, ahol az esztergomihoz hasonlóan a négy kardinális erény, ezen
kívül a három teológiai erény, a hét szabad művészet, a hét Szibilla és a 
Múzsák is megjelennek, vagy az 1459 60. évi ferrarai zsinat alkalmából 
összeállított „Tarocchi del Mantegna" metszetsorozatra, amelyben külön 
fejezetet képeznek a bolygó-istenek allegorikus ábrázolásai. Ugyancsak az 
1460-as években készül a ferrarai Palazzo Schifanoia gazdag hónapképsoro
zafa. S tudjuk, hogy éppen Ferrara jeles humanista körével, Guarino iskolá
jával volt a legszorosabb kapcsolatban Vitéz János és a magyar humanisták 
első generációja. - A század végén a peruggiai Cambióban is a hét bolygó 
jelenik meg a mennyezeten, míg a falakon a négy kardinális erény, hat 
Szibilla és héroszábrázolások kapnak helyet Perugino tolmácsolásában. 

Minden valószínűség szerint a bolygók, a zodiákus és az erények sorát az 
esztergomi Vitéz-stúdióban is a három teológiai erény és a hét szabad mű
vészet allegóriája egészítette ki.10 E freskóknak Vitéz János korára, vagyis 
az 1460-as évek második felére való datálását erősíti az a tény, hogy Regio
montanus, a jeles königsbergi csillagász és matematikus ezekben az években 
Vitéz János esztergomi udvarában élt, és vele szoros baráti kapcsolathan volt. 
Regiomontanus itt írta és Vitéz Jánosnak ajánlotta a Tabulae directionum 
c. művét. Csillagvizsgálót állított fel az esztergomi várban, és jelentős el
méleti számításokat végzett a Nap és a bolygók viszonyáról és a Föld saját 
tengelye körüli forgásával kapcsolatban. Kutatásai fontos láncszemet képez
nek a csillagászat fejlődésében Nicolaus Cusanus - akinek közvetve tanít-
ványa volt és Kopernikusz között. 

Az esztergomi Vitéz-stúdióéhoz hasonló program díszíthette Mátyás budai 
palotájának könyvtártermeit is, amint az utazók Salamon Schwejgger 
(1577) és R. v. Lubenau (1587) - leírásaiból tudjuk, akik az erények alle
góriái mellett Mátyás király születésének (1440) és cseh királlyá való koro
názásának (1469) horoszkópját említik.11 

A jeles quattrocento építész es szobrász, Antonio Averlino Filarete az 
1460-as évek elején készült Tratta,to dell' Architettura című művében, amelyet 
Francesco Sforza számára írt, az eszményi fejedelmi palota nagytermébe az 
erények és bűnök, majd az erényeket követő híres emberek, antik istenek, hő
sök és Szibillák ábrázolását ajánlja, míg a boltozatnak a menny bolthoz kell ha
sonlítania, ahol a bolygók és az ég valamennyi jelei megjelennek: „ ... tutti 
segni del cielo, i pianeti e le stelle fisse. Questo mi píace in questa forma." 12 

Filarete Trattatóját pedig éppen Bonfini fordította le Mátyás király számára. 
A magyarországi reneszánsz művészet központja kétségtelenül Mátyás bu

dai udvara volt, és e művészet a budai központból sugárzott szét a főúri és fő
papi székhelyekre, majd az ország egész területére; mégis úgy érezzük, hogy 
Vitéz János esztergomi udvara nem volt feltétlenül a budai udvar kulturális és 
művészeti függvénye. Vitéz János, Mátyás király nevelője, a hazai humanista 
műveltség atyja, közvetlen itáliai kapcsolatai révén bizonyos vonatkozásban 
meg is előzhette a királyi udvar építkezéseit. 

10 LEPOLD ANTAL: Vitéz János esztergomi dolgozószobája. Szépművészet. 1944. 
11 BALOGH JOLÁN: Művészet Mátyás király udvarában. Budapest 1966. 62- 65, 67. 
12 A. A. Filarete: Trattato dell'Architettura, ed. WOLFGANG V. ÜETTINGEN: Quel-

lenschriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters und der Neuzeit. 
Wien 1890. 301- 08. 
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I. W. Meyerpeck: Az esztergomi vár 1595. évi ostroma (rézmetszet., Esztergom, 
Balassa Bálint Múzeum) 

2. A négy kardinális erény allegorikus ábrázolása (falkép, Esztergmn, Vármúzeum) 
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3. Filippo Lippi: Salome tánca (falképrészlet, Prato, Dóm) 

4. Mars diadalmenete (falképtöredékek, Esztergom, Vármúzeum) 
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5. Juppitert jelképező sas töredéke (falkép, Esztergom, Vármúzeum) 

6. Saturnus-ábrázolás töredéke (falkép, Esztergom, Vármúzeum) 
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7. Zodiákus-ív Vitéz .János dolgozószobájának mennyezetéről (Várnai Dezső rekonstrukciója) 
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8. Zodiákus-ív Vitéz János dolgozószobájának mennyezetáről (Várnai Dezső rekonstrukciója) 



NAGY ZOLTÁN 

VITÉZ JÁNOS MŰVÉSZETI ALKOTÁSAI 
JANUS PANNONIUS MŰVEIBEN 

Janus Pannonius költeményeiből és leveleiből Mátyás király és Guarino 
mester mellett Vitéz Jánosnak, atyai pártfogójának és Galeotto Marziónak, 
legbensőbb barátjának az alakja emelkedik minden más kortársa fölé . 

A rokoni kötelékek szálainál még sokkal erősebben és szorosabban fűzték 
őt Vitéz Jánoshoz a hála, a megbecsülés és a szeretet érzése, s nem kevésbé 
a nemzet sorsának, az ország helyzetének azonos megítélése, a hasonló 
politikai felfogás és mindenekelőtt humanista öntudatossága. Janus Panno
nius nem tartozott a mások kegyeit kereső, hízelgő humanisták közé. Túlzó 
dicséretekkel, magasztaló szavakkal még azokban a költeményekben vagy 
levelekben is csak elvétve találkozunk, amelyeket olyanokhoz írt, mint 
Guarino, Mátyás király vagy Galeotto, akiket valóban nagyon tisztelt és 
szeretett. A Vitéz Jánosról szóló epigrammáiban és leveleiben is érezhetjük, 
akár ifjabb, akár érettebb korában, a magabiztos, humanista öntudatossá
got. Nagybátyja iránti szeretete is többnyire tartózkodó módon szólal meg, 
s leginkább csak akkor melegszik fel, amikor a váradi püspök, majd pedig 
az esztergomi érsek alkotó tevékenységét, humanista céltudatosságát hang
súlyozza és magasztalja. Szeretetét, ragaszkodását nemegyszer nagybátyja 
jó egészsége iránti aggodalmának, féltésének a kifejezésével szólaltatja meg, 
mint például Ferrarából 1450 decemberében Ivanich Pállal hozzá küldött 
levelében: „Sciat igitur paternitas vestra nos valere ac studere ambos, 
ceterum de communis benefactoris salute perquam sollicitos esse ac in dies 
aliquid prosperi audire f;)xoptans. 1 

Nemegyszer hivatkozik arra, hogy Vitéz János neki és másoknak is 
mily nagy jótevője. Úgy tűnik, Janus ezt a tényt is csak azért emlegeti, 
mert tudja, hogy Vitéz jótékonysága, támogatása elsősorban a humanisták
nak szólt. Pompás megnyilatkozását olvashatjuk ennek elismerésnek a 
R affaello Zovenzonihoz 1462-ben írt levelében. Egykori ferrarai iskolatár
sának arra a kérésére, hogy ajánlja őt a váradi püspök pártfogásába, azt 
válaszolja, hogy „ ... habes quod optas. Fovet ille vir, et quidem sua sponte, 
omnes doctos ac tui similes viros ... ''2• Hogy J anusnak ez a közlése nem hite
getés vagy baráti bátorítgatás, hanem a legigazabb tény, azt számos más 
hiteles megnyilatkozás mellett a legékesebben szemlélteti és erősíti meg 

1 J ohannes Rmo in Christo patri domino J ohanni episcopo W aradiensi. - REMIGIO 
SABBADINI: Epistolario di Guarino Veronese. Veneiia 1919. III. 440-41. 

2 J oannes Episcopus Quinque-ecclesiensis a ;Raphaelem Tonenzonium. - Iani 
Pannonii Opusculorum pars altera. Traiecti ad Rhenum 1784, ed. S. TELEKI (a továb
biakban: TELEKI II). 87-88. 
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Sanocki Gergelyről szóló életrajzában Callimachus Experiens, aki Vitéz 
János váradi udvaráról - amelyben a negyvenes években Gergely is ott 
tartózkodott Paulus Vergerius és Philippus Padochaterus társaságában 
mint „confugium bonorum ac literarum, a~ylum:'-ról emlékezi~, ~eg.3 

A reneszánsz ember jellemének, magatartasanak Jellegzetes veleJaroJa a 
dicsőségvágy, a trionfo-érzés. Az olasz reneszánsz költészetben és müvészet
ben különösen Petrarca Trionfi-ciklusának a hatására, meglehetősen széles 
mederben bontakozott ki, fejlődött és vált sokfelé ágazóvá a trionfi eszméje.4 

Ez a reneszánsz jellemvonás Magyarországon már Zsigmond király egyéni
ségében is megmutatkozik, s nemcsak budai bevonulásaiban és külföldi, 
különösen itáliai útjainak egyes állomásain, hanem a személyéhez kapcsolódó 
müvészi alkotásokban is.5 Hunyadi János és Vitéz János életében a dicsőség 
gondolata azonos a, haz~ ügyéne~ alázatos szolgálatáv~l, a~i azon~an az 
egyéni virtus hangsulyozasában mar ugyancsak a reneszansz ontudat Jelent 
kezésére utal. 

Maga Janus Pannonius és Mátyás király az, elsők magy.ar ~ö~döt;,. akikben 
a trionfo-tudat páratlanul magas, s hangsulyozottan mdiv1dualis fokon 
lángol. Mátyás király diadalvágyának hangsúlyozása és első felvázolása 
Kardos Tibor érdeme.6 Janus Pannonius költészetében ugyancsak számos 
és szép példáját találj,uk a ~rionf?-eszmének_, m.~gpedi~ nem ritkán é~pen 
Mátyás egyéniségével es hadi tetteivel, valammt onmagaval, s olykor masok 
személyével kapcsolatban. A Mátyáshoz vagy a róla írt trionfo-epigrammák 
csak részét alkotják azoknak a megnyilatkozásoknak, amelyek az ember 
egyéni dicsőségét, diadalvágy~t az, emberi eré:r;-yek, legmaga~abb fo~ára 
emelik. Nemcsak a maga költeszetenek, de egyaltalan a korai reneszansz 
költészetnek is egyik legszebb ily alkotása a Laus Pannoniae. Az sem túlzás, 
ha azt gondoljuk, hogy a Tribrachus-kódex címlapján található Vitéz János
képmás „Lux Pannoniae" körirata is elsősorban Janus Pannonius ötletével, 
javaslatával magyar~zhat?.7 • • • • • .. , . , 

A De signo Joannis Vitezii .Archiepiscopi verstoredek szmten Janus 
trionfo-költeményeinek a sorába tartozik, ámbár nyilvánvaló, hogy János 
érseknek ilyen természetü vágyai, igényei egyáltalán nem voltak. Egyéb
ként nincsen tudomásunk arról, hogy Vitéz János személyesen is részt vett 

a De vita et moribus Gregorii Sanocensis . . . Auctore Philippo Buonacorsi: E. ÁBEL: 
Analecta ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectant1a. Buda-
pestini- Lipsiae 1880. 163. . . . 

4 A. DIDRON: Les Trionphes. Annuarre Archaeolog1que (Paris) XXIII (1863) 
38--,-145; E. MÜNTZ-PRINCE n'ESSLING: Pétrarque. Paris 1902; A .. VENTURI: Les 
Trionphes de Pétrarque dans l'art représentatif. Revue de l'Art Anmen et Modern. 
XX (1906) 81-93, 209- 21; W. WEISBACH: Trionfi. Berlin 1919. , 

s HORVÁTH HENRIK: Zsigm?nd király és kora. Budapes~ 193'.. (Udvartartás ~s 
lovagvilág c. fej~zetben - pa~srm~ 29-:-68; ZOLTÁN NAGY: L arte itahana del Med10 
Evo in Unghena. - Unghena d Ogg1. Roma ry (1964) no., 5. 3?-49. , .. 

s KA.Rnos TIBOR: Mátyás király és a humamzmus. Mátyas Király Emlekkonyv. 
Budapest 1942. II. 38- 40, bő jegyzetekkel. 

1 Valószínű, hogy Tribrachus és Vitéz János, valamint Argyropilus és. Vi~é~ ~~nos 
között a szoros kapcsolatot Janus Pannoniu_s teremt~tte meg 146~-ben, itáh~1 kov:et
járása során. Nagyon valószín~ek tarthatJuk azt is, hogy a Tribrach1;1s c~apJán 
levő Vitéz János miniatúra arckephez ugyancsak Janus szolgáltatott leirást es eset
leg rajzos ábrázolást. 
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volna Mátyás 1467-es moldvai hadjáratában. A valószínűbb az, hogy Mát yás 
hadseregében harcolt Vitéz János zászlaja alatt az ő érseki csapata is . A 
„Joannis signum praesulis istud erat" sort éppen ezért helyesen értelmezte 
fordításában Hegedüs István: „Zászlaját Vitéz is elküldte oda". És Vitéz 
János zászlaját, hadi jelvényét Mátyás király győzelmi jelvényeivel együtt 
helyezték el a budavári Nagyboldogasszony-templom falain. A győzelmi 
jegyeknek és a hadi zsákmánynak a templom falain való elhelyezését rend
szeresen a királynak és kíséretének diadalmenete előzte meg, amire meg
győzően utal Janus Gratulr;itur de duplici victoria Matthiae epigrammájának 
„Matthiae gemini simul accessere triumphi" sora is.8 A reneszánsz diadal
gondolatnak megfelelően Janus költészetében is csaknem általános a vict oria 
helyett a triumphus, s a coelum helyett a sidera és polus, vagy más, aszt 
ronómiai vona.tkozású szavaknak a használata. 9 Jellemző e tekintetben a 
Galeotto Marzio-emlékérmének hátoldalán levő .Boethius idézet is: „Supe
rata tellus sidera donat" .10 

* 
Vitéz János életművében igen előkelő, s egész egyéniségét és törekvéseit 

leginkább tükröző helyet foglal el könyvtára, amiről, bár annak csak csekély 
töredéke maradt meg az utókor számára, meglehetősen jó, s egyre alaposabb 
és bővebb ismereteink vannak.11 Tudjuk, hogy könyvtárát sok humanista 
kortársa ismerte, használta, méltatta , de úgy tűnik, mind között a legőszin
tébb, legelragadóbb és legjellemzőbb Janus Pannoniusnak a Búcsú Váradtól 
c. elégiájában írt hat sora: 

Ac tu, bibliotheca iam valeto, 
Tot claris veterum referta libris 
Quam Phoebus Patara colit relicta, 

8 A trionfo-eszme oly széles körűen jelentkezik Janus költészetében, mind filozófiai, 
életszemléleti vonatkozásaiban, mind pedig szóhasználatában, hogy annak bemut at ása 
elmélyült tanulmányozást és külön feldolgozást érdemelne. 

. 9 Ez a jelenség különösen Janus Pannonius epithaphiumaiban figyelhető m eg, de 
gyakori egyéb epigrammáiban és elégiáiban is. Néhány példa: Epitaphium Ioannis 
Hunyadi, Matthiae regis patria: „sidera vivus edit", továbbá „triumphis", „polum" 
szavak; Epitaphium Alphonsi, regis neapolitani: „sidera summa tenet"; Epitaphium 
Leonelli, Ferrariae principis: „Hac etiam summa fulgeret ille polo"; Epitaphium And
reolae, matris Nicolai V. P. R.: „ . .. sidereas ... arces"; De translatione Ioannis 
episcopi varttdiensis . .. : „Vox haec aterris siderasumma petat"; De munitionibus 
ab archiepiscopo Strigoniensi constructis: „Sidera, Petre, duci, sidera pande gregi". 

10 Galeotto emlékérmére vö. MELLER PÉTER: Mercurius és H ercules találkozása 
Galeotto emlékérmén. Antik Tanulmányok 2 (1955) 170- 80. (Budapest 1955. Se
paratum); ZOLTÁN, NAGY: Ricerche cosmologiche nella cart e umanist ica di Giovanni 
Vitéz. Rapporti veneto-ungheresi nell'epoca delRinascimento. Budapest 1975. 65- 93. 

11 FRAKNÓI VILMOS: Vitéz János könyvtára. MKsz 1878. folytatásokban, t ovábbá 
újabb tanulmányai a MKsz 1879., 1886., 1887. évfolyamaiban; HOFFMANN E DITH: 
Régi Magyar Bibliofilek. Budapest 1929. A „Vitéz János esztergomi érsek" c. fejezet; 
BERKOVITS ILONA: A Magyarországi Corvinák, Budapest 1964. Bevezetőjében alap 
vető hangsúlyozása Vitéz János kezdeményező szerepének a korai ferrarai kapcsola
tok kialakításában. KLARA Cs.AJ>oDI-GÁRDONYI: Die Bibliothek des Erzbischofs 
Johannes Vitéz. Gutenberg-Jahrbuch 1973. 441-47. - Vit éz könyvtárának célt u
datos és tudományos programszerűségére vö. NAGY ZOLTÁN: A Nap diadala a Má 
tyás Kálvária talapzatán. Filológiai Közlöny 1968. 436-60 passim. 
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Nec plus Castalias amant recessus, 
Vatum Numina, Mnemosis puellae. 
Quam primum, o comites, viam voremus.12 

A váradi, majd esztergomi bibliotéka gyarapításában egyébként maga 
Janus is igen tevékenyen közreműködött. Az 1450. december 8-án Ferrará
ból, lvanich Pál útján Vitéz Jánoshoz küldött levelében szinte mentegetőzve 
írja: „Librum nunc nullam mitto, maxime quia improvisus me nuncius offen
dit, sed quod potui, tradidi ei perferendam ad vos Guarini nostri eneam effi
giem, existimans id non minus gratum fore quam tantundem argenti, scilicet 
ut paternitas tua eum virum, quem fama et scriptis dudum cognovit, nunc 
ipsis oris lineamentis et forma pernoscat."13 Nem kevesebbet jelent Janus
nak ez a mentegetőzése, mint azt, hogy más alkalmakkor rendszeresen kül
dött könyveket nagybátyja, illetőleg annak könyvtára számára. A levél e 
passzusa nem vonatkoztatható Janus saját műveire, hanem olyan kódexek
re, amelyek beszerzésével Vitéz János bízhatta meg őt, vagy amelyekről ő 
maga is tudta, hogy azok jól beleillenek Vitéz János könyvtárfejlesztő prog
ramjába. Vitéz János könyvtárát kezdetben és elsősorban ferrarai, padovai, 
s más észak-itáliai keletkezésű kéziratokkal alapozta meg és gyarapította. 
Valószínű, hogy a könyvtárából ránk maradt északolasz kódexek egy része 
Vergerio révén, illetve az ő hagyatékából került Vitéz birtokába, de az is 
bizonyosra vehető, hogy azok másik része viszont Janus beszerzéseként és 
küldeményeként jutott a váradi gyűjteménybe.14 

* 

A ferrarai levélidézet másik része, amely a Guarino-érem megküldésére 
vonatkozik, érdeklődésünket még inkább felkeltheti. Vitéz és Guarino 
személyesen nem ismerték egymást, de - miként Janus leveléből is nyil
vánvaló - Vitéz nemcsak hírből ismerte Guarinót, hanem írásaiból is. Ezt 
egyébként Vitéz Jánosnak Guarinóhoz Janus Pannonius ügyében írt levele 
is valószínűsíti. Ténynek vehetjük, hogy Guarino egyes műveit Vergerio 
adta Vitéz János kezébe, mégpedig jóval Janusnak Ferrarába való küldése 
előtt. Bizonyos, hogy Janus is több Guarino-művet juttatott el nagybáty
jához. Ami pedig azt illeti, hogy Guarino a maga érmével ajándékozta meg 
Vitéz Jánost, az annak a jele, hogy Guarino szintén jó értesüléseket kapott 
róla, s nemcsak Janustól, hanem másoktól, mint legvalószínűbben Vergerió
tól, Lassocki Miklóstól, nemkülönben a Ferrarában működött Andreas Pan
noniustól is.15 

12 Abiens valere jubet sanctos reges, Waradini, 25-30. sor. Epigr. II. 5. 
13 1. sz. jegyzet. 
14 HuszTI .JÓZSEF: .Janus Pannonius. Pécs 1931. passim; uő.: Pier Paolo Vergerio 

és a magyar humanizmus kezdete. Filológiai Közlöny I (1955) 521-33. passim. 
15 HuszTI .JÓZSEF idézett művei. - Vitéz és Andreas Pannonius kapcsolatairól alap

vetően ír HORVÁTH .JÁNOS: Az irodalmi műveltség megoszlása -Magyar Humanizmus. 
Budapest 1944. 171-72; FRAKNÓI VILMOS: Andreas Pannonius. MKsz 1879. 113-18. 
Utalás a „De regiis virtutibus ad Mathiam Hungariae Regem" c. művének f. 71r „De 
veris laudibus Reverendissimi domini domini .Johannis Archiepiscopi Strigoniensis" 
fejezetére. 
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A Guarino-éremről Janus nem tájékoztat részletesebben, de majdnem 
kétségtelen, hogy a Matteo Pasti által mintázott műről van szó. Sabbadini 
ugyan a Basinio-költemény alapján feltételezett egy Pisanello által készített 
Guarino-érmet is, amely azonban, miként arra már Huszti József is rá
mutatott, sokkal valószínűbben remek festmény, „mira tabella" volt. 
Pisanello különben nemcsak jól ismerte Guarinót, hanem jó barátok is vol
tak, s gondolhatjuk, hogy a Guarino-kép a mesternek nemcsak hiteles 
ábrázolása, de pompás jellemzése is lehetett. Hozzá kell vennünk ehhez még 
azt is, hogy Pisanello ekkor már oly nagy és elismert művész volt, hogy ha az 
ő érméről lett volna szó, azt Janus bizonyára meg is említette volna. 

A Gua1ino-éremre vonatkozóan egyébként utalást találunk Vitéz Já
nosnak a veronai mesterhez írt levelében, bár nem fizikai, hanem átvitt 
értelemben. Janus neveléséért köszönetet mondva, sajátos módon azt emeli 
ki, hogy „Coluimus in eo fraternam personam, verum Doctoris imaginem 
multo amplius". Levelének további részében is a tudós nevelő nagy értékére 
hivatkozik: „Eadem quippe ratione, qua doctum fratrem amabimus, 
Doctorem quoque laborantem reficere non aspernabimur."16 Matteo de' 
Pasti Guarino-érme a remekműveinek tartott Malatesta-érmek mellett is 
kitűnően megállja a helyét. Janus Pannonius is nagyra becsüli, midőn ki
emeli, hogy arcának vonásai és formája következtében ez a bronzérem ér
tékesebb, „quam tantundem argenti".17 Janus nyilvánvalóan arra utal ily 
módon, hogy a mű értéke nem anyagában, hanem az ábrázolt személy arc
vonásainak és formájának, kifejezésének nagyszerűségében, hűségében és 
jellemző erejében rejlik. 

A „GV ARINVS VERONENSIS" köriratú előoldalon teljes profilban jele
nik meg a nagy humanista doctus poeta és egyben korának legkiválóbb neve
lője, tanítómestere, talán kissé túlzottan is hangsúlyozott, megszépítő szán
dékúnak egyáltalán nem mondható arcéllel. Ez a realisztikus felfogás, hajá
nak viszont antikizáló mintázása s a vállon összefogott tóga is a tudós és 
pedagógus jellemzését szolgálja.. 

Guarino mester lényegének, humanista voltának és szellemének a bemu
tatására azonban még inkább az érem hátoldala hivatott. A babérkoszorúval 
körülfont belső képmezőben alacsony, henger alakú talapzat fölé, antikizáló, 
de már jellegzetesen kora reneszánsz ízű, kecses vízmedence emelkedik, 
amelyből kétoldalt egy-egy emberfejből, illetőleg azok szájából víz folyik 
alá. A medence felett gömb alakú test helyezkedik el, amely négy ter
mészetesen csak három látható - nyílásból, mintegy forrásból táplálja le
folyó vizével a medencét. A gömb alakú test. tetején meztelen ifjú áll, aki 
jobbjában a gömbtestet érintő, alsó végén kiszélesedő-vastagodó botot 
tart, míg bal kezében alul és felül keskeny, közepe· felé öblösödő, s kifelé 
domború pajzsszerű tárgyat fog. A medence talpa körül finoman mintázott, 
virágos, dús növényzet látható. 

A kompozfrió jelentéstartalmával a vonatkozó irodalom ez ideig nem fog
lalkozott. Az éremművészet minden korszakának egyik alapvető jelleg-

16 Egregio viro, domino Guarino Veronensi, amico nobis sincere dilecto. SCHWANDT
NER, SRH II. 100. LXXV. I.; HuszTr: .Janus Pannonius 35, 314. 

11 Vö. 1. sz. jegyzet. 

269 



zetessége, különösen a kiváló személyek ábrázolása esetében, hogy az elő
és hátoldal között szorosabb tartalmi, realisztikus vagy jelképes összefüggés 
érvényesül. Különösen így van ez a reneszánszban, kiváltképpen pedig a 
humanisták ábrázolásában. A Guarino-érmének a hátoldalán levő kompozíció 
esetében is egyenesen elképzelhetetlen volna, hogy az csak egyszerű, díszítő 
szerepet töltsön be. Az ifjú meztelen alakja, a kezeiben levő, kétségtelenül 
attributum-tárgyak, a gömb alakú test, a vízmedence, a lefolyó víz és a 
pompás virágos mező jól átgondolt, összefüggő jelképrendszert alkot. 

Az érem hátoldaláról Rill csak annyit mond Oorpusában, hogy szökőkútja 
fölé meztelen ifjú férfi emelkedik, bal kezében buzogányt, jobb kezében 
pajzsot tart. Egy másik ismertetésében viszont úgy véli, hogy a rendkívül 
erőteljes Guarino-érem Pasti valamennyi érme között a legfinomabb.18 A 
Pastira vonatkozó adataink szerint 1441-ben Velencében Piero di Cosimo 
de' Medici megbízásából Petrarca I Trionfi-jához készít illusztrációkat. 
1444-ben pedig Ferrarában működik, ahol egyben Guarino közvetlen 
tanítványa is. A Guarino-érem 1446-ban készült, s ugyanerre a korszakra 
esik a Malatesta-érmek és a Leon Battista Alberti-érem mintázása is. A 
Sigismondo Malatestához s Albertihez fűződő szoros kapcsolat következ
tében 1451-től kezdve Riminiben dolgozik az Alberti által tervezett és épített 
Tempio Malatestianóban. A templom díszítésének másik szobrásza Agostino 
di Duccio volt, akinek itteni munkásságát hiteles adatok határozzák meg. 
Sajnos ilyenekkel Matteo de' Pasti műveire vonatkozóan nem rendelkezünk. 
Pope-Hennessy fejtegetései alapján azonban bizonyosra vehető, hogy Mat
teo mester tervezte és készítette az Izotta-kápolna, valamint a Bolygók és a 
Szabad Művészetek dombormlíveit. A templom díszítése egészében nemcsak 
az első, de egyúttal a legátfogóbb értelmezését és művészi bemutatását 
szolgáltatja a görög antikvitásnak, és modorában is számos vonatkozásban 
kapcsolódik a görög művészet neo-attikai stílusához. Pope-Henessy megálla
pítása szerint az említett három kápolna, de különösen a Szabad Művésze
tek domborműveinek a mestere, azok kompozícióját és főképpen kalligra
fikus stíljét tekintve jól ismerhette a szidóni szarkofágok mintájára készült 
alkotások reprodukcióit. 19 

Guarinóról köztudott, hogy egyik első és alapos ismerője és hatásos ter
jesztője volt a görög tudománynak és irodalomnak, s nyilvánvalóan a 
művészetnek is. Az első görög humanista, aki Itáliában működött, Khrüszo
lorasz, ugyancsak Ferrarában tanított és Guarino környezetéhez tartozott. 
Matteo de' Pastinak ugyan már Velencében is módja lehetett arra, hogy a 
Bizáncból érkező első görög hullámokat felfogja, az antikvitásban való 
elmélyülésének gyújtópontja azonban kétségtelenül Ferrara, Guarino iskolá
ja és környezete volt. Humanista gondolkodásának kialakulásában és fejlő
désében azonban alapvető szerepet kell tulajdonítanunk Leon Battista 
Albertinek is, aki viszont a római építészet, s általában a római hagyomá-

18 GEORG FRANCIS HILL: A Corpus of Italian Medals of the Renaissance before 
Cellini. London, British Museum, MCMXXX. 38.1. No. 158 és 157.1.; uő.: A Guide to the 
Exhibition of Medals of the Renaissance in the British Museum. London 1923. 14; 
GEORG HABICH: Die Medaillen der italienischen Renaissance. Stuttgart-Berlin 
é. n. [1922] 8, 46 sk. 1., Tafel XV/3. 

19 JoHN PoPE-HENNESSY: Italian Renaissance Sculpture. London 1958. 85 skk. 
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nyoknak volt egyik legalaposabb ismerője és követője. Matteo de' Pastinak 
a Tempio Malatestianóban folytatott alkotó szerepével kapcsolatban a 
szidóni Sirató Asszony-szarkofágokra való utalás igen valószínűen ugyan
csak Guarinóhoz és környezetéhez vezeti a szálakat. Anélkül, hogy ennek a 
szövevényes problémának a szálait most behatóbban kibogozni szándé
koznánk, ismét Janus Pannoniushoz fordulhatunk, s ezzel alátámaszt
hatjuk Pope-Henessynek Matteo mester Rimini-beli munkásságára vonat
kozó megállapítását. Janus Pannonius ugyanis az Epithalamiitm ad Guliel
miim Oalefinum et Flordemiliam Guarinam nászénekében Guarino leánya 
kiválóságát és szépségét méltatva, jóllehet nem a Sirató Asszony szarkofág
jára, de mégis a szidóni asszonyokra hivatkozik: 

Huic Pallas multo replevit pectora Phoebo 
Edocuitque artes, Penelope, tuas. 

Cum quid acu insignit, Coas superare videtur, 
Sidoniasque simul Darda,niasque nurus.20 

Ebből a közvetett utalásból mindenesetre alaposan feltételezhetjük, hogy 
Guarino hat évi bizánci tartózkodása alatt megismerhette a gazdag múltjá
ról, művészetéről is jól ismert Szidón városát, s egyáltalán nem kizárt, 
hogy éppen ő volt az, aki az itteni szarkofágokról, köztük az ún. Nagy 
Sándor-szarkofágról, s így a Sirató Asszonyéról is hozott rajzokat. Ez 
a kérdés azonban még további, alapvető kutatásokat igényel. 

A Guarino-érem hátoldali kompozíciójának jelentéstartalmát mind az 
ábrázolt személy, mind pedig Pasti humanista művész voltának a szemszö
géből kiindulva,, nyilvánvalóan az antikvitás valamely vonatkozásának 
értelmezésében kereshetjük. 

A meztelen ifjú jobb kezéből lefelé tartott, s a gömbtestet érintő bot fel
fogható ugyan buzogánynak is, de közelebb járunk az igazsághoz, ha azt 
egyszerűen botnak ismerjük fel. Ha husángszerű buzogány lenne, elsősorban 
Héraklészt vélhetnénk az ifjú alakjában, viszont, ha botnak látjuk, akkor 
az nem más, mint Hermész caduceusa. Ezt a felfogást támasztja alá a bal 
kézben levő tárgy értelmezése is. A pajzsnak mondott tárgy ugyanis sommás 
megjelenésében inkább Hermész lyrájának olaszos lant alakban való meg
jelenése. 

Hermésznek meztelen ifjúként való művészi ábrázolása az i. e. V. szá
zadtól kezdve egyre inkább háttérbe szorította az archaikus korszak szakál
las, idősebb férfi alakjában megjelenő típusát, s a többféle attributum közül 
leginkább a caduceus, valamint a szárnyas saru és sisak maradt meg. 
Gyakori a teknőc-attributum alkalmazása is, különösen a késő római, 
itáliai és provinciális emlékanyagban, mind a bronz kisplasztikában, 
mind pedig domborműveken, az érmeken, gemmákon és kámeákon.21 

20 Janus Pannonius: Epithalamium ad Gulielmum Calefinum et Flordemiliam Gua
rinam. V. KovÁcs SÁNDOR: Janus Pannonius munkái latinul és magyarul. Budapest 
1972. 302. 1. 37- 40. sor. 

21 Enciclopedia dell'a.rte antica classica e orientale, I-VII. + Suppl. Roma 1958-
1966. „Hermes" címszó, alapos mitológiai és művészettörténeti összefoglalás, bő 
irodalommal; TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE: Görög-római Mythológia. Budapest 
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A quattrocento első felében már számos gyűjtemény keletkezett Itáliában, 
amelyekben az itáliai földből előkerült szobrok, vázák, domborművek, 
gemmák, kámeák és egyéb pompás, többnyire etruszknak vagy rómainak 
tartott - köztük nem egy eredeti görög - remekmű talált új gazdára. 
A legszenvedélyesebb gyűjtők, mint Ghiberti, Donatello, Mantegna, Gio
vanni Bellini, Antonio del Pollaiuolo, művészek voltak. Céltudatos gyűjtő
ket találunk a világi és egyházi fejedelmek között is, mint például éppen 
Ferrarában Leonello d'Estét, Benedetto Dandolót és Barbo kardinálist, 
a későbbi II. Pál pápát Velencében, s Piero de' Medicit, majd pedig Lorenzo 
il Magnificót Firenzében. · Pastinak tehát mind Velencében, mind pedig 
Ferrarában bőséges lehetősége volt az antik ikonográfia megismerésére. A 
humanizmus és reneszánsz azonban mind tartalmában, mind művészi 
formájában újra fogalmazta az antik, görög, etruszk és római hagyományo
kat.22 Ezzel a jelenséggel állunk szemben a Guarino-érem Hermész-alakja 
esetében is. A hagyományos formáktól való részbeni eltérés, s többek között 
egyes attributumok, mint esetünkben a szárnyas kalap és saru, avagy csak 
egyszerűen a szárnyak elhagyása nemcsak a reneszánsz művész alkotói 
szabadságával magyarázható, hanem indokolja azt az előoldalon ábrázolt 
személyre való vonatkoztatása is. 

Tudjuk, hogy Hermész a teknőc héjából maga készítette hangszerét, 
a lyrát azért adta Apollónnnak, hogy kiengesztelje őt marháinak ellopásáért. 
A nádból hirtelen készített sípjának odaajándékozásáért pedig Apollón 
aranybottal jutalmazta a gyermek Hermészt.23 Hermész a lyrával és a síppal 
eredeti hivatását, a költészet, a zene és a tudomány feltalálójának, művelő
jének és pártfogójának a szerepét Apollónnak adta át, s ezért cserébe kapta 
az aranybot, a caduceus jelképében az isteni - zeuszi és hádeszi - hírnök, 
valamint a kereskedelem, a szerződések, s így a békesség szerzője és meg
tartója hivatását. A Guarino-érmen az aranybot és a lant együttes megjele
nése tehát Hermészt nyilvánvalóan a humanista felfogásnak megfelelően, 
még mindkét szerepében, hivatásában állítja elénk, mégpedig a földkerekség 
tetejére. Mert nem lehet kétséges, hogy a gömbtest ebben az esetben magát a 
Földet jelenti, jóllehet ilyen ikonográfiai megoldást sem az ókorból, sem a 
középkorból nem ismerünk, a reneszánszban azonban, ritkán bár, de más 
művekben is előfordul. 

A középkorban és reneszánszban egyaránt gyakran jelenik meg Hermész, 
illetőleg és pontosabban Mercurius, mint Bolygó-isten az asztrológiai kézi· 

1936. 104 skk.; RoBERT GRAVAES: A görög mítoszok. Budapest 1970. I. 93- 99; Ho
mérosi Himnuszok Hermészhez, Pánhoz, Dionysoshoz. Devecseri Gábor fordításában, 
KERÉNYI KÁROLY bevezető tanulmányaival, mitológiáról és gyermekistenekről; ERVIN 
PANOFSKY- FRITZ SAxL: Classical Mythology in Medieval Art. Metropolitan Museum 
Studies. Washington 1936. 

22 ANDRÉ CHASTEL: Italienische Renaissance. Die Ausbildung der grossen Kunst
zentren in der Zeit von 1460 bis 1500. München 1965. passim; uő.: Arte e Umanesimo 
a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico. Torino 1964. passim; HANs GEBHART: 
Gemmen und Kameen. Berlin 1922. 132-33; H. B. WALTERS: Catalogue of the 
engraved Gems and Cameos Greek Etruscan and Roman in the British Museum. 
London 1926. 

23 Vö. 21. sz. jegyzet. 

272 

ratokban, falképeken, s elvétve domborműveken is. A korai reneszánsz 
művészetben alkalmasint a legkorábbi Merkur-bolygótrionfo a Tempio 
Malatestiano minden bizonnyal éppen Matteo de' Pasti által faragott dom
borműve. Ugyancsak bolygó-trionfóként találkozunk Me'rkur alakjával a 
ferrara - velencei ún. Tarocchi del Mantegna és a firenzei Pianeti niello
metszet sorozataiban. A legpompásabb művészi alkotása a ferrarai Palazzo 
Schifanoia freskója. Hasonló képsor díszítette, mint ismeretes, Vitéz János 
esztergomi dolgozószobájának, a Vitéz-stúdiónak a boltmezeit is. Ez utóbbi
ból csak a Mars-, a Saturnus- és a Jupiter-bolygó diadalok töredékei kerültek 
felszínre az 1934-38. évi műemléki feltárásokban. Más helyen részletesen 
bemutatjuk az esztergomi freskóknak a hasonló ferrarai és firenzei ciklusok
hoz való szoros kapcsolódását.24 

Hermész, illetőleg Mercurius alakja azonban nemcsak Bolygó-istenként, 
hanem más jelentéstartalmában is foglalkoztatta a humanista tudósokat, 
írókat és művészeket. Ez alkalommal csak néhány, a Guarino-érem ábrá
zolásával rokon értelmű művészi alkotásra kell figyelmet fordítanunk. 

Andrea Mantegnának a Louvre-ban őrzött Parnasszusán Mercurius szép, 
ifjú testét csupán a bal karját és lágyékát takaró lepel borítja. Lábán szár
nyas saru, jobb kezében hosszú nyelű, szárnyakkal is díszített caduceus van, 
s mellette áll, s feléje fordul a hatalmas szárnyú Pegazus. A lyra-attributum 
és a Pegazus nyilvánvalóan hangsúlyozzák Mercuriusnak azt a tulajdonsá
gát, hogy ő a költészet és zene, valamint a tudomány pártfogója. Érdemes 
megemllteni, h9gy Mercurius ez esetben néinileg magát Mantegnát is 
jelenti, amire találó és jellemző sorokat írt Janus Pannonius is: 

Num te Mercurius divina stirpe creavit? 
Num tibi lac, quamvis virgo, Minerva dedit? 

Nobilis ingenio est, et nobilis arte vetustas, 
Ingenio veteres vincis, et arte, viros.25 . 

Mantegna festménye eredetileg Isabella d'Este mantovai dolgozószobáját 
díszítette. Semmiképpen sem véletlen, hogy Antico (Pier J acopo Alari 
Buonacolsi) Mercuriót ábrázoló bronzszobra, amely a bécsi Kunsthistorisches 
Museumban van, ugyancsak Isabella d'Este részére készült. Erről tanúskodik 
Isabella d'Este 1550 körül készült leltári bejegyzése: „Mercurio, che insegna 
a leggere a Cupido". Ennek a 41 cm magas bronzszobrocskának két repli
káját is ismerjük, egyik a firenzei Museo N azionaléban, a másik a modenai 
Museo Estensében. Mantegna és Antico művei arról tanúskodnak, hogy a 
Guarino és Leonello d'Este idejében, Ferrara humanista légkörében kialakult 
antikvitás- és azon belül Hermész- és Héraklész-kultusz hosszú időn át 
tovább élt az Este-udvarban. 

24 NAGY ZOLTÁN: A Nap diadala a Mátyás Kálvária talapzatán. Filológiai Köz
löny 1968. 436-60; uő.: Ricerche cosmologiche nella corte umanistica di Giovanni 
Vitéz. Rapporti veneto-ungheresi nell'epoca del Rinascimento. Budapest 1975. 

25 Janus Pannonius: Laus Andreae Mantegnae, pictoris Patavini. V. KovÁcs S.: 
Janus Pannonius munkái latinul és magyarul. Budapest 1972. 250. 1. 17-20. sor. 
Az idézetre Mantegna mercuriusi voltát illetően már BALOGH JoLÁN felhívta a fi
gyelmemet: Mantegna magyar vonatkozású portréi. Századok 1925. 250. 
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Antico szobra arra az ókori márványszoborra vezethető vissza, amely III. 
Gyula pápa ajándékaként jutott 1553-ban Cosimo Medici herceg birtokába, 
s amelyet jelenleg az Uffizi őriz. Antico azonban nagyon szabadon követi, 
s lényegesn újjá alkotja az előképet. Az ifjú Hermész teljesen meztelenül 
áll, fején sima, szárnyak nélküli, sisakszerű kalap. Lábain sem saru, sem 
szárnyak nincsenek. Jobb karjával egyszerű, faágat utánzó botra támasz
kodik, amelynek hajtásait lenyesték. A caduceusnak ez a minden mellék
letét nélkülöző átalakítása arra enged következtetni, hogy miként Matteo de' 
Pasti, úgy Antico sem tartotta fontosnak az attributumok hagyományos 
alkalmazását.26 

Minden hermészi attributumot nélkülöz Giovanni Francesco Rustici 
firenzei szobrásznak, Verrocchio és Leonardo tanítványának bronz 
Mercuriusa. A szinte még gyermekien ifjú Hermész teljesen meztelenül, 
szinte repülő helyzetben jobb lábával támaszkodik az alatta levő, nyilván
valóan a Földet megjelenítő gömbtalpazatra. Vasari közli Rusticiről írt 
é~et:ajzában, h?gy Giulio de', ~e~~i bíboros bízta meg Rusticit 1515-ben egy 
kicsmy Mercur10-szobor elkesz1tesevel. A szobor rendeltetése Vasari leírása 
szerint az, hogy a Palazzo Medici udvarának fontanáját díszítse: „ ... il 
Mercu.rio di _bronzo alto circ.a un braccio, che e nudo sopra una 
palla m alto di vola: al quale mise fra le mani un instrumento che e fatto, 
dal~'acqu~ che. egli versa in a~to, girare ... ". Tulajdonosa, Henry Harris, 
maJd pedig Middeldorf azonositotta a szobrot Rustici alkotásával.27 

A XVI. század elején készült Rustici-szobor három összetevő eleme a 
szökőkút, a föl~gömb, s a meztelen Mercurio alak, ugyanúgy, mint Matteo 
d~' .~a,sti <:-uarmo,-é~mén~k hátoldali do~borművű képe. A Medici-palota 
kutJarol n_iar ~em allíthatJuk, hogy humamsta gondolati tartalom kifejezése 
lenne a szandeka, de nem lehetetlen, hogy ez a korai kompozíció esetleg 
mégis éppen a Guarino-érem hatására vezethető vissza. 

Guarino magában testesíti meg a klasszikus, görög és római tudományok, 
a költészet és a művészetek újra felfedezőjét, művelőjét, valamint mindezek 
tanítóját s hirdetőjét. Tanítványai, tudósok, költők és művészek hosszú 
évtizedekre nyúló működése alatt elvitték tanítását az akkori műv~lt világ, 
Európa minden részébe, a „jeges Dunáig" éppen úgy, mint a Visztula és a 
Temze partjaiig. A tanítványok és követők többszörösen elmondták és meg
írták Guarino mesternek ezt a rendkívül áldásos szerepét. Idézzük fel erre 
vonatkozóan Janus Pannoniusnak számunkra leginkább kedves, de Guari
nónak a humanizmus kialakításában, a görög és római hagyományok feltá
rásá.ban és terjesztésében betöltött szerepe szempontjából nagyon tanulságos 
sorait: 

26 G. CONSTABLE: Mantegna and Humanism in the Fifteenth Century Italy. New· 
castlejTyne 1937; E. WrnD: Mantegna's Parnassus. The Art Bulletin 1949; E. H. 
GoMBRICH: An.Interpretation o~ Mantegna's Parnassus . .Tournal of the Warburg and 
Courtau}-d ll_ist1tute_s 1963; V. TATRAI: Osservazioni circa due allegorie del Mantegna. 
Acta HlStonae Artmm (Budapest) XVIII (1972) 233-50. 

27 Kunsthistorisches Museum, Wien. Katalog der Sammlung für Plastik und Kunst
~ewerbe. II. Teil, Renaissance. Wien 1966. 15. l. No. 201. Merkur. Tafel 21. Vonatkozó 
irodalommal; .Jo_HN PoPE-fuNNESSY: Italian High Renaissance and Barock Sculp
ture, I-III.Pha1don, London 1963. Catalogue Volume 43 és Plate Volume 40· Mm
DELDORF: New Attributions to G. F. Rustici. Burlington Magazin 1935. 71-8i. 
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Salve, magne parens, cunctis decus addite saeclis, 
Optime doctorum, doctissime, salve bonorum ! 
Salve, instaurator Latiae, revocator Achivae 
Pallados ! Ipsa tuis titulis Euandria mater 
Cesserit, Arcadio vates afflata Lyceo; 
Illa bis octonas Latio intulit hospita formas. 
Quas quondam Tyrius Graiis monstraverat exul: 
Tu quiquid veterum dederat sollertia patrum, 
Reddis et in lucem longa e caligine promis, 
Qui nisi prostratas relevasses funditas artes, 
Priscorum vanus stret labor.28 

Ami pedig Guarinónak mercuriusi eredetét és voltát illeti, arról ugyancsak 
Janus Pannonius tesz szép vallomást: 

Reddere Romana Danaum gravitate leporem 
Dicere vel nexa pedibus voce soluta, 
Quae duo vix unquam tribuit caducifer uni.29 

A humanista tudós és nevelő markáns profilú arcképe mögött, az érem 
hátoldalán a maga legmélyebb emberi tulajdonságában és magatartásában, 
a legtisztább hagyományforrásokból táplálkozó hivatásában, hermészi
mercuriusi voltában s méghozzá annak eredeti jelentése szerint - áll az 
utókor előtt, a magas kora ellenére is mindenkor ifjú Veronai Guarino. 

* 
Az elégiák, epigrammák és levelek, amelyeket J anus Vitézhez írt, vagy 

amelyekben megemlékezik róla, azt is megmutatják, hogy ő is részese, 
sőt előmozdítója volt nagybátyja tudományos, humanista törekvéseinek, 
s nemcsak figyelemmel kísérte építészeti és művészeti alkotásait, hanem 
azok előkészítésében, gondolati felépítésében és művészi-formai meg
valósításában maga is közreműködött. 

Vitéz János esztergomi érsekké t ételének jelentőségét a kortársak, külö
nösen a humanisták, magyarok és külföldiek egyaránt felismerték, sőt hang
súlyozták is. Janus Pannonius pedig, mindenkit túlszárnyalva, kitörő öröm
mel szólítja fel a „zöldkoszorús Múzsákat" , s magát Kalliopét, hogy zeng
jenek vidám dalt, s hirdessék a földtől a csillagokig, hogy a király és Róma 
kegye a „legfőbb érseki székbe" ültette Jánost, a váradi püspököt: 

Pangite Laurigerae laetum Paeana sorores, 
Festius et solito Calliopea sonet. 

Metropolitanae supremum sedis honorem 
Dat Princeps domino, dat pia Roma meo. 

2s Janus Pannonius: Panegyricus in Guarinum Veronensem. Ed. LADISLAUS Ju
HÁSZ. Budapest 1934. 897- 907. sor. 

29 Uo. 770-72. sor. 
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Haec vox per populos immensi transeat orbis: 
Vox haec a terris sidera summa petat. 

Caedat Strigonio Varadinum, Crysius Istro, 
Sit patrum primus, qui modo quartus erat. 3o 

Ujjongó és elragadtatott hangja ellenére sincs semmi túlzás Janus epi
grammájában. Valóban oly nagy jelentőségű esemény volt ez, amelyhez 
hasonlót keveset találunk az esztergomi érsekségnek alkotó egyéniségekben 
egyáltalán nem szűkölködő, a magyarországi művelődés és művészetek 
fejlődésének számos fejezetében oly döntően fontos, gazdag és változatos 
történetében. 

Könyvtára, s levelei révén és politikai szereplése következtében Vitéz 
Jánost már jóval korábban is jól ismerték és nagyra becsülték, s nemcsak 
itthon, hanem külföldön, így Krakkóban, Bécsben éppen úgy, mint Itáliá
ban, Ferrarában, Padovában, de Firenzében és Rómában is. Elég volna 
ennek igazolására csak az ebből az alkalomból keletkezett megnyilatkozáso
kat felidézni, de azok amúgyis közismertek, s messze túllépnék jelen szán
dékunk kereteit. Janus Pannonius dicsőítő, ·himnikus epigrammájánál ma
radva úgy érezzük, hogy abban nem a nagybátyja és fő patrónusa iránti 
hála, hanem az a biztos tudat kap szárnyra, amely előre jól látta, hogy Vitéz 
János ebben a méltóságában és hatalmában mily nagyszerű alkotásokat 
fog létrehozni. Nemcsak érezte, de bizonnyal tudta is, hogy Vitéz János 
már kiérlelt és szervesen felépített programmal foglalta el a „metro
politana" székét. 

Építészeti és művészeti alkotásaira vonatkozó, egyelőre csak részben tisztá
zott és publikált ismereteink, annak ellenére, hogy ezen alkotások legnagyobb 
s talán legszebb része elpusztult, az újabb kutatások nyomán egyre inkább 
arról tanúskodnak, hogy az esztergomi vár építészet- és művészettörténeté
ben a legfényesebb korszak Géza fejedelem és István király, majd III. Béla 
és Jób érsek, valamint Telegdy Csanád után Vitéz János nevéhez fűződik. 
Azt is hozzátehetjük, hogy Vitéz János e vonatkozásban teljesített szerepe 
átfogóbb s valószínűen monumentálisabb is volt még Bakócz Tamásénál is, 
akinek pedig a magyarországi reneszánsz építészet jelenleg is fennálló leg
szebb emlékét, a Bakócz-kápolnát köszönhetjük. Mindinkább nyilvánvaló 
lesz, hogy Esztergom Vitéz János érseksége alatt a humanista tudományos
ság, az antikvitás és a természettudományos gondolkodás, különösen a 
matematika és a csillagászat, az univerzum reálisabb megismerésére irányuló 
kutatások egyik első európai humanista központja, valóságos fellegvára volt. 
És ugyancsak kezdeményező szerepet játszott az építészet s a képző- és 
díszítőművészet reneszánsz formavilágának a meghonosításában és fej
lesztésében is. 

Az esztergomi érseki stallumban, a főkancellári tisztséggel egyetemben, 
az országnak a király után a legnagyobb hatalma került a kezébe, s egyúttal a 
a korábbiaknál jóval nagyobb gazdasági lehetőségek is adódtak számára. 
Vitéz János, ez köztudott dolog, a maga világi és egyházi hatalmát, rendkí-

30 De translatione Joannis Episcopi Varadiensis in Ecclesiam Strigoniensem, 
Epigr. I. 51. 
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vül nagy műveltségét, sokrétű tudományos felkészültségét s minden gazda
sági-anyagi lehetőségét a haza javára, a tudományok és művészetek művelé
sére, így az Academia Istropolitana alapítására és fenntartására, csillagá
szati obszervatóriuma felszerelésére, matematikai és asztronómiai, valamint 
egyéb természettudományos művek kidolgozására és megiratására, könyv
tárának céltudatos fejlesztésére s nagyszabású építészeti és képzőművészeti 
alkotásokra fordította. 31 

* 
Rövid, alig ötévi érseksége (1465- 1472) idején, amiről számos korabeli 

s XVI- XVII. századi hiteles forrás is tájékoztat, felújította és megerősítette 
magát a várat, a székesegyházat több színű mázas cseréppel fedette be, s 
annak északi oldalán külön könyvtártermeket építtetett, az egykori királyi 
palotaépületek dunai oldali részeinek átalakításával és bővítésével pedig 
hatalmas méretű, loggiás és függőkertes reneszánsz palotát és kerek kilátó 
tornyot emeltetett. Az új palota ebédlőtermét a hun és magyar királyok, 
míg a hozzá csatlakozó kápolnát a Szibillák falképeivel díszítette, ablakait 
színes üvegablakokkal látta el. 

Az Árpádok palotájának a lakótornyában, miként ez az 1934- 38. évi 
műemléki feltárás és helyreállítás következtében kiderült, megfestette az 
erények, a szabad művészetek, a bolygók, a zodiákus és a hónapok allegóri
áit ábrázoló falképeket. Ezeket a termeket nevezzük Vitéz-stúdiónak.32 

A Vitéz-stúdióban felszínre került Erény-allegóriákat, a bolygók és a zodi
ákus falfestménytöredékeit nem számítva, Vitéz János építészeti és művé
szeti alkotásaiból alig maradt meg valami: néhány festett, növényi és geo
metriai motívummal, leveles indákkal díszített árkádívtöredék s kisszámú 
kőfaragvány. Az írott források, krónikák és útleírások, valamint a régebbi 
ábrázolások, mint főképp a XVI- XVII. századbeli metszetek, sok mindent 
elmondanak róluk, s ezekből kielemezhető egykori monumentális valójuknak 
- hézagos bár, de így is megkapóan szép - vázlata. 

Esztergomi építkezéseit és művészi alkotásait a legrészletesebben - bár 
ugyancsak tömören és távolról sem teljesen - Mátyás király olasz humanis
ta történetírója, Antonio Bonfini sorolja fel és méltatja. Midőn elbeszéli a 
király elleni összeesküvést és életének más eseményeit is ismerteti, Vitéz 
nagyszabású alkotásairól ezeket mondja: „Vir fuit archiepiscopatui vehe
menter accommodus, quippe qui triclinium iri arce amplissimum erexit, 
prominens vero ante triclinium e rubro marmore ambulacrum cum duplici 
podio et superbissimum extruxit. Ad triclinii caput Sibyllarum sacellum e 

31 NAGY ZOLTÁN: L'arte italiana del Medio Evo in Ungheria. i. h.; u6.: A Nap Dia
dala a Mátyás Kálvária talapzatán. i. h.; u6.: Ricerche cosmologiche nella corte uma
nistica di Giovanni Vitéz. Rapporti veneto-ungheresi nell'epoca del Rinascimento. 
Budapest 1975. 65-93. 

32 GEREVICH TIBOR: A legújabb magyarországi ásatások. Magyar Szemle 1935. 
75-77; LEPOLD ANTAL: Az Esztergomban· föltárt műemlékek ikonográfiája. Kato
likus Szemle 1935. 23-33; u6.: Az esztergomi vár története.- Esztergom Évlapjai -
Annales Strigonienses VIII (1936) No. 1-2; u6.: Vitéz János esztergomi dolgozó
szobája. Szépművészet 1944. 115-19; ZOLTÁN NAGY: Le palais des Arpadiens a 
Esztergom. Nouvelle Revue de Hongrie. Budapest 1935. 58-64; u6.: L'arte italiana 
del Medio Evo in Ungheria. i. h. 

277 



fornicato opere acuminatum statuit, ubi Sibyllas omnes connumerare licet. 
ln triclinio non modo omnes ex ordine Ungarie reges, sed et progenitores 
Scythicos cerner~ erit. It~m caldaria:s frigidariasque cellas et hortum dupli
cem, quem xyst1s excolmt et super10re ambulacro coronavit. Inter utrun
que turr~i:n rotundam pen~s rupem erexit in varia triclinia cubiculaque divi
sam, varns supra specular1bus exornatam, quam neque edicula carere voluit; 
hanc ipse fere semper inhabitavit, quia Dunubio prominens iucundum 
prospectum et hortorum amenitatem afferebat; locus quidem ad philoso
phandum et contemplandum nimis idoneus. Divi Alberti basilicam vitriaria 
tegula, ne igni foret obnoxia, texit tectumque fastigiatum ad imbres nives
que reiiciendas fecit. Bibliothecam quoque utriusque lingue fecundissimam 
dicavit." 33 

Janus Pannoniusnak kezdettől fogva nagy része volt Vitéz János hírének 
és nevének propagálásában. Így, bár nyilvánvaló, hogy Vitéz Jánosról s 
különösen könyvtáráról régebben is tudomást szereztek az olasz humanisták 
s közöttük a firenzeiek is, mégis valószínű, sőt bizonyos, hogy a legjobb és 
legmegbízhatóbb értesüléseket Janustól kapták, egyrészt az 1458-as, más
részt az 1465-ös firenzei tartózkodása során. Vespasiano Bisticci is tudha
tott róla korábban is, sőt valószínűleg már előbb is kapcsolatban állt vele 
de nem vitás, hogy a Vitéz Jánosról írt rövid életrajzában több olyan adat 
van, amely csak részben származhatik Janustól, mivel azok egyes részletei
ről csak a Janusszal való találkozások után értesülhetett, különösen a 
később keletkezett építészeti és művészeti alkotásokról. Éppen ezért 
szükséges, hogy ezekre kiterjesszük figyelmünket. Két olyan tényező is 
található Bisticci Vitéz-életrajzában, amely fontos adalékul szolgál Vi
téz építészeti és művészeti alkotásainak a megítéléséhez és értékeléséhez. 
Ezekről az alkotásokról elmondja, hogy „Aveva questo arcivescovo di 
Strigonia una fortezza ch'era delle belle cose del mondo, fornita be
ni~simo d'ogn~ cosa ~a _difendere, ed avevala fatta murare gran parte 
lm, ed acconmare belliss1me stanze, infra le quali aveva fatta fare una 
degnissima libreria, ed aveva in questa fortezza tutte le sua sustenze ... ". 
Majd pedig így emlékezik róla: „Fecevi andare pittori, scultori, legnajuoli, 
e cosl d'ogni facolta, e quasi d'ogni arte a fine di nobilitare quella patria 
piu che potesse ... ".34 Amikor Janus másodszor járt Firenzében, tehát 
1465 tavaszán, Vitéz még éppenhogy megérkezhetett Esztergomba, és az 
építkezések és művészeti alkotások csak a következő években jöhettek 
létre. Janus azonban ismerhette Vitéz terveit, s azokról már szólhatott 
Bisticci és más olasz humanisták előtt. Hogy valóban mit épített Eszter
gomban, arról azonban másoktól kellett híreket kapnia. Ami a várra vo
natkozó közlését illeti, az bizonyos túlzásokat tartalmaz. Mert, ha úgy hír
lett is, hogy az esztergomi vár, továbbá világi és egyházi épületei a világ 
legszebb dolgai közé tartoznak, akkor is ez nemcsak az ő érdeme, hanem 
azoké a királyoké és főpapoké, akik Vitézt megelőzően már valóban párat-

33 Antoniis de BonfiniS Rerum Ungaricarmn Decades. Ed. FóGEL- IVÁNYI-Ju-
HÁSZ. Budapestini 1941. Tom. IV. Lib. III. 47- 48. . 

34 Vespasiano· Bisj;icci: Vita de Uomini Illustri del Secolo XV - Arcivescovo di 
Strigonia. Közli E. ABEL: Analecta 221- 22. 
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lanul becses, európai jelentőségű építészeti és képzőművészeti alkotásokat 
hoztak itt létre. És ha nem helytálló még az sem, hogy az akkor fennálló épü
letek nagy részét Vitéz emeltette, bizonyos, hogy az ő új építkezései és 
műalkotásai megérdemelték hírüket és megbecsülésüket, amelyeket a lrn
manisták és reneszánsz művészek tápláltak. Hogy Vitéz János festőket, 
szobrászokat s mindenféle más művészeket hívott, illetőleg vitt magával 
Esztergomba, azt már Janus ekkor is jól tudhatta, s Bisticcinek el is mond
hatta, aki ezután e vonatkozásban másoktól is, már mint megtörtént té
nyekről értesülhetett. 

* 
Nemcsak monumentális és gazdagon díszített, de igen nagy kiterjedésű, 

s a termek Bonfini szavait idézve „varia triclinia cubiculaque" és 
„edicula" hosszú sorát magába foglaló építkezéseivel nyilvánvalóan nem
csak pompás alkotásokat akart létrehozni, hanem kétségtelenül az a cél 
is vezette, hogy azokban megfelelő helyet biztosítson az Academia Istropoli
tana részére, .valamint humanista munkatársai, a tudós beszélgetések, 
symposionok számára is. Ez a nem alaptalan feltételezés is alátámasztja, 
azt a meggyőződésünket, hogy Vitéz János eredetileg Esztergomban sze
rette volna a kétségtelenül általa kezdeményezett egyetemet létrehozni. 
E meggyőződés helyessége mellett szól az is, hogy a XV. századi humanista 
írásokban az „Istropolis" megjelölések kivétel nélkül Esztergomra, s 
nem Pozsonyra vonatkoznak. Az egyetemnek Pozsonyban való létrehozása 
Mátyás király szándékai és akarata szerint következett be.35 Valóban, alig-

35 F. XYSTUS ScHIER: Memoria Academiae Istropolitanae seu Posoniensis ... 
(Viennae 1774) úgy véli, hogy az Istropolis nevet Pozsony városa csak az Eszter
gomban alapított és megnyitott egyetem áthelyezése után kapta meg. Schier ezt a 
véleményét Ransanus alább idézett művére alapította. - CSÁSZÁR MIHÁLY (Az Aca
demia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi egyeteme. Pozsony 1914.) Ransanus 
vonatkozó helyének Schier általi magyarázatát tévesnek tartja. - MATHIAS BÉL (No
titia Hungariae novae historico-geografica. Viennae 1735. I. 166) Mátyás király 1468. 
szeptember 28-án Pozsonyban - Histropolim - kiadott oklevelével kapcsolatban 
megjegyzi: „Istud in diplomate prorsus peculiare est, quod Histropolim adpellet 
Posonium: consultone? an scribae adfectatione? ambigo. Eodem nomine, Academia, 
quam J ohannes Vitéz, Archiepiscopus Strigoniensis, parabat instituere, Istropolitana 
adpellari debuerat, nisi eam, fata conditoris, ante obliteravissent, quam celebritatem 
adsequeretur. Meminit ejus, Ladislaus Thuróczi, nuperus scr.iptor: Ad radices montis, 
stabat Academia Istropolitana, a Joanne Vitezio, Archiepiscopo Strigoniensi ... 
instituta. Sed breve illi aevum: elato quippe auctore, ipsa quoque extinta est". - BÉL 
MÁTYÁS az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban őrzött kéziratának Eszter
gomról szóló fejezetében a város középkori nevére (Strigonium) részletes természet
földrajzi és nyelvi magyarázatot ad: „Nevét az Ister és Garam folyóktól kapta, 
ugyanis az utóbbi a vár alatt egy ágyúlövésnyire ömlik be az Ister-be, _vagyis a 
Dunába, amellyel a városra és a várra egyaránt előnyös szögletet alkot . . . Igy tehát 
joggal nevezik Istrogranmnnak ... ". - Hogy a középkori városnév, a Strigonium 
szóösszetétel első tagja valóban a Duna - legalábbis alsó szakaszának - klasszikus 
görög földrajzi elnevezéséből, az „Ister"-ből származik, arra nézve középkori oklevele
ink és egyéb forrásaink bőséges etimológiai magyarázatot és bizonyítékot szolgáltat
nak. A rég_i szerzők szinte egyöntetűen így is magyarázzák Esztergom nevének kelet
kezését. Igy például Reinholtt Lubenau (Beschreibung der Reisen ... [1587].Ed. 
W. SAB.M: Mitteilungen aus der Stadtbibliothek zu Königsberg, IV. 1912. 72. Das 
Sechste Capittel) kifejti: „Die Stadt ist von dem Wasser in zwei Theil getheilet und 
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hogy elfoglalta az esztergomi érseki széket, azonnal hozzá is látott az épít
kezésekhez. Erről számos korabeli, hiteles adat tesz bizonyságot. Így pél
dául Regiomontanus a Tabulae directionum profectionumque ajánlásában, 
méltatva mindenek előtt azt, hogy Vitéz János a maga főkancellári és első 
érseki hatalmát a haza s a tudományok és a művészetek javára fordítja, az 
esztergomi várbeli építkezések és a könyvtár fejlesztésének a legfőbb célját 
mintegy abban jelöli meg, hogy azok is az egyetem céljait szolgálják, mond
ván: „Quantum praeterea et quam perennem curam habeas condendi studii 
generalis conclamatum esse iam pridem arbitror ... ". Tudjuk, hogy Regio
montanus ezt a könyvét Esztergomban 1467-ben írta, s ebből világosan 
következik, hogy az építkezések már jóval régebben megkezdődtek.36 

Vitéz János ebben az időszakban is rendkívül fontos és sokrétű szerepet 
vitt az ország politikai életében, ami már magában véve is igen nagy mér
tékben vette igénybe idejét és energiáját. Az Academia Istropolitana szer
vezése, a tudományos, csillagászati munkálatokban való részvétel, sőt azok 
irányítása, könyvtárának fejlesztése s a nagy építkezések és díszítő munká
latok pedig még fokozottabb tevékenységre késztették. Janus Pannonius 
magasztaló, de ugyanakkor féltő hangon mutatja be az ekkor már öregedő 
humanista főpapnak ezt a fáradhatatlan, szinte lázas tevékenységét a 
János esztergomi érsekhez írt epigrammájában: 

Quo tibi tot duros et luce et nocte labores, 
0 nunquam · curis non agitate pater ?37 

Ezek a sorok vitathatatlanul a főkancellár politikai tevékenységére, a köz
ügyek intézésére is utalnak, de úgy tűnik, hogy Janus ez alkalommal első-

hatt den Nahmen von dem Wasser Gran, latteinisch wirdt sie Strigonium genant. 
Es vermeinen etliche von der Thona und Gran, die Thona, so Danubius, auch Ister 
genandt wirdt, als wolte man sagen Istrigan od. Istriopolis; de die Gran feldt alda aus 
dem Gebirge in die Thona." - Mellőzve a további példák idézését, ez alkalommal 
elegendő, p.a néhány XV. századbeli,· tehát korabeli hum1mista szóhasználatra hivat
kozunk. Igy Janus Pannonius - aki filológiai szempontból is elsőrendűen illetékes 
- a De translatione . . . c. epigrammájában Esztergomot ugyancsak a „Histro" 
névvel illeti. Bartholomaeus Fontius Baptistae Guarino (Epistolarum libri III. ed. 
L. JUHÁsz, Budapest 1931. 10-12) „Florentiae, XIII. Cal. Maii, MCCCCLCCII." 
keltezésű epistolájában a „ ... vir clarissimus, Historigoniae archiepiscopus ... " 
szövegével egyértelműen azt bizonyítja, hogy az Ister Esztergom nevének első tag
jára vonatkozik. - Végül a kérdésben Schier és Császár magyarázatával kapcsolat
ban föntebb már hivatkozott PETRUS RANSANUS: Epitome Rerum Hungaricarum. 
Budae 1754. 45, a „Descriptio Hungariae "e. fejezetben - Komárom megye ismer
tetése után - így ír: „Strigoniensis hunc attingit, dictus a Strigonio totius Hungariae 
Metropoli: quam ab Istro et Grano fluvio, qui urbem praeter labuntur, cognominatum 
nonnulli putant, prima ex Istro detracta litera." Majd pedig (Index III. 65, - Lábat
lan helység ismertetését követően): „Sub quo ad M. XXV. Strigonium, Istropolis 
antiquitus dicta, totius Hungariae praeclara Metropolis, cui praeest hodie Hyppoli
tus Estensis ... ". Ransanus idézett helyei kétségtelenül bizonyítják egyrészt, hogy 
Schier hivatkozása és magyarázata helytálló, másrészt, hogy az Istropolis városnév 
a XV. században, azaz Vitéz János és Mátyás király idejében Esztergomot jelentette. 

36 Reverendissimo in Christo patri et domino Joanni Archiepiscopo Strigoniensi · 
... Joannes Germanus de Regiomonte ... E. ÁBEL: Analecta 169-70. 

37 Ad Ioannem Archiepiscopum Strigoniensem, Epigr. I. 19. 1-2. 
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sorban meg1s inkább az érsek tudományos és művészeti, humanista és 
reneszánsz munkásságára céloz. Határozottan erre utal az epigramma két 
utolsó sora: 

Si sapis, ex aliqua, tuus esto, parte, nec unquam 
Sic aliis vivas, ut tibimet perdas. 38 

Arra vonatkozóan, hogy e korszakában a másokért, a társakért, a tudomá
nyért és művészetért való törődés alkotta fáradhatatlan munkálkodásának 
s célkitűzéseinek középpontját, egyéb hivatkozások mellőzésével elegendő
nek tűnik, ha ugyancsak Janus Pannoniusnak valamivel korábban, 1462-
ben Galeotto Marzióhoz írt levelének Vitéz Jánosra utaló magyarázó mellék
mondatát idézzük: „ ... qui ut scis, propemodum avidior est labori quam 
Vitae ... ".39 E levél szándéka pedig az, hogy Galeottót Magyarországra 
hívja avégből, hogy itten közvetlenül vegyen részt a váradi humanista kör 
munkájában. . 

Vitéz János rendkívül nagy és sokféle elfoglaltságára, politikai, tudo
mányos és művészeti tevékenységére, az esztergomi építkezések nagyságára 
és gyors ütemére· következtethetünk Regiomontanusnak az Esztergomban 
1467-ben írt Tabulae directionum profectionumque ajánlásában e vonatkozás
ban mondottakból: „Ita tamen foris publica curas, ut domi quoque magni
ficentia tua ineffabilis demonstretur, in arce, inquam, Strigoniensi, ad cuius 
restitutionem a.."siduam etsi nullis parcas impensis ... " .40 

* 

Minden bizonnyal ugyanebben az időben keletkezett Janus Pannonius 
Az esztergomi érsek erődítéseiről e. epigrammája: 

Pannonici dum sceptra tenet felicia regni 
Matthias clarum stirpis imitata patrem; 
Condidit hoc pastor loannes nobile septum, 
ln patulo positae ne raperentur oves. 
Pro quibus officiis, superae tu ianitor aulae, 
Sidera, Petre, duci, sidera pange gregi.41 

Az epigramma címéből következik, hogy nyilvánvalóan az esztergomi 
vár erődítményeiről - · „de munitionibus" - van szó. Regiomontanus előbb 
idézett közlése is a várra vonatkozik, a két építészettörténeti adaléknak is 
tekinthető megemlékezés között azonban bizonyos különbség mutatkozik. 
Regiomontanus elsősorban helyreállításról, mégpedig folyamatos restaurá
cióról - „assiduam restitutionem" - beszél, míg Janus Pannonius „con
structis" szóhasználatából elsősorban új építkezésekre kell gondolnunk. Bon-

as Uo. 11-12. sor. 
39 Joannes Episcopus Quinque-ecclesiensis ad Galeottum. TELEKI II. 89-90. 
4o Vö. 36. sz. jegyzet. 
u De munitionibus ab Archiepiscopo Strigoniensi constructis, Epigr. I. 15. 
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fini és az utána következő szerzők értesülései utólagosak, míg Regiomon
tanus és Janus Pannonius nemcsak kortársak, de egyúttal szemtanúk is 
voltak, ezért soraikat és szavaikat különös gonddal kell mérlegelnünk. 
Nem valószínű, hogy Széchy Dénes után elhanyagolt állapotok maradtak 
volna az erődítményen, legfeljebb arra következtethetünk, hogy az általa 
folytatott helyreállítások miként ez a székesegyház esetében is történt , 
illetőleg új építkezések nem fejeződtek be egészen. Regiomontanusnak fel
tétlenül hitelt kell adnunk, s ennek alapján megállapíthatjuk, hogy Vitéz 
János a várfalakon s esetleg azok tornyain, bástyáin is végeztetett helyre
állítási, javítási munkálatokat. Tudjuk azonban, hogy a Bonfini által oly 
sommásan megírt Vitéz-féle építkezések részben a régebbi épületek átalakí
tását, bővítését is jelentették. Ezek az átalakítások oly nagymérvűek voltak, 
hogy Vitéz János építkezéseit valójában és lényegében új alkotásoknak, 
a saját „konstrukciói" -nak tekinthetjük. Hogy ezt Janus is így értelmezhette, 
az kétségtelennek tűnik a „constructis" kifejezésből. Regiomontanus köz
lését részben az erődítmény egészén, illetve annak javításra szoruló részein 
végzett munkálatokra, de csak részben, Janus Pannonius epigrammáját 
pedig egészében elsősorban a vár erődítményébe szorosan beilleszkedő, 
Bonfini által körvonalazott loggiás, függőkertes s hatalmas kerek kilátó 
toronnyal is ellátott új palotára vonatkoztathatjuk. Hozzátehetjük, hogy a 
kerek kilátótorony, amelynek helye a későbbi hadmérnöki helyszínrajzokból 
pontosan megállapítható, mint erős kerek bástya illeszkedett a vár védelmi 
rendszerébe.42 Hogy ezt Janus is így értelmezhette, az kétségtelennek tűnik a 
„constructis" kifejezésből, aminek nem mond ellent az epigramma egyéb, 
építészeti jelentésű szavainak az elemzése sem. A „munitio" elsősorban a 
magyar „erődítmény" szónak a megfelelője, de tágabban a középkori ma
gyar templom-, kastély- és palota-erődítményekre is értelmezhető. A latin 
„munitio" -t azonban ez esetben „arx" -nak, „castellum" -nak, azokon belül 
esetleg „curia"-nak, sőt „palatium"-nak is értelmezhetjük. Pápai-Páriz 
későbbi keletkezésű, de bizonyára régebbi hagyományokat is őrző szó
tára a „munitio"-t az erősség, vár, kastély szavakkal fordítja. Ez a szó 
klasszikus értelmezésének is megfelel, hiszen a castellum kastély végere<l
ményben variánsa a „munitio" vagy „arx" szavaknak. 

A kérdés ilyen részletes elemzése egyébként azért is fontos, mert a műfor
dítások nem így, s nem is egyformán értelme~ték Janus epigrammáját. Az 
építkezés mivoltának megállapítása szempontjából fontos a „septum" szó 
értelmezése is. Weöres Sándor „sánc-öv" -re, Hegedüs István és Geréb László 
viszont ,_,akol" -ra fordítja.43 Ez utóbbi értelmezés elfogadása esetén a 
címben meghatározott „munitio" -val ellentétben elsősorban a temp-

42 Az esztergomi vár és közvetlen környékének térképe 1756-ból. Krey András 
katonai mérnökkari főnök rajza 8 darab részletrajzzal. 49 X 37 cm. Wien, Kriegs
archiv c. v. Gran No. 6. (LEPOLD ANTAL: Esztergom régi látképei. Budapest 1944. 
No. 184. 57.1. - Első ízben közli másolatban VILLÁNYI SZANISZLÓ: Néhány lap Eszter
gom vármegye és város múltjából. Esztergom 1891. 

43 HEGEDÜS ISTVÁN: Janus Pannonius költeményei. Budapest 1938. 182; GERÉB 
LÁSZLÓ: A Duna mellől. Budapesté. n. 81; ·WEÖRES SÁNDOR fordítása: Janus Panno
nius versei (szerk. KARDOS TIBOR). Budapest 1972. 205. 1. és 31. j. 304. 1. 
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lomra, tehát a székesegyházra kellene gondolnunk. A szó használata ugyan 
ezt az értelmezést is megengedi, miként az „irruere in septa ovium" frázis
ban. Első értelmezése azonban bekerített, sánccal fallal körülvett létesít
mény, tehát „arx" vagy „castellum". Weöres Sándor fordítása így a 
szó eredeti jelentése szempontjából kifogástalan. A „munitio" és a „saep
tum" szavak egyébként is gyakran és szorosan kapcsolódnak egymás
hoz, mint például az „urbem munitionibus sepire" szóösszetételben is. 
Figyelemre méltó még az is, hogy a „saeptum" a klasszikus római latinban 
azt a kezdetben fából, majd pedig kőből, márványból épített kerítést, illetve 
falat jelentette, amely a comitia szavazó helyiségét körülvette.44 Hogy 
a klasszikus latin szó ez esetben nagyszabású építkezésre utal, azt 
egyértelműen hangsúlyozza annak „nobile" jelzője is. 

Regiomontanus a vár folyamatos helyreállításáról ír, míg Janus epigram
mája nem folyamatban levő, hanem befejezett építkezésekről szól. A két 
hivatkozás látszólagos ellentmondásából arra következtethetünk, hogy 
Janus epigrammáját a Vitéz-féle épitkezések egy már befejezett s feltehetően 
legszebb részére, az egykori királyi palotához csatlakozó dunai oldal erős
ségeire, a bástyaszerű kilátótoronyra, az emellett elterülő függőkertre, va
lamint a föléjük emelkedő loggiás palotára vonatkoztathatjuk. Így a 
„septum" szónak Janus epigrammájában való előfordulása talán még arra 
is utalhatna, hogy Vitéz János palotájának s hatalmas kerek tornyának a 
helyiségei a humanista összejövetelek, a symposionok céljait is szolgálták. 
A Galeotto által leírt „Esztergomi Symposion" is ezekben a helyiségekben 
történt. Ehhez még hozzávesszük a palotaudvarba nyíló új, vörösmárvány 
kaput, amelynek létezéséről s Vitéz János által való építtetéséről majd az 
alábbiakban számolunk be részletesebben. Regiomontanus szövege -yiszont 
az építkezések egészére, .a várfalak folytonos helyreállítására vonatkozik. 
Éppen ezért nagyon helytálló Kardos Tibornak az a Regiomontanus közlésé
vel kapcsolatban történt megállapítása, hogy Janusnak ez az epigrammája 
legkésőbb 1467-re teendő. Ugyancsak rendkí-vül fontos megállapítása Kardos 
Tibornak az is, hogy „ ... ez a vers monumentális epigramma, oly értelem
ben, hogy valóban egy márványtáblán foglalt helyet a várfalakon, talán a 

44 FRANCiscus PARIZ PAPAI: Dictiones et locutiones latinae, cum ungarica earum 
interpretatione. Leutschoviae, MDCCVII; GYÖRKÖSSY ALAJOS: Latin-magyar szótár. 
Budapest 1960; KOPPÁNY TIBOR kitűnő tanulmányában nyelvtörténeti, valamint 
építészet- és művészettörténeti emlékanyag igen alapos vizsgálatával olyan oklevél
adatokat és azokra támaszkodó megállapításokat közöl, amelyek fenti fejtegetéseimet 
megerősítik. (A castellumtól a kastélyig ." A magyarországi kastélyépítés kezdetei. 
Művészettörténeti Értesítő 4 [1974] 285 - 99.) Megállapítja többek között, hogy a 
XV. században gyakorta használt „kastel", „castel" magyar kifejezés latin meg
felelőjeként nem ritkán használják okleveleink a „castellum" és a „castellum seu for
talitium" avagy a „curia ad modum castelli", a „curia ad modum castri", a „fortali
tium in modum castri" kifejezéseket. Jellemző példaként említhetjük az 1465. évi 
királyi oklevelet, amelyben Pálóczi László engedélyt kapott „Curiam suam in oppido 
pathak ... ad modum Ca~t~i, cum propugnaculis m_unibus fossatis, et aiiys necessi:trYs 
edificys, construere et ed1frcare ... " (296. 1. 105. J.). Ugyanebből az időből, amikor 
Vitéz János a titkos kancellár és Janus Pannonius is az udvar legbensőb'b tagja, még 
jó néhány hasonló példát sorolhatnánk fel. Megjegyezhetjük, hogy ez időben éppen 
Janus Pannoniusé volt a titeli prépost központi torony köré épített erdődi castelluma. 
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főkapu felett.45 A Janus epigrammáját viselő márványtáblát bizonyára nem 
a várfalak valamely külső felületén helyezték el. Gondolhatunk Vitéz János 
új palotájának homlokzatára, esetleg a várfok sziklái mellett emelt, erős 
bástya szerepét is betöltő kerek kilátótoronyra. Mégis valószínűbb az, hogy 
azt valamely fontos bejáratnál, miként Kardos is vélte, díszes főkapun állí
tották fel. Ez pedig nyilvánvalóan csak a palota udvarához nyíló, új, Vitéz 
által létesített díszkapu lehetett. Bonfini leírása a maga szűkszavúságán belül 
ilyen részletről nem tesz említést, s eddig ismert forrásaink sem szolgáltak 
erre vonatkozó adatokkal. 

* 
Hogy az új palotának volt egy közvetlen, díszes kapuja, azt kétségtelenül 

megállapíthatjuk Auer János Ferdinánd Naplójából. 
Auer János Ferdinánd pozsonyi nemes polgár 1663 augusztusában Pár

kánynál esett a törökök fogságába, s ezt követően, augusztus 9 - 12 között 
az esztergomi várban tartották. Innen hajóval Budára, majd Konstantiná
polyba vitték, ahol tizenegy évig raboskodott a Héttoronyban. Német nyel
vű naplója egyike a korszak legbecsesebb történeti forrásairiak.46 

Az esztergomi várban töltött rabsága alatt, a kegyetlen kínlódások elle
nére is olyan építészeti részleteket figyelt meg, s írt le naplójában, amelyek 
ismeretével számos s méghozzá igen fontos vonatkozásban erősíthetjük, 
illetve gazdagíthatjuk a királyi, majd érseki palota elpusztult részeinek 
képzeleti rekonstrukcióját. A rabokat a felvonóhidas kapun át vitték a 
várba, majd: „Von dar so man aufwarts in der Gassen, so gantz mit Quatter
steinen gepflastert, gehet, ein auf beenden Seitten hohe Hausser, hernah 
ein zimliche schöner gepflasterter Platz, auf welchem etlich gross Stück, 
so gegen der Gassen herunter gerichtet sein, stehen. Von dannen gerad 
hinauff kommet man in die Oberburg, welche schier viereckicht, zu welcher 
man durch ein schönes hohes rott Marmor-steinernes Thor eingehet, inwendig 
hat es auf 3 Seitten 4 garn hohe Zimmer, mit hohen engen Fenstern von 
ausgehauenen Quattersteinen, der vorder Theil aber gegen die Thonau, 
allwo der diesem dem Anzeygen nach ein schöner Saal, oder Gebeu mag sein 
gewesen, ist mehrers als halb niedergerissen, und darauf Stük gegen der 
Tonau und der Parkaner Feld zu gepflantzet; auch hat es einen Saall zu 
ebner Erdt, welcher inwendig von Brettern getaffelt, und oben am Boden 
gemalhen, anietzo aber gantz unsauber von allerley Unflat ist; nebens sel
bigen an ist das Gewölb, oder alte Schmitten, in welche sie uns, wie vorhero 
gemeldet worden, zuerst gelegt haben."47 

Az idézett. szövegben említett, kváderkövekkel kirakott utca a felfelé 
haladó kapuszoros, amely a belső - második - kapu után Auer János 
Ferdinánd szemében térnek tűnt fel. Hogy a várba felvezető kapuszoros 
két oldalán, de különösen az északi részen magas épületek emelkedtek, azt a 
régi metszetek is megmutatják. Rendkívül becses számunkra Auer leírásá-

45 Janus Pannonius versei (szerk. KARDOS TIBOR). Budapest 1972. 304. l. 31. j. 
46 Auer János Ferdinánd Naplója 1664. Közzéteszi LUXINICH IMRE. Budapest 

1923. . 
47 AUER: i. m. 114. 
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nak az a részlete, amelyben a Fellegvárról, tehát a királyi, majd érseki 
palotatömbrőlmegállapítja, hogy az csaknem négyszögű volt. Ez a megfigye
lés kétségtelenné teszi, hogy a palotaépületek és -falak mind a négy oldalról 
körülzárták a palot audvart. Ehhez azonban hozzá kell tennünk, hogy a 
keleti oldal épület einek egy része nem az Árpád-korban, hanem jóval később, 
feltehetően éppen Vitéz János, illetőleg Estei Hyppolit idejében keletkeztek . 
Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a palotaudvarba nyíló vörösmárvány 
kaputól északra eső szakaszt az északi oldalt záró ún. „kis román palotáig" 
csak magas fal alkott a . 48 

Nem feladatunk ez alkalommal, hogy Auer János Ferdinánd idézett le
írását s naplójának egyéb utalásait a várpalota építészeti részleteinek és 
művészi kiképzésének a szempontjából elemezzük és értékeljük, mégis cél
szerűnek tűnik, hogy egy-két ponton rámutassunk azokra a megfigyelése
inkre, amelyek a Bonfinitől s más szerzőktől nyert ismereteinket, legalábbis 
a Vitéz János palotájára vonatkozóan kiegészítik. A Bonfini leírásában sze
replő, „triclinium" -nak nevezett dísztermet Auer ugyanúgy „ein schöner 
Saal" -nak nevezi, mint ahogyan azt Meyerpec~ is megjelöli az Esztergomot 
1595. évi állapotában ábrázoló metszetén.49 Uj és rendkívül fontos adat 
számunkra Auer leírásában az a részlet, amely a másik, földszinti, faburko
latú és festett mennyezetű teremre vonatkozik. Ez a t erem pontosan az 
emeleti díszterem alatt volt, ami kitűnik Auernak abból a megjegyzéséből 
is, hogy mellette volt „az előzőekben már említet t boltozatos helyiség" , 
amelyben megérkezésük után elhelyezt ék őket. Ez a helyiség jelenleg is áll, 
benne a rabok odakötözésére szolgáló török kori vaskarikákkal. Bonfini 
leírása szerint Vitéz palotájának a t riclinium elé vörösmárványból „cum 
duplici podio" épített „ambulacrum" -a , tehát loggiája mögött az emeleten 
és a földszinten egyaránt hatalmas, díszes terem húzódott . 

A bemutatot t részletek olyan hatalmas épít észeti és művészeti alkotás 
körvonalait s egyes belső vonásait tárják elénk, amely mélt ó volt arra, hogy 
Janust valóban „monumentális epigrammá"-jának a megírására ihlesse. 
Hogy az Auer János Ferdinánd ált al jellemzett „szép, magas, vörösmárvány 
kapu", tehát a legbelső kaputorony a XV. század alkotása, az kétségtelen, 
és bizonyosra vehetjük, hogy az is Vitéz János alkotásai közé tartozott. E fel
t ételezés alapján tehát igen valószínűnek tűnik, hogy Janus Pannonius epig
rammája a palota eme új kapuján elhelyezett márványtáblát ékesítette. 

* 

Miívészettörténeti szempontból is ugyancsak igen becses számunkra 
Janus Pannonius De tectis per Io. A rchiepiscopum Strigoniensem instauratis 
c. epigrammája (Epigr. I. 359): 

48 NAGY ZOLTÁN: Az Esztergomi Vármúzeum kialakít ásának programja. Múzeumi 
Közlemények 3 (1970) 72- 133. - Vö. K.rey térképe. 1.42. j . 

49 WOLFGANG MEYERPEC.K: Emléklap - cím nélkül - Esztergom 1595. felszabadí
tásáról. Pragae 1595. (Részletesen ismerteti LEPOLD: i. m. 52. sz. 26- 27. l.) 
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ln cathedra Petri, Paulo residente secundo, 
Tertius imperium dum Fridericus habet, 

Haec instauravit Ioannes tecta Sacerdos, 
Funditus obroerat quae prius ignis edax, 

Pro quibus officiis aeternum vivat Olympo, 
Sed postquam in terris vixeiit ille diu. 

Az epigramma mind címében, mind pedig harmadik sorában egyértel
műen tető, fedél (tectis, tecta) helyreállításáról (instauratis, instauravit) 
emlékezik meg. A műfordítások, nyilvánvalóan a történeti tények ismereté
nek vagy mérlegelésének· a hiányában, a „ház újjáépítésé" -nek (Geréb 
László), sőt éppenséggel a „házsorok" (Kurcz Ágnes) helyreállításának, 
újjáépítésének értelmezik a „tectis", illetve „tecta" szavakat. Bár ezek a 
fordítók által alkalmazott tágabb értelmezést (ház, lakóhely) is megenge.
dik,50 mégis ebben az esetben erre nincsen szükség. Közelebb jutunk a 
probléma tisztázásához, ha figyelembe vesszük az epigramma negyedik so
rának magyarázatát, amely szerint az említett épület korábban „pusztító 
tűzvész" áldozata volt. Nagy rombolást végzett a várban az az ostrom is, 
amelyet Ulászló indíttatott Esztergom ellen, miután Széchy Dénes érsek a 
gyermek V. Lászlót megkoronázta, s trónjának megtartását támogatta. A 
várat Széchy Ferenc várkapitány megvédte ugyan, de az ellenséges ágyúk 
lövedékei a Szent Tamás-hegyről erősen megrongálták a vári épületeket, 
közöttük elsősorban a székesegyházat. Széchy Dénes érsek nagy erővel 
látott hozzá a székesegyház újjáépítéséhez. Hogy az ehhez szükséges anya
giakat előteremtse, 1449-ben országos zsinatot hívott össze Esztergomba, 
ami lehetővé tette a Szent Adalbert-katedrális nagyszabású, késő középkori 
megújítását, s· nem kis mértékben bővítését és átalakítását i.s. Ezek az épít
kezések hosszú éveken át folytak, s mint tudjuk, a tetőzet mái nem készült 
el halála előtt.51 Ezt a feladatot utóda, Vitéz János végezte el, amiről Bon
fini közlése is igen tanulságos tájékoztatást ad: „Divi Alberti basilicam 
vitriaria tegula, ne igni foret obnoxia, texit tectumque fastigiatum ad imbres 
nivesque reiiciendas fecit."52 Bonfini igen pontos leírása több szempontból 
is jelentős építészettörténeti adalék. Hiteles közlés ez egyrészt arról, hogy 
Vitéz fejezte be a székesegyház újjáépítését, nevezetesen ő építtette annak 
egészen új tetőzetét . Igen lényeges ebben a közlésben az is, hogy a tetőzetet 
az eső és hó ártalmai ellen magasra emeltette. Nem kétséges, hogy ez a 
tetőszerkezet szokatlan magasságával is magára vonta a figyelmet, s bizo
nyos, hogy ezt a gyakorlatot Vitéz János Erdélyben ismerte meg, s onnan, 
közelebbről Nagyváradról s még inkább Vajdahunyadról hozta magával. 
Más helyen részletesebben rámutathatok arra, hogy nemcsak a tetőépítés 

, 50 GERÉB LÁSZLÓ: A Duna mellől. 82~ „Vitéz János építkezéséről." - KURCZ 
AGNES fordítása: Ianus Pannonius munkái latinul és magyarul (szerk. V. KovÁcs 
SÁNDOR). Budapest 1972. 209: Az épületekről, melyeket János esztergomi érsek állít
tatott helyre. 

51 Vö. a 32. jegyzetünkben közölt fontosabb irodalommal, főképpen LEPOLD ANTAL: 
Az esztergomi vár története. Széchy Dénes építkezéseiről részletesen számol be THu
RÓCZI: Magyar Krónika. Bp. 1957. XXXIII. fejezet. 

52 BONFINI: i. m. i. h. 
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módját, de valójában építőmestereinek s Esztergomban foglalkoztatott 
művészeinek egy részét is Vajdahunyadról hozta át Esztergomba.53 Hasonló
képpen fontos a „ vitriaria tegula" -ra vonatkozó leírása is Bonfininek. 
Ez az első hiteles forrás arra vonatkozóan, hogy tetőzet fedésére hazánkban 
mázas cserepet alkalmaztak. A vajdahunyadi és váradi ásatások során a 
múlt század második felében nagy mennyiségű olyan zöld és sárga mázas 
cserepet találtak, amelyeket kétségtelenül tetőfedésre készítettek és alkal
maztak. Nyilvánvaló, hogy Vitéz e vonatkozásban is az ottani gyakorlatot 
követte, sőt. bizonyos, hogy az ebben a technikában járatos fazekas meste
reket is onnan hozta magával új székhelyére. Ez pedig lényeges tényező a 
XV. század második felében oly rendkívül gazdagon kifejlődött esztergomi 
kerámiaművesség alapvetése s kialakulása szempontjából. Kétségtelen 
dolog, hogy Vitéz János idejében Esztergomban már igen komoly, színes 
és mázas kerámia előállítására alkalmas fazekasműhely működött. A műhely 
nemcsak építészeti kerámiát, tetőcserepet és padlótéglát állított elő, hanem 
magasabb művészi igényeket is kielégítő, figurális díszítésű tárgyakat is.54 

A bazilika újjáépítésének a befejezése tehát nem merült ki egyszerűen a 
tetőzet befedésében. A tetőzetet egészében, ácsszerkezetében és pompás, 
művészi külsejében is Vitéz építtette, s ezzel az itt miként arra Bonfini 
jellemzéséből is következtethetünk még szokatlan módozattal és színes 
mázas cserépfedéssel újszerűt alkotott. Olyan valóban jelentős, s minden 
bizonnyal monumentális és színességében pompás tetőépítkezés volt ez, 
amely méltán vonta magára a kortársak s köztük elsősorban Janus Panno
nius figyelmét. Janus Pannoniust feltehetően nem annyira a templom új
jáépítésének a befejezése, hanem inkább annak újszerű szépsége ihlette 
meg. 

* 
Janus Pannonius eddig ismert költeményeit, amelyekben Vitéz Jánost, 

gazdag könyvtárát és művészeti alkotásait magasztalja, szinte megrázó 
módon szárnyalja felül az újonnan felfedezett Sevillai-kódexben fenn
maradt, s csak a közelmúltban közzétett ... ad Henricum poetam Germa
num 1470 c. ódája.55 Az ismeretlen, ifjú német költőt arra buzdítja Janus, 
hogy ha Vitéz Jánost akarja dicsőíteni, ne hívja segítségül „Apollót és a 
Múzsák szent karát", miként ez szokás, hanem 

53 NAGY ZOLTÁN: Tudomány és művészet Vitéz János humanista udvarában. Kéz
irat. 

54 MÖLLER ISTVÁN: A vajdahunyadi vár építési korszakai. Budapest 1913; PÁL 
VOIT: I codici modensi di Ippolito d'Este. Acta Hístoriae Artium, Budapest 1958; 
uő.: Magyar kerámiatörténeti tanulniányok, I. Kaza György, Estei Hyppolit eszter
gomi kályhása. Művészettörténeti Értesítő 1954. 113-22. - Az esztergomi feltárá
sok XV. századi kerámiaművészeti és egyéb iparművészeti anyaga, néhány kiemelt 
darab bemutatásától eltekintve, egészében még feldolgozatlan. Különösen a kerámia
művészeti emlékanyag érdemel nagy figyelmet. A további kutatások feladata annak a 
megállapítása, hogy ennek az emlékanyagnak mely része származik Vitéz János korá
ból. 

55 HORVÁTH JÁNos: Janus Pannonius ismeretlen versei a Sevillai-kódexben. ItK 
1974. 594-627. Az idézett versrészlet a 610. lapon. Jelenits István fordítása a 618. 
lapon. 
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Cocco rubenti tu modo summa sacrum 
Prescribe nomen pagina 

s akkor majdnemcsak a Múzsa-hadésApollo, hanem maga az eget kormányzó 
Juppiter is lantjának pengetéséhez kezd. Ez így természetes, mert 
hiszen ki lehetne méltóbb erre a dicsőségre, 

Quantam irreprensis noster emeruit parens 
Mentis beate dotibus; 
Fabiis, Metellis, Quinctiis, Catonibus, 
Curiis, Camillis sanctior -
Melioris illos seculi sinceritas 
Virtute fecit preditos -
Iste, iste maior, labe quem nulla inquinat 
Nec ultimi fax temporis, 
Sed sic nitescit improbos inter probus, 
Spinas ut inter lilium, 
Quare superbas parce mirari domos, 
Sacer colit quas pontifex ! 

Ez a csodálatos, fenséges otthon nyilvánvalóan nem más, mint az apa
lota, amelyet Vitéz János, a „sacer ... pontifex" alkotott. És mégis: arra 
hívja fel itten Janus az ifjú poétát, hogy ne ezt a nagyszerű otthont di
csőítse, mert annak alkotója méltó arra is, hogy még sokkal pompásabb 
otthona legyen a „csillagos nagy ég", az „ether igneus". 

A költemény következő soraiban - mintha Galeotto emlékérmének 
Boethius-idézetét, a „Superata tellus sidera donat", 56 bár még középkori, de 
mindenképpen humanista eszméjét öntené a maga költői szavaiba - Janus 
is azt vallja, nyilván önmagára értve is, hogy 

... a ~sillagos nagy ég 

... Tejútján örvend, ki a földi gond 
Béklyóit levetette már. 57 

A De tectis ... c. epigramma utolsó sorához - „ámde csak aztán, hogy 
földön is élt eleget"58 - hasonlóan, ezt az ódáját is ugyanezzel a féltő-sze
rető óhajával zárja: 

Diu tamen tu, si sapis tellus, tene, 
Sortita quod vix es decus; 
Tot pictus astris nec tibi invideat polus 
Sidus (quod semper) unicum ! 

ss G. F. RILL: A Corpus of Italian Medals. London 1930. !. No. 1131. - MELLER 
PÉTER: Mercurius és Hercules találkozása Galeotto emlékérmén. Antik Tanulmányok 
- Studia Antiqua 2 (Budapest 1955) 176. (Separatum); ZOLTÁN NAGY: Ricerche cos
mologiche nella corte umanistica di Giovanni Vitéz. Rapporti veneto-ungheresi nell'e
poca del Rinascimento. Budapest 1975. 87. 

57 Jelenits István fordítása. 
58 Kurcz Ágnes fordítása. 
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1- 2. lVIatteo de' Pasti: Guarino Veronese-érme, elő- és hátoldal 

19 Janus Pannonius 289 



3. Antico: Mercurio, bronz (Bécs, 
Kunsthistorisches Museum) 

4. Rustici: Mercurio, bronz (magántulajdonban) 
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JOZEF IJSEWIJN 

A LATIN NYELVŰ KÖLTÉSZET 
JANUS PANNONIUS KORÁBAN 

A latin nyelvű költészet kétezer éves történetéből néhány különösen 
fontos korszak emelkedik ki ama döntő hatása révén, amelyet az irodalmi 
fejlődés történeti folyamatára gyakorolt.1 Gondolunk itt például a Krisztus 
előtti első század klasszikus korára, a Karoling-reneszánszra és arra az 
időszakra is, amelyben Janus Pannonius élt, és amelynek egyik legkevésbé 
mellőzhető főszereplője volt. 

Valóban, amidőn a XV. század első felének a vége felé a fiatal Pannonius 
megérkezett Ferrarába, a latin költészet éppen egy valóságos és sajátos 
forradalmat élt át. Ez a mélyen szántó változás fokozatosan indult meg 
Itáliában a XIII. század vége táján, amikor olyan emberek, mint a padovai 
Lovato de' Lovati2 elvi alapon akartak hátat fordítani az úgynevezett kö
zépkori versfaragásnak („versificatio" ), hogy szorosabban fölzárkózzanak a 
„veterum vestigia vatum" mögött. Janus Pannonius korában Ferrara és 
néhány más nagy itáliai centrum földjén már eldőlt ez a harc a klasszicizáló 
költészet meg a hagyományos „versificatio" között - az előbbinek a 
javára. De egészen más volt a helyzet az Alpokon túl! Flandriában például 
a „poeta" meg a „versificator" között - legjobb tudomásunk szerint - a 
XV. század közepe előtt egyáltalán nem tettek különbséget.3 És több mint 

1 A latin irodalom t anulmányozása során általában nem veszik tekintetbe azt, 
hogy ez az irodalom évszázadokon át m egszakítatlan folyamatot képezett. Jellemző 
tény, hogy a latin költészetnek - kezdeteitől a legutolsó, XX. századi művelőiig -
nincs még átfogó történeti feldolgozása, ha nem tekintjük A. Baumgartner elavult 
és hiányos vázlatát a „Geschichte der Weltliteratur"-ban, Freiburg/Br. 1900 (új 
nyomása: 1925). 

2 Rövid bibliográfiája: L. PADRIN: L upati de Lupatis ... carmina quaedam ex 
codice Veneto nunc primum edita. N ozze Giusti-Giustiniani, Padova 188 7; C. FoLIGNO: 
Epistole inedite di Lovato de' Lovati e di altri a lui. Studi Medievali 2 (1906-07) 
37-58; R. SABBADINI: Postille alle epistole inedite di Lovato. Uo. 254-62; R. WEISS: 
Lovato Lovati (1241-1309). Italian Studies 6 (1951) 3-28 (Lovato igazából 1238-
ban született!); Gmno BILLANOVICH: „Vet erum vestigia vatum" nei carmi dei preu
manisti Padovani. Italia Medioevale e Umanistica 1 (1958) 155-243; G. PADOAN: 
Dante di fronte all 'umanesimo letterario . Lettere Italiane 17 (1965) 237-57; A. CH. 
MEGAS: 'O neovµainanx01; xvxA.o, T1'J' Maifova' (Lovato Lovat i - Albertino Mussat o) 
xai af •eaywöie, -rov L. A. Seneca. Thessaloniki 1967. 

3 Ime egy font os szöveg, amelyet 1464. július 6-i k elettel írtak Brügge-ben; egy 
részlet Nicasius W eitsnek J ohannes Ondac mesterhez írott leveléből, aki azt hány t a 
neki a szemére, hogy „vates"-nak nevezte magát: „Arrogant iam mihi imponit et 
inanis glorie vanitate tumere me predicat, quia ín finibus versuum et rigmorum a me 
factorum meum nomen cum cognomine exprimo, me vatem idest poetam appellans. 
Sed ultro illi sevo fateor rumusculo me non esse poetam. Absit u t t anta teneor dementia 
ut, quod non sum, me esse fateri ausim aut haberi velim. Esse quidem summopere 
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egy fél évszázaddal később - amikor Itáliában már senki nem törődött a 
„versificatio"-val meg a „dictamina metrica"-val, hanem X. Leó pápasága 
alatt a humanista költészet virágzott - Északon még mindig égetően aktu
ális volt a középkor elleni harc, amint az „Epistolae obscurorum virorum" 
vagy a németalföldi Petrus Montanus 1529-ben Strasbourgban publikált 
szatíragyűjteménye bizonyítja, amelyik éppen egy De discrimine inter 
divinum poetam et versificatorem című darabbal kezdődik.4 

Mindazonáltal eme szembenállás a humanista „poesis" és a középkori 
„versificatio" között nem kizárólagos ellentét a XV. századi költészet terü
letén. 1425 körül indult meg ~á.nában ~gy tisgtfo pmfá.n, ei:otikus és 
po án kodó költészet: a Panormita Herma hroditusa, Marrasio Angeline
uma és Piccolomini Oynthiája mintegy első rnö ei a v1 i Kó1teszet 

~mta;k, amelyet azután rendkívu1 hosszú, termékeny és egész Európára 
kiterjedő évszak fog követni.5 De meglehetős gyorsasággal kibontakozott egy 
keresztény-moralizáló ellenhatás, amely - bár elszorítania az erotikus vénát 
nem sikerült heves polémiákat kavart föl és kivirágoztatott egy hasonlóan 
gazdag keresztény humanista költészetet - talán nem is annyira Itáliában, 
mint inkább másutt, például a német államokban. Abban a pillanatban, 
hogy a francia Pléiade költői elkezdték utánozni Pontano, Marullo s mások 
szerelmeit, az öreg Budé De transitu Hellenismi ad Christianismitm6 című 
művében súlyos fenyegetéssel illette az olaszok szabados költészetét: „eius
modi vaniloquentia auribus circumcisis atque evangelicis putida est!" 

Ez tehát nagy vonásokban a XV. század latin költészetének a képe. Most 
szeretnők finomítani e vonásokat, hogy helyesebben értékelhessük európai 
szempontból Pannonius költői művét. 

A humanista és a középkori költészet szembeállítása, melyre első helyen 
utaltunk, több volt a költők egyszerű vitájánál: két filozófia összecsapása 
volt; az egyik oldalon állott a skolasztikus kultúra filozófiája, a másik olda
lon az, amelyik a „millennium tenebrarum" után a „remeatio ad Romae 
purum priscumque iubar" követelésével lépett föl, vagy nyelvi síkon 
tekintve: az úgynevezett párizsi vagy gótikus latin összecsapása a valódi 
római latinnal. Minthogy a skolasztika világának a szószólói gyakran láttak 

optarem et pro viribus, ut forem, ni annorum tot obstarent curricula, studerem. Verum 
equidem est me in nonnullis inseruisse versiculis terminum illum vate, non tamen pro 
poeta, cum se convertibiliter habeat persepius cum illo termino versifico seu versifi
catore." Lásd: G. G. MEERSSEMAN: L'épistolaire de Jean van der Veren et le début de 
l'umanisme en Flandrie. Humanistica Lovaniensia 19 (1970) 119-200: Ep. XXVI. 
9 (172. l.) Egy másik olyan író, aki „versificator"-nak nevezte magát ez idő tájt, a 
limbourgi Barthalomaeus Tungrensis (másik nevén: Bartholomaeus Leodiensis) 
volt; lásd: P. e. BOEREN: T we Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute. Den 
Haag (L'Aia) 1968. 149: Supplicatio bartholomei versificatoris. 

4 A németalföldi Petrus Montanus ('s Heerenberg, kb. 1468 - Alkmaar, 1507), 
Deventerben Alexander Hegius tanítványa, a nijmegeni, alkmaari és amersfoorti 
latin iskolák rektora, legalább 11 szatírát publikált 6 kiadásban. Lásd: J. PRINSEN: 
Petrus Montanus. Nijhoff's Bijdragen 3 (1903) 113- 47; Nieuw Nederlandsch Biogra
fisch Woordenboek, III. 1914. col. 878- 79. 

s Rövid bibliográfiája: F. ARNALDI stb.: Poeti latini del Quattrocento. Milano
Napoli 1964; G. PAPARELLI: Enea Silvio Piccolomini poeta d'amore. Helicon 4 (1964) 
252-60. 

s G. BuDAEUS: De Transitu . .. Parisiis 15:35. Liber II, f. 86'. 
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az „újlatinban" halálos fenyegetést a keresztény hitre nézve, a szembenálló 
fél számára pedig a skolasztikus latin volt a legsötétebb obskurantizmus 
szimbóluma: könnyen megértjük, hogy miért estek egymásnak oly nagy 
gyűlölettel, főként az Alpokon túli országokban; hasonlóképpen megértjük 
az iskolák és humanista körök ifjonti lelkesedését is az új költészet iránt: 
hiszen ez valóban azt az érzést támasztotta, mintha az élet egésze születnék 
újjá és újulnék meg. 

Ám elhibázott dolog lenne úgy mutatni be a két tábort, mint két tökéle
tesen elkülönült csoportosulást; az új költői eszmék lépésről lépésre beszü
remkedtek a verselés hagyományos területére. Világosan látjuk ezt annak az 
irodalmi műfajnak a fejlődésében, amely szemlátomást a legtovább volt 
hivatott megmaradni a középkori csapásokon: az egyházi himnusz fejlődé
sében. És valóban, az egész XV. század folyamán találunk még olyan költő
ket, akik olykor nem is átlagos tehetséggel követik a középkori himnusz
költészet csodálatos hagyományát. Gondolunk itt a Rajna vidéki Dionisius 
Carthusianusra (megh. 1471), Franciaországban Joannes Tisserantra (megh. 
1494) és Joannes Mauburnusra (megh. 1503), de olyan olaszokra is, mint az a 
bizonyos Bernardino dei Busti (megh. 1500), a Jézus szent nevére írott offi
cium szerzője. De ugyanakkor már a XV. század elején írtak himnuszokat 
klasszikus, elsősorban szapphói strófákban, főként, de nem kizárólag Itália 
területén. Az ilyen himnuszok első szerzői között találjuk a szerzetes Matteo 

. Rontót (megh. 1443), aki a Divina Oommediát is lefordította hexameterek
ben, továbbá Kapisztrán Szent Jánost (megh. 1456) és Marziale Auribello 
domonkos rendi generálist (megh. 1473), aki 1455 táján ilyen officiumot írt 
Ferrer Szent Vince tiszteletére .. Itálián kívül a francia Gerson (megh. 1429) 
egyik költeménye hívja föl magára a figyelmet. Ouy kutatásaiból tudjuk, 
hogy a későbbi teológus még fiatalemberként közvetlenül követte az itáliai 
humanista irodalom első kísérleteit, s maga is költött eklogát Petrarca pél
dája nyomán. Másfelől azonban igaz az is, hogy ennek az írónak a további 
fejlődése nem ezen a vágányon haladt. Mint annyian mások az Alpokon 
túl, a teológia felé fordult. A költészet területén egy tucatnyi himnusza 
érdekel most bennünket, amelyeket többségükben Szent József tiszteletére 
írt, s egynek a kivételével valamennyit a legszebb hagyományos stílusban. 
A kivétel egy Dictamen de Sancto Ludovico, amely - bár a címében ott van 
a tipikusan késő középkori „dictamen" szó - megdöbbent bennünket 
valóban meglepő metrikus formájával: noha nem mentes a verstani hibák
tól, strófáinak mindegyike négy choriambikµs katalektikus tetrameterből 
( - - / - u u - / - u u - / !;! ) és egy adoniszi sorból ( - u u / - !;!) áll; 
tehát egy nagyon ritka klasszikus szerkezetből, amely a XV. és XVI. század 
néhány humanistájának kedves, metrikus kísérletét juttatja eszünkbe.7 

7 Mindezekre a szerzőkre vonatkozólag J. SzövÉRFFY n élkülözhetetlen könyvéhez 
utaljuk az olvasót: Die Annalen der Lateinischen Hymnendicht ung (különösképp II. 
Berlin 1965. 369 skk.). Sajnos a szerző - amint gyakorta megesik ez más korszak 
szakembereivel - kevéssé érti meg a humanista költészetet, s abban szinte kizárólag 
a középkor eszméinek elárulását látja. A római, a középkori és a humanista költészet
nek külön-külön megvannak a maga erényei és hibái; de együttesen egy kivételesen 
gazdag irodalmi hagyományt alkotnak. Azt szeretnők, ha ennek az irodalomnak a 
kutatása végre megszabadulhatna bizonyos XIX. századi előítéletektől ! 
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Nem lenne nehéz szaporítani a késő középkori költészetből vett példákat, 
amely olykor a humanista szellem befolyása alá került, egészen a XV. szá
zad végéig, sőt később is. Itt csak az a fontos, hogy Pannonius korában még 
két költészeti kategória élt egymás mellett Itáliában. De - és ez még íon
tosabb és döntőbb Pannonius fejlődésére - a nagy kulturális központokban 
Milánótól Velencéig, Firenzétől Nápolyig a legtekintélyesebb udvarokban és 
iskolákban már túlsúlyba került a humanista költészet. Mindenesetre a XV. 
század vége felé egy Forliból való költő, Fausto Andrelini, nem találván 
többé Itáliában olyan mecénást, aki őt marasztani képes lett volna, és 
kivándorolván Franciaországba, úgy tekintett erre a korszakra, mint a 
humanista költők aranykorára. A Livia seu Amores második könyvének első 
elégiájában (Pá~·izsban jelentette meg 1490-ben) rosszul leplezett melankó
liával énekelte: 

35 

40 

Pigra quid Ausoniis frustra teris otia campis, 
Immemor a saeculi, Fauste poeta, tui ? 

Nunc nova Sforciadae, generosaque corda Philippi, 
Nunc dux Montano-Feltrius orbe vacat. 

Alphonso pannosa caret tutore Camena, 
Munificusque sui Borsius aeris abest. 

Pontificis praelarga Pii clementia cessit 
Et virtus, Quinto deficiente, iacet. 

Nec nomen, Gonzage, tuum, Lodovice, silebo: 
Heu! qualem amisit Pegasis unda ducem! 8 

Ha tehát hiszünk ennek a PannoniusnM csak kevéssel fiatalabb költőnek, 
akkor Janus rendkívül kedvező pillanatban érkezett meg Itáliába ahhoz, 
hogy a latin költészet iránti természet adta hajlama humanista irányban 
induljon fejlődésnek. Iskolákat, klasszikus könyveket és baráti kört talált 
ott, s ezek osztoztak a klasszikus latin iránti lelkesedésében, mely annyira 
szükséges egy még gyenge és finom tehetség harmónikus kibontakozásához. 
Hogy mennyire fontos volt ez az itáliai környezet, azt magának Pannonius
nak néhány szövege mutatja, valamint kortársáé, a fríziai Rudolgus Agri
coláé, aki szintén tanuló volt a ferrarai Guarino-iskolában. 

Pannonius, már mint pécsi püspök, így írt egyik levelében a narni Gale
otto Marzióhoz,9 barátjához, aki akkor Magyarországon tartózkodott: 
„Postremo suades ut libros mittam. An nondum etiam satis misisse videor? 
Graeci mihi soli restant, Latinos iam omnes abstulistis! ... Testor Musas 
ipsas et lecturum et scripturum me fuisse plurima. Sed iam extortis mihi 
harum rerum subsidiis necessario conticescam et linguam rubigini permit
tam. Nemo iam vestrum a me carmen exspectet, nemi solutam orationem 
desideret, nemo translationes ... Ego deinceps, su Phoebum non possum, 
Martem colam vel rei familiari et agriculturae operam dabo ... "Itt látjuk, 
mennyire fontos egy humanista költő számára a könyvtár. De ugyanilyen 

s A Lívia első kiadását Godelieve Tournoy-Thoen kisasszony készíti elő, irányítá
sunkkal. 

9 Galeottus Martius Narniensis: Epistolae. Ed. L. JUHÁSZ. Róma 1930. Bibliotheca 
Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. 8. 
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fontos volt más költők közvetlen közelsége is, akikkel verseket, kritikákat, 
dicséreteket vagy invektívákat cserélhetett. Hallgassuk csak meg Agricola 
panaszait, amikor visszatért Északra, fríziai szülőföldjére: „Sentio quam 
magnum damnum fecerim litterarum, posteaquam ex ltalia decessi ... Iam 
labi memoria auctorum, iam historiae excidere, iam verborum proprietas, 
copia, decor defluere incipiunt ... " Amint látjuk, szenvedett a könyvek 
hiányától éppen úgy, mint Pannonius. De folytatja: „Versum rarissime 
quidem, sed si tamen facio, non pedes in ordinem, non sonus carminis, 
non spiritus respondet ... Cuius rei, preater alia, haec mihi causa est, quam 
cum aliis magnam credo, tamen mihi maximam esse intelligo: deest enim 
acerrimus mihi studiorum stimulus, exactor eotum et socius; quicum com
municem, in cuius aures ego ut itidem in meas ille deponat quiquid cogitahdo 
invenerit, scribendo effecerit ... "10 

Ez tehát olyan valakinek az ékesen szóló bizonyságtétele, aki jó tíz évig 
élt és tanult Paviában és Ferrarában - 1468 körül érkezett Itáliába - , és 
aki azután visszatérve a hazájába, szinte számkivetve érezte magát. Nem 
elégítette ki néhány többé vagy kevésbé közeli városban egy-egy költőnek 
a jelenléte, mint Fridericus Moormané vagy Maurus da Emdené11 és Rudol
fus Langiusé12 a westfaliai Münsterben, Alexander Hegiusél3 az oberijseli 
Deventerben, Iodocus Beisselius da Aquisgranáé14 a brüsszeli burgund ud
varnál, a szerzetes Adam Jordaensé15 Louvainben. Elküldeni egy versnek 
a másolatát, s azután hetekig vagy hónapokig várni a válaszra vagy egy 
nem túlságosan illetékes kritikára: annyira elcsüggesztő és szegényes dolog 
volt összehasonlítva azzal, amit az olyan humanista környezetben vagy iro
dalmi körben való élet jelentett, amilyen az Estéké16 volt olyan emberek 

10 Rodolphus Agricola: De Inventione dialectica. Lucubrationes, Coloniae 1539 
(anasztatikus utánnyomása: Nieuwkoop 1967), 2a rész, 187. l. (Groningenből, 1580. 
szept. 20-án kelt levél barátjához, Alexander Hegiushoz). Vö. Pannonius „Ad Galeot
tum Narniensem" c. epigrammáját (ed. N. SoP). Zagreb 1951. 262. 

11 H. E. J. M. VAN DER VELDEN: Rodolphus Agricola (Roelof Huusman). Een 
Nederlandsch humanist der vijtfiende eeuw. Leiden é. n. [1911] 124- 26. 

12 Rudolphus von Langen (Everswinkel, kb. 1438 - Münster, 1519. dec. 25.): 
A. PARMET: Rudolf von Langen: Leben und gesammelteGedichte des ersten Münsteri
schen Humanisten. Münster J 869; J. B. NoRDHOFF: Denkwürdigkeiten aus dem Müns
terischen Humanismus. Münster 1874. 2-42; R. L.: Epistolae sex, edidit W. CRECE
LIUS. Elberfeld (Bericht des Gymnasiums) 1876; P. S. ALLEN: Opus Epistolarum D. 
Erasmi, I. (Oxford 1906) 197. I. 45. j.; lásd még: VAN DER VELDEN: i. m. 11. j. 

13 J. IJSEWIJN: Alexander Hegius (t 1498). Invectiva in Modos Significandi. 
Forum for Modern Language Studies 7 (1971) 299- 318. 

14 H. DE VocHT: Jerome de Busleyden, Founder of the Louvain Collegium Trilin
gue. Turnhout 1950. 303-05. Lásd még: Ermolao Barbara: Epistolae ... a cura di 
V. BRANCA. Firenze 1943. II. 136. Prózai és verses műveit tartalmazó gyűjteményé
nek egyik példányát „Rosacea augustissime Cristifere Marie corona" címen (Antwer
pen, kb. 1498) őrzik az antwerpeni Platijn-Moretus Múzeumban. Beissel 1450 körül 
született és 1505 májusában halt meg. 

15 W. LOURDAUX: Moderne Devotie en Christelijk Humanisme. De geschiedenis 
van Sint-Maarten te Leuven van 1433 tot het einde der XVIe eeuw. Leuven 1967. 
A Jordaenstől talált kevés számú epigrammát a „Humanistica Lovaniensia. Journal 
ofNeo-Latin Studies" fogja közölni. Jordaens Brüsszelben született 1449-ben és Aar
schotban halt meg 1494. október 30-án. 

16 E. G. GARDNER: Dukes and Poets in Ferrara. 1905; S. PASQUAZI: Poeti Estensi 
del Rinascimento. Firenze 1966; S. PRETE: Humanismus und Humanisten am Fürs
tenhofe der Este in Ferrara wahrend des XV. Jahrhunderts. Arcadia 2 (1967) 125-38. 
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között, mint Battista Guarino, Lodovico Carbone, a Strozzik, Ripa s oly 
sokan mások. És Pannonius is kétségtelenül megismerte ezeket az érzéseket, 
noha meg kell engednünk, hogy a humanizmus Magyarországon, legalábbis 
az udvarnál, sokkal fejlettebb volt, mint a burgundiai tartományokban. 
„Non iam terra potes barbara dicier" - kiáltott fel örömében Fridericus 
Maurus Agricola visszatértekor - „Vates Frisius, ex finibus Italiae / ducens 
Aonidum choros". Ám Agricola jobban tudta: a latin költészetnek, amely 
Burckhardt szava szerint a humanisták legnagyobb büszkesége volt, Itálián 
kívül nagyon-nagyon kevés művelője akadt, olyan pedig egy sem, aki 
méltó lett volna a költő névre. A helyzet csak a XV. század utolsó évtizedé
ben változott meg, de addigra Agricola is, Pannonius is már meghalt. 

Ennek az ítéletnek a bizonyítására tartsunk röpke szemlét az 1450- 70-es 
évek közötti Európa költői körképében, és nézzük meg, hogy még kit 
lehetett humanista költőként odaállítani az olaszok és Pannonius mellé. 
A szláv világban - az adriai tengerparttól a lengyel síkságig - csak egyet 
találunk, s sebenicói Giorgio Sisgoreót (kb. 1440- 1509), a trieszti Raffaele 
Zovenzoni és néhány más olasz humanista barátját.17 Mivel Velence uralmi 
körébe eső földrajzi területen élt, lehetősége nyílott ugyanazokból az itáliai 
forrásokból meríteni, amelyekből Pannonius tanulta a maga művészetét. 
Az Elegiarum et carmium libri IIJ-t, mint várható is volt, Velencében nyom
tatták ki 1477-ben. - Ami Lengyelországot illeti, meg kell várnunk a szám
űzött toszkánnak, Filippo Callimacónak Krakkóba való megérkezését 1469-
vagy 70-ben és az ő Fannijához írott verseit, mielőtt lassan megszületnék a: 
lengyel humanista költészet.18 

A német kulturális területen sem volt sokkal különb a helyzet. A hatvanas 
évek során Heidelbergben s másutt a költő Peter Luder, aki évekig élt 
Itáliában, az új költészet vezérének tüntette föl magát; diákkörökben 
ért is el bizonyos fokú sikereket igazából eléggé durva verseivel. Másrészt a 
tanítványai, mint például Stephanus Hoest, nem követték őt az új költészet 
útján.19 Csak Agricolával, aki tíz évvel Pannonius után érkezett meg Itáliá
ba, s főleg ennek tanítványaival, közöttük a németalföldi Erasmusszal és a 
germániai Conradus Celtisszel lépünk be valójában a latin költészet humanis
ta korszakába. De néhány területen még sokáig megmarad a „versificatio", 

17 Georgius Sisgoreus Sibiniscencis: Elegiae et Carmina ... convertit N. SoP, ed. 
V. GoRTAN. Zagrabia 1966 (Hrvatski Latinisti 6); V. GoRTAN- VL. VRATOVIÓ: Hrvatski 
Latinisti, I. Zagreb 1969. 115- 50. A horvátországi latinság eme antológiájának álta
lános bevezetője angol fordításban: Humanistica Lovaniensia 20 (1971) 37-68; 
B. ZILIOTTO: Raffaele Zovenzoni. La Vita, I carmi. Trieste 1950. 

18 Philippi Callimachi epigrammatum libri duo, ed. C. F. KUMANIECKI. Varsavia 
1963. Lásd még W. LEONARD GRANT kritikai megjegyzéseit: The Italian in Poland. 
Manuscripta 10 (1966) 28-38 és J. RUYSSCHAERT: A propos des trois premieres gram
maires latines de Pomponio Leto. Scriptorium 15 (1961) 68-75; I. DoMAN-sKI: De 
Philippo Callimacho elegicorum romanorum imitatore. Varsavia 1966. 

19 G. ELLINGER: Geschichte der neulateinischen Literatur, I. B erlin 1929; W. STAM
LER: Die Deutsche Dichtung von der Mystik zum Barock 1400-1600. Stuttgart 1950; 
H. 0. BURGER: Renaissance - Humanismus - Reformation. Deutsche Literatur im 
europaischen Kontext. Bad Homburg 1969; F. BARON: The Beginnings of German 
Humanism: The Life and Work of the Wandering Humanist Peter Luder. Diss. Ber
keley 1966; uő.: Stephan Hoest, Reden und Briefe. München 1971. Luder Guarino 
tanítványa volt Ferrarában. 
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amely - igaz - olykor igen szép, mint a dán Martinus Borup (kb. 1446-
1526) ama kedves' Carmen vernaléja, amelyet még manapság is énekelnek 
Aarhusban, a költő városában.20 

Nem sokban különbözik a költészet képe az újlatin országokban sem: 
Franciaországban a hamisítatlanul humanista veretű költészet csak néhány 
olasz, mint Filippo Beroaldo és különösen Fausto Andrelini, valamint olyan 
hazai írók, mint az északi Robertus Gaguin és a toulouse-i Bernardus And
reas együttes erőfeszítésének az eredményeképpen fejlődött ki.21 Ezek az 
emberek 1490 körül megváltoztatták Franciaország költői arculatát, s ezért 
a kortársak újítókként ünnepelték őket. Akkorig azok a humanista eszmék, 
amelyek behatoltak Franciaországba Coluccio Salutati és Petrarca idejétől 
fogva22 nem forradalmasították a költészetet. Egy olyan közepes költőnek a 
zajos sikere, mint amilyen Andrelini volt, csak azzal magyarázható meg, 
hogy az abszolút újdonság hatását keltette. - Térjünk át Spanyolországra: 
Itália és Spanyolország eléggé szoros kapcsolatai következtében spanyol 
diákok viszonylag korán eljutottak a humanizmus hazájába. Természetes 
t ehát, hogy találunk közöttük egyeseket, akik képesek voltak tűrhető 
latin versek írására, mint például Alphonsus Hispanus - Campana felté
telezése szerint talán Alfonso di Palencia - a Sigismundiana ad Pium II. 
Pont. Max. című hosszú vers szerzője, amely 1463 elején íródott. De ezek 
igazából nem hagytak jelentős nyomot Spanyolország irodalmi fejlődésé
ben.23 Az ibériai félszigeten, ami Spanyolországot illeti, a latin nyelvű 
humanista irodalom csak Nebrissensis (1441 - 1522) híres grammatikájával, 

20 Itt közöljük. a szövegét, mivel Dánián kívül nehezen hozzáférhető. Kiadta töb
bek közt A. THURA: I dea historiae litterariae Danorum. H amburg 1723. 71-72. 

Carmen vernale 
In vernalis temporis ortu laetabundo 
Dum recessum frigoris nuntiat hirundo. 

Terrae maris nemoris /decus adest deforis/ renoyato mundo; 
Vigor redit corporis /cedit dolor pectoris/ tempore iucundo. 

Terra vernat floribus et nem us virore 
A ves mulcent cantibus et vocis dulcore. 

Aqua tempestatibus /caret, aer imbribus/ dulci plexus rore. 
Sol consumptis nubibus /radiis patentibus/ lucet cum decore. 

0 quam mira gloria, quantum decus Dei ! 
Quant a r esplendent ia suae faciei ! 

A quo ducunt omnia /summa, ima, media / formam speciei: 
Maior haec distantia /quam sít differentia / noctis et diei ! 

21 M. D. MuvAVASU: La poésie néo-lat ine et la Renaissance des lett res antiques en 
France: 1500-1549. Paris 1928; P. JEAN .DILENGE DEST. JosEPH: Robert Gaguen, 
poete et défenseur de l'immuculé e conception. Edition critique des textes originaux 
parus a la fin du XV• siecle. Roma 1960. Andreas (megh. 1521) az angliai VII. H enrik 
udvarának lett udvari költője. Lásd: W. MANN: Lateinische D ichtung in England vom 
Ausgang des Frühhumanismus bis zum Regierungsantritt E lisabeths. Halle/ Saale 
1939. 

22 F. SIMONE: Il Rinascimento francese. Studi e ricerche. Torino 19652 ; Miscellanee 
di studi e ricerche sul Quattrocento fracese, a cura di F. SIMONE. Torino 1966. 

2a A. CAMPANA: Poema antimalatestiana di un umanista Spagnolo per Pio II. Atti 
del Convegno Storico Piccolominiano. Ancone 1965. május 9. (megj. 1967) 189-218. 
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a~ !,ntrodu?tiones latinaeval kez~ődiJr, am~ly 1481-ben jelent meg; Portu
galiaban viszont csak Cataldo Siculonak Lisszabonba való megérkezésével 
a XV. század végén.2! ' 

Yégezetül Anglia is megerősíti azt az általános, ebben az áttekintésben 
sa1nos csak nag~on ~ö~den kif~jthető benyomásunkat: az általunk vizsgált 
k?r~zakban .egyik-~asik tehetseges tanuló, mint egy Grocin vagy egy Free, 
hibatlan epigrammakat tudott írni; de a humanista költészet valójában 
cs~k a P3:~onius hal~lát követő esztendőben születik meg, mégpedig a 
Szigeten kívül, azaz amikor 1473-ban az angol Robert Flemming Latiumban 
hozzáfogott a IV. Sixtus tiszteletére írott életrajzi költeményének a redak
ciójához, a Lucubrationes Tiburtinaehez.25 
N~zetünk szerint e rövidre szabott európai áttekintés bőséges alapot 

nyú]t annak a következtetésnek a levonására, hogy Janus Pannonius 
Európa földjén a nem itáliai humanista költők élharcosa volt és minden 
joga megvolt annak hivésére, hogy ezt írják majd a sírjára: ' 

Hic situs est Janus, patrium qui parimus ad Istrum 
Duxit laurigeras ex Helicone Deas.26 

Így érthető, hogy Janus latin verselése általában még nem érte el a 
legtehetségesebb itáliai költők - például a Strozzik vagy Landino - válasz
tékos tökélyét és formai változatosságát, de mégis szembetűnő az a tény, 
h?gy ezt a verset akkora eleganciával és könnyedséggel volt képes kidolgoz
m, hogy lelkesedést és általános csodálatot keltett, amint erről bőségesen 
tanúskodik egyebek között az elzászi Beatus Rhenanus27 és Lengyelország 
első humanista költője, Paulus Crosnensis.2s 

2~ A. DA COSTA RAMALHO: Estudos sobre a época do R enascimento. Coimbra 1969. 
. 25 W. F. SCHIRMER: Der Englische Frühhumanismus. Ein B eitrag zur Englischen 

Literaturgeschichte des 15. Jahrhunderts. Tübingen 19632. 
26 De se aegrotante in castris, Eleg. I. 9. 117- 18. sor. (Hivatkozásainkban a Teleki

féle kiadás beosztását követjük.) Luder is ugyanígy írt „Ad Panphilam" e. elégiájában: 

Primus ego in patriam deduxi vertice Musas 
Italico mecum, fonte Guarine tuo ! 

Vö. BURGER: i-, m. (lásd fe~t, 19. j.) 140„ Ez a humanista büszkeség a horatiusi „Exegi 
monum~ntum' go~dolatá1g vezethető vissza; ebben énekelt így a római költő: „Dicar 
. .. /prmceps Aeohum carmen ad Italos/ deduxisse modos ... (Carm. III. 30. 10 és 
13- 14). 

27 A. HORAWITZ und K. HARTFELDER: Briefwechsel des Beatus Rhenanus (Leipzig 
1886 =utánnyomása: Nieuwkoop 1966) 116-17 (ep. 72, Bázel, 1518. július 15.): 
„Guarinus ille Veronensis . .. e tam numeroso discipulorum grege, qui undiquaque 
eo confluxerant, hunc tamen nactus est, cui Musae feliciter aspirarint et qui in car
mine valuerit, Janum inquam Pannonium." 

28 Pauli Crosnensis Rutheni Carmina, ed. MARIA ÜYTOWSKA. Varsavia 1962. 168 : 
„ venit . . . in manus m eas opusculum Ioannis Pannonii, Quinque-ecclesiarum olim 
antistitis, quem omnibus veluti polyhistora saeculi nostri prudentissimis, integerrimis 
scientissimisque facile praeponendum contenderim . . . Panegyricum quendam de 
laudibus Baptistae Guarini Veronensis praeceptoris sui condidit . . . carmine terso, 
eleganti, luculento, perfecto et camenali suaviloquentia ... Ad Pannonius etiam ipsos 
humaniores et suaviores migrasse Musas." 
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Dolgozatunk elején rám~tat~unk a hu~anist~ köl~.észe~n-~k. egy m~sik 
problémájára, a világi témak es a kereszteny targykor kozotti elle~t~tre. 
Ez a kontraszt éppoly régi, mint maga a kereszt énység, de a Panormitanak 
és követőinek első erotikus gyűjteményeitől kezdve időszerűbbé vált. Nem 
mehetünk itt bele mélyeb,t>en ennek a vit~nak a ~ö;ténetéb;i , amelynek soha
sem volt végleges megoldasa: a szerelei;i enekes~i es ~t~n ene~~se~ szaJradat
lanul váltogatták és követték egy1!1ast , a latm ko~tesz~t tor~eneten~k a 
folyamán, a kezdetektől egészen a lat~ muzsa XX. sza~a~ uto~o,, meg~~sett 
miívelőiig. Csak arra szorítkozunk t ehat, hogy szembes1tsunk nehany ~ipikus 
szöveget, amelyek lehetővé teszik jobban érték~ln~k ~a~'?s Pai:no~msnak 
Tito Strozzához írott elégiáit: ezekekben ,ugyams - bar J?Val ~ter1edtebb 
megfogalmazásban - fölbukkan a problema. Sok hum~msta eloszeretettel 
művelte az erot ikus és mitologikus költészetet. Nem hián;yoznak azonba~ 
az ellentétes hangok, még Itáliában sem. Így például egy ,bizonyos, bolognai 
Giovanni Garzoni - pár esztendővel idős~bb Pa~o~iusnal ~ ,h~tar?zott?'n 
lebeszél Catullus, Propertius, Tibullus es Martialis olvasasarol, es Vita 
martyrum Valeriani, Tiburtii et Oaeciliae című művé~ek e~ős~avában ezt 
írja: „Quodsi raptos Ganymedes honores aut ~urta I~~s scn~sis~em, nemo 
me peritior, nemo praestantior ha?,eret~r. ~psi eam sibi . .P~?vin~1am d~:po
scant, eos sibi habeant honores .. . 29 Mit valaszol egy kolto az ilyen a1'.l'n: 
latokra ? H allgassuk csak meg a német Conradus Celtist a Quattitor libri 
Amorum előszavában (első publikációjának éve 1502): „Ego adulescentes 
et ingenuos minime a lectione amorum absterrendos ( . .. ) cen~e<;>. Nam cur_n 
inter humanos affectus blandissimus, naturalissimus et potentissimus amons 
sit adulescentibusque multa et varia inventionis, exercitii et ingenii experi
menta suggerat, quis illos honest o ill~ amore, ad. quem nos nat1;1rll: v~cat et 
sollicitat, ludere et iocari non permittat, ad engendasque ammi v:ires et 
arcanas in amore cogitationes prope divinas de amore legere et audire non 
consentiet ?"30 , 

Tito Strozza és Janus Pannonius is váltott néhány költeményt e proble
máról: szabad-é vagy sem a szerelemről énekelni? J~nus e~~"i~ első reagálá
sában eléggé kategorikusan visszautasította az erotikus kolteszetet: 

Cernere amor rectum t e non sinit, ast ego cerno 
Plurima, quem vinctum nulla puella tenet.31 

Janus szerint vannak témák, amelyek sokkal méltóbbak arra, hogy költő 
megénekelje őket: 

Scribere quae valeas sunt plurima praeter amorem, 
Sive nova arrident, sive vetusta placent.32 

29 Bologna, Egyet. Kvt„ ms. 1622, I f. 398r.és.1896. f. 25r (id. szak~sz). . 
30 Conradus Celtis Procutius: Quat tuor hbri Amorum; Germama generahs. 

FELICITAS PINDTER. L!psiae 1934. 3. 
31 Ad T. Strozzam, E leg. II. 8. 11-12. sor. 
32 Uo. 161-62. sor. 

E d . 
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Janus azonban nem elégszik meg egy keresztény értelemben vett morali
zálással; sőt a keresztény költészet lehetősége is csak a passzus végén, e so
rokban bukkan fel: 

· Cum quibus et regem validis cecidisse sub armis 
Pro sacra aeterni relligione Dei. 33 

Janus szerint a költőnek súlyos, azaz történeti témákat kell megéne
kelnie,. mert őneki nem az e:kölcs, ,ha?em a hírnév a fontos. Tudjuk is, 
mennyit adott Janus Pannomus a hírnevre ! Ő írta ugyanahhoz a Strozzá
hoz: 

Vivus apud vivos memorabile nomen habebo; 
Mortuus a sera posteritate legar !34 

A tisztán morális szempontoknak ez a hiánya ad arra magyarázatot, 
ho~y_nem sokkal később. a költő könnyen engedett Strozza véleményének, 
aki ramutatott a szerelmi költészet összes értékeire: 

Dis~ipulum teneri iam me profitebor Amoris, 
Si tam facundos efficit ille sonos. 35 

Így érkezik el arra a költői területre, amelyet Petrarcától Sannazaróig, 
P<?ntanótól Janus Secundusig, Polizianótól Celtisig és oly sok másokig 
mmdei:i nagy humanista költő annyira ke.dvelt. És e ponton meg kell állnunk. 
Reméljük, hogy nagy vonalakban kijelöltük Pannoniusnak, a latin költőnek 
a helyét az európai és az általános humanista körképben. Janus Pannonius 
szavaival mentegetőzve zárjuk sorainkat: 

Ipse ego contineo conantem erumpere vocem, 
Ne qua blandiri me tibi parte putes.36 

33 Uo. 190-91. sor. 
34 Ad T. Strozzam, Eleg. II. 6. 33-34. sor. 
35 Iani Pannonii responsio, Eleg. II. 10. 31-32. sor. 
38 Uo. 39-40. sor. 
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JOSEF HAMM 

MAGYARORSZÁG AZ ÉSZAK-ITÁLIAI KÖZTUDATBAN 

JANUS PANNONIUS KORÁBAN 

(Adalékok Janus Pannonius nevének m egfejtéséhez) 

Mint ismeretes Janus Pannonius tizenhárom éves koráig szűkebb és 
tágabb szülőföldjén - hazájában - élt, majd Itáliába ment, ahol kezdetben 
Ferrarában később Padovában tanult. Arra, hogy itt kik voltak a társai, 
ismerősei .'._ közvetve - epigrammáiból, elégiáiból, leveleiből és e~yéb 
műveiből' következtethetünk.1 Hogy kik voltak azok a hölgyek, akikkel 
alkalomadtán barátságot kötött, t~lán job.b volna ~em ,~utatni. I~áliában 
a gáláns kor már jóval Pietro Aretmo Regionamenti3e elott kezdetet vette. 

Arra a kérdésre, hogy voltak-e Padovába~ t~nuló honfitársa~ :-- Ga:~zda 
Péteren kívül - alig mondhatunk valami bizonyosat. Marsilius F10mus 
Florentinus Plató~ Lakoma, avagy beszélgetés a szerelemről2 című munkájá
hoz pergamenre írott, díszes kiál!ítá~ú kommentárjáb.a;n -; ame~rel Panno
niusunkat tisztelte meg , Garazdat ahogy az aJanlasban ir3a, „plat~
nica ad platonicum: Ama~oria ad amantissi~~lll:"„- egyszer~en és tá~gyi
lagosan „vir doctus et utrmsq~e.no~trum familiaris -nak n,evezi. - Garazda 
műveinek nyoma veszett; na~3a~nkig lapp.a1!ganak; l~h~tseg.es, .~~.gy v~lahol 
a Marciana vagy a Laurenziana katalogizalatlan keziratai kozott varnak 
rendületlenül a buzgó kutatóra, aki majd napfényre hozza őket. - Janus 
jóval későbbi - pécsi püspöksége idején kelt - lev~lezé,s~~ől láthatjuk, 
hogy élénk kapcsolatba~ állt ne~csak Eszterg?n:imal es Itahaval, hanem a 
délnyugati területekkel is egeszen Dubrovmkig. 

Itáliai tartózkodása, tanulmányi évei alatt változtat ta nevé~ J ohannes
ből Johannis-ból (ebből fejlődött a horvátoknál a XIV- XV. szazadban az 
Iva~is alak) Janus-ra; és ezt 130. epigra~májában azzal. magy3:ráz.za, l~~gy 
őt erre akaratán kívül, vagy akarataellenere - „compuht [me]mvitum -
a szőke Thalia bírta rá, amikor az aoni tóban megfürösztötte. A Janus 
névben hosszú ideig a bibliai Johannes humanista változatát, helyettesítését 
látták. Ma már tudjuk, hogy ez nem volt szükségképJ?en ~gy: mivel a J_anus 
Észak-Itáliában Janus-ként , vagy Janus-nak hangzik, es nem Janus-nak 
(kemény, dentális-frikatív?' s-sel), é~. .ebből következően - . a Janus a 
magyar János név olaszos1tott forma3a is leh~tett. Az~, h?gy itt ,ner;i egy 

a fiatalemberben felötlő és nyomban meg is valósulo valtoztatasrol van 
szó - már az is bizonyítja, hogy ő maga tájékoztat róla a 130. epigr.ammában, 
s hogy a 136.-ban, a tanítójára és barátjára, az idősebb Guarmóra írott 

1 A Teleki-féle kiadást használtam (Iani Pannonii Poiimata, pars prin1a; Iani 
Pannonii opusculorum pars altera. Traiecti. ad RJ:ie~um 1784. , , . 

2 Az Osztrák Nemzeti Könyvtár (Nat 10nalb1bhothek), Becs, kezirata, 24 72. sz. 
jelzet. 
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epitáfium található (Guarino 1460-ban, tehát két évvel Janus Pannóniába 
való visszatérte után halt meg). Ellenvetésként megemlíthető, hogy a Teleki
féle kiadás epigrammáinak sorrendje nem kronologikus (így pl. a 136. és a 
177. epigramma besorolása). Ennél nyomatékosabbnak látszik egy másik 
bizonyíték, amelyet a velencei Donado da Lezze Historia Turchesca című 
művében látok.3 

Az említett szerző - 1514-ig terjedő krónikájában - a hírneves hőst, 
Hunyadi Jánost Janus (Capitano valoroso nominato Janus, il magnifico 
Conte Janus, il Capitano famoso Janus stb.) néven nevezi; holott Hunyadira 
nem egészen illenek a 130. epigrammában idézett körülmények. Annak a 
korszaknak a krónikásai nem igen tudnak arról tájékoztatni, hogy Hunyad 
és Nagyszeben ura Thalia és az Aoni tó különös k~gyeltje lett volna. Akár
hogy is lehetett, számunkra most egy a fontos: az, hogy a Janus nevet az 
akkori olaszok nemcsak Janus Pannoniusnak, hanem más, Johannes (ma
gyarul: János) nevűeknek is adományozták. 

A Teleki-kiadás részletes Életrajzában (Vita) - bár csekély számban -
akad néhány olyan megállapítás, amely már túlhaladottnak látszik, így pél
dául az, hogy: „Nemo enim Janum nostrum Vitézium appellavit unquam" 
(Teleki II. 170). A (sevillai) Colombina kézirataiba való betekintés után már 
csupán a nyomatékra vonatkoztatható ennek az érvényessége. Az Életrajz
ban olvash~tó, hogy Pannonius „apud Italos cum degeret, vulgo Ungaretus" 
vagy Ungheretus néven szerepelt. Ebből azt következtették, hogy: „Ex 
quo Ungareti vocabulo facile intelligas, Janum ipsum et fuisse, et voluisse 
Ungarum apud Italos haberi." 

Ha az egyes részleteket mellőzzük, ez az utóbbi átvezet a bennünket 
jelenleg foglalkoztató kérdésfeltevés lényegéhez. Ez pedig a következő
képpen tagolható: 1. a Janus név, amelyet Janus Pannoniusnak adtak, nem 
a klasszikus Janus-ra megy vissza; 2. az -us/-us végződés vagy a) Jan tő
alak, vagy b) az -os végződés latinosítása; 3. ez az utóbbi magyar lehet (ezt 
támogatja: a szlávosított Hoúad Janus, Alapi Janus a XV- XVI. századi 
horvát emlékekben); és 4. csak később lehetett valószínűleg az északabbra 
fekvő Padovában - nomen proprium (nomen personale): Pannonius sze
mélynevévé (a tanítójához írott panegyricus a sevillai könyvtár kéziratában 
Panegyris J o. Pannonij V itezij. in laudem Baptistae Guarini patris Veroneii 
praeceptoris sui - a Johannes, és nem a Janus nevet tartalmazza). 

Ha meggondoljuk, hogy Janus Pannonius. 1458-ban tért vissza Itáliából, 
és hogy két évvel korábban, 1456-ban ostromolták a törökök Belgrádot, 
s hogy Hunyadi János, akit Velence tudós köreiben és a kormányzóságban 
Janus-nak neveztek - nagy győzelme után - még ugyanabban az évben 
meghalt, felmerülhet a kérdés, vajon a Janus név nem éppen Hunyadi révén 
vált-e Észak-Itáliában olyan széles körben ismertté, majd költők és tudósok 
között - az érintett „akarata ellenére" - egy másik, híressé vált, és a 
Duna menti országból származó Johannes-re vonódott át. Hogy ez az utóbbi 
csak némiképp is valószínűsíthető legyen, ahhoz annak a feltételezése szük-

3 Donado da Lezze, Historia Turchesca (1300-1514), ed. I. URsu. Edit. Academie 
Romane, Bucure~ti 1909. 
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séges, hogy Hunyadi - hőst~t~~i, de f?kén~ J?elgrá~ál _aratott nagy győzel
me révén - szerte Észak-Italiaban híresse, ismertte valt. 

Ennek a feltevésnek a bizonyítékát találtam meg - egészen véletlenül -
évekkel ezelőtt Spanyolországban. 

Lehetséges, hogy ismert dolgokról beszélek - sajnos, a magyar Janus
irodalom nagy része nem hozzáférhető számomra - , :r:ekem a~on~an -
nyelvi és névtani vonatkozásban egyaránt - felfedezesnek szam1tott, s 
azzal az utalással, hogy néha „repetita placent", szeretném az akkori, a 
felfedezéskor érzett örömömet kifejezni. 

* 
A granadai egyetemi könyvtár egyik gyűjteményes. kódexében (codex 

mixtus) a 24- 34v fóliánsai ezt a címet kapták: !sto.ria del C?-ran T urcho 
quando fu roto a Belgrado in Ongaria, en versos italianos. S~g. XV. (::A 
török császárról szóló história, mikor Belgrádban, Magyarorszagon legyoz
ték olasz versezetben. XV. sz.") Azonnal előhozattam a kódexet és megálla
pít~ttam, hogy a szöveg nincs meg, azért mert a kerese,tt fólián~okat valaki 
már korábban kitépte. Milyen nagy volt a meglepetesem, amikor ugyan
ezeket a fóliánsokat a barcelonai Biblioteca Cent ralban megtaláltam.4 

Ez egy 62 versszakból álló költemény, minden nyolcsoros versszaka a 
bővített strambotto szokásos rímeivel. Tartalmát már a cím megadja (Bel
grád akkor - 1427-től- 1521-ig magyar erősség volt ; 152l~be? fog~alták 
el a törökök). Nem jelent~s k?ltő műve: népi ének; velen~ei ,dia!ektusban 
írta egy katona, aki maga is reszt vett a ~ar~ban'. v~gy elso ~ezbol sze~~zte 
értesüléseit. Ezért akad olyan sok, t örtenetileg is igazolt reszlet a kolte
ményben, de olyanok is, amelyek tábori fecsegésből, s~óbes~édből sz~rm~z
hatnak.s Ilyen például a győzelmi ünnep, amelyet b1zonyara nem elt at, 
s amelyen - szerinte - részt vettek: 

50. 7- 8 Apresso lo arziuescouo lo inp[er]adore 
E a lato a lato el gardinal de spagnia.6 

Viszont közvetlen élménye lehetett a Halley-üstökös, amely óriási, 
széles uszályával rémületbe döntötte az emberiséget, rettegést, söt ét, ve
szélyekkel teljes sejtelmeket keltett: 

A világ pusztulásának jele ez ... 
- Öldöklő háborúskodás jön ránk ... 

Mindennek romlása leszen . . . 
- Öldöklő háborúskodás!7 

' 1602. sz. jelzet. „ 

s Az idézetek közlésében - mivel a fóliánsok számozatlanok - , a strófákat kove-

te1!1A verset magyarul itt és a továbbiakban Kardos Tiborné fordításában köz öljük: 

Az érsek mellett a császár, 
Oldalt pedig a spanyol kardinális. 

7 DARVAS JózSEF: A törökverő. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1967.2 293. 
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Az olasz költő nem kevésbé hatásosan ecsetelte a történteket: 

5.1 - 8, 
6.1-4 

bona zente tuti uoi sapete in quello 
Quando nel cielo uedisti quel signiale 
Parsene uedere una grande e chiara stella 
Che era magnia alta e trionfale 
Una grande coda driedo se menaua quela 
Azexa di gran focho pareua quella talle 
Del ocho al ocho la non staxea forte 
Significando al turcho destruzion e morte 

Tuta quanta la zente aueua gran paura 
Uedendo quela stela insire p[er] cotal sorte 
La se demonstraua sulora dela note schura 
Qaschaduno dizeua i son signi de morte. 8 

A török hadsereg ábrázolása néhol helyes, a valóságnak megfelelő, 
néhol túlzottnak tekinthető . Gyakran úgy rímelteti a sorokat, hogy a 
strófák vagy az egyes részek végén az Ongaria név szerepeljen: 

7. 1- 3 

8.1 - 4 

8. 7- 8 

10. 1- 4 
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Partendosse el gran turcho da lu[n]tani paexe 
Meno siego uno cöto de una zente bella 
Trexento milia el mio parlar si dixe ... 

Molti signiori principi e gran baroni 
Qaschadun di loro fazia gran radunaza 
I menaua grande tranbache zente e pauiglioni 
Ogni signiore si uole monstrare sua gran posanza. 

Qurando zaschaduno sopra la fede mia 
Conquistar uogliemo el paexe de ongaria. 

Drieto el stindardo sequitaua de molta zente 
Che era renegata e de queli de turchia 
Qaschaduno di loro se tien esser ualente 
A conbatere andaremo tuti i ongaria. 

Jó emberek, ti valamennyien tudjátok, 
l\Jikor az égen láttátok a jelet, 
Ugy tűnt, hogy fényes csillagot láttok, 
Mely magasan fenn szállt diadalmasan, 
S maga után vonta roppant nagy uszályát, 
Nagy tűzzel égőnek látszott ez a csillag, 
Helyről helyre vonult meg n em inogva, 
Töröknek pusztulást és halált jelentve. 

Minden ember esett ott nagy rémületbe, 
Hogy az a csillag ott balsorsára jött el, 
Sötét éji órán mutatta m eg magát, 
Mindenki azt mondta, ez a halál jele. 

11. 5 - 8 El gran turcho che de arme e bene adornato 
Tuta la soa zente che e soto a sua schiera 
I uene caualcando senpre note e dia 
Sol p[er] ariuare al paexe de ongaria.9 

Idegenek is találhatók köztük: 

12. 4-7 Non stano de caualcare sera e maitino 
E del fine arme i baroni porta adosso 
E chi parlaua turcho e chi parlaua latino 
E chi parlaua schiauo E chi parlaua lonbardo.10 

Az ágyúk számát - más krónikásokhoz képest - kevesebbre becsüli: 11 

13. 1 - 4 

9 

Viene caualcado el turcho Inp[er]adore 
Ministratore de tuta quanta la turchia 
Cento cinquanta bonbarde meno de gra ualore 
Grande carinzi meno siego i compagnia.12 

Hogy a török császár messzi országokból 
Hozott magával sok szép hadinépet, 
Háromszázezerről beszéltek, szavamra ... 

Sok nagyúr, hercegek és hatalmas bárók, 
Valamennyi együtt nagy gyülekezetben, 
Nagy szekerek hoztak katonát és sátrat, 
Kimutatja mind, a hatalma mekkora. 

Mind csak azzal gondol, ezt hitemre mondom, 
Hogy majd elfoglalja magyarok országát. 

Zászló mögött vonul a tömérdek hadnép, · 
Volt köztük renegát, volt közöttük török, 
De mindegyik magát derekasnak véli, 
Mind megy elfoglalni magyarok országát. 

A török császár is szép fegyverrel ékes, 
Minden hadnépével, minden csapatával 
Lovagol éjszaka és lovagol nappal, 
Csakhogy elérje a magyarok országát. 

10 Egyre lovagolnak éjjel is és nappal, 
És drága fegyverrel ékesek a bárók, 
Az egyik törökül, a másik latinul, 
Beszéltek ott szlávul, beszéltek lombardul. 

11 A számok ingadoznak: 100 000-től 400 000-ig; hasonl?képp ingadozó az ágy~~ 
hajók és hasonlók száma is; vö. DR. Nm:oLA KRsTIC: BoJ pod Beogradom u god1m 
1456. Glasnik srb. u. dr. knj. II. 1-73. 

12 Ott jő lován ülve törökök császárja, 
Minden törököknek ő a kormányosa, 
Százötven mozsarat vitt, sokat érőket, 
Nagy csatakígyókat a többivel együtt. 
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Az ostromláshoz felvonultatott hajók és csónakok viszont számosabbnak 
látszanak: 

17. 1-4 Partisse larmata che piu nö dimoroe 
Trexento uelle ben ne fazo cöto 
Nauegando p[er] lo mare presto ariuoreno 
Introno in lo fiume armate ben i ponto.13 

Az ostromlott város védelmét Zuan Bianco irányította, akiben Donado 
da Lezze Janus el Biancóját ismerjük fel. A jobbján fra Zuane de Capestrana 
állt. Íme, egy jelenet Hunyadival: 

32, 33 

13 
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Statua pensoso sopra un gran pensiero 
Con la sua baronia se messe a parlare 
Dicendo questo turcho e uno homo tato fiero 
Contra suo canpo e non poteremo durare 
Respoxe i baroni signiore tu sei mainiero 
ln cotale batagie insire e itrare 
Stati ue cöstante a questo nostro dire 
E tuti quati p[er] la fede uoglian morire 

Quando zuan biaco itexe lo argumeto 
Che gedaua tuta quata le zete .ipiana 
Tuto se alegro ero maxe contento 
Dapuo parlo cö fra zuae da capestrana 
E disse zura te uogio un forte sachrameto 
ln sopra dela chroze santa che e tanta soprana 
De star constante e forte e mai nö fuzire 
Se p[er] lo filo dela spada E douesse morire.14 

Elindul a sereg, nem mulaszt több időt, 
Háromszáz vitorlás, bizony annyi volt az, 
Ami a tengeren gyorsan áthajózott, 
Jó harci dereglyék úsznak fel a folyón .. 

Mélyen gondolkozott egy nagy aggodalmán, 
Báróihoz ígyen kezdett beszélleni, 
Azt mondta, a török oly szörnyű hatalmas, 
Táborával szemben nem tudunk megállni. 
De a bárók mondták: Meg akarsz hátrálni, 
Ilyen nagy csatába nem akarsz beszállni, 
De tarts ki szilárdan a mi szavunk mellett, 
Mind valamennyien meghalunk a hitért. 

Mikor Fehér János hallja, milyen szándék 
Vezeti Krisztusnak minden katonáját, 
Megvidámodék és erősen örüle, 
Azután így beszélt Kapisztrán Jánoshoz: 
Esküdni akarok erős esküvéssel, 
Teszem kezem erre a szent feszületre, 
Hogy kitartok bátran, soha nem hátrálok, 
Még, ha kard élétől kellene is halnom. 

Egy helyütt Roland-dal (Orlando) és Roncesvalles-lal (Roncevaux) állítja 
párhuzamba hőseit: 

40. 1- 2 El basterebbe zaschuno esser Orlando 
Quando quela bat~gia che fo i ronziualle ... 15 

De nem Boiardo vagy Ariosto hőse lebegett a költő szeme előtt, hanem a 
mindkettőt megelőző, és Észak-Itáliában nagyon kedvelt Nagy Károly
monda népiesebb alakjáé. 

Hajlanánk arra, hogy a szultán sebesülését is afféle „török szóbeszédnek", 
„híresztelésnek" tekintsük; ezekből bizonyára sok foroghatott közszájon a 
keresztények táborában: 

57. 7-8 Ferito fo el grande turcho se christo me uagia 
Con uno schiopeto i lo brazo e ala cossa de spigarda16 

- ha más szerzőnél nem bukkanna fel: ígv Chassin-nél: „Blessé a la cuisse, 
il tombe et disparaí't."17 Az efféle híresztelések közé tartozik a szultán korai 
halálára vonatkozó célzás; ez csendül ki az utolsó strófából: 

Faciamo fine a questa bella istoria 
La quale piu auanti nö la uoglio seguitare 
ln p[er]o se 1 turcho e morto non so be de certo18 

ha ez nem a jelenre és .a hallgatóságra alkalmazott humoros célzásnak 
tekinthető. 

A quattrocento gáláns korszakában nem hiányozhatott a fény és pompa, 
a pazar „trionfi", diadalmenet - akkor sem, ha valakiatörökökrőlírt- , 
mint ebben az énekben; rájuk is ugyanazokat a jegyeket alkalmazza, 
amelyeket a keresztényeken, sőt magán Hunyadin láthatott: 

41, 42, 43, 
44. 1 - 2 

ló 

0. yhu. xpo. ti che lo sai e poi fare 
Quanta grade richeza E quato gra texoro 
Che queli baroni ai soi destrieri fano portare 
Da capo ai pedi cop[er]ti del fin oro 
Queste si sono cosse da merauegiarsse forte 
I grandi trionfi che i fano infra de loro 
Qamai io nö uiti cotanta zentileza 
Quanto in quelo canpo era gran richeza 

Mindegyik vitéz ott Orlando lehetne 
Aki Roncivalle völgyében csatázott ... 

16 Krisztus úgy segéljen, sebet kap a császár 
Golyó üti karját, kartács üti combját. 

17 CH. L. ÜHASSIN: Jean de Hunyad, étude historique. Paris 1859. 443. 
18 

20* 

Véget vetünk már e szép históriának, 
És tovább folytatni nem akarom én azt, 
Ezért nem is tudom, meghalt-e a török. 
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Ora qui al diriti el trionfo del signiore 
De sua p[er]sona quanto loe bene adobato 
Le arme d oro ch'ren de gran splendore 
Una zirlanda ch el portaua sopra el capo 
Che era stimata de un gran ualore 
Sopra delo elmeto la era cöficata 
La sella tuta d oro cö stafe e cö speroni 
La brena adorna e diamati carboni 

E delo caualo al diriti dela testiera 
A torno a torno de fin oro ben lauorata 
A mezo la fronte un diamante si liera 
Óon uno zogielo staua iue conficato 
Cop [ er ]to de fin oro de soto la chropiera 
Doa braza p[er] tera pendea da ogni lato 
Quatro baroni dui p[er] zaschadun.a banda 
Questa me pare una magnificentia grada 

Ora lassiamo lo trionfo del signiore 
E torniamo ala chrudelissima guera ... 10 

A többi részletet - az ostrom lefolyása, a védők száma, Kapisztrán János 
és felmentő serege - hagyjuk azoknak, akik ennek a kéziratnak vala
mennyi részletével, minden szempontból tüzetesen foglalkoznak majd. 

19 .Jézus Krisztus, Te, ki mindent tudsz és tehetsz, 
Micsoda nagy pompát és mennyi nagy kincset 
Raknak rá a bárók csataménjeikre, 
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Tetőtől a talpig borítják arannyal. 
Olyan dolog ez, hogy álmélkodhatsz rajta, 
A nagy diadalmi felvonulásaik, 
Oly előkelőek, sosem láttam olyat, 
Mint ami drágaság volt ott a táborban. 

Itt szemben vonul a nagyúr triumfusa, 
Milyen ékes, pompás csak az ő személye, 
Arany fegyverei nagy fénnyel ragyognak, 
Sisakforgója is, mit a fején viselt, 
Mondják, becses jószág, nagy értéke vagyon, 
Sisakja tetején odaerősítve, 
Nyerge és a kengyel, arany sarkantyúja 
Kantárja kirakva karbunkulusokkal. 

A lovat egyenest fejdísz ékesíti, 
Körben szinaranyból szépen megmunkálva, 
Homloka közepén volt neki gyémántja 
Ékes foglalattal ott megerősítve, 
Farától a földig szinarannyal födve, 
Két ölnyire csüng le körben mindenünnen. 
Négy báró: kettő mindegyik oldalán 
Azt mondom, ez aztán igazán nagy pompa. 

Hagyjuk most a nagyúr pompás vonulását, 
Térjünk vissza ama szörnyű viadalra ... 

Feltehető, hogy Hunyadi Jánosról szóló harci történetek, alkalmilag 
énekek is, már a XV. század negyvenes éveitől felbukkantak Észak-Itáliában, 
akkor, amikor Hunyadi közelebbi kapcsolatba került Velencével: 1443-ban 
és 1444-ben, amikor a „Lagunák Köztársaságá" -val a törökök ellen szövet
ségre lépett. Az olasz középkorkutatók, akik a korai quattrocentóra speci
alizálódtak, bizonyára többet tudnak erről. 

Ugyanígy feltehető az is, hogy a velencei hírnökök és követek, kereskedők 
és katonák jelentései, amelyek a Földközi-tenger térségének különböző 
levéltáraiban szerteszét hevernek, azt is megerősítik majd, hogy a 'Johan
nes'-ként használt Janus név a magyar János révén - viszonylag korán, 
talán még a XV. század negyvenes éveinek végén vagy az ötvenes évek 
elején elterjedhetett. Nyelvészeti vonatkozásban semmi sem állt egy effajta 
átvétel útjába, mivel ott a velencei -u8 - mind az első (vokális), mind pedig 
a második (mássalhangzós) részét tekintve redundáns; fonológiai szempont
ból: a szóvégi, hangsúlytalan, idegen (-08) redukciójaként fogták fel. Ez a 
jelenség kölcsönzésekben gyakori; itt az erős hangsúlyú szóeleji a (á) váltotta 
ki. 

Janus Pannonius nevének alakulását a következő tényezők is befolyásol
ták, irányították: a) Garázda Péter és a többi magyar bizonyára János-nak 
szólította; b) ez a tény nem kerülte el költői és tudományos környezetének 
figyelmét, e) és őt ezért, vagy, mert Garázdával (és más magyarokkal) 
való érintkezésében a magyar nyelvet használta - és talán más okokból is 
(amelyeket ma még nem ismerünk) - Ungaro, Ungaretto (latinosítva: 
Ungaretus, Ungheretus) néven nevezték. 

A 130. epigrammában „keresztszülők" gyanánt szereplő „szőke Thaliát" 
és az „Aoni-tavat" csupán költői, poétikus „keltezés" -nek tekintem, semmi 
egyébnek. Nem azt mondja, hogy nevét abban az időben változtatták át 
Janus-ra, amikor Silva panegyricáját, az Eranemoszt vagy más ifjúkori 
művét latinul írta, hanem a szép Thaliára hárítja a felelősséget, aki őt 
„invitum" így nevezte. Azonban számomra ez az „invitum" többnek látszik 
költői, poétikai sallangnál. Sőt inkább arra utal, hogy nem ő volt a névvál
toztatás kezdeményezője; ez nem tőle indult el, hanem kívülről jött, és 
akaratától független előzmények irányították. 

Ha mindezt összefoglaljuk, arra a véleményre jutunk, hogy Janus 
Pannonius neve, ha a névadásban nem vettek részt - a 289- 291., 306., 
321-323. és 349. epigrammában szereplő - bizonyos hölgyek, éppoly 
kevés közös vonást mutat a klasszikus kor kétarcú Janus istenével, mint 
Hunyadi János neve - Janus el Bianco, Zuan el Bianco - az olasz bian
co 'fehér' szóval, hacsak természetesen Hunyadi vonzódása a külső 
pompa iránt - arany- és ezüsthímzéses öltözéke, gyémántos forgójú sisak
ja -, nem befolyásolta. Mivel „les masses ignorants ont la passion fémi
nine de l'apparat: elles adorent ce qui brille". 

Magam a Janus Pannonius nevet a következőképpen eredeztetem: szüle
tésekor a Johannes (János) nevet kapta. Valamilyen - bizonyára fontos 
okból - anyja és nagybátyja vezetéknevét, a Vitez-t magyarul: Vitéz, 
latinul: Vitezius)20 adták emellé. Amikor később Itáliába készült, kényel-

20 Az orosz vitjaz' már a XI. században, az északi vikingrből. 
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metlennek találták, hogy ő is ugyanazt a nevet viselje, amely az állandóan 
Magyarországon székelő, akkor már elismert tudós és püspök nagybátyjáé 
volt. Ebből adódott - rokoni és egyéb okokból is - annak szükségessége, 
hogy a fiatal Johannes (János) újabb vezetéknevet kapjon, amely őt a 
püspöktől - és a későbbi esztergomi érsektől megkülönböztesse. A Pannonius 
név mellett döntöttek: kétségtelen, hogy ebben nagybátyja álláspontja volt 
a meghatározó. Mivel ez a név földrajzi jellegű volt, a Drávától délre eső 
területet, a Duna- Dráva-torkolatot ölelte körül, éppúgy tartozott Pannó
niához, mint Szlavóniához, másodszor, mivel ebben az alakjában maga a 
név nyelv- és nemzetfeletti volt. Ha „magyarországi"-ként akarták volna 
megjelölni, Ungarus-nak nevezték volna, mint ahogy később az olaszok 
alkalmilag - a már említett okokból - Ungaro-, Ungaretto- (latinosítva: 
Ungaretus-, Ungheretus-)-nak szólították. 

A Croata név kétszeresen is alkalmatlan lett volna abban az időben: 
először: mivel a szülőhelye körüli terület politikai és adminisztratív vonat
kozásban nem Horvátországhoz tartozott (inkább Magyarországhoz, de 
mégsem hívták Ungarus-nak); másodszor; mertahorvátirodalminyelv abban 
az időben főként a ea-horvát (Cakavisch-Kroatisch) volt; az a nyelvjárás, 
amelyet Vitéz János (Johannes Vitez) gyermekkorában beszélt, nem ca
horvát volt. 

Ahogy latin költőként és íróként nőtt a hírneve és dicsősége, úgy helyező
dött át a súlypont régi nevéről az újra, a fent említett G1iarino-panegyricus 
J ohannes Pannonius V itezius-ából így lett a Bécsi N ationalbibliothek 
Eranemoszának Johannes Pannonius-a, s ez lett püspöki címe is pécsi 
püspökként. 

Itáliában ment végbe aztán a Johannes név átváltozásaJanus-sá (tulaj
donképpen Janus, északolasz Janus, magyar János; vö. még: cseh Janus, 
lengyel Janusz, horvát Janus), amely azután a költő humanista (néha püs
pöki „kereszt") neveként szerepel a Pannonius „vezetéknév" mellett. 

A fejlődés - névtani tekintetben - a latinosított formákban a következő 
úton ment végbe: 

I. .Johannes 
Vitezius 

+ Pannonius 
II. Johannes Pannonius Vitezius 

III. Johannes Pannonius 
IV. Janus Pannonius 

Az átlagostól eltérő, némiképp váratlan, távol álló Bianco név Hunyadi 
(Janus Bianco, Janus el Bianco, Zuan Bianco) megjelöléseként - nézetem 
szerint - vagy a velencei Zuan (illetőleg a Janus mintájára képezve; 1. már 

és a szláv- magyar Janko21 (Jankó) kontaminációjával magyarázható 

21 Mint Janka, Sibinjanin Janko (Szebeni János; 'János von Szeben') Hunyadi 
alakja a délszláv népi epikában négyszáz éven át élt. 
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(ez a forma népetimológiai megfontolásokból kereszt- és vezetéknévként 
egyaránt használatos lehetett) - , a B- előtét pedig (b-janko > bianco, 
Bianco = 'fehér', a 'fehér') díszítő jelzőt eredményezett - ; vagy a 'fehér', 
a 'Fehér', 'Ragyogó' (Bianco) megjelölést tudatosan alkalmazták, tisztelet
címként - ragyogó, pompás öltözéke, felszerelése miatt - Hunyadi J ánosra, 
kora nagy, legnagyobb törökverő hősére.22 

22 Így ábrázolja őt Chassin is, akit fent idézt ünk (1. 1 7. j.): „A t udatlan tömegben 
megvan a díszek iránt i asszonyos passzió, imádják azt, ami ragyog." Nem zárhatjuk 
ki azonban azt sem - mint azt többen felteszik-, hogy a B ianco név Belgrád nevé
vel kapcsolódik össze. Az viszont, hogy a név az Alba I ulia városnévhez fűződik, 
arra vezethető vissza, kevésbé meggyőzőnek látszik. 
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JOHANNES IRMSCHER 

JANUS PANNONIUS ÉS THEODÓROSZ GAZÉSZ 

A magyar humanizmus1 legnagyobb költője, Janus Pannonius2 (magyarul 
Csezmicei János3 vagy talán Cesinge-Kesinczei János,4 a horvátoknál 
Ivan Óesmicki5) 1434. augusztus 29-én született a Dráva-torkolattól nem 
messze eső kis faluban, s 1472-ben mint Pécs püspöke halt meg.6 Nagy
számú művei közt mint „lusus iuveniles" („ifjúkori játékok")7 foglalnak 
helyet azok az epigrammák is, amelyeket Pannonius ferrarai8 tartózkodása 
alatt, 144 7 - 54 között írt. E versek közül az egyik a De Gaza9 címet viseli 
és a következőképpen hangzik: 

Nobile linguarum decus, 0 Theodore, duarum, 
Inclyta quem nobis Thessalonica dedit, 

Vivito sic longum, ut gazis pascamur opimis, 
Inque unum redigas Hellada cum Latio.10 

Ennek az epigrammának a hagyományozása nem egységes. Teleki 
Sámuel gróf, akinek a még mindig elsősorban használandó, noha régen 

1 Értékelésre vö. KARDOS TIBOR tanulmányát: Renaissance und Humanismus in 
Mittel- und Osteuropa. Szerk. JoHANNEs lRMsCHER. II. Berlin 1962. 3 sk. 

2 Így értékeli HuszTI JózSEF, Nouvelle Revue de Hongrie 50 (1934) 363. PÁLINKÁS 
LÁSZLÓ üstökösnek nevezi a magyar irodalomban: Rinascimento l (1950) 286. Európai 
jelentőségéről GERÉZDI RABÁN: Studien zur Geschichte der deutsch - ungarischen 
literarischen Beziehungen. Berlin. 1969. 32 sk. Társadalmi és ideológiai jellemzését 1. 
KLAN!CZAY TIBOR: La Renaissance et la Réformation en Pologne et en Hongrie. 
Budapest 1963. 243 sk. . 

3 BEÖTHY ZSOLT-BADICS FERENC: Képes magyar irodalomtörténet, I. Bp. 1896. 
Ettől kezdve a magyar irodalomtörténetben ez a változat vált használatossá. 

4 Erről legutóbb TÓTH ISTVÁN az Irodalomtörténeti Közleményekben: 69 (1965) 
603 sk. 

5 Ivan Cesmicki- Ianus Pannonius, Pjesme i epigrami, tekst i prijevod (NICOLA 
SoPtól). Zagreb 1951. Ezzel szemben KARDOS aláhúzza Janus Pannonius magyar szár
mazását, 1. Studi e ricerche umanistiche italo-ungheresi, I. Debrecen 1967. 61. 

6 GEORG VoIGT: Die Wiederbelebung des classischen Alterthums, oder das erste 
Jahrhundert des Humanismus, II. 2. kiadás, Berlin 1881. 321 sk. -A „pécsi püspök"
ről bőségesen beszél VESPASIANO DA BISTICCI: Vite di uomini illustri del secolo XV. 
Firenze 1938. 239 sk. 

7 Zágrábi kiadás, i. m. 179. 
B HUSZTI: i. m. 364. 
9 JUHÁSZ LÁSZLÓ, Filológiai Közlöny 14 (1968) 165. Hegedüs István fordításai

ból (Janus Pannonius költeményei. Budapest 1938) hiányzik ez a költemény. 
10 Saját szövegalakításomat adom, melyet a következőkben megindokolok. 
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messze túlhaladott 1784-es teljes kiadás11 tulajdonítható, az epigramma 
második disztichonját elvitatta Janus Pannoniustól és egyszerűen jegy
zetben közölte, míg viszont Sambucus, a híres könyvbarát humanista 
(1531 - 1583)12 a szövegbe helyezendőnek vélte.13 Valóban az első disztichon 
önmagában befejezetlen, csak megszólítás, de még nem epigramma: 
„Theodórosz, te nemes ékessége két nyelvnek, akit nekünk a híres város, 
Thesszaloniké adott!" E disztichon kiegészítésre szorul és e dologban 
valószínűbb, hogy Pannoniusnak, az elismert költőnek tökéletes alkotása 
a hagyományozás során véletlenül megcsonkult, mintsem az, hogy a költő 
tökéletlen művet hozott volna létre, és a befejezést másvalakire hagyta 
volna. Mert a „gaza" szóval ( = kincsek) és Theodórosz családnevével14 
alkotott szójáték a költőt művészete mesterének mutatja. Ezenkívül az 
a tény, hogy Pannonius egyébként is kedvét lelte az etimologizálásban,15 
további érv amellett, hogy e sorokat ő írta, csak nem szabad az első 
disztichontól nyomatékos interpunkcióval elválasztani, hanem azzal együtt 
egy teljes mondattá kell összefogni: „Bárcsak soká élnél, hogy pompás 
kincseidet élvezhessük, és te Hellászt s Latiumot egybeötvözzed." 

Miután epigrammánk szövege ily módon megállapítást nyert, most még 
csak arról van szó, hogy tartalmi vonatkozásait megtaláljuk. 

Theodórosz Gazész, akinek az epigramma szól, a legkiválóbbak közé 
számít azok között a bizánci tudósok között, akik a humanizmus korában 
Itáliában működtek.16 Az a körülmény, hogy Gazész olyan tökéletesen 
tudott görögül is és latinul is, mint kívüle kevesen, egyformán hozzá
kapcsolta őt a keleti, valamint nyugati kulturális hagyományokhoz.17 
Gazész Thesszalonikéből származott. Mikor született, nem tudjuk; való
színűleg a XIV. század utolsó éveiben. Szülővárosa, amely 1430 már
ciusában török uralom alá került, abban az időben messze ható szellemi 
központ volt, ezért joggal illette meg az „inclyta" jelző.18 Gazész azonban 
nyilván még az oszmán hódítás előtt felcserélte lakó4elyét Konstanti
nápollyal, hogy majd onnan találja meg az utat Itália felé. Itáliában 
először három évet a latin nyelv stúdiumának szentelt - minthogy, úgy 
látszik, egyáltalán nem tudott még latinul - Vittorino da Feltre (1378-
1446), a humanista híres iskolájában, Mantovában. Nemsokára már a 
görög nyelv tanításában segít mesterének.19 Egyéként Gazész rövid idő 
alatt honfitársánál ritka tökélyre fejlesztette latin stilisztikai kifejező-

u A meglevő és többnyire nehezen hozzáférhető kiadásokról informál: A magyar 
irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. Szerk. STOLL B.-V ARGA 1.- V. KovAcs S. 
Bp. 1972. 232-33. 

12 BoHATTA KARL LöFFLERnél és JOACHIM KrncHNERnél, Lexicon des gesamten 
Buchwesens, III. Leipzig 1937. 190. 

13 JUHÁSZ: Í. m. 165. 
14 A bizánci nevek problémájához l. Instruktionen für die alphabetischen Kataloge 

der preussischen Bibliotheken vom 10. Mai 1899. 2. kiadás, Berlin 1942. 45. 
15 JUHÁSZ: i. m . 165. 
16 L. MoHLER: Byzantinische Zeitschrift 42 (1943) 49, 50 sk. 
17 IBMSCHER: i. m. 163. 

· 1s <I>. 11. YcneHCI<11ii: l1cTopm1. BH3aHTHHCI<Oií HMnepHH, III. Moszkva 1948. 706. 
19 JOHN EnwIN SANDYS: A history of classical scholarship, II. Cambridge 1908. 

53 sk. · 
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készségét. Ezek után már két nyelven folytat irodalmi tevékenységet; első 
írása részfordítás egy Dionüsziosz Halikarnasszeusznak tulajdonított ~r~ 
rhetrorica (A szónoklat művészete) c. munkából, melyet Luchino de Medici 
felszólítására végzett el.20 

Az ekkor következő évek Gazész életének egyik kiemelkedő vagy talán 
a legkiemelkedőbb szakasza lett. Professzorrá nevezték ki a ferr"arai egye
temen, amely abban az időben új virágzásnak indult, sőt soron kívül 
rektorrá is választották, s ezt a tevékenységét jó néhány kellemetlenség 
ellenére sikerrel nyugtázhatta.21 Gazész tevékenységéről közvetlenül tanús
kodik négy beszéd. Ezek a Cod. Vat . 8761-ben találhatók.22 Az elsőben, 
melyet hivatalba lépésekor tartott, a szónok a görög nyelv és irodalom 
fontosságáról beszél, nyom,atékosan ; ámutatva a;ra a szoro~ _kapcs?la~ra, 
amely a rómaiakat a hellen ,tudo~anyos e~edme?Y_ekhez fuzik: ~asreszt 
arra, hogy a görög tanulmanyozasa a latm studiumok alap3a. Azok 
között a tudósok között, akik ebben az értelemben példamutatóan működ
tek, Gazész Vittorino da Feltrét nevezi meg, valamint Guarino da Veronát, 
Pannonius mesterét, akiről még beszélni fogunk. 

Hasonló hangokat üt meg, noha érezhető nehezt eléssel elegyítve, az 
Oratio de rectoratu eucharistica (Hálaadó beszéd rektor ságáról) (a hátralevő 
két beszéd a mi összefüggésünkben érdektelen): Bizony sokan vannak, 
akik a görögökre mint barbárokra idegenkedve tekintenek. Pedig a görögök 
az ősei, a tanítói és pártfogói az egész itáliai nemzetnek. Teh~t annál 
inkább kell a ferrarai kört magasztalni, ahol a görögségnek a latmsággal 
való teljes egybefonódása magától, é~tet?dőnek ,~~~mít. Elsős~rb~n pedi~ 
Leonello d'Este herceget, a görögseg igazi kedvelo3et magasztal3a es nevezi 
új Titus Flaminiusnak. (Nyilvánvaló összetévesztés Titus Quii;ictus Flami
nius konzullal, ugyanis ez utóbbi hirdette meg a görögöknek i. e. 196-ban 
az iszthmoszi játékok alkalmával, hogy visszakapják szabadságukat.24) 

Cosimo de Medici 1447-ben meghívta, hogy vegye át az általa alapított 
Firenzei Akadémián2s a görög grammatika, logika és dialektika t.anszékét. 
Gazész visszautasította26 az ajánlatot, nyilván avval számolt - mmt ahogy 
ez be is következett - , hogy V. Miklós (1447. márc. 6-a óta pápa) Rómába 
viszi.27 E nyugtalan években - 1453-ban Konstantinápoly t.ö:ök. kézre 
jutott Gazész tanári és irodaln:i tevékenysé~e II_lellett28 poli:i~ai meg
bízásokat is vállal népe szolgálataban.29 De romai tartózkoda.saval ~~y 
időben lehanyatlott a dicsősége is, 1476-ban halt meg a San G10vanm m 
Piro-apátság magányában Policastro dél-itáliai egyházmegyéjében.30 

20 !RMSCHER: Í. m. 164. 
21 L. MoHLER: Aus Bessarions Gelehrtenkreis. Paderborn 1942. 251. 
22 MOHLER: Í. m. 252. 
23 MOHLER: i. m. 253 sk. 
24 HERMAN BENGTSON: Grundriss der römisch en Geschichte, I. München 1967. 114. 
25 Geschichte des Mittelalters, I, von J. A. KosMINSKI und S. D . SKAZKIN. Németül: 

Wolfgang Müller. Berlin 1958. 52~. . .. 
26 lRMSCHER a Charisteria Francisco Novotny octogenano oblata c. k otetben. Prága 

1961. 51. 
21 MoHLER, Byzantinische Zeitschrift 42 (1943) 56 sk. 
2s MoHLER Byzantinische Zeitschrift 42 (1943) 57 sk. 
2s IRMSCm;;R: La parola del passato. i. m. 166 sk. 
30 lRMSCHER: i. m. 162. 
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1447-ben, mikor Gazész működése zenitjén állt, a tizenhárom éves Janus 
Pannonius akkor jött nagybátyja, Vitéz János31 püspök indítványára Ferra
rába. Ferrarában ekkor a mindkét antik nyelvben egyformán járatos Guarino 
da Verona fejtett ki messzeható tanító és nevelő tevékenységet. 32 Az ifjú 
magyar csakhamar mestere büszkesége lett. Azt a dícséretet mondotta 
róla, hogy úgy beszél görögül, mintha az antik Athénben, s úgy beszél 
latinul, mintha az antik Rómában született volna.33 Ezenfelül Janus 
Pannonius már korán az érett költői tehetség tanújelét adta, egyként 
értett a hexameterhez, és a Guarino-iskolában előszeretettel alkalmazott 
elégikus vershez.34 Múzsája a város őrgrófi dinasztiájának35 és mesterének, 
Guarinónak36 állt a rendelkezésére. Viszont hogyan zárhatta volna ki azt 
az embert, aki azokban az években az egyetem élén állt, és éppúgy, mint 
ő maga vagy mestere, Guarino, a görög stúdiumoknak a latinnal való 
felbonthatatlan egységét képviselte. Mit számít, vajon ő is ott ült-e a 
hallgatóság soraiban37, kétségtelen, hogy a görög humanista az érzékeny 
magyar ifjúra mély benyomást tett és azt az epigrammát, amelyből fejte
getéseink kiindultak, ő váltotta ki az ifjúból, hiszen tökéletesen testesítette 
meg a hellén - római integrációt. Sőt talán azokat a verssorokat is - noha 
ezek jóval konvencionálisabbak - Gazészre kell vonatkoztatni, amelyeket 
Pannonius A ferrarai rektorhoz (Ad rectorem Ferrariensem) írt: 

Vagyis: 

Accipe Magnifici clarum Rectoris honorem, 
Accipe purpureae pallia rubra togae!3s 

Fogadd a Rector Magnificus magas tisztségét, 
Fogadd a bíbortóga vörös köpenyét !39 

31 Vitéz a klasszikus tanulmányok magyarországi megalapítójának tekinthető. VomT: 
i. m. 319 sk.; vö. TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE: Humanizmus és nemzeti irodalom. 
Budapest 1966. 197 sk. „Az ország legműveltebb emberének lehetett tartani" -
mondja róla FRAKNÓI VILMOS. Corvin Mátyás Magyarország királya c. művében 
(Freiburg 1891. 61). Személyiségét értékeli KARDOS TIBOR: A magyarországi huma
nizmus kora. Budapest 1955. 106 sk. 

32 VomT: i. m. I. 2. kiadás. Berlin 1880. 551 sk. -KOLTAI-KASTNER JENŐ hangsú
lyozza, hogy Vitéz pártfogoltjának mindkét antik nyelvben való képzésére súlyt helye
zett: La Rinascita 2 (1939) 23. 

33 VoIGT: i. m. II. 323. 
34 VomT: i. m. II. 312. 
35 Például: Zágrábi kiadás, i. m. 144, 190, 196, 246. 
36 Például: Zágrábi kiadás. i. m. 186, 240, 268, 280, 288, 296; továbbá a „Silva 

panegyrica ad Guarinum" (1457) s még SANDYS: i. m. 51. 
37 Ezt a kérdést a zágrábi kiadás is (i. m. 327) eldöntetlennek véli. 
38 Zágrábi kiadás, i. m. 256. 
39 Köszönetemet fejezem ki dr. W. 0 . Schmittnek (Berlin) hasznos irodalmi út

mutatásaiért. 
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MARIANN A D. BIRNBA UM 

JANUS PANNONIUS ISMERETLEN MILÁNÓI 
KAPCSOLATAI 

A sevillai Colombina könyvtár J anus Pannonius-kódexének 116. lapján 
egy eleddig ismeretlen epigramma t alálható, melyben Janus ~artholo
maeus milánói költő Sfortiadáját magasztalja.1 A vers így hangzik: 

J oan. ad Bartholomeum M elcium M ediolanensem. 

Laetor Apollonineis studium te impendere Musis, 
Gratulor ingenio Bartholomee tuo. 

Fama quidem nostras celebris pervenit Joannes 
Te cecinisse gravi carmina multa pede, 

ln quibus insignem caelesti voce triumphum 
Nec non Sfortiadem tollis in astra ducem. 

Imputrescibili dignissima carmina credo 
Tu facis, et Clario pectine digna lyrae. 

Miror et ingenium, miror et lectissima verba, 
Et quod sit mixtus cum gravitate lepos. 

Aut latet ipse tuo Smirneus pectore vates, 
Aut tibi Apollo suam tradidit ipse fidem. 

Iam te post morsas quod recte (est?) dicere lauros 
Hippocreneo, labra rigasse, lacu. 

Castaliasque sacra vidisse in valle Sorores, 
Quas simul Ascraeus viderat ante senex. 

A tizenhat soros disztichon a kor stíluskövetelményeinek megfelelően 
hemzseg a mitológiai utalásoktól. Janus áradó szavakkal gratulál Bartho
lomaeus tehetségéhez, Sfortiadáját halhatatlannak minősíti, s őt magát 
a klasszikus költők legnagyobbjaihoz hasonlítja. A penegyricus stílusáról 
és nyelvéről azt állítja (9- 12. sor), hogy a költő keblében vagy Homérosz 
rejtőzik, vagy maga Apollo adta neki hárfáját, hogy műve ilyen tökéle
tes lett. 

,. 

i A kódexre (7-1-1-5) J. Hamm professzor hívta fel a figyelmemet, amiért ezúto~ is 
szeretném köszönetemet kifejezni: A kódex leírását már egy, Garázda Pét~rről irt , 
s a Viator című folyóiratban megjelent cikkem tartalmazza. [An Unknown Latm ~oe1!1, 
Probably by Petrus Garazda, Hungarian Human_ist. Vol. 4 (19J3) 303-~0.] M~utan 
Horváth Mária e kötetben ugyancsak ezzel a t émaval foglalkozik, me116zom a reszle
tes tájékoztatást, és csak a Bartholomaeus Meltiushoz írt epigrammát fogom tár
gyalni. 

317 



Nyelvi szempontból Janus epigrammáján Ovidius és Vergilius hatása 
mutatható ki. A „fides" szót (12. sor) „hárfa" jelentéssel használja Ovidius: 
„Sume fidem et phraretram fies manifestus Apollo" (Her. 15. 23). A „Ca
stalia" szóból képzett melléknév (15. sor: „Castaliasque") ugyancsak 
Ovidiusnál fordul elő (Her. 3.14). Ascra, Hésziodosz szülőhelye; a belőle 
képzett melléknév „Ascraeus" (16. sor) Hésziodoszra vonatkoztatva Ver
giliusnál található (Georg. 11.176, Ecl. VI. 70). Mint tudjuk, a két költő 
- szóhasználatában s kifejezéseik csoportosításában - Janus más, hosszabb 
műveire is hatással volt. 

Tartalmi szempontból ítélve, a vers elragadtatott hangja nem lenne 
meglepő, ha barát vagy ismert költő verséről lenne szó. Janus nem fukar
kodott a dícsérő megjegyzésekkel, kiváltképpen, ha valóban tehetséges 
poéta művéről írt. Ezzel szemben Meltius Sfortiadája meglehetősen kiáb
rándító olvasmány, ugyanis a Bibliotheque Nationale-ban található tizen
nyolc oldalnyi kézirat egy, a csiszolt humanista költészet igényes kacs
karingóiban még járatlan ifjú nyilvánvalóan első nagyobb vállalkozását 
őrzi.2 

A hexameterben írt pahegyricus címe: Bartlwlomei Melciij in laudem 
Galeaz Mariae versus, a költemény maga azonban Francesco Sforzának, 
Galeaz Maria apjának a dicsőítése . A leírt események főleg 1450-ben 
játszódnak, amikoris Francesco Sforza elfoglalja Milánót. A mű nagy 
része az ezzel kapcsolatos celebráció leírásával foglalkozik, mely pompá
jában az antik világ hőseinek és vezéreinek látványos ünnepségeihez 
hasonlított. Szerény eszközeivel tehát Bartholomaeus ennek a világnak 
a hangulatát igyekszik újraábrázolni.3 Tanulmányaiban (láthatólag) a 
fiatal humanista Vergilius mellett, Liviuson túl Ciceróig jutott el, szóhasz
nálatában ugyanis főleg e két prózaíró hatása mutatkozik. Tekintettel 
arra, hogy e cikknek nem fő témája a Sfortiada elemzése, csak néhány 
példában szándékszom ezt a hatást bemutatni. A nyilvánvalóan Vergiliustól 
vett szerkezetek között található: „Fessi cives simulore fremebant" (Melt. 
4:2), mely Vergiliusnál „Cuncti simul ore fremebant / Dardanidae" (Aen. 
I. 559 - 60} formában fordul elő. Livius használja tárgyesettel a praevenio 
igét („praevenient desiderium plebis", VIII. 16.14- 15), mely Meltiusnál 
a „prevenit urbem" (4:8) szerkezetben jelentkezik. A penates, „ház", 
„tűzhely" értelmű használata (Melt. 5:6) Liviusnál („ ... sub uno tecto 
esse atque ad eosdem penates voluisset" XXVIII. 18.2), Cicerónál („Quin
tius a suis penatibus praeceps ejectus", Quint. 26.83), valamint Vergiliusnál 
is (Aen. I. 704; II. 514 stb.) előfordul. A Meltiusnál használt „ ... incoeptum 

2 A kézirat, „Bartholomei Melcij in laudem Galeaz Mariae versus" címmel a Cod. 
Lat. 8386-os jelzetű kódex 24 7. lapján kezdődik. Tekintettel arra, hogy mikrofilmből 
dolgoztam, nem tudtam megállapítani sem a kódex teljes, nem Meltiusra vonatkozó 
anyagát, sem a kódex pontos méretét. A díszes kivitelű Sforza-címer (a 7. oldalon), 
valamint a többi illusztráció elsőrendű északolasz műhelyre vall. Az első oldal foto
kópiája (a dedikáció kezdete) megtalálható a „Storia di Milano" Sforzákkal foglalkozó 
kötetében. (Storia di Milano. Milano 1965. VII. 560.) 

3 Az események leírása hasonló a későbbi Bernardino Coriónál. (L'Historia di 
Milano. 1554. 401-02.) Pietro Verri „Storia di Milano"-ja (Milano 1834-50. II. 
42-46) ugyanazt a sorrendet követi az ünnepélyes hatalomátvétel elbeszélésében, 
mint a Meltius-költemény. 
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facilis decurre laborem" (7a:l2} szinte teljesen azonos Vergilius „ ... incep
tumque una decurre laborem" (Georg. II. 39) kifejezésével. 

Az állandóan visszatérő, kötelező sablonok mellett, mint „Phoebus et 
obscurum lustrabit lumine mundum" (15a:7) Meltius saját szókincse még igen 
szűk határok között mozog, mikor a deszkriptív részletekre kerül sor. 
A dedikációtól eltekintve a panegyricus 408 sorból áll, melyben az aurum 
szó 22-szer, a sidera 15-ször fordul elő. A költő szerénykedve írja az 
evocatióban „Non sum Vergilius" (3a:6), és ezt a felesleges vallomást 
azzal enyhíti, hogy elismeri: Vergiliuson kívül is lennének alkalmasab
bak a panegyricus megírására („Verum est quod alterius muneris 
esse debuit qui in litteris me doctior et elegantior in dicendo foret", 2a:4).4 

Persze a szerénykedő megjegyzések, valamint az önmagára, mint tapasz
talatlan ifjúra való utalások nem ismeretlenek a humanista költészet 
tanulmányozói előtt. Janus maga is gyakran írt ilyen szerénykedő mon
datokat, főleg annak a hangsúlyo7.ására, hogy ifjú kora ellenére, milyen 
ragyogó művet alkotott. 

Ezúttal azonban a költői munka valóban alatta kellett, hogy maradjon 
Janus igényeinek, tehát az udvariaskodó dícséreten túlmenő áradozás 
okát a fiatal költő személyében kell keresnünk. Ki tehát ez a fiatalember, 
akinek a költeménye, mely noha Janus számára még jelentéktelenebbnek 
tűnhetett, mint a mai olvasó számára (aki legalább történelmi dokumen
tumokat talál benne) költőnket magasztaló epigramma írására indította? 
Az erre irányuló kutatás nem ad igazán kielégítő, „egyenes" választ, 
viszont érdekes módon utat nyit újabb feltételezéseknek, ugyanis szinte 
minden Bartholomaeusszal foglalkozó forrásban a költő apjának, Joannes 
(Giovanni) Meltiusnak a neve bukkan fel, minden írás főleg az ő szemé
lyével foglalkozik, mintha ő lett volna a család egyetlen jelentős tagja. 

Argelati rövid Meltius-biográfiája is hangsúlyozza az apa személyiségét, 
elsősorban azt írva Bartholomaeusról, hogy J oannis Caesarei Comitis 
Palatini in Magistratu quem Ordinariorum Reddituum nuncupant lnsurbes, 
Quaestoris integerrimi, et in Secretiore Consilio Ducali Consiliarii pruden
tissimi filius" .5 Argelatitól azt is megtudjuk, hogy Bartholomaeus örökölte 
apja quaestori funkcióját, és ezek szerint a Múzsákkal későbbi életében 
csak időtöltésként foglalkozott.6 

Az apa szerepel Francesco Filelfo Bartholomaeushoz intézett levelének 
az elején is: „Mihi pater tuus, vir optimus [et] mei amantissimus hoc 
renunciavit, Cusiam litteras ad Xenophonta filium obsignarem, te sibi 

4 Az utalás valószínűleg Pier Candido Decembrio 1461-62 között írt és publikált 
„Vita Francisci Sfortiae ... " című munkájára és Francesco Filelfo 6400 soros „Sfortia
des"-ére vonatkozik. Filelfo már 1445-ben elkészült az első négy könyvvel (melyet 
Piero di Cosimónak ajánlott), és mint az Leodrisio Crivellihez írt leveléből kitűnik, 
1465-ben befejezte a „Sfortiades" nyolcadik kötetét is. (Francisci Philelphi Epist. 
Fam. Libri. Venetiae 1502. 179.) 

5 Philippi Argelati Bononiensis. Bibliotheca scriptorum Mediolanensium. 1745. 
II. 916. Paolo Morigia a Meltius családról írva részletesen szól az apáról, de Bartholo
maeust meg sem említi. (Paolo Morigia: Historia dell'antichita di Milano. 1592. 
IV. 679.) 

s Argelati: i. m. 916. 

319 



scripsisse" .7 A levél 1452 októberéből való, az apa „csodagyerek" fiának 
zsengéit vihette Filelfóhoz, hogy az fián keresztül megbíráltathassa. s 

Az apa szerepe legjelentősebb számunkra a Sfortiada dedikációjának 
azokban a soraiban, melyben Bartholomaeus Galeazhoz szól: „Tantum 
quaeso te digneris parentem meum virum tibi animo certe ac tota mente 
deditissimum et me in tuorum fidelissimorum grege dinumerare."9 

Francesco Sforza halála után fia, Galeaz Maria pompás ünnepségek 
közepette vette át hivatalosan a hatalmat. Szónoklatok, ünnepi játékok · 
és az ajándékok tömege tették az egész napos, késő éjszakába nyúló 
eseményt emlékezetessé.10 Valószínű tehát, hogy erre az alkalomra készít
tette Joannes Meltius a Galeaz Maria címerével ékes, díszes kéziratot. 
A panegyricusban a Meltius család magát a Sforza család további jóindu
latába ajánlotta, mely ez alkalommal inkább az apára, mint a fiára vonat
kozott. A dedikációban Bartholomaeus azt írja, hogy attól félve, hogy a 
szövegben valami Galeaz kedve ellen lenne, versét átadta Baldusnak, a 
herceg praeceptorának korrigálás végett. Ezek szerint valószínű, hogy 
a panegyricust a fiatal költő nem személyesen nyújtotta át az ünnepi 
alkalomkor, és ezért sem szerepel például Muratori leírásában.11 A dedikáció 
naív hangjától távol áll azonban a költeményben megjelenő személyiségek 
megformálása. A nevek (Cicco és Gino Simonetta, Gasparo da Vimercado , 
Niccolo Matteo Guarna, Guido Torelli, Luigi Bossi) bizonyítják, hogy a 
költő vagy talán inkább az apja, tisztában volt e férfiak politikai súlyával 
és szerepével, és tudta, hogy kit és hogyan kell megemlítenie vagy rész
letesebben ábrázolnia. A tapasztalatlan költő politikailag kifejezetten 
éleslátónak bizonyul. Bianca Maria, Sforza özvegye, kinek 1467-ben már 
igen feszült kapcsolata volt a fiával, aránylag jelentéktelen helyet foglal 
el a panegyricusban, mint akinek más szerepe alig volt, minthogy Galeaz 
Mariát a világra hozza. 

Ilyen típusú költemények általában azért íródtak, hogy alkotójuk 
karrierjét segítsék elő, tehát igen természetes, hogy a Meltius-mű is e célt 
szolgálta. Joannes Meltius egyébként is ismert bibliofil lehetett, tudjuk 
például, hogy 1478-ban Bonus Accursius (Pisanus) neki dedikálta a Plauti
náját.12 Ha sok adat nem is található a Meltius famíliáról, nyilvánvaló, 

1 Francisci Philelphi Epist., i. m. 72. 
8 Meltius, Argelati által említett (i. m. 916) másik művét a „Consilium de immuni· 

tate Ecclesiastica"-t n em tudtam m egtalálni, de noha Xenophónon keresztül való· 
színűleg Nicolaus de Cusához akarták Bartholomaeus korai munkáját küldeni, nem 
valószínű, hogy Francesco Filelfo levelében erről az írásról lenne szó. Argelati szerint 
a fenti mű nyomtatva, hely és évszám nélkül megjelent, de ő maga sem látta. Xeno· 
phón később Ragusába költözött (erről a korszakról kitűnő tájékoztatást ad Gabotto 
régebbi írása mellett Ivan Bozié tanulmánya. Belgrad. Universitet. Filozofskii Fakul
tet. Zbornik. 9. 1967), és ha volt is Bartholomaeusszal további kapcsolata, erre nin
csenek adataink. 

9 3a: 4- 7. 
10 Az ünnepséget nagy részletességgel írja le Muratori (Ludovico Antonio Muratori. 

Rerum Italicum Scriptores. 1723-51. XX. 917-18), sőt az egyik ünnepi beszédet 
teljes szövegével közli. 

11 Uo. 
12 Mario Emilio Cosenza. Biographical and Bibliographical Dictionary of the Ita

lian Humanists and ofthe World ofClassical Scholarship in Italy, 1300-1800. Boston 
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hogy tiszteletnek és tekintélynek örvendő s fontos kapcsolatokkal rendel
kező patríciusok voltak, akinek a neve Milánón kívül is ismert le
hetett. 

Hogyan került azonban Meltius Sfortiadája a hatvanas évek végén 
Janushoz ~ erre sokkal nehezebb válaszolni. J anus 1465-ös követjárása 
emlékeztette az olaszokat arra, hogy a pécsi püspök nagy politikai befolyása 
mellett neves költő is, és feltehető, hogy a máskor is fontoskodó Filelfo 
beszélte rá Meltiust, hogy panegyricusát küldje el a híres Pannoniusnak. 
Ez esetben valószínű, hogy ő is írt Janusnak egy ajánlólevelet, valamint 
Meltius is megtoldotta küldeményét egy Janust dicsőítő verssel. S mint 
az szokásos volt, s minthogy Janus bíztatta ifjúkorában Strozzát („E t 
potes angvigerum concelebrare ducem'', Telekiné!: Epigr. II. 15) ugyanígy 
bíztathatta üdvözlő versében Meltius Janust újabb, nagy művek meg
írására. Ez az üdvözlő vers nem maradt fenn, de fennmaradt Janus egy 
epigrammája, melyről - szerintem - eddig tévesen állították, hogy az 
Fodor Kristófhoz szól (Telekiné!: Epigr. II. 20). Miután Sambucus, s tőle 
átvéve Teleki is a Christophoro Crispo (A) előtt közölte a Cuidam ardua 
suadenti című epigrammát (B), általánossá vált az a felfogás, hogy mind
kettő Fodorhoz szól, noha a versek hangjukban olyan különbözőek, hogy 
szinte elképzelhetetlen, hogy ugyanakkor íródtak és ugyanahhoz a személy
hez szólnak. A (B) hangja barátságos (clare poeta) és lemondó, míg az 
(A) tónusa lekezelő (amice) és csípkelődő. Tudtommal nincs rá bizonyíték, 
hogy Fodor Kristóf Itáliában lett volna, márpedig (B) inkább egy az 
országon kívül élő költőhöz szól. A negatív bizonyíték mellett van azonban 
pozitív támpont is. A sevillai kódexben közvetlenül a Bartholomaeushoz 
írt epigramma után következik a vitatott vers, Responsio Johannis ad 
quemdam nimis ardua sibi suadentem (C) címen. Ez természetesen önma
gában csak olyan bizonyíték, mint ahogy a Telekiné! nyomtatott (B) 
, ,helyzeténél" fogva tartozik Fodorhoz. Ezzel szemben a szövegössze
hasonlítás alapján, a stílus és mondanivaló elemzése ut án bizonyíthatónak 
tlí.nik, hogy az epigramma nem Fodorhoz, hanem Meltiushoz íródott. 

Janusra jellemző , hogy ciklusban írt versei nyelvben és gyakran terje
delemben is hasonlítanak egymáshoz. A tizennyolc soros Epigr. (BC) és 
a Bartholomaeushoz írt tizenhat soros üdvözlő vers (D) hangulatában 
és tempójában igen hasonló. Túl ezen, szerkezeti hasonlóságot is talál
hatunk: a (D)-ben szereplő sorokkal : „Iam te post morsas quod recte 
dicere lauros / Hippocreneo, labra rigasse, lacu" (13 - 14) szinte tudat os 
szembeállitásként hangzik a (BC) vers 9 - 10. sora: „Sed mihi Castalium 
nec spirant pectore nectar / Nec sunt Aonio, labra rigata, lacu" . A (BC) 
17 - 18. sora is - „Interea fixum, t eneas sub corde Ioannem / Digna 
Maronea carmina voce canens" - minden valószínűség szerint a Sfortia-

1962- 67. III. 2286. PAUL ÜSKAR KRISTELLER az „Iteritalicum" (1962- 67. I.) 347. 
lapján a következő adatot közli az Ambrosiana kéziratgyűjteményéből : „Sussidio H52 
(FS Vl8) mbr. mise. XV. 137 fol. fol. I: »lst e liber est mei Johannis Meltii et amico
rum« (3 xV) fol. 5. (in the margin s . XV) Noto o Jo. Mel. on f. 116, Jo. Meltius, ep ig
rams". Argelati Gabriel Brebia levelét - „D. Joannem Melcium Ducalem Quaest orem, 
divini cultus et scriptorum amantissimum" - 1. i. m . I. 190. 
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dára vonatkozik, mert míg Fodor Kristóf költői munkásságáról semmit 
sem tudunk, azt tudjuk, hogy a Sfortiada Vergilius alapjára, az Aeneis 
utánzására épült. Ha elfogadjuk 1469-et a (BC) keletkezési dátumaként, 
akkor a feltehető levélváltással kapcsolatosan még egy költeményt kell 
megvizsgálnunk, Janus Ad Philelphum (Telekiné!: Epigr. I. 88) című 
epigrammáját. Ha nem tekintjük Huszti megállapításait végérvényesnek,13 

hanem feltételezzük, hogy Janus Vetési Lászlóhoz írt rezignált hangú 
leveléhez nem egy neki, hanem Filelfóhoz (akit mint tudjuk Vetési is 
ismert) írt epigrammáját mellékelte nyomatékként, akkor a Bartholo
maeus-Janus-féle feltételezett levélváltáshoz egy újabb potenciális bizo
nyíték sorolható. Témájában a Filelfóhoz írt epigramma azonos a (BC) 
verssel. 

E feltételezés alapján, valamikor 1468 vége felé Filelfo, akire Janus 
gazdagsága és Itáliában is ismeretes maecénási hajlama nem maradt 
hatás nélkül, és aki ebben az időben súlyos anyagi problémákkal küzdött,14 

arra gondolt, hogy ha a gazdag Meltiusok és a gazdag Janus között valami
féle kapcsolatot teremt, az az egyik vagy a másik fél oldaláról talán a jövőben 
számára is kamatozó lehet. Igy küldethette (egy ajánlólevéllel, melyben 
Janust újabb művekre bíztatta) Meltius Sfortiadáját, melyhez, a feltételezés 
szerint a fiatal költő egy dicsőítő, és a Filelfóéhoz hasonló tartalmú verset 
is mellékelt. Ha levelében Filelfo azt is tudatta Janusszal, hogy a fiatal 
költő nem akárki, hanem annak a Joannes Meltiusnak a fia, aki befolyásos 
állást tölt be a milánói udvarban, akkor Janus kritikátlanul áradozó, és 
egy ismeretlennel kapcsolatban, túl barátságosnak is tűnő verse érthe
tőbbé válik. A könnyen osztott dicséret elsősorban a kölcsönt adja vissza 
- erre utal a (BC) epigramma -, de ugyanakkor célszerű is, ha fontos 
magán és esetlegesen hasznos politikai kapcsolatok megteremtését jelenti. 
Egyelőre keveset tudunk arról, hogy Mátyásnak vagy magának J anusnak vol
tak-e éppen ebben az időben hosszabb lejáratú elképzelései Milánóval kapcso
latban. E terület feltárása még sok további munkát igényel, de a Bartholo
maeus Meltiushoz intézett vers mindenképpen egy eddig ismeretlen milánói 
kapcsolat létezését bizonyítja, s ezért fontos anyaggal szaporítja a Janus
kutatást, újra bővítve azoknak az itáliai humanistáknak és közéleti 
személyeknek a számát, akik J anusszal kulturális vagy egyéb összeköt
tetésben álltak. 

, . 

13 HuszTI JózsEF: Francesco Maturanzio magyar vonatkozású költeményei. EPhK 
LI (1927) 13-15, valamint HuszTI JÓZSEF: Janus Pannonius. Pécs 1931. 392. 

14 Francesco Sforza halála után Filelfo addigi jövedelme erősen megcsappant. 
Rendezetlen anyagi viszonyairól és adósságairól számos levele tanúskodik. 1468-69 
között több, kéregető hangú levelet írt Galeaz Mariához, Cicco Simonettához, és amíg 
élt, Bianca Mariához. („Per centenario di Francesco Filelfo. Atti i memorie della r. 
Deputazione di Storia Patria per le Province delle Marche." Ancona 1901. V. 161-65, 
171-72, 175-78 etc.) Az sem lehetetlen, hogyJanusra Vetési hívta fel Filelfo figyel
mét, ugyanis tudjuk, hogy ugyanebben az időben Filelfo vele is levelezésben volt. 
(A fent idézett 1502-es Filelfo-kiadásban, 1468 [félrenyomtatva MCCCCCLXVIIII] 
november 9-én „Ad Ladislao Pannonio" címen.) 
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JEAN·CLAUDE MARGOLIN 

JANUS PANNONIUS, A KÖLTŐ 
ÉS MANTEGNA, A FESTŐ 

Szerettem volna azzal áldozni az ünnepelt nagy magyar költő emlé
kének, h~gy nyomára jutok egy, a külsejét ábrázoló, hiteles Mantegna
műnek. Am ez csak álom maradt, mivel kutatásaim első lépései meg
győztek a vállalkozás lehetetlenségéről. Jól tudtam, hogy az a negyven 
elégikus disztichon, melynek Pécs költője maga is az Andrea Mantegna, 
padovai festő dícsérete címet adta,1 egy képre emlékezik, mely mint annyi 
másik, elkallódott, elkészülte után talán nem is sokkal. Nem szándékoztam 
régiségkereskedők padlását átkutatni utána, de azt joggal gondolhattam, 
hogy a korabeli vallomásokban, vagy például Mantegna életrajzában, 
melyet Bernardino Scardeone2 könyvének „Padova híres festői, ötvösei, 
bronzöntői és építészei" című fejezetében3 találhatunk, van valami utalás 
az engem érdeklő diptychonra vonatkozóan.4 Sajnos, Janus Pannoniust 
és barátját, Galeotto Marziót5 kivéve, a kortársak nem tudnak a kép 

1 Laus Andreae Mantegnae, Pictoris Patavini. A. MCCCC LVIII. Elegia II. Lib. I. 
Az általam használt kiadás TELEKI SÁMUELtől való: Iani Pannonii Poemata pars 
prima. Traiecti ad Rhenum 1784. A vers ebben a 276-78. lapon található. ' 

2 Bernardini Scardeoni, Canonici Patavini De Antiquitate Urbis et claris civibus 
Patavinis, Libri tres, in quindecim Classes distincti. Basileae, apud Nicolaum Epi
scopium iuniorem, Anno MDLX. 

3 Lib. III, classis XV: „De claris pictoribus, caelatis, fusoribus et architectis Pata
vinis." Mantegnáról magáról: „De Andrea Mantinea", 371-72. 

4 Talán merészségnek tetszik, hogy ezt a kettős portrét diptychonnak nevezem. 
A latin szöveg tabuláról beszél, és ha ezt betű szerint értelmezzük, akkor ez az egyetlen 
tábla nem jelenthet kettős táblafestményt. Másrészt, Mantegna nagyszámú vásznai
nak és táblaképének ismeretében sem idézhetnénk - legalábbis tudomásom szerint 
- tőle egyetlenegy olyan diptychont sem, amelynek egy-egy tábláján egy-egy meg
határozott személyt ábrázol. A diptychonok műfaja azonban igen divatos volt, és 
igen elterjedt a reneszánsz portréfestők körében. És mikor ezt a terminust alkalmazom, 
természetszerűleg Metsys híres diptychonjának (vö. a 18-as jegyzettel) hatása alatt 
cselekszem. Egy 1972. március 27-i balettelőadáson - Janus Pannonius halálának 
évfordulója alkalmából - a Pécsi Nemzeti Színházban (Panegyricus Janus Panno
niusról; Farkas Ferenc szerzeménye, rendezte Eck Imre) az első szinpadkép Mantegna 
padovai műtermébe vezeti el a nézőt. Egy festőállványon kép volt látható: Janust 
és Galeottót ábrázolta a mellkép, közös keretben. Teljesen nyilvánvalóan azonban, 
a rendező egyáltalán nem törekedett történelmi hűségre. Másrészt pedig a Michaud
féle Biographie Universelle Janus Pannonius- („Jean de Cisinge") cikkében található 
egy utalás Mantegnának erre a képére, amely „Janust és Galeottót asztalnál ülve 
ábrázolja". Vajon fontosnak kell-e tekintenünk ezt a részletet, melyről egyetlen más 
forrás sem beszél? Az mindenesetre föltehető, hogy Mantegna egyetlen táblaképet 
festett. 

5 Az appendixben, melyet a padovai antikvitásokhoz írt, és melyet a híres sír
feliratoknak szentel (De sepulchris insignibus exterorum Patavii jacentium), Scar-
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l~tezéséről, sőt a, ~anteg~;:i--szak~rtők sem, akik ,közül ped~g a legkivá
lobbak utalnak nehany eltunt mure. De a festmenyre utalo versről sem 
tudnak, pedig a nagy magyar humanistát Erasmus nemzedéke egekig 
I~iagasztalta,6 és életműve azután sem merült feledésbe.7 Matteo Bosso, 
Agoston-rendi kanonok Mantovában 1498-ban nyomtatott leveleskönv
vében8 többször is utal Mantegna csodálatos művészetére9, Scardeo~e 
pedig Bossót idézi,10 hogy a neves padovai iránti lelkesedést hitelesítse. 
De - és ez nem lep meg bennünket túlságosan - Matteo Bosso Epi
stolae familiaresében semmivel sincs több kifejezetten Pannoniusra való 
mantegnai utalás, mint Fiocco11, Tietze-Conrat, Paccagnini, Salmi vagy 
Kristeller munkáiban. 

deo~e följegyez~e .G.aleotto Ma~·zio sír:1rövének a feliratát is (437. I.): „Apud montem 
Annianum mun~cipium Patavmum, 1acet Galeottus Martius, vír et armis et Iiteris 
admodum illustris: de quo in musaeo Pauli Iovii legitur hoc epitaphiunJ.: 

GALEOTTVS MARTIVS 

H anc galeam, hunc posuit Galeottus M artius ensem 
Mar[s] tibi, et hanc citharam docto cum pectine Musis 
M ilitia functus, decantataque poesi" ' 

6 Erre több utalás van magától Erasmustól: vö. nevezetesen ALLEN, Opus Epi· 
stolarum, Ep. 943, _ 14; s~. l. és a „Peregrina~io religionis ergo'.' című párbeszéd, melyben 
a sze~ze~ese~ e~lei:i neha;ny szark~zmus t~lan Ja~i;s Pa~omus „q~Ieotti ~eregrinatio
nem irndet crmu verseből veszi eredetet. ValóJaban mmdkettő1uk maro szavai egy 
közismert tréfából származnak, melyet később Rabelais-nál is megtalálunk (vö. L. 
DoREz: Rabelaisiana. Revue des Bibliotheques XIV [1904] 140). Froben 1518-ban 
készített el{Y kiadást Janus Pannonius verseiből, melyről Erasmus bizonyára tudott. 

7 It~ m.?st nem ~eladatunk, hoITT: teljes Janus P~nnonius-bibliográfiát adjunk. 
Megelegszünk annyival, hogy utal]unk A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 
1772-ig c. kötetre. (Szerk. STOLL BÉLA-VARGA lMRE-V. KovÁcs SÁNDOR. Akadé
miai Kiadó, Bp. 1972.) 

• 8 Fan;iiliares et secundae _Matthei Bossi Epistolae. . . Impressum Mantuae per 
Vmcentium Bertochum Regiensem; Anno a nativitate Domini nostri Iesu Christi 
MCCCCLXXXXVIII . . . Inclyto et excelso Principe Franceso Gonzaga . . . guber
nante (Hain 3671). Exempl. Bibl. Nat. Rés Z 148. Összesen 232 levél. 

9 ~éldául ep. 86 : "· .. . Quid quo_d .s~ilo atque peniculo.claros ita aemulatur pictores, 
yt vix ~la vel Mantmeae ~el Belhm rmag? tam yorro sit elegans quam si in mentem 
mduxerit atque contendent: non examussrm effmgat et propius aequat ... " 

10 „ ... Quamobrem is [A. Mantegna] a multis postea scriptoribus celebratus im
mortalitatem nominis consecutus est, ut si quando ejus monumenta senio defecerint 
fama i_nter~ nominis -?-ulla unquam intercapedine temporis interire amplius possit'. 
De hu1us vin excellentia non tantummodo nostro sed etiam Matthaei Bossi viri eru
ditissiJ;ii. v~rba s?~jiciamus! qui in epistola o?togesima quarta [itt téves utalás] sui 
volummis i~a scn_bit: 11-fantineai'? nostrum audw filii mortem dolentius ac gravius /erre 
qua_m par sit; cu~ di?ne compa:twr atque condoleo, tum propter seipsum inter pictures 
unicum p~ane_, qui primam gloriam nostro aevo est assecutus; et sí de priscis loquendum 
est. Zeuxim ipsum et Apellem, et quotquot aeternae memoriae gratissimis consecravit 
a:ntiquitas, f;icile "!'on modo sit aemula~us, sed adaequavit, si non superavit; tum propter 
JUVenum CUJUS obitu heu quantum spei est subreptum Italiae . ... 

11 Nevezetesen 1937-ben megjelent könyvére, a „Mantegna" címűre gondolok 
melyet Milánóban adtak ki. 194 7 · ben megjelent tanulmánya, a „Mantegna: L~ 
Cappella Ovetari nella chiessa degli Eremitani" (Milánó) valójában hajlamossá tesz 
bennünket ítéletünk árnyaltabbá tételére. A kérdés végleges eldöntéséről I. alább. 
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Ily módon tehát csak a Janus Pannonius-versre szorítkozva mutathatom 
be.- a Pannonius - Marzio-diptychon hiányá.ban - a másikat, a képzelet
beht: egy költő és festője diptychonját, Pannoniusét és Mantegnáét.12 
A Janus Pannoniusszal foglalkozó, jelenleg is folyamatban levő kutatá
s~_ko,~1 ~v~l ,_is,, mel~,ek, ~étség~;ül sok ~jdon~ágo~ mondanak majd el a 
kolto ele;-er?l es ~~ver?,l, ~ellok~ppei1 ismerJük uásait - mint ahogy 
Mantegnat is kezdJuk JOl ISmerm13 - ahhoz, hogy vállalkozásom ne
tetsszen túlságosan légből kapottnak. 

* 
A vers szövege Kálnoky László magyar fordításában :I4 

12, ~a (amint. arra, Klanicza:y Tibor f?Ihívta a figyelmem ) a festő-költő-páros 
ba?ahs ~ulturáhs vonassá vált is (Baudelaire-Delacroix-tól Aragon-Picassóig), nem 
egeszen ilyen volt a helyzet egy olyan korban, mikor a fest észetet a szabad mű· 
vészeteknél" _alacsony!'l'bb, rend~ek, tartották; . ,G. Bill,anovich viszo:dt megjegyzi, 
hogy Bocc~cc10 utal G10ttora egyik hires novella1aban. Barhogy legyen is, azt hiszem 
elfo~adh~tJ.uk, ho&y a J;umanista költő vallomása a · fiatal festőről, Mantegnáról a~ 
egyik elso irodalmi forras - ha ugyan n em a legelső - az itáliai festővel k apcsola
tosan. 

• 13 .Lásd a részletes b ibliográfiát, melyet az 1961-es, mantovai, Palazzo Ducale-beli 
kiállítás alkalmából készítettek erről a művészről: a kiállítás kat alógusa Velence 1961 
XXV1J-XL. 1961 óta más munkák is megjelentek. . ' · 

14 Ime az eredeti szöveg (TELEKI S. kiadása nyomán: Eleg. I. 2): 

LAUS ANDREAE MANTEGNAE, PICTORIS PATAVINI. 
A. MCCCCLVIII. 

Qualem Pellaeo fidum cum rege sodalem 
Pinxit Apelleae, gratia mira, manus; 

Talis cum Iano tabula Galeottus in una, 
Spirat· ina bruptae modus amicitiae. 

Quas, Mantegna, igitur tanto pro m1mere grat es, 
Quasve canet laudes, nostra Thalia, tibi? 

Tu facis ut nostri vivant in secula vultus 
Quamvis amborum corpora terra tegat: 

Tu facis, immensus cum nos disterminet orbis, 
Alter in alterius possit ut esse sinu. 

N am quantum a veris distant haec ora figuris? 
Quid, nisi vox istis desit imaginibus, 

Non adeo sinJ.iles speculi nos lumina reddunt , 
Nec certans puro splendida lympha vit ro. 

Tam bene respondet paribus distantia membris 
Singula tam proprio ducta colore niten t. ' 

Num te Mercurius divina stirpe creavit? 
Num tibi lac, quamvis virgo, Minerva dedit? 

Nobilis ingenio est, et nobilis arte vetust as 
Ingenio veteres vincis, et arte, viros. ' 

Edere tu possis spumas ex ore fluentes, 
Tu Veneris Coae perficere effigiem. 

Nec Natura valet quicquam producere rerum, 
Non valeant digiti quod simulare tui. 

Postremo, tam tu picturae gloria príma es, 
Quam tuus historiae gloria prima Titus. 

Ergo oper?W cultu terras cum impleveris omnes, 
Sparsens et toto nomen in orbe tuum, 
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„ 

Andrea Mantegna, padovai festő dicsérete 

Mint ahogy Appelles csodaszép képén a királlyal, 
, Nagy Sándorral együtt ott van a régi barát, 

Ugy áll Janusszal most egy vásznon Galeotto, 
Szét nem tépheti már semmi erő frigyüket. 

Mantegnám, kegyedet meghálálhatja-e Múzsánk, 
Érdemeid teljét éneke zengheti-e? 

Képeden élni fog arcunk sok-sok századon által, 
Bár testünket a föld mély öle nyelte be rég. 

Képeden, álljon bár a világ roppant tere köztünk, 
Mégis szomszédok, mégis együtt lehetünk. 

Más-e vajon festmény-arcunk és más a valódi? 
Egy a különbség csak: néma a kép ajaka. 

Képmásunk a tükör hívebben vissza nem adja, 
Sem kristálypatakok hártyaszerű üvege. 

Pontos a törzs és végtagok egymásközti aránya, 
Élethű a színük, pontos az alkatuk is. 

Tán maga Mtircurius nemzett, ama isteni ágból 
S szoptad, mint csecsemő, szűzi Minerva tejét? 

Lánglelkű művek készültek az antik időkben. 
Lánglelkű műved mindezeket leveri. 

Néked nem feladat sem a száj szélén lefolyó nyál, 
Sem Cos Vénusza, ím, máris a vásznadon él. 

Szüljön a természet bár száz meg száz csudadolgot, 
Száz meg száz remekét ujjaid újraszülik. 

Első vagy te a festészetben, mint ahogyan más 
Történészek előtt Titusodé a babér. 

Műremekekkel gazdagitod te az emberiséget, 
S vélük hírneved is terjed a földkerekén. 

Holtod után fel fogsz szárnyalni az égi hazába, 
Melyet a büszke Tejút csillagos éke övez, 

És telepingálod képekkel a menny palotáját, 
Bár ragyogó falain csillagok ezre tüzel. 

Míg az eget fested, legyen égiek üdve a béred: 
Juppiter adja, hogy ott piktorok istene légy. 

Ilicet, accitus superas transibis ad arces, 
Qua patet astriferae, lactea zona, viae; 

Scilicet ut vasti pingas pallatia coeli, 
Stellarum flammis sínt variata licet. 

C~ coelum ornaris, coelum, tibi praemia, fiet, 
Prntorum et, magno sub Iove, Numen eris. 

Nec tamen his fratres cedent pietate poiitae, 
Sed tibi post Musas proxima sacra ferent. 

Nos duo praesertim; quorum tua dextera formas. 
Perpetua nosci posteritate facit. 

Interea haec gratam testentur carmina mentem, 
Vilior his Arabi turis acervus erit. 

Lásd, költő-testvéreik is híven bemutatják 
Nemcsak a Múzsáknak, néked is áldozatuk. 

Majd ketten sietünk elsőnek elédbe, hisz arcunk 
Általad ismeretes· lesz az utókor előtt. 

Addig e vers dícsérjen, melynél gyújtani nem tud 
Illatosabb tömjént néked Arábia._ sem. 

Az elveszett festmény híján ismeretlen diptychon rekonstruálására csak 
egy módszerünk maradt: Janus Pannonius versének a vizsgálata. A kép 
elárulná a magyar költő és az itáliai festő néhány vonását barátságuk 
és kölcsönös megbecsülésük tükrében, ezért a vázlatos szövegkritikákat 
ezek a szempontok irányítják majd. 

Amint megállapítható,15 Janus Pannonius az elégiát föltehetőleg nem 
okkal Magyarországra való visszaérkezése után írta. Föltételezhető, hogy 

Mantegna akkor festette meg a két barátot Padovában, mikor egyikük 
utazásra készülődött, és azért, hogy a másik távolléte könnyebben elvisel
hető legyen a kép őrzője számára. Sajnos, nem tudjuk, hogy Marzio vagy 
Janus Pannonius birtokában volt-e a festmény. Marzio Itáliában, Mantegna 
társaságában maradván,16 valószínűleg a költőé lett „az egyetlen kép". 
A költő akkor huszonnégy éves volt, Galeotto harmincegy, Mantegna 
huszonhét, fiatal férfiak már inkább, mint „ifjak", tehetségük teljében, 
sorsuk felfelé ívelő korszakában. 

Nem mulaszthatom el, hogy ezzel a trióval - szeretném azt mondani: 
triumvirátussal - és ezzel a baráti kettőssel17 kapcsolatban ne idézzem 
fel Quentin Metsys híres festményét, amely Erasmust és barátját, antwer
peni Pierre Gilles-t ábrázolja, és amelyet közös barátjuknak, Morus 
Tamásnak szántak.18 A sors kegyesebb volt Metsys diptychonjához, mivel 
még ma is megcsodálhatjuk Antwerpen városi titkárának portréját és 

15 Nevezetesen hála az I. könyv 3. elégiájának („ad Blasium de se febricitante")" 
Lásd még a TELEKI-kiadás előszavát (Iani Pannonii Vita 165- 67). 

16 Látszólag nem hosszú ideig, ha meggondoljuk, hogy 1458-ban Mantegnának is 
el kellett hagynia Padovát, mivel Gregorio Correr, San Zeno apátja Veronába hívja, 
hogy elkészítse a híres középkori templom főoltárát. 

17 A Janus Pannonius és Galeotto Marzio barátságáról valló számos vers közül fel
idézhetjük a II. könyv 4. elégiájának ezeket a Janus Pannoniustól való sorait (53-
60. sor): 

Ipse ego tunc Italas primum devectus ad urbes, 
ln castris coepi tiro merere stús. 

Magnus amicitiae junxit nos protinus usus, 
. Ex illa noster tempore crevit amor. 
Idem nos tenuit thalamus, tum mensa duobus, 

Communem semper praebuit una cibum. . 
Saepius ad mediam noctem vigilavimus ambo, 

Cum cuperent somnos lumina fessa dari. 
18 Erasmusnak egy Morus Tamáshoz írt leveléből (Antwerpen, 1517. május 30.) 

megtudjuk, hogy a flamand festő elkezdte a munkát: „Pierre Gilles és magam - írja 
- egy táblára festetjük magunkat; a képet hamarosan elküldjük neked ajándékba .•. " 
Erről a képről, és a Metsysszel, Mórusszal, Erasmusszal és Gilles-lel való kapcsolatáról 
lásd A. GERLO: Erasme et ses portraitistes. 2. kiadás, B. De Graaf, Nieuwkoop 1969. 
9- 27. 

327 



a „humanizmus fejedelméét" - még ha olyan távolság választja is el 
őket, mint ami az angliai Longford Castle19 és a római Palazzo Corsini20 
közt van, és ha az Erasmust ábrázoló tábla az eredeti után készült másolat 
is. Erasmus 1517. szeptember 8-án Antwerpenből a következőket írta 
Morus Tamásnak21 : „ ... Azért küldöm ezeket az arcképeket, hogy akkor 
is melletted maradhassunk, ha a sors szeszélye elválasztana bennünket 
egymástól. A kép egyik felét Pierre fizette, a másikat magam; nem mintha 
nem szívesen fizette volna mindenikünk az egészért járó pénzt. De közösen 
akartunk ajándékot adni neked." 

Vajon hogy történt a dolog a Mantegna-festmény esetében? Bizonyára 
sohasem tudjuk meg, hiszen még az is ismeretlen előttünk, hogy kinek 
szánták az ajándékot: Galeotto rendelte meg Mantegnánál barátja, Janus 
flzámára búcsúajándékként? Mindenesetre, a vers olvasásakor úgy érezzük, 
hogy a kép igen jelenlevő: vajon valóságos vagy hitt jelenlét-e ez? Az 
előbbi feltevés mellett volnék. Es a kép eltűnése is könnyen magyarázható 
volna a magyar költő mozgalmas életével és tragikus végével. Igaz, hogy 
nem egy Mantegna-festmény tlínt el már Itáliában, sőt bizonyára nem 
egynek még a címét sem ismerjük. Vagy Marzio birtokában lett volna? 
Számos utazása - Budára, Corvin Mátyás udvarába,22 majd Spanyol
országba, Franciaországba, Angliába,23 újra Magyarországra Janus hívá
sára24 - saját hányatott életére (mint velencei bebörtönzése egy inkvi
zíciós pör következtében),25 Magyarország és Itália közti ide-oda utaz
gatása, az élete utolsó részét homályba burkol_ó rejtély26 már önmagában 
elegendő okot szolgáltatna egy terhessé, sőt bizonyos pillanatban rette
netesen kompromittálóvá váló festmény eltűnésére.27 

* 

Bárhogy legyen is, lássuk, hogy ·a humanista költő miképp dicsőíti a,' 
kor egyik legnagyobb itáliai mesterét? 

Mint minden dicsőítő mű esetében, mely szigorúan tartja magát a 
műfaji törvényekhez, itt is igen nehéz különbséget tenni az őszinte és 
a hagyományos ditirambikus elemek között. A legnagyobb görög festő, 
Apellész evokációja éppen úgy kötelező, mint az utalás bizonyos híres 

19 A Gilles portréját ábrázoló tábla a Radnor-gyűjteményben van. 
20 Galleria nazionale d'Arte. 
21 ALLEN, Op. Epist. III. ep. 654. 
22 Janus Pannonius hívta meg Magyarországra 1461-ben. Galeotto Marzio Mátyás 

udvarában megismerkedett Zrednai Vitéz Jánossal, Janus Pannonius nagybátyjával. 
23 Közben visszatért Itáliába. 
24 Az 1464-es évben, Philelphóval történt híres szóváltása után nem sokkal. 

) 
25 „De incognitis" című könyvének kiadása miatt; a könyvet 14 77-ben írta. Mátyás 

és Lorenz6 de Medici együttes erőfeszítése azonban kisegítette a bajból. 
26 Feltehetőleg 1497-ben halt meg. Egyesek szerint Csehországban, mások szerint 

lVIantovában, megint mások szerint Lyonban; de akadnak olyanok is, akik vitatják, 
hogy 1497-ben halt meg, és más dátumot javasolnak. 

27 Mikor Janus Pannoniusnak hirtelen menekülnie kellett, mert belekeveredett egy 
királyellenes összeesküvésbe. Egyébként akkor teljesen legyengítette a betegség. 
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műveire, például az egyik Nagy Sándor-portréjára, melyre Plinius28 és 
még sokan utalnak. Erasmus is nyomban a görög festő nírnevére hivat
kozott, mikor csodálatát akarta tolmácsolni Dürernek, és meg akarta 
köszönni neki, hogy· elkészítette az arcképét. Emlékezzünk csak a De 
recta pronuntiatione29 következő dialógusára, mely Leo és Ursus közt 
zajlik le: „LEO: Már régóta a festőművészet mesterei közé tartozó híres
ségként ismerem Dürer nevét. Némelyek korunk Apellészének is nevezik. 
URSUS: Nekem az a véleményem, hogyha Apellész - bár nagylelkű 
és nemes ember volt - most élne, a dicsőségES babérkoszorút a mi 
Albrechtünknek hagyná." 

Több hasonló idézetet, lehetne még erre hozni. De a sztereotípia alkal
mazása egy korban és környezetben, melyben mindennapos a retorikához 
és az analógia stílusalakzatához való folyamodás, nem feltétlenül jelenti 
azt, hogy nem élőnek, „funkcionálisnak" érezték. 

Egy festő legnagyobb érdeme - és az Apellészről és vetélytársáról, 
Zeuxiszról szóló anekdoták eléggé ismertek, úgyhogy nem is szükséges 
itt rájuk emlékeztetnem30 - , ha valódit alkot, azaz a modelljének a 
lehető leghívebb mását. Ez az esztétikai szabály, mely az utánzás és 
alkotás elméletének31 fő mozgató ereje, minden humanista és klasszikus 
számára kötelező, bár mindnyájan elfogadják az ezzel szinte ellentétes 
feltevést is: a művészet képes széppé tenni a természetben csúf tárgyakat 
is. Ezt illusztrálja, Horatius után Boileau előtt, a francia költő Art Poétique
jának a következő két sora: 

11 n'est point de serpent ni de monstre odieux 
Qui par l'art ~mité ne puisse plaire aux yeux. 

Őszinteség vagy toposz? Janus Pannonius és Galeotto Marzio képének 
hiányában csak Mantegna festői zsenijének és szobrászi plaszticitásának 
néhány példája alapján dönthetünk efelől, nevezetesen arcképfestő művé
szetében: emlékeztetőül idézzük fel az ifjú Francesco Gonzaga bíborosról 
készült portréját, melyet a nápolyi Capodimonte Nemzeti Múzeumban 
csodálhatunk meg,32 vagy Carlo de Medici bíborosét33 a firenzei Uffizi 

2s A „Historia naturalis" XXXV. könyvében, melyet majdnem teljes egészében a 
művészi alkotásoknak és a művészeknek. szentel, a 36. fejezet legnagyobb részében 
(17-34. §) Cosi Appellészről beszél. Nagy Sándor és Appellész kapcsolatáról lásd 
22-31. §.Tudjuk, hogy a király nem volt hajlandó magát lefestetni, csak Appellész
szel: a festő meg is festette több helyzetben, de ezek a művek mind E{ltűntek. Nagy 
Sánd9r „régi barátja" egyik hűséges hadnagyával azonos, hacsak finom célzással 
Janus Pannonius a Győzelemre, a király elválaszthatatlan társára nem gondolt, mely
nek társaságában Appellész le is festette; ugyanezen a képen látható Castor és Pollux 
is (a képet Plinius még megcsodálhatta Rómában). 

29 Basel, H. Froben, 1528. március. A. Gerlo francia fordítása az idézett művében 
41. 1. Vö. ezzel kapcsolatban ERWIN PANOFSKY: Nebulae in pariete, Journal of the 
Warburg Institute 14 (1951) 34- 41 és J. J. FRAENKEL: Dürers ets en Erasmus Eulo-
gium. Hermeneus 37• année. no. 4. 1965. december. · 

30 Lásd például Plinius: Hist. nat. XXXV. 36-32 sk. 
31 A híres formula termékeny kétértelműsége szerint: Ars simia naturae. 
32 Mások (például Fiocco) a következő címet adták neki: „egy Gonzaga prelátus 

arcképe". 
33 Lásd ennek a két portrénak a reprodukcióját az „Andrea Mantegna" című kötet-
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Képtárban. A legjobb Mantegna-szakértők szerint ezeket a portrékat 
1463-ra és 1459-re lehet datálni, lehet, hogy 1459-re az elsőt, és 1466-ra 
a másodikat. De a színek intenzitása, a rajz kifejező ereje, az alakok 
minden stilizálás nélküli, túlzott egyéniesítése a híres bergamói Madonna34 
és az 1459-ben készült Mezzarota bíboros35 arcképének a festésmodorára 
emlékeztet. Mindenesetre elég szoros megközelítéssel meg tudjuk határozni 
az időpontot, mikor Mantegna megfestette Padovában Janus Pannonius 
és Galeotto Marzio képét. Felidézhetjük még - segédeszköz hiányában 
sajnos csak szavakkal - . a mantovai hercegi palotában található híres 
Camera dei Sposi36 falfestményeinek egyik hasonló csoportját. 

Részletesen kellene elemeznünk Janus versét: alapvetően humanista 
ihletésű és technikájú vers ez, számos mitológiai utalása (Mars, Minerva, 
Cos Venusa, Juppiter, a Múzsák és az elíziumi mezők), míves hasonlatai 
(a hű tükör, a kristálycsillogású patak),37 Mantegna antik38 földijére, a 
padovai Titus Liviusra való hivatkozása, a makrokozmosz és a mikro
kozmosz39 klasszikus felfogású ábrázolása szerinti Ég és Föld, a költők 
és festők nemes vetélkedése „hercegük" gyászolásában,40 az anyagi41 és 
szellemi gazdagság, a központi alak felmagasztosítása, a dicsőség42 és 
hírnév ismétlődő említése miatt. Övatosságunk bármennyire is korlátozza 
fantáziánkat, el tudjuk képzelni - a padovai festő és szobrász ismert 
műveinek segítségével, és a portréműfajban különlegesen kimagasló huma
nista festészet, például Holbeiné Erasmus generációjában, segítségével - , 
hogy melyek voltak Mantegna humanista festészetének jellegzetes vonásai.43 
Amint az itáliai festő egyik legjobb kritikusa, Giuseppe Fiocco44 igen 
helyesen megjegyzi, a képzőművészetben nem ugyanazt értjük a huma
nizmus fogalma alatt, mint az irodalomban, a tudományokban és a filozó-

ben, mely a mantovai 1961 szeptember-októberében rendezett kiállítás katalógusa, 
24. és 34. tábla. 

34 I. m. II. színes tábla, Madonpa col Bambino, Accademia Carrara. 
35 I. m. XIX. tábla (Berlíni Allami Múzeum). Néha (nevezetesen Fiocco) „Sca

rampi bíboros arcképe" néven emlegetik. 
36 I. m. VI. színes tábla: „La Camera degli Sposi" (bal oldali tábla, részlet), Mantova, 

Castello di S. Giorgio. 
37 Hagyományos jellegük i:iem zárja ki, hogy árnya;}at~yi affe~táltsá~ ne csússzon 

beléjük (de nem Petrarca nyitotta-e meg ennek a „mufaJnak" feJedelmien az utat?). 
38 Az italo-latín antikvitások és a „dicsőséges elődök" iránti humanista érdeklődés 

itt bőséges any~gra lell_iet. 
39 A Földet Adám fiának, az embernek, saját birtokaként ábrázolja. Lásd külö

nösen a 31-32. sort. 
40 Vö. a megszámlálhatatlanul sok verses „halotti emlékkönyvvel": a halott dicsőí

tésében részt vevők száma biztosította az elhunytra való emlékezést. 
u Melyet arábiai tömjén füstje jelképezett. . .. . 
42 A hírnév témájával kapcsolatban bővebben FRANQOISE JouxowsKY konyveből 

kaphatunk felvilágosítást: La Gloire dans la poésie fran9aise et néolatíne XVI• siecle. 
Droz, Geneve 1969. . 

48 Az antik építészet, szobrászat és éremművészet beható tanulmányozása, valammt 
Donatello vitathatatlan hatása Mantegna festészetének szobrászati jelleget - mely 
a határozott körvonalakban nyilvánul meg - adott, és ez a hangsúlyozott életteliség 
még az élettelen dolgok ábrázolásán is megvan. 

u G. Frncco: Mantegna. Milano 1937 (francia nyelven J. Chuzeville fordítás~ban, 
Gallimard, Párizs 1938) XII. fejezet (A humanizmus és Mantegna) 138. 1. 
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fiában. A reneszánsz egyetlen nagy képzőművésze sem hódolt az antik
vitásnak, melynek az emlékei az építészetieken kívül ritkák és jelen
téktelen hatásúak voltak. Ellenben a portré műfaja iránti érdeklődés, a 
diptychonok vagy kettős portrék megkülönböztetett helye a humanista 
tendencia jellegzetessége.45 Velence a képzőművészetben a humanizmus 
jobban összefonódott a reneszánsszal, mint bárhol másutt. „A humanista 
fényűzés írja Fiocco46 - már Petrarca kora óta hagyomány volt; és 
természetes volt, hogy a reneszánsz romantikusan olyan színben tűnjék 
föl, mint a tudósok által annyiszor megálmodott és áhított világ életre
keltése." Mantegna, Francesco Squarcione tanítványa és fogadott fia, 
tudatosan nem tett különbséget a humanizmus és a reneszánsz jelensége, 
között, és ezzel nagyban különbözött a firenzeiektől. Esküdni mernék 
rá, hogy Janus Pannonius és Galeotto Marzio kallódó képének megfes
tésekor Mantegna az antikvitás felé forduló humanizmusból merített 
ösztönzést a két költő beszédes portréjának megalkotásához, a két fiatal
emberéhez, akiket jól ismert, és akiknek a vonásai - mint a legtöbb 
kortársairól készült portrén - egyszínű háttérből válnak ki. 

A kép, amint ezt az ifjú Janus Pannonius is lelkesen állítja, lehetővé 
tehette volna, hogy a két költő arcvonásai „sok-sok századon által" élők 
maradjanak, dehát a sors kegyetlen iróniája másképp határozott.47 Annál 
is inkább sajnálatos a kép eltűnése, mert tudomásom szerint sem a magyar 
költőről, sem olasz barátjáról nincs vitathatatlanul hiteles arckép.48 És 
annak ellenére, hogy Mantegna művéről nem tudhatunk meg túl sokat, 
és a képet még a legaprólékosabb leírás sem pótolhatja, el kell ismer
nünk, hogy az Elégiák szerzőjének festőről és képről szóló dícsérete igen 
értékes számunkra, mert nemcsak a padovai festőről, hanem Janus 
Pannoniusról magáról is tanúskodik (személyiségéről, érzékenységéről). 
Hisz az imént emlékeztettünk rá, hogy Mantegna tudósként ismerte és 
szerette az antik dolgokat, már jóval azelőtt, hogy hivatalos megrende
léseket kapott volna, mint amilyenre pl. a Julius Caesar diadala is készült, 
melyet 1482 és 1492 között festett a mantovai hercegi palota számára. 

Janus Pannonius verse egyszerre vall kedves Galeottója iránti barát
ságáról, és a Padovában megismert híres festő iránti csodálatáról és - hozzá 
fűződő bár kissé távolabbi barátságáról. Tudjuk, hogy az igazi 

45 Ezt és még sok más kérdést illetően J .. PoPE-HENNESSY The Portrait in the Rena-
issance c. összefoglaló munkájára kell hivatkoznunk (London 1968). 

46 G. Frncco: i. m . 142. 
47 Vö. 7-8. sor. 
48 A padovai Eremiti Ovetari kápolnájában található „Szent Kristóf mártíriuma" 

cimű freskóval kapcsolatban (melyről a későbbiekben még szó lesz), fölvetődik a kér
dés, hogy a freskón látható alakok egyikének nem Janus Pannonius volt-e a modellje. 
Valóban, amint azt BALOGH JOLÁN 1925-ben, a Századok című folyóiratban meg
jelent, és 1927-ben „Ritratti ungheresi dipinti dal Mantegna" címen olaszra is lefor
dított cikkében meggyőzően bizonyítja, az egyik jobb oldali alak lehet, hogy az el
jövendő pécsi püspök, ha Vasari cikkére gondolunk, melyet „a legkiválóbb festőknek" 
szentelt könyvében Mantegnáról írt (447. 1. Salani, 4. kiadás). Ebben egy „vescovo 
ungharese"-re céloz, aki nem lehet más, mint Janus Pannonius. Balogh Jolán feltéte
lezését később sokan vitatták, de számunkra megalapozottnak tetszik. Ezeket a fel
világosításokat Kardos. Tibor professzor úrtól kaptam. 
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humanisták milyen nagyra tartották a barátságot, hódolva ezzel a hellén 
philia éc; eunek Cicero valamint Seneca által megteremtett latin változata, 
az amicitia hagyományának.49 És - anélkül, hogy szükség volna újra 
emlékeztetnünk · Erasmus és Morus Tamás példás barátságára - elég 
Janus Pannonius verseit nevezetesen az Elegiaet és az Epigrammatat -
és fennmaradt leveleit átfutnunk, hogy meggyőződjünk: a báty, akit akkor 
lelt meg Itáliában, mikor életének legszenvedélyesebb és legspontánabb 
korszakában volt, csakugyan befészkelte magát a szívébe. És mikor ezt 
olvassuk: „Úgy áll Janusszal most egy vásznon Galeotto,/ Szét nem,téJ?heti 
már semmi erő frigyüket./ Mantegnám, kegyedet meghálálhatja-e Muzsank,/ 
~rdemeid teljét éneke zengheti-e ?"50 , nem szükséges felidéznünk az 
örök barátság toposzát, hisz itt teljesen nyilvánvalóan ennek a toposznak 
a nyomaira bukkanunk, és a két férfi egymáshoz kapcsolódó élettörténete 
is ezt igazolja. Igen, a barátság t,émája ez, a kétségtelenül átélt bar~tságé. 
Melynek odaadásán a politikai gondok és a pécsi püspökség terhei való
színfüeg mit sem csökkentettek. Anélkül, hogy különösebben erősköd
nünk kellene, teljesen nyilvánvaló, hogy Mantegna apoteózisa Janus né
hány szép lírai verssorában51 felidézi bennünk a padovai mester dicső
ségét megalapozó hatalmas vallásos témájú alkotásait, emlékeztet. Man
tegna térlátására~ Az említett al~otáso~ .közül n~há;iy a, ~adov~t , k?r
szakból datálódik, mint a padovai Erem1t1 Ovetan kapolnaJat52 díszitok; 
mások viszont a fordulópontot jelentő 1458-as év után születtek. Csak 
emlékeztetőül említsük meg a Szent Jakab mártiriumát53 az Eremitani 
kápolnában, a National Galleryben található Imádság az Olajfák hegyént54 

és a Szent Asszonyok Jézus sírjánált,55 a New York-i Metropolitan Múzeum
ban őrzött Pásztorolo imádását56 és természetesen a firenzei Uffizi kincsét, 
a Mária mennybemenetelét,57 egy triptychon részét. A prófétaköltő harminc
négy évvel a festő halála előtt hal meg, tragikusan a festő előtt, akit a 
mantovai San Andreában temetnek el. 

* 
49 Vö. -Erasmus A<lagiumaival, melyeket az Amicitia rovatában gyűjtött egybe, és 

a pythagoreusok szimbólumainak felidézésével. 
50 3-4. sor. 
5i 29-32. sor. 
52 Már szóltw1k BALOGH JOLÁN cikkéről, melyben Mantegna magyar portréiról ír, 

és nevezetesen az Ovetari kápolna „Szent Kristóf mártírium"-áról (vö. a 48. sz. jegy
zettel). Vö. ugyanettől a szerzőtől: A művészet Mátyás király udvarában, 2. Budapest 
1966. Mantegna és Janus Pannonius kapcs~lata, melyek az általunk tárgyalt k~ttős 
portréban és .a - feltételezett,-, padovai kápolnában. ~alálhat? Janus:port~·eban 
konkretizálódik (a kápolna egyebkent elpusztult a II. vilagháboru bombazásaiban), 
külön fejezetet alkot a Magyarország és Itália kulturális kapcsolatait tárgyaló tanul
mányban.· 

53 Bellini hatását ismerhetjük fel benne. 
54 Fatáblára festett kép, 0,62 X 0,80. Egy sziklán a következő felírás: „Opus An

dreae Mantegna". A római korszakban készült, az általunk tárgyalt korszaknál 
25-30 évvel később. Lásd a Musée de Tours-ban levő Olajfák hegyént. 

55 42 x 30-as fatáblára festett kép, a firenzei Palazzo Capponiból. 
56 Eredetileg fára festett kép, melyet 38 X 54,5-es vászonra másoltak: valószínű

leg a ferrarai Este-palotában található 1586-ban említett „Jászol"-ról van szó. 
57 7fl x 76,5-ös fatábla; az oldaltábla 86 X 42,5 (a „Mennybemenetel" egy oldal

táblán van). 
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Mantegna diadala? Janus Pannonius diadala? Egy nagy közép-európai 
humanista költőnek és a festészet és az építészet egy nagy teoretikusának
- aki szintén tanult a padovai egyetemen, és szintén Velence ege alatt 
érzett először ellenállhatatlan filozófiai és művészi elhivatottságot - , 
Leon-Battista Albertinek5B fél évezredes évfordulóján helyénvalónak 
érzem, hogy elgondolkodjunk a költők és festők kettős felvonulását idéző 
verssorokon, melyek oly igen magasztalják Mantegnát: . 

Míg az eget fested, legyen égiek üdve a béred: 
Juppiter adja, hogy ott piktorok istene légy. 
Lásd, költő-testvéreik is híven bemutatják 
Nemcsak a Múzsáknak, néked is áldozatuk.59 

Mantegna művészetét, festészeti és szobrászati újításait a . néző-
pontok megsokszorozását, az alulról felfelé irányított tekintetet, perspek
tívamegoldásait, csodálatos egyensúlyérzékét - még mindig elválaszt
hatatlannak tartjuk elmélyült humanista műveltségétől és az antikvi~ás 
iránti tudós csodálatától.6 0 Mivel én is igyekeztem, mint Janus Pannomus 
és Galeotto Marzio kettős portréja, hogy igazságos egyensúlyban tartsam 
Janus és Mantegna képzeletbeli diptychonján az itáliai festő és a, m~gy~r 
költő dicsőségét, befejezésül ezt az elégiát nemcsak a Manteg;ria dícseretet 
zengő versekkel - Ariostóéval,61 Scaligerével62 és még annyi máséval -
kell társítanom hanem az elmúlt fél évezred alatt megszólaló minden 
olyan hanggal, ~ely a pécsi költőne~, a költő versel? ~he~s~g~nek, lírai 
géniuszának vagy szatirikus szellemenek egyre tarto dicsoseget zengte. 

58 A két ember halálának dátuma igen közel van egymáshoz: Janus Pannoniusé 
március 27, Albertié április 20. 

59 35-36. sor. · 
so TAKÁTS GYULA egy cikkében, mely ~ Jele~or című fo~y?ir~t ~{ülönszámáJ;>a~1 

jelent meg „Ferrara és Padova és Jai;ius" ?.~mel, erdekes esztetik~i par~uz~mba alh- r;i 

tás van Mantegna és Janus Pannomus kozott: a magyar humamsta koltői talentu
mának és az itáliai festő képzőművészeti géniuszának párhuzamos tárgyalása néhány 
ponton találkozik az engem érdeklő kérdésekkel. A cikk szerzője hangsúlyozza Janus 
elégiáiban a táj harmóniáját (háttérben levő táj) a lírai érzése~el (vö. például a „De 
apro et cervo"-val). Janus az egyik első költő volt, aki verseiben gyakran felvázolta 
önarcképét. Ez a vonás is rokonítható korának festészetével. P~ldák az önar?képre: 

De se aegrotante in castris" (41-44., 51-54. sor), „Conquestio de aegrotat10111bus 
~~is" (17-20. sor), „Ad Somnum" (15-18. sor). ~zzel az utóbbi v_erssel ka~csolat
ban Mantegna „Pieta"-jára .is gondolhatunk. ~gyík sem r.~produkálJa a termesz~t~t; 
hanem művészien átformálja. Janus Pannomu~ a~ első kol~ő (lehet, hog:y az elso i.ro 
vagy kritikus is) aki Mantegnát a XV. századi Eszak-Itáha első festőjének tartJa. 
Egy 24 éves költŐ ítélete a 27 éves _festőr~>l _ig~z P,róféc~ána~. biz<;myult. 

6i 33. dalának elején Leonardót es Belhmt eppug~ ~icsőiti, ~t J~~us ,Mantes;n~~· 
62 G. Scaligeróról van szó, Benedetto Bordone, kivaló padovai mmiaturafesto. fia

ról: „Nova epigrll.rnmata"-i. e&yiké~ Mantegn~n~k"ajánlja: „Andrea Mantegna pictor 
et plasta" (vö. Poemata. Bibhopoho Commehmano. 1621. 113). 
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III. 

JANUS PANNONIUS ÉLETMŰVÉNEK 
FILOLÓGIAI PROBLÉMÁI 



, 

„ 

HORVÁTH JÁNOS 

JANUS PANNONIUS MŰFAJAI ÉS MINTÁI 

Janus műfajai és mintái kérdésének a vizsgálatakor Guarino Veronese 
iskolájának nevelési rendszeréből, okt atásának célkitűzéseiből kell kiin
dulnunk. Minthogy e kérdéssel mind külföldön, mind nálunk sokan és 
behatóan foglalkoztak, én megelégszem a lényeg összefoglalásával. Guarino 
nevelési rendszerének célja: profán világi műveltséggel alaposan és 
sokoldalúan felvértezni neveltjeit, hogy azok kikerülve az iskolából a 
középkori vallásos vilá nézettel szemben a profán vilá i tudomán ok és 
muveszetek aktív műve i es eresz 01 e ene , s az állami, közösségi 
é et en gyakorlatilag használható, aktív emberekké váljanak. A cél tehát 
nem a világtól való elfordulás, hanem éppen ellenkezőleg, a világ, az 
emberi élet lehető legteljesebb megismerése, az emberi élet, a.z emberi 
képességek, a h11i1HÍ~~1~ kiteljesítése és megvalósítása az egyéni életben 
éppen úgy, mint a közösségek életében. Ezeket a nevelési célkitűzéseket 
akkor csak a profán antikvitás ha atékainak minél alaposabb meg
ismerésével, az anti vitas mmánumának legteljesebb feltárásával lehetett 
megvalósítani. Az antikvitás humánumának kincsesbányái pedig az antik 
irodalmi és művészeti alkotások, továbbá az antik tudománit monumentális 
alkotásai amel ekhez elsős r an e kultúrák ny_elvén, a görögön és a latinon 
keresztül lehetett hozzáférkőzni. Ez eszménye neK: a nevelés folyamán 
való mogközelítésében és megvalósításában szinte elkerülhetetlenül -
egy hibaforrás is jelentkezik, amikor ~ origina.li.tá.s ha;ug[lilyozá§.a hel~ . 
szinte észrevétlenül a csodált mintaképek utánzása lépett. A humanizmus 
K:orának ir61, ltblt"ol művészei özil ~egföOBen meg is maradtak ezen 
a fokon: az antikvitás utánzásának fokán, s csak igen keveseknek jutott 
osztályrészül ezen a fokon túlemelkedni s az antikvitás inspirálta humanitás 
eszményét az originalitás irányába valóJ?an továbbvinni s egész gazdag
ságában kibontakoztatni, kiteljesíteni. Ugylehet azonban, hogy mindez 
a sokkal későbbi időkből e korszakra visszatekintőknek aggályoskodása 
és kritikája. Mert azt feltétlenül el kell ismernünk; hogy valóban nagy, 
korszakalkotó dolog volt: újból felfedezni az antikvit ást, s a divinum 
helyébe újból a humánumot állítani az emberi, közösségi élet középpont jába. 
S Guarino iskolája ezt a szellemet sugározta, s ezt a célkitűzést valósította 
meg elsősorban egy nyelvi, retorikus kultúra felelevenítésének a propa
gálásával. 

Ez nem is történhetett másképp. Az antikvitás kincsei csak a nyelven 
keresztül voltak megközelíthetők, az antik humánum már kialakult, 
aranyveretű formákban vált a csodálat tárgyává - és legalábbis ·- meg
közelítendő példaképpé. 
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Guarino iskolája lényegében retorikus iskola volt, ahol - elsősorban 
~ Quintilianus nyomán az antik, retorikus típusú ember kiformálása volt 
a cél. Ezt a célt szolgálták azok az antik írók, akik az iskola nevelési
oktatási rendszerében az alapot, a kiindulópontot képezték. 

Ehhez tegyük mindjárt hozzá: nem Guarinón múlott, hogy az eszközből 
egyúttal az irodalom és nyelv oktatásán keresztül a humánum kifejezé
sének szinte egyedül lehetséges megvalósulása is, eredménye is lett. Minden
esetre, Guarino iskolájának neveltjei megtanultak nemcsak antik módon 
érezni, gondolkodni, a világot profán módon szemlélni, hanem - a retorikus 
nevelési rendszer nyomán - magukat, érzéseiket és gondolataikat antik 
módon, az antik nyelv csodált fordulataival és nyelvi-formai eredmé
nyeinek lehető legteljesebb felhasználásával kifejezni. 

A.z írónak önmagát originális módon kifejezni igen nehéz; különösen 
akkor, ha nyelvi tekintetben is tilalomfákat állít a maga számára. A 
tilalomfa: csak az antik frazeológia tökéletesnek tekintett fordulataival, 
szavaival, sz6képeivel, hasonlataival - s nem utolsósorban az antikvitás 
műfajainak és műformáinak a keretén belül - fejezni ki önmagunkat -
min enáron a klasszikusok módján. 

Antik örökséggel természetesen a középkor is rendelkezett, fel is hasz
nálta mindvégig annak egyes elemeit, de úgy, hogy az antik örökségnek 
- idők folyamán egyre nagyobb mértékben - éppen a lényegét, a szellemét 
hagyta feledésbe menni a nyelvi. kife' é · ákk _ "t . Ert etó 
te át, fiogy a középkorral szembeforduló reneszánsz kor humanistái úgy 
érezték, hogy az antik humánum új életre keltésének elengedhetetlen 
feltétele a humánum hangsúlyozásával együtt az antik nyelvnek a fordu
latait és képeit is követni és utánozni, még annak a veszélynek a vállalá~ 
sával is, hogy ezzel az eljárással éppen önmaguk és a humánum kifejezését 
nehezítik meg, s hovatovább lehetetlenné teszik. 

Ennek a magatartásnak az érzékeltetése céljából lehetetlen nem hivat
koznom a korai humanizmus nagy alakjára, Petrarcára. Mint ismeretes, 
Petrarca levelet intéz Ciceróhoz úgy, mintha Cicero kortársa lenne, mintha 
az a csaknem másfélezer év, ami őket egymástól elválasztja, minden 
akadály nélkül kikapcsolható volna szellemi érintkezésük szempontjából. 
Nos, ami Petrarcánál még elszigetelt jelenségnek és talán különcködésnek 
tűnhet, az a magatartás Guarino iskolájában éri el a maga kiteljesedését. 
Nevelési rendszeréből kifolyólaglm'iriLványai, kiítdlíO!fülllfö ő-tanítványa1 
az antik irodalom nagyjainak kortársaivá válnak, úgy érzik és gondolják, 

)iogy azokkal versengene:K'es_vitaznak és nem utolsosor- an: ve u vete
kednek; reánk, a késői utókorra azonban azt a benyomást gyakorolják, 
hogy nem tesznek mást, csak utánozzák példaképeiket. A.z a mitológia 
pl., amely az antik élet alakításában még többé-kevésbé eleven tényező 
és hatóerő, a humanizmus költőinél, íróinál már csak üres dísznek és 
fölösleges sallangnak hat. 

Antikvitás nélkül azonban nincs újjászületés, nincs humanizmus, és 
ez természetesen a nyelvi klasszicizmusra is érvényes, azzal a nem lényeg
telen különbséggel, hogy e humanista törekvések nyomán a nyelvi kifejezés 
pontossága, az önkifejezés stílusbeli árnyaltsága kultúránknak mind a 
mai napig elidegeníthetetlen követelményévé, szerves részévé vált. 
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Janus Pannonius Guarino ferrarai rétoriskolájában költővé, méghozzá 
tagadhatatlanul nagy költővé formálódott. Guarino iskolájának oktatási 
rendjében is a költők dominálnak a prózaírókkal szemben, ahogy ezt 
Battista Guarino hiteles beszámolója és nem utolsósorban Janus Guarino
panegyricusa alapján tudjuk. Míg azonban Battista Guarino beszámo
lója az antik latin költőknek jóformán teljes felsorolását tartalmazza, 
addig Janus Guarino-pane{/JJ_ricusa különösképpen Ovidiust és Verg_iliust 
emeli ki,~nyilván nem véletlenül. Kétségtelenül megállapítható ugyanis, 
hogy Janus költészetére - nyelvi és stiláris szempontból és egész költői 
szemleietének kiformálása szempontjából - ez a két antik költő volt 
a le na obb hatással. Ez annál meglepőbb, mivel Janus műfajilag nem 
ezekne ·· " e a n omdokaiban jár. Az eredetiségnek talán ez is 
egyik halvány kritériuma le et. 

További vizsgálataink szempontjából szükséges előrebocsátanunk, hogy 
mi, speciális szempontunknak megfelelően Janus költészetében nem azt 
vizsgáljuk, ami benne eredeti, hanem azt próbáljuk némileg megvilágítani, 
ami Janus költészetében klasszikus és latin. Meggyőződésünk ugyanis 
- bár ezzel többen vitázni fognak - , hogy Janus is elsősorban erre volt 
büszke, ezt a tanultságát mutogatta, ragyogtatta. A tanult, klasszikus 
elemek azonban, a költészetében betöltött funkció szerint gyakran újnak 
és eredetinek is minősíthetők. 

Az is belátható továbbá, hogy vizsgálódásaink nem feltétlenül új pár
huzamok felsorakoztatását célozzák, és a teljességről szó sem lehet: mivel 
ezzel a Janus-filológia - egy kritikai kiadás hiányában - jórészt még 

· adósa Janus szellemének. 
Ennek ellenére talán sikerül mégis Janus költészetének egyes kritikus 

pontjaira rámutatnunk. 

1. Epigrammák 

Janus költői hírnevét - még szinte gyerekkorában - kétségtelenül 
epigrammái alapozták meg, s talán ennek a műfajnak a révén jut Janus 
költészete még ma is legkönnyebben az elismeréshez. 

Az első kérdés, ami ezzel az antik, elsősorban Martialis császárkori 
költő nevétől elválaszthatatlan műfajjal kapcsolatban Janus epigramma
költészetét illetően felmerül: honnan vette Janus az ösztönzést ennek a 
műfajnak a megválasztására, holott Guarino tantervében éppen ez a költő 
egyáltalán nem szerepel, és Janus tanulóévei alatt, a XV. század 40-es, 
50-es éveiben ez a műfaj egyáltalán nem volt elterjedt és népszerű. Amire 
itt. hivatkozni lehet és szokás, az egyáltalán nem kielégítő magyarázat. 

r- Tiv az a körülmény, hogy ebben az időben már széltében ismerték és 
~oléasták Beccadelli hírhedt költemén ét, a Herm':l/}}.hmdit.us.t, ez a körül
t m w a m 11 aj, az epigramma szempontjából alig mond valamit, mivel 

a Hermaphroditus legfeljebb Janus epigrammáinak tartalmi színezéséhez, 
az epigrammák egy csoportjának, az obszcén tartalmú rövid költemé
nyeknek a tárgyválasztásához ad némi eligazítást, ~_m.űfa. me~ 
választásához indokolást és motivációt (mivel Beccadelli műve epikum). 

22* 339 



A másik mozzanat, amire hivatkozni szoktak, hogy Aeneas Sylvius, a 
későbbi II. Pius pá;ea, írt epigra,mmá.kat-ug~a.ncs t· li omán. 
Am Aeneas Sylvius epigrammáit aligha ismerhette a tanuló Janus, legfelje 
hallomásból tudhatott róluk, ahogy ez kikövetkeztethető Janus ama 
epigrammájából, amelyet Itáliából való első hazatértekor, 1450-51 fordu
lóján írt éppen Aeneas Sylviushoz, s amelyben egy Martialis-kötetet kért 
tőle kölcsön (Epigr. I. 381 - hivatkozásaimban itt és a továbbiakban 
a Teleki-föle kiadás számozását követem): 

Martialist, ha epigrammáit őrzi a polcod, 
Kérlek, küldd meg olyan gyorsan, amint teheted. 

(Áprily Lajos ford.) 

Amikor aztán Aeneas Sylvius elküldi a kért Martialis-kötetet, és viszon
zásul Janus verskötetét kéri elolvasásra, Janus ezt feleli (Epigr. I. 384): 

S hidd el, olasz földről érkeztem látogatóba, 
És onnan haza nem hoztam a verseimet. 

(Áprily Lajos ford.) 

Mindebből kiderül, hogy Janusnak ebben az időben, 16-17 éves korában 
egy sereg verse lehetett Aeneas Sylvius verseinek ismerete és feltételezett 
hatása nélkül. De Janus vallomása szerint magát Guarinót, a mestert 
megdöbbentették Janus - minden valósuínűség szerint erotikus-obszcén -
epigrammái (Ad Guarinum, Epigr. I. 127): 

Így szóltál, Guarino, - míg olvasgattad a könyvem: 
Nem tanítottam ilyet/ - Íme, bevallom, igaz. 

Mesterem, erre te nem tanítottál, ám amiből .ez 
Sarjadt - kérdezem én - nem te vetetted-e azt 1 

(Takáts Gyula ford.) 

Ezek szerint az epigrammaműfait Janus minden különösebb ösztönzés és 
ráhatás nélkül választotta; ha nem tévedünk, talán annak a váratlan 
élménynek a hatása alatt, hogy a feltehető egyszerű, uritán k„ ez.e.t.b.ő.l 
egyszerre belecsöppent a lüktető életű itáliai város szabad légkörébe s 
Guarino iskolájának tudatosan hberahs és felszabadult világába. Ehhez 
a légkörhöz aztán ma a Janus kereste me az i · · t.M_, az útmutatót: 
~lt.Sr.Ez anus ese e en a g a történhetett megfordítva. A k:éraés 
azért olyan izgalmas éppen Janus esetében, mert végső soron itt is az 
utánzás és az eredetiség kérdéséről van szó. Eredendő egyéni hajlam és 
tehetség nélkül a puszta utánzás_ aligha vezet eredményhez. 

Az is kétségtelen, hogy Janus epigrammaköltészetében több fejlődési 
szakasz különböztethető meg, - nyilván nemcsak a tárgyválasztásban, 
hanem az epigramma művészi kivitelezésében is. Nyilvánvaló, hogy a 
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simia Martialis-tól (Epigr. I. 241) nagy út választja el azt az epigrammaíró 
Janust, aki egy bizonyos Crispushoz intézet~ epigrammájában (Epigr. I. 
274) a következőket mondja: 

Hispani ne, quaeso, legas epigrammata vatis 
Cum mea legisti, sed tua, Crispe, legas. 

Ebben az epigrammában rejtőző szellemességet a maga nem is kétélű
ségével, hanem több irányban is gyilkos szellemével, maradéktalanul 
visszaadni alig, csak magyarázni lehet: „A hispán költőnek ne olvasd 
az epigrammáit, miután az enyéimet olvastad, hanem olvasd, Crispus a 
magadéit." Mit akar ezzel mondani 1 Azt-e, hogy saját epigrammái 
még mindig nem érik el Martialis epigrammáinak tökéletességét, azokhoz 
csak Crispus epigrammái foghatók, s így Janus hízelegve bókol Crispus
nak 1 Vagy azt jelenti-e, hogy az én epigrammáim olyan jók, hogy már 
helyettesíthetik Martialist: azt nem kell többé olvasni. Vagy éppen ellen
kezőleg: az én epigrammáim Martialishoz viszonyítva olyan gyöngék, 
hogy legfeljebb a te epigrammáid mellett - azokhoz viszonyítva -
elfogadhatók. Ha így értette Crispus Janus versét, akkor nem igen örül
hetett ennek a bóknak. A variálást még tovább lehetne folytatni ! 

A szellemességnek ez a sokfényű sziporkázása az, ami Janust Martialis 
majmából, az utánzóból a mester méltó szellemi rokonava, vele méltan 
egyenértékűvé avatja. 

Janus és Martmlis epigrammaköltészetének egymáshoz való viszonyával 
már többen, igen alaposan, foglalkoztak. Hogy csak a legfontosabbakat 
említsem: Reforgiato, Sabbadini, nálunk Huszti J ózsef, Kardos Tibor, 
Horváth János, Gerézdi Rabán, Bakos József. E:ilnek ellenére éppen Janus 
epigrammaköltészetének a teljes megvilágításáig még mindig sok az elvég
zendő filológiai és elemző munka, nem is említve azt, hogy a Janus-epigram
mák egy csoportjával, a görög minták után készült vagy görögből fordított 
epigrammákkal, az antikvitásnak ezekkel a közvetítő tényezőivel jófor
mán még senki sem foglalkozott. Éppen ezért örvendetes kezdemény 
Ritoók Zsigmondnak ebben az irányban tett, szerencsés kezdeménye. 

Janus Pannonius epigrammaköltészetének mintájához, Martialishoz való 
viszonyát a legmegfelelőbben talán Huszti Józsefnek sikerült meghatá
roznia. Huszti Janus epigrammáit tárgyuk szerint három csoportra osztja: 
csipkelődő, erotikus és monumentális epigrammákra.1 

Űgy tűnik, hogy ez a tárgyi csoportosítás- bizonyos megszorításokkal 
és bizonyos határok között - Janus epigrammaköltészetében kronológiai 
sorrendet is jelent, legalábbis abban az értelemben, hogy az erotikus -
epigrammák szinte kivétel nélkül a ferrarai diákévekre -kb. 1454-ig-men
nek vissza, továbbá a csipkelődőknek egy része is átnyúlik a padovai korszak
ba ( 1455 - 58), míg a I1'.!9numen tális eI!igrammák szín te kiyétel.nélkül MagTI-r
<:>I_'S~ ba való visszatérése után íródtak, hazai tárgyúak és esetenként 

püiítíkai vonatkozásúak is (pl. a II. Pál pápát gúnyoló, majd engesztelő 
epigrammák). Külön csoportot képeznek a görögből fordított epigrammák, 

1 HuszTI J.: Janus Pannonius. Pécs 1931. 45. 
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a~elyek súlyos kronológiai problémákat is felvetnek, mert ezeket az 
ep1gra~mákat . n~~éz ?eépíte11;i Janus saját epigrammatermésébe. Amíg 
u9y~ms a mart1~hs1 ep1g,~ammak sz~lleme és hatása lépten-nyomon szembe
tuno Janus ep1gramma1ban, addig az Antologia Palatinából fordított 
ep~grammáknak - . ,amel~eknek ~~rrásai~ legt?b~ször maga Janus is meg
adJa - , Janus saJ~t ~p1gramma1ban ugyszolvan semmi nyoma. Janus 
monografusa, Huszti Jozsef arra gondol, hogy ezek a görög epigramma
for<Jftások ~anusnak Guarino v~zetése alatt folytatott görög tanulmá
nya1va~ lennene~ kapcsolatban,2 s igy ezek az epigrammák Janus legkorábbi, 
ferrar:1'1 k?rszakanak (1447-1454) lennének a gyümölcsei. Ám e fordítások 
nre~Vl CSl~zoltsága és formai tö~életessége nem támogatja Huszti felte
vese_t. Inkabb lehet arra gondolni, hogy e fordításokat részint Padovában 
részmt, ~öbbségükb~n, hazat~rése után készítette Janus, abban az időszak~ 
han, amikor a m~gvaltozot: vISzonyok következtében epigrammaírási kedve 
~~~-csapp_ant, so~ elapadoban. volt. Ennek volna tulajdonítható, hogy e 
go~og ep11~?an;1;Ilakn~k - n;mt ~entebb megjegyeztük .,-- Janus saját 
ep1grammaira JOf?.r~~? ~emm~, h~tasa nem volt: s Huszti is csak a „Mátyás
sal kapcsolatos gorogos 3ellegu (un. monumentalis) epigrammák"-ról beszél3 
an~lkül, h,ogy e „görög~s" ~pigrammák tényleges hatását az itthon írt 
ep~gramm~kra , m~gállap1tana vagy részletesebben vizsgálná. A görög 
ep1grammak kerdese, ezeknek esetleges hatása Janusnak akár korábbi 
epigrammaperiódusaira vonatkozóan, akár az itthon, Mátyásra írt epigram
mák megformálása tekintetében, további vizsgálatokra vár. 

Ami viszont a Martialis stílusában írt epigrammákat illeti az erre vonat
kozó_,, számban ~s súlyban egyaránt tekintélyes hazai és kÜiföldi irodalom 
ala~Jan sok te~n:etben nehéz a ~érdésben eligazodni. Az egyik irányzat 

es ennek az iranyzatnak nagy erdeme is ez egyúttal - Janus irodalmi 
mintáinak és ösztönzőinek - Martialis, Beccadelli Catullus - felderí
tésében n;~~h~tatlan é~ a~ utó~o~ által ~em eléggé ~éltányolt érdemeket 
szerzett, elükon Huszti Jozsef idezett mmtaszerű Janus-monográfiájával 
a~ek e téren elődje V. Reforgiato,4 Carlo de' Rosmini,s továbbá R. Sabba~ 
dim6 volt, követője meg a kissé fantáziátlan Bakos József.' 

Eze_kben a művekben - nem számítva G. Voigt inkább összefoglaló, 
semmmt a részleteket és összefüggéseket tisztázni akaró értékeléséts -
Martialisszal első pillanatra is szorosabb összefüggést mutató Janus
e~igr,ammá~ k~rültek t~rgyalá~r~, ~e ~ ~árgyi kölcsönzések és a műfaji 
fu~ges, tova~b~ a ny~lvi ",~~t~s ker~ese~ek ~ megállapításan túl Janus 
ep1grammako~teszet~ Jelentoseg~nek ob3ektiv merlegelésére alig kerülhetett 
~or. A P!obl~má~ „ilyen felve:e,se me~ett - egy sereg tárgyi-tematikai 
es nyel~1 „fupges megállap1tasa _utan - természetesen csak nagyon 
megszontott ertelemben lehetett figyelembe venni Janus kortársainak 

2 HUSZTI: i. m. 53. 
3 HuszTI: i. m. 205. 
4 V. REFORGIATO: Gli epigrammi di Giano Pannonio. Catania 1896. 
5 ÜARLO DE'RosMINI: Vita di Guarino Veronese e de' suoi discepoli. Brescia 1805 
: Főként R. SABBADI~: ~a scuola e &li studi di Guarino Veronese. Genova 1891: 
8 

BAKOS Józs~F: :iy.Iartiahs a magyar uodalomban. Debrecen 1935. 
G. VOIGT: D1e W1ederbelebung des classischen Altertums. Berlin 1893. II. 318 sk. 
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elragadtatott nyilatkozatait, mivel a konkrét vizsgálatok csupa „függésre", 
kölcsönzésre tudtak csak rámutatni. 

Ezzel az irányzat tal szemben - Horváth Jánosnak a kölcsönzéseket 
sem tagadó, de a valódi ellensúlyt még meg nem találó ábrázolása után9 -

a Janus-filológia az idegen hatásokat ugyan nem tagadva, gyakorlatilag 
azonban - főként Janus epigrammáit illetően - a „minta" és az ezzel 
kapcsolatos kérdéseknek a félretolásával azokat az epigrammákat helyezte 
előtérbe, amelyekben a „hatás" kevésbé volt szembetűnő. Persze a J anus
csoda így sem vált érthetőbbé. 

Nyilvánvaló, hogy Janus epigrammaköltészetét nem lehet helyesen sem 
a maga elszigeteltségében vizsgálni , sem kizárólag mintáitól és forrásaitól 
való függésében. Meg kell keresni éppen Janus helyes megértése és érté
kelése szempontjából azt a nézőpontot, amelyből nézve Janus epigramma
költészetének az egészét tekintve a minta követése már nem tehertétel 
az értékelés szempontjából, hanem - érdem. Csak így érthetjük meg 
Janus kortársainak vagy közeli utókorának talán mégsem alaptalanul 
magasztaló értékelését. 

Janus hatásának a titka abban van, hogy ő megbűvölve az antik-
vitásnak a humánumot klasszikus formákban kifejező szellemétől - s e 
bűvölet előidézésében Guarino mesternek volt a legnagyobb szerepe -
teljesen beleélte magát az antik világba, s érzelmi és értelmi világát teljesen 
ennek az antik életnek a szellemében alakította és formálta. Es másfelől 
talán nem túlzás, ha úgy hisszük, hogy Janus költészete mindaddig értéket 
jelent, ameddig az antikvitás iránti érzék eleven marad. 

Nem csoda, hogy az antik élet e varázsát és egyúttal életközelségét 
is éppen Martialis költészete jelentette számára. Az sem csoda, hogy
bontakozó tehetsége és az itáliai város pezsgő élete kezdetben nyilván 
csak utánzásra, később ~ár mintaképével való vetélkedésre ösztönözte. 
Kortársnak érezte magát az antik emberekkel, s Martialist ugyanúgy 
kortársának érezte, ahogy Petrarca Cicerót. Az ő világa a császárkori, 
sokszor szabados életű Róma. A varázslatot nyilván elősegítette az a 
körülmény is, hogy meglehetősen primitív viszonyok közül Janus egyszerre 
belecsöppent az itáliai város pezsgő életébe. 

Ami Janus legkorábbi epigrammáit illeti, ezek nyilvánvalóan Janus 
ferrarai iskolai élményeivel kapcsolatosak, s minthogy ebben a tárgykörben 
Martialisnál nem találhatott mintákat, ezek a korai versek még - t alán 
a rövidségre való törekvésen kívül - nem is mutatnak Martialis-hatásra. 
A hatás először az utánzáson kezdődik. Ilyen félreérthetetlen utánzás 
azonban már Janus I. 178. epigrammája: Ad Leonellum Principem Farra
riae, amely kétségtelenül Martialis I. 4. epigrammájának a szemmel tar
tásával készült.10 Hogy az utánzás mértéke a vers felépítésében és meg
szerkesztésében is szemlélhető legyen, mindkettőt közlöm: 

s HORVÁTH JÁNOS: Az irodalmi műveltség megoszlása. Bp. 1931. Janus Pannonius 
e. fejezet. 

io Martialist L. FRIEDLAENDER: M. Valerii Martialis Epigrammaton libri, I -II. 
Leipzig 1886) alapján idézem. 
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Ad Leonellum Principem Ferrariae 

Obtulerit sors si qua, meum tibi forte libellum, 
Perpetua Estensis, lux, Leonelle, domus; 

Non illo hunc vu 1 t u relegas, quo jura ministras, 
Sed quo saepe levem, pellis et ipse pilam. 

(Janus: Epigr. I. 178) 

Contigeris nostros, Caesar, si forte libellos 
Terrarum dominum pone supercilium. 

Qua Thymelen spectas derisoremque Latinum 
Illa front e precor carmina nostra legas. 

(Mart. I. 4) 

Janus fenti verse lényegében szabad parafrázisa Martialis epigrammá
jának a Janus számára adott helyzetnek megfelelően. 

Martialis Domitianus császárnak, Janus Leonello ferrarai hercegnek 
ajánlja könyvét. Martialis arra kéri a császárt, tegye félre szigorúságát 
(pone supercilium), ha kezébe veszi a könyvét, és olyan derűs arccal olvassa 
azt, mintha színjátékot nézne. Janus viszont arra kéri a herceget, hogy 
olyan arccal olvassa a könyvét, ahogyan a könnyű labdával játszani 
szokott. Janus eredeti leleménye, hogy játékos, csipkelődő verseit a könnyed 
labdajátékhoz hasonlítja, - ez talán még szemléletesebb, kifejezőbb kép, 
mint Martialis hasonlata. Viszont a költemény mint egész, mint műalkotás, 
szerkezetében és felépítésében, sőt a kifejezéseket tekintve is: Martialis 
nélkül nem jöhetett volna létre. 

Martialis fenti versét (Mart. I. 4) játékos ismétléssel és még más mar
tialisi mozzanatokkal is kombinálja Janus az I. 240. epigrammában. 
(Különösen Mart. I. 24: triste supercilium; Mart. VII. 2: Excipiatque 
meos, qua solet aure, iocos: .. Ludimus innocui; Mart. XI. 2: Triste super
cilium ... ite foras Lectores tetrici ... ; Mart. XI. 16: Qui g r a v is e s ni -
mi u m, potes hinc iam, lector, abire.)11 Ez mindenesetre az utánzásnak 
már egy magasabb foka, amikor a különböző helyekről vett elemeket 
maga sűríti össze egy kompozícióba. A kompozíció azonban nem különösen 
komplikált, csupán az adott elemek ügyes variálásából áll (Janus: Epigr. 
I. 240): 

Ludimus ecce jocos, ades huc, non tetrice lector, 
Tu procul hinc contra, tetrice Lector, abi. 

Triste supercilium cum sít tibi, ne lege nugas, 
Aut si forte legis, pone supercilium. 

E cento-szerű ügyes összeszerkesztéssel szemben, amely a maga összes
ségében mégis eredeti alkotás, a készen kapott forma és szerkezet (Mart. 
XIV. 195) puszta adaptálásának a példája Janus I. 56. sz. Guarinóról 

11 Vö. BAKOS: i. m. 15-16. 
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írt epigrammaJa. Itt lényegében csak a neveknek a kicseréléséről és a 
tárgyhoz mért átalakításról van szó:12 

Quantum Roma suo debet reparata Camillo, 
Tantum Guarino, llngua Latina, suo. 

(Janiis: Epigr. I. 56) 

Tantum magna suo debet Verona Catullo, 
Quantum parva suo Mantua Vergilio. 

(Mart. XIV. 195) 

Ennek a janusi epigrammának bizonyos mértékig a kialakulását is 
figyelemmel kísérhetjük. Nem egészen kiforrott formában ugyanis a gondo
lat már megjelenik a Guarino-panegyricusban is (907 - 10. sor): 

. .. alta Quirinus 
Fundavit Romae, reparavit regna Oamillus, 
Sed tantum ambobus maior tua gloria, quantúm 
Cedunt arma togae, concedit laurea lingvae. 

A végső megfogalmazásban a martialisi tantum - quantum szópár helyet 
cserélt az epigrammatikus hatás előnyére. 

Több esetben - úgy látszik, Janus epigrammaköltészetének már e 
korai szakaszában - annak a tanúi vagyunk, hogy Janus mintha „javít
gatná" mesterének, Martialisnak nem eléggé pontosnak talált kifejezéseit. 
Mással aligha lehet magyarázni az alábbi jelenséget (Mart. I. 42): 

Coniugis audisset ·fatum c u m Porcia Bruti 
Et subtracta sibi quaereret arma dolor, 

„Nondum scitis" ait „mortem non posse negari? 
Credideram, fatis hoc docuisse patrem." 

Dixit et ardentes avido bibit ore favillas. 
I nunc et ferrum, turba molesta, nega. 

Martialis epigrammája Portiáról, Brutus hitveséről szól, aki férje 
tragikus haláláról értesülve - sztoikus erkölcsű apjához méltón - ön
gyilkos lett. Ezt az epigrammát Janus mesterien tömöríti; az ő két sora 
többet fejez ki, mint Martialis hat sora (De Porcia. Epigr. I. 114): 

Sic ait, ardentes haurit dum Porcia prunas; 
Vos, venerande parens, care marite, sequor. 

Ez az a pont, amikor az egyszerű imitator eléri, sőt felülmúlja a mestert. 
Mivel Janus epigrammáinak - sajnos - nem ismerjük a kronológiai 

12 Vö. BAKOS: i. m. 16. 
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egymásutánját néhány biztos pilléren kívül, azért a fejlődésrajz egyes 
fázisait sem tudjuk pontosan idő~öz kötni. Bizonyos~a veh~~?·, ~ogy ez 
a fejlődés sem olyan egyenes vonalu, ahogy ezt a semat~ku~,fe3lod~s1 vazlat 
hinni engedné. Feltehető ugyanis, hogy Janusnak mmd3art ep1gramma
írói pályája elején sikerült néhány „mesteri" megfogalmaz~s, és P,ályája 
későbbi szakaszán is írhatott néhány kevésbé sikerült ep1grammat. Ez 
azonban a fejlődési menet általános képén alig változtat valamit. Az 
.azonban nagyon valószínű, hogy amikor Janus - akár véletlenül, _ak~~ 
szándékolt célkitlízés eredményeként - rájött arra, hogy egyes m'.1rtialis1 
„témák" éppen a mester szellemében jobban és hatásosabb,~n ,is ,1'!ieg
fogalmazhatók, akkor - lega~áb~is egl i,deig - a „mester t~ma:na~ 
javítása céltudatos programma valt szamara. Ilyen programszeru „~a''."1: 
tás" benyomását kelti pl. Janus I. 123. epigrammája, amelynek martiah~1 
„témája" az epigramma egyik leglényegesebb kérdése körül forog: Y,i. 
hogy annál jobb egy epigramma, mennél rövidebb. Martialis ezzel a ker
déssel két epigrammájában is foglalkozik (I. llü és II. 8). 

Scribere me quereris, Velox, epigrammata longa. 
Ipse nihil scribis: tu meliora facis. 

(Mart. I. 110) 

A Mart. II. 8 egy hosszabb epigramma, amelyben Martialis - akárcsak 
a mai szerzők - a könyvében előforduló hibákért a másolót - ma a nyom
dát - teszi felelőssé. Vannak azonban olyan hibák, amelyek feltétlenül 
a szerzőt terhelik (5. sortól): 

Quod si non illum, sed me peccasse putabis, 
Tunc ego te credam cordis habere nihil. 

Ista tamen mala sunt." Quasi nos manifesta negemus; 
" Haec mala sunt, sed tu non meliora facis. 

Az epigramma esetében a hosszú már eleve rossz is. Ebből indul ki Janus 
is, mondván (Epigr. I. 123): 

Non bon a me jactas epigrammata fing ere , Prosper; 
Verum est, confiteor; tu meliora facis. 

Janus ebben az esetben - lényegében - Martialis két fenti epigram
máját egyesítette, tehát összevonta, de úgy, hogy az ő két sora egyesíti 
Martialis mindkét - a lényeg tekintetében azért egymástól eléggé eltérő -
epigrammájának a mondani;,alóját. Janus epigra:nmáj~~a~ ugyanis, benne 
van - amennyiben feltehetoen nem annak az ehsmereserol van szo, hogy 
Prosper csakugyan „j;obb:' epi?ram~ákat ,!r - ,„ hol?y Prosper nem ír 
semmilyen epigrammat, es ezert „3obbak az o ep1gramma1 - ahogy 
ezt Martialis első epigrammája nyíltan is kimondja. De benne van Janus 
epigrammájában Martialis második, idézett ~erséne~. a lénye~~ ~s,, ho~f 
ti. a szerző maga sincs ugyan megelegedve ep1gramma3ának a „3osagaval , 
vagy legalábbis azt nem merné állítani, de abban bizonyos mindkét szerző, 
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hogy kritikusánál feltétlenül jobb epigrammákat ír, mivel az semmit 
sem ír. (Persze itt felmerül az a dilemma is, amit Janus egy másik epigram
májában fel is dolgoz, hogy a meglevő, az adott mindig(?) jobb, mint a 
semmi. Ezt azonban tovább is lehet folytatni: a létező rossz · - jobb a 
semminél, tehát a létező rossz - végeredményben: jó! De Janus a szarvas
okoskodásnak ehhez a formájához nyilván csak később jut el. Janus fenti 
epigrammája azért is „jobb", azaz sikerültebb a mart ialisi megfogalma
zásnál, mivel az ő tételének az elolvasása után az olvasóban marad egy 
bizonytalansági tényező, mert az író nem mondta ki tételének indokolását, 
magyarázatát. Erre az olvasónak magának kell rájönnie. És végül: Janus 
megfogalmazása „jobb", mert egy ideig fel sem merült megoldás felé 
irányítja a figyelmet - ez már a latin nyelv szerkezetéből adódó, de 
kézenfekvő megoldás - : Igazad van, az én epigrammáim nem „jók": 
te majd „jobbá" teszed őket, kijavítod, azaz javítsd ki ! És ez már szinte 
démoni! Ide jut Janus Martialis „javítgatása" közben. Ez azonban Janus 
epigrammaköltészetének második, mondhatni legfejlettebb szakasza, amely 
még más meglepetéseket is tartalmaz. Ezekkel alább még részletesen foglal
kozunk. 

Amiként az eddig elmondottak is Martialisszal való összehasonlít ás 
alapján voltak megvilágíthatók, akként Janus epigramma termését tematika 
szempo~jából is - túlnyomórészt - Marfaahs ep1grammaköltészete 
határozza meg: Hogy mily szorosan kapcsolódnak Janus epigrammái 
'ívrarfaalishoz, azt a közösnek mondható tematikán túl a nyelvi kifejezésnek 
lényegében azonos volta is bizonyít ja. Ezeket az epígrammalfat tehaf 
Janus csak egy szűkebb közösség számára írhatta, akik Janus felvi.lágo
sítása folytan u at a , ogy ar t iahs mely epigrammájára kell gon
dolni, hogy a janusi epigramma értelme világossá váljék. Ilyen szűkebb 
közösség - Janus ferrarai diáktársai - érthette csak J anus I. 75. epigram
máját is, amely egy Janusnak k'uldött csekély ajándék mennyiségének 
tréfás - de Martialis I. 19. és XII. 7. epigrammájának ismerete nélkül 
érthetetlen meghatározása és ugyancsak körülményes megköszönése :13 

Misisti mihi, tot, Severe, turdos, 

Quot post primam habuit misella tussim 
Dentes Aelia; quot Ligia crines, 
Unum si tamen auferas et illis. 

Nos, hogy hány fenyőrigót küldöt t Janusnak ismeretlen barátja, azt 
csak akkor tudhatja meg az olvasó, ha tudja, hogy Martialis szerint 
(I. 19) egy tetszeni akaró vénlánynak volt négy (mű-)foga, s ezek közül 
kettő kiesett egy tüsszentés vagy köhögés alkalmával. Egy másik tetszelgő 
vénlánynak viszont, ha a korát hajszálai alapján kell meghatározni (Mart. 
XII. 7), akkor hároméves lenne. A tréfás meghatározás szerint tehát két 
fenyőrigót kapott Janus, de ezért száz vagy még t öbb köszönetet küld 

13Vö. BAKOS: i. m. 20. 
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barátjának. A kölcsönzött részek ellenére, a kompozícióban Janus itt is 
eredetit alkot. 

Lényegéberl ugya.uezi:. a, „kumponálú"-módszert követi Janus az I. 191. 
epigrammájában, amelyet Martialis két (esetleg három) disztichonja nyomán 
„állít össze": 

Vel metuunt vel amant, qui te, Lupe, non bene norunt; 
Ast ego qui novi, nec metuo, nec ama. 

(Janus: Epigr. I. 191) 

Cum te non nossem, dominum regemque vocabam; 
Cum bene te novi: iam mihi Priscus eris. 

(Mart. I. 113) 

Janus fenti epigrammájában azonban még szükséges volt Martialis V. 46. 
epigrammájának utolsó sora is: „Consequor hoc, ut me nec timeas, nec 
ames." 

·A végleges janusi forma kialakításában talán szerepe van még Mart. 
I. 32. epigrammájának is. 

Ezzel szemben Janus Ad Marcum című epigrammája (!. 132), témáját 
tekintve azonos Mart. III. 11 témájával, s a megfogalmazásban sem 
törekedett Janus valami nagy önállóságra. Mindkét vers arról szól, hogy 
valaki a névazonosság alapján magára vonatkoztatott és sértőnek talált 
egy epigrammát Martialisnál is, meg J anusnál is. AJ anus-sorral - , ,Scriptum 
ín te dicis tetrastichon esse ... " (Ad Marcum, Epigr. I. 132) - párhuzamos 
hely Martialisnál: „Cur in te factum distichon esse putas 1" (Mart. III. 
11). A megoldás mindkettőjüknél az, hogy több azonos nevű és jellemű 
ember van, a magát sértettnek érző tehát ne vonatkoztassa magára az 
illető verset. Mindketten (llhallgatják azt az önként adódó és szinte szük
ségszerű konklúziót, hogy a sértett önmagára ismert a kifogásolt epigram
mában, tehát önmaga leplezte le magát sértettségével. 

Janus azonban ugyanezt a témát egy másik epigrammájában (Epigr. 
I. 133) is feldolgozza, de itt a panaszt emelőnek nyíltan bevallja: igenis 
ellene és róla írta az epigrammát: „ln te nos quereris fecisse epigramma: 
fatemur". Az érdekes ebben nem az, hogy Janus ugyanazt a témát több 
epigrammában is feldolgozza, hanem az, hogy itt Janus írói magatartása 
változik meg a martialisi epigrammához való eddigi viszonyát illetően: 
úgy látszik, Janus rájött arra, hogy Martialis témáinak úgy is van 
„értelme", és az. nem kevésbé hatásos, ha azokat „ellenkezőjére", visszá
jára fordítja. Ezzel a „módszerrel" Janus egy új területet fedezett fel 
epigrammái számára, s a továbbiakban ezt majd bőségesen ki is aknázza. 
A „módszer" segítségével ugyanis a Martialistól való eddigi nyilvánvaló 
függést a Martialistól való viszonylagos függetlenítés, a vele szembe
helyezkedés váltja fel. Ezzel a „fogással" az eddig „utánzó" J anusból 
most már a mesterrel vetélkedő Janus lett az epigramma területén. A puszta 
utánzás után ez Janus epigrammaírói pályájának második szakasza, 
fázisa, amely feltételezi a martialisi epigrammák műfaji karakterisztiku-
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mának, legbensőbb lényegének a megismerését és tudatosítását. A rövidség, 
a tömörség és a megfogalmazásban a váratlan és éppen ezért gyakran 
meghökkentő fordulat, mint műfaji követelmény fontosságának a felis
meréséhez Janus - úgy látszik - már kezdettől fogva eljutott meste
rének, Martialisnak a nyomán. Erről győznek meg az eddigi, Martialis 
nyomán írt Janus-epigrammák. Ezeken túl azonban: a gondolkodás logikai 
törvényeinek a tudatos felhasználása, a dilemma és a Cornutus-okoskodás 
megdöbbentő esetei a szavak jelentésének szándékos elcsúsztatása révén, 
továbbá a szavak két- vagy többértelmű jelentésének a kihasználása, egy 
gondolatsor vázolása után a konklúzió levonásának az olvasóra való 
bízása akkor, amikor az állító és tagadó konklúzió logikailag egyaránt 
lehetséges, a fogalom ellentmondásosságának a felismerése, amikor a fogalom 
a maga ellentétébe, tagadásába csap át {pl. Mart. I. 46: si properas, dic 
mihi, ne properem", amit Janus is feldolgoz!): a martialisi epigramma 
ezen nyelvi-logikai törvényeinek a felismerése és - főként - tudatos 
követése és megvalósítása egyszerre nem mehet, de J anus szinte lépésről 
lépésre felismeri ezeket, s ezek alkalmazásában, Martialist valóban csak 
„szellemében" követve, végül második Martialisszá sikerült válnia. Janus 
kezdetben utánoz, utóbb kijavítja mesterét, majd később ellenkezőjére 
fordítja mestere témáit, ami már magas fokú logikai művelet. 

Janus valóban, az eddig tárgyalt eseteken túlmenően is „kijavítja" 
Martialist, nem is lényegtelen pontokon. Vegyük pl. Martialis I. köny-
vének első tehát beköszöntő - , bemutatkozó epigrammáját: 

Hic est, quem legis, ille, quem requiris, 
Toto notus in orbe Martialis 
Argutis epigrammaton libellis: 
Cui lector studiose, quod dedisti 
Viventi decus atque sentienti, 
Rari post cineres habent poetae. 

Martialisnak ez a beköszöntő verse - éppen az antik irodalmi gyakorlat 
és antik irodalomelmélet szempontjából - több ponton is kifogásolható. 
Az más kérdés, hogy Martialis ezzel a szokatlan - ha úgy tetszik: stílus
talan - beköszöntővel nyilván az antik olvasó meghökkentését, a nyárs
polgár - severi, tetrici, tristes - olvasókat mintegy provokálni és meg
botránkoztatni óhajtotta, ahogy könyvének szabadszájúságával nyilván 
sokakat egyébként is valóban megbotránkoztatott. De kihívás már ez 
az első vers is, mindenekelőtt azért is, mert az ant ik retorikák által 
tanított kötelező szerénységet, a capt atio benevolentiae előírását kihívó 
módon mellőzi , s az „egész világon ismert Martialis"-ként mutatkozik be, 
s hencegve kijelenti, hogy az olvasók neki már életében megadták azt 
a dicsőséget, amelyet csak kevés költő ér el a halála után is. Ilyen kihívó 
„szemtelenségre" még a közismerten7.szemtelen Catullus sem vetemedett! 
A másik kihívó mozzanata ennek a beköszöntő versnek - és ez bizonyos 
mértékig súlyos ellentmondás is - az a körülmény, hogy a hírnevet a 
mű megjelenése után várhatja esetleg a költő, de semmiként a mű meg
jelenése előtt, még abban az esetben is, ha a „könyv" egyes darabjai már 
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külön is napvilágot láttak. Márpedig Martialistól Epigrammák címen 
éppen a szóban forgó könyvecske az első, azaz a legkorábbi, mivel a korábban 
(i. sz. kb. 80-ban) könyv alakban megjelent, és Spectacula címen emlegetett 
versgyűjteménye műfajilag inkább az ún. monumentális epigrammák 
körébe sorolható, amely lényegesen elüt Martialis Epigrammaton liber 
címen megjelent könyveinek jellegétől, hangjától és így műfajától is. 

Nos, Janus Guarino iskolájában alaposan megismerte a retorika szabá
lyait, és egészen természetesen megütközött Martialis - legalábbis -
szokatlan bemutatkozásán, s az egyébként csodált „mestert" ezért ki is 
„javította", stílusosan átalakította Epigrammáinak I. 37. darabjában. 
Hogy Janus verse ·egy ilyen „javító szándék" szülötte, arra a Janus-vers 
címe is utal: Suum opus modeste laudat, azaz nem olyan fellengzően, ahogyan 
ezt a mester megkockáztatta: 

Non est hic, studiosa turba non, est 
Festivissimus ille Martialis. 
Verum simia Martialis haec est, 
Cui tu, non quoties sacro poetae, 
Sed duntaxat ea vacabis hora, 
Qua cum simiola voles jocari. 

Janus Martialis „szemtelen és stílustalanul dicsekvő" beköszöntőjélí 
- mindenesetre Catullus szellemében és versformájában - javítja ki, 
de a megformálásba belejátszik még Martialis V. 80. versének egy rész
lete is: 

Non totam mihi, si vacabis, horam 
Dones et licet imputes, Severe, 
Dum nostras legis exigisque nugas. 

Janus természetesen a „javított" költeményt most már saját verseire, 
epigrammáira vonatkoztatta. Janusnak ez a Martialis nyomán írt bekö
szöntő verse valóban minden tekintetben eleget tesz a retorika követel
ményeinek, már ami a szerénykedést, a captatio benevolentiae kötelező 
formuláját illeti. Hogy azonban ez nála sem valódi szerénység, hanem 
a bevett és kötelező irodalmi formáknak a tudatos megtartása, arra utal 
Janus előbbi epigrammáját közvetlenül követő verse (Epigr. I. 38), melynek 
címe: Librum suum alloquitor. Ez a vers, mint már többen rámutattak,14 
Martialis I. 3. epigrammájával van leginkább kapcsolatban, noha egy-egy 
kifejezés Martialis más epigrammájával is15 kapcsolatba hozható. Minden
esetre a versnek Martialis gyűjteményében az ad különös jelentőséget, 
hogy a benne tárgyalt témát már Martialis is kölcsönözte Horatiustól 
(Epist. I. 20), aki tréfás hangon inti a nyilvánosság elé kívánkozó könyvét: 
majd megbánja, hogy elhagyja otthonát, mert majd megunják az olvasók, 
vidékre kerül, s ott a molyok étkeként fogja befejezni életét. 

14 Pl. HuszTr: i. rn. 49: szerinte ez a Janus-epigramma „valóságos Martialis-cento"; 
BAKOS: i. rn. 13-14 stb. 

15 HUSZTI szerint (i. rn. 319): Mart. I. 3, III. 2, IV. 86, VI. 60, XIII. l, XIV. 39. 
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Ezt a horatiusi motívumot ragadja meg Martialis az I. 3. versében 
- könyvének az elején ! - , és a Horatius által megütött tréfás hangon 
akarja visszatartani könyvét a Forum könyvesboltjaitól, és a nyilvános
ságtól. A fentebb elemzett vers (Mart. I. 1) költői öntudattól duzzadó 
kifejezéseivel szemben kissé meglepő, hogy a harmadik helyre beiktatot t, 
szóban forgó versben Martialis félti a könyvét a közönségtől, attól, hogy 
Róma népe majd ráún, vagy észre sem veszi, vagy hogy „ifjak és vének, 
sőt a gyerekek is" kritikus orral, akkorával, mint a rinocéroszé, meg
kritizálják, beletúrnak, lekicsinylik (Mart. I. 3): 

Argiletanas mavis habitare tabernas, 
Cum tibi, parve liber, scrinia nostra vacent. 

Nescis, heu, nescis dominae fastidia Romae: 
Crede mihi, nimium Martia turba sapit. 

Maiores nusquam ronchi, iuvenesque - senesque 
Et pueri nasum rhinocerotis habent. 

Az eddig elmondottak után nem fog meglepni bennünket, hogy Janus, 
aki szerényen mutatkozott be fentebb, azzal bocsátja útjára - Martialis 
szavait ellenkezőjére fordítva - könyvét, hogy nem kell félnie a boltoktól, 
a közönségtől: ettől csak a „mester" Martialis féltette a könyvét (Epigr. 
I . 38): 

Argiletanas non tu mea charta tabernas, 
Non alte excussi ludibria alta sagi, 

Nec subsannantum sorbentes aera ronchos, 
Nec naso armatum rhinocerota time. 

Non tura aut scombros, non cordylas vel olivas, 
Nec blattae morsus, aut inopis tineae. 

Doctorum iste timor, timuit tuus ista magister; 
Lividulos homines, tu mea charta, time. 

Martialis témájának ez a visszájára fordítása Janus részéről eszerint nem 
lehet véletlen, hanem programszerű tudatos eljárás. J anus tehát az előbbi 
versben (Epigr. I . 37) „sacer poeta"-nak, emebben pedig .saját „magis
ter" -ének nevezett Martialist kijavítja, ill. visszájára fordítja. De ennél 
még többet is tesz! Tréfálkozik vele, játszik a „mesterrel", mintha annak 
kortársa volna. Bebizonyítja, hogy a mester szavainak akkor is van ért elme, 
ha azokat visszájukra fordítja. Es ezzel a felfedezésével Janus egy szint e 
kiapadhatatlan epigrammaforráshoz találta meg az utat. A téma adva 
van kimeríthetetlen bőségben Martialisnál, csak ellenkezőjére kell azokat 
fordítani. Ezzel a módszerrel Janus egyszerre utánoz is, meg alkot is. 
Az antik római irodalomban jól ismert eljárás ez: imitatio et aemulatio. 
A legnagyobb költők éltek vele: Horatius és Vergilius is.16 

Hogy ez valóban így van Janus epigrammaköltészetében is, annak 
bizonyítására vegyük elő még egyszer a már más vonatkozásban említett 

16 Vö. F. SKUTSCH: Aus Vergils Frühzeit. Leipzig, 1901. 

351 



Janus-epigrammát (Epigr. I. 274), amelynek martialisi párja (Mart. II. 7l) 
ezt mondja: 

Candidius nihil est te, Caeciliane. Notavi: 
Si quando ex nostris disticha pauca lego, 

Protinus aut Marsi recitas, aut scripta Catulli. 
Hoc mihi das, tamquam deteriora legas, 

Ut conlata magis placeant mea? Credimus istud: 
Malo tamen recites, Caeciliane, tua. 

Ugyanez a téma Janusnál ebben a formában jelenik meg (Epigr. I. 274): 

Hispani ne, quaeso, legas epigrammata vatis. 
Ciim mea legisti, sed tua, Crispe, legas. 

Nyilvánvalóan a martialisi téma megfordítása, ill. finomítása ez a Janus
vers: „Az én verseim elolvasása után ne olvasd Martialis verseit, olvasd 
a tieidet!" A megrövidítés által határozottan hatásosabb lett az epigramma, 
váratlanabb a fordulat: „Nem én olvasom fel a verseimet, hanem te 
olvasod; utána ne Martialis verseit olvasd, hanem a tieidet!" Hogy ez az 
egész művelet mi célt szolgál, elhallgatja Janus (Martialis megmondja: 
összehasonlítás), és ebből Janusnál bizonyos kétértelműség támad, éppen 
ezért azt a gorombaságot, amely ebben a versben el van rejtve, finom 
bóknak is felfoghatja a címzett, ha éppen · úgy akarja érteni! Eszerint : 
„Az én verseim csak a te verseiddel vethetők össze, amelyek Martialis 
verseinél is szebbek"! Martialis fenti epigrammája ezt a megtévesztő 
értelmezési lehetőséget eleve kizárja, tehát epigrammája tartalmilag 
szegényebb, holott jóval hosszabb. Az ő megoldása szerint ugyanis az 
ugyancsak kimondatlan konklúziót csak kétféleképpen lehet értelmezni: 
„Az én verseim után ne másoknak a verseit olvasd, hanem a tieidet, 
akkor kiderül, hogy az én verseim jobbak." Vagy: „Olvasd a te verseidet: 
de neked nincsenek is verseid!" A martialisi megoldás tehát minden
képpen gyengébb, sőt gorombább. Janus tehát „jól" javította ki ebben 
az esetben a mestert. 

Az epigrammáknak a műfaj törvényeiből kifolyóan egyik legnagyobb 
erényük a rövidség. Jókor felismerte ezt Janus is Martialis nyomán, s 
különösen érdekes jelenség, amikor Janus ebben a tekintetben kel versenyre 
csodált tanítójával. Martialis egyik epigrammája eléggé hosszasan foglal
kozik az epigrammának ezzel a követelményével, szinte egy kis értekezést 
ír a kérdésről (Mart. II. 1): 
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Ter centena quidem poteras epigrammata ferre , 
Sed quis te ferret prelegeretque, liber ~ 

At nunc succincti quae sint bona, disce, libelli. 
Hoc primum est, brevior quod mihi charta perit; 

Deinde, quod haec una peraget librarius hora, 
Nec tantum nugis serviet ille meis; 

Tertia res haec est, quod si cui forte legeris, 

Si8 licet iisque malus, non odiosus eris. 
Te conviva leget mixto quincunce, sed ante 

Incipiat positus quam tepuisse calix. 
Esse tibi tanta cautus brevitate videris ? 

Heu mihi, quam multis sic quoque longus eris! 

Ebből a tréfás hangú „értekezésből" Janus mindössze az aláhúzott három 
sort - éppen a lényeget - veszi ki, s ezt is már két sorban összesií.rítve 
fogalmazza meg (Epigr. I. 124): 

De brevitate mei miraris, Rufe, libelli; 
Qui malus est, adeo qui brevis esse potest? 

Ebben a két sorban határozottan több mondanivaló jut kifejezésre, mint 
Martialis versében: sokkal tömörebb amannál, s éppen ezért kifejezőbb i!'l . 
Másfelől, az első sor után erre a fordulatra egyáltalán nem számít az 
olvasó; tehát az első sor után váratlan és meglepő ez a konklúzió: „Csodál
kozol könyvem rövidségén? Ha rossz (a könyvem), hogyan t alálhatod 
rövidnek~" Az epigramma értelme itt a malus - brevis szavak ért elmén 
múlik. A könyv, amit rövidnek érez az olvasó, nem lehet rossz könyv, 
mivel az olvasó szinte sajnálja, hogy már vége van! Martialisnál ez az 
epigrammai csattanó a malus - longus szópár átvitt értelmére épül: a 
rossz könyv akkor jó (viszonylag), ha nem hosszú! Mert az olvasónak 
így nincs ideje arra, hogy meggyűlölje a rossz könyvet . Martialis azonban 
itt még más fogalmakkal is komplikálja terheli mondanivalóját. Szerinte 
a rövid könyv, még ha rossz is, nem gyfüölteti meg magát az olvasóval, 
tehát a könyv rövidsége írójának óvatosságára mutat: de sokan még így 
is hosszúnak, tehát rossznak találják majd akönyvet . Látni való tehát, 
hogy Janus itt is „megfordította" Martialisé tételét, és a megfordítás 
ellenére költeménye ugyanazt fejezi ki , mint Martialisé, - csak rövidebben 
és hatásosabban. 

Így Janus bizonyos esetben martialisibb magánál Mart ialisnál is ! 
Sikerült tehát .elérnie azt, hogy Martialis leglényegét adja vissza, ahogy 
ezt egyik legszellemesebb költeményében maga is kifejezésre juttatja: 
annyira martialisi akar lenni, hogy megtagadja önmagát is! A meghök
kentő ebben éppen az, hogy ha megszií.nik - éppen a t ökéletessége követ
keztében -:- önmaga lenni, akkor mi értelme lehet egy ilyen törekvésnek, 
hiszen ez egyenlő önmaga megszüntetésével, felszámolásával~ 

Ebben a versben Ad poetam Martialem· (Epigr. I. 241 ), amely formailag 
(hendecasyllabus) és nyelvi kifejezéseiben („Ludorum pater et p a te r 
leporum, Nugarum simul et facetiarum" - vö. Catull. 12. 8 - 9: „ . . . est 
enim leporum disertus p u e r a c facetiarum" ) Catullus nyomdokain 
jár, az antik invocatiókat követve Martialis szelleméhez fordul, és nem 
a költészet antik ihletőjét, Phoebus Apollót, vagy a Múzsákat hív ja segít
ségül, hanem egyedül Martialis szellemét: 

23 Janus Pannonius 

Nec Phoebum libet, aut vocare Musas, 
U t coeptis properent adesse nostris, 
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Unum te omnibus e deis vocamus; 
Tu tantum, licet aemulo poetae, 
Ne quaeso invideas tuos favores ! 

Tagadhatatlan, hogy ez az „invocatio" is a martialisi csípkelődő, az ellent
mondásokat felszínre buktató, azokat tudatosító epigrammák modorát 
követi, amikor a maga számára, mint vetélytárs költő számára kéri annak 
a Martialisnak a segítségét, akit - szellemét követve, utánozva - felül 
akar múlni saját epigrammáiban ! Martialist akarja Martialis segítségével 
legyőzni ! Ez a legyőzés Janus szerint csak úgy sikerülhet, ha igaz a 
Püthagorasz nevéhez kapcsolódó antik tanítás, ill. hiedelem a lélekván
dorlásról aminthogy hitt benne Ennius, az archaikus római epikus 
költészet dísze és őse, hogy beléje egy páván keresztül az epikus költők 
atyjának, Homérosznak a lelke szállott. A kiélezett epigrammatikus - és 
az eddig elmondottak szerint úgy látszik, tipikusan janusi: a jelenségeket 
az eddigi „értelmükből" kiforgató - megfogalmazás valóban megdöbbent 
a maga szokatlanságával: ha Martialis szelleme (lelke?) beléje száll, útra 
bocsátja a saját lelkét (szellemét?)! Ez a Martialisszal való azonosulásnak, 
és ugyanakkor ezzel ellentétben, a tőle való különbözőségnek másként 
szinte kifejezhetetlen antagonizmusa, feloldhatatlan dilemmája! A Janus
filológia síkján egyanez a probléma ilyen formában jelentkezik: vajon 
Janus egyszerűen Martialis utánzója - ahogy Janus maga is mondja 
egy másik versében: simia M artialis - vagy Martialis szellemével rokon 
tehetség, aki éppen Martialist nem csupán mintaképnek, hanem őt túl
szárnyalandó ellenfélnek, aemulus poetának tekinti, azaz vele egyenlő? 
Vagy talán sikerült neki Martialist valóban túlszárnyalnia? Ebben az 
értelemben Janus tehát nem „utánzó", hanem eredeti költő? - Az erede
tiséget - joggal - sokra értékelő irodalmi kritikának erre a kérdésre 
az eddig kifejtettek alapján és Janus saját nyilatkozataival is egybe
hangzóan azt a feleletet adhatjuk: Janus az epigrammaköltészet területén 
mintaképének választotta Martialist, de nem maradt meg az egyszerű 
utánzásnál a mintakép követésében, hanem sikerült neki a martialisi 
epigramma lényegét megragadva a mintaképet sok esetben felülmúlnia. 

Az ehhez vezető út a martialisi tematikának a társadalmi együttélésből 
adódó, és éppen ezért ellentmondásos témáknak az elfogadása, átvétele 
- szemben a görög monumentális epigramma elsősorban leíró temati
kájával. A nagy római mintakép kritikájának és a vele való versengésnek 
szinte egyetlen lehetséges, de igen szerencsésen megválasztott módja: a 
martialisi ábrázolás visszájának a feltárása, megmutatása. Janus ebben 
valóban kongeniális mintájával s egyben vetélytársával, Martialisszal. 

Janus epigrammáinak tematikája ugyanis - lényegében - azonos 
Martialis tematikájával -, csak ann.ál lényegesen szűk körűbb. Ezt hang
súlyozzák azok, akik Janus eredetiségét kérik számon. Valóban, nem kis 
tanulsággal jár e tematika kategorizálása sem. -

A csipkelődő, erotikus és monumentális - leíró - epigrammák legálta
lánosabb kategóriáin belül Janus epigrammái az alábbi - főbb - tema
tikai-tartalmi csoportba oszthatók: 

I. Az erotikus epigrammák főbb kategóriái: 1. A férfi és nő egymáshoz 
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való viszonya a maga ellentmondásosságában. 2. Élettársi viszony a 
házasságban és azon kívül. 3. Aberrációk a szerelmi életben és ezeknek 
esetleges társadalmi vonatkozásai. 

II. Az emberi magatartás általában és társadalmi vonatkozásában: 
jellem, meggyőződés, következetesség, világnézeti-filozófiai tanok és ezek 
társadalmi vonatkozásai, vagyoni helyzet. Ez utóbbi csoportban szinte 
önállósult témakör: adósság csinálása és meg nem fizetése. 

III. Irodalmi epigrammák: 1. Az epigrammakönyvecskéket bevezető 
és záró versek. 2. hó és olvasó viszonya. 3. Irodalmi tolvajlások és "kölcsön
zések" problémaköre. 4. A régi irodalom kedvelése - az új irodalom meg
vetése, elhanyagolása. 5. A költő speciális helyzetéből adódó problémák: 
barbárság, provincializmus - rómaiság, klasszicizmus, és ebből kifolyóan 
a „dicsőség" kérdése. 

IV. Monumentális epigrammák: 1. Leíró, elbeszélő jellegű, fordulatos 
rövid megfogalmazású költemények valamely műnek, tettnek a megörö
kítésére. 2. Sírfeliratok (önmagára és másokra). 

Mindezek a témakörök Martialis és Janus epigrammaköltészetében 
közösek. E témakörökön belül Janus több-kevesebb eredetiséggel követi 
Martialist, és így Martialis a témaválasztásban is döntően befolyásolta 
Janus epigrammaköltészetét. 

Ezekhez csatlakozik Janusnál a speciálisan hazai témákhoz kapcsolódó, 
és éppen ezért későbbi időkben írt epigrammáinak sora, amelyeknek a 
martialisi epigrammákhoz alig van vonatkozásuk. Ezek többnyire leíró
elbeszélő: ténymegállapító epigrammák, amelyek a legtöbbször csak tömör 
megfogalmazásuk révén: feliratszerűségükkel reprezentálják az epigramma 
(eredeti jelentésében: felirat) műfaji jellegét. Ez a műfaji változat Mar
tialisnál jóformán csak a legkorábbi epigrammáival, az ún. Spectacula
cs<;>porttal van képviselve. Janusnál ezt a csoportot a monumentális (görög) 
epigrammák sorába lehetne leginkább osztanunk, anélkül azonban, hogy 
ezek szorosabb kapcsolatot mutatnának a görög epigrammairodalommal. 

* 

Janus epigrammaköltészetét az eddigiekben szinte kizárólag mintájához, 
Martialishoz való viszonylatában vizsgáltuk, a tartalmi-tematikai mozza
natok különösebb figyelembevétele nélkül. Ennek alapján kirajzolódott 
egy bizonyos fejlődési menet, amely azonban korántsem öleli fel akárcsak 
a kezdeti időszak minden versét, már csak azért sem, mivel vannak J anusnak 
- elég nagy számmal - olyan versei is, amelyek nemcsak Martialisszal, 
de általában a többi latin-görög íróval sem hozhatók kapcsolatba a 
bennük kifejezett gondolati tartalom alapján. Ezeknek a verseknek egy 
része éppen a bennük ~lőadott gondolat alapján szépen beosztható Janus 
költővé érésének első időszakára, mint pl. az Epigr. I. 68, amely a tökéletes 
élet „reguláját" fogalmazza meg, - még teljesen a keresztény etika értel
mében: ne tedd másnak azt, amit nem akarsz, hogy mások tegyenek 
ne~ed. Vagy: a h~láltól nem kell félni, akár Platónnak van igaza, akár 
Epikurosznak (Ep1gr. I. 67), azaz akár van a halálon túl valamilyen 
létezés, akár, mint Epikurosz tanította, nincs. Vagy a Galeottóhoz, Janus 
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barátjához intézett epigramma, amely kedvessége ellenére is elgondol
koztató: annyira szereti - mondja Janus Galeottónak - , hogy fiatalabb 
létére ő szeretne előbb meghalni (Epigr. I. 60). A rejtett tüske ez ártatlan 
megfogalmazás mögött egy antik közhelyben keresendő, amely szerint az 
istenek a jókat nem hagyják hosszú ideig a (rossz) emberek között élni, 
a másik verzió szerint pedig, a nagy tehetségű emberek nem hosszú életüek. 
Bárhogyan is „értette" tehát Galeotto ezt az epigrammát, nem lehetett 
tőle különösebben elragadtatva. Janus pedig egy antik közhelyet konkre
tizált (vö. Horat. Sat. II. 7. 3-4. sor) kettejük viszonyának a „meg
határozására". E közhelyek tetszetős és ügyes megfogalmazásából azonban 
messzemenő következtetéseket mégsem lehet a fiatal Janus költészetének 
alakulására vonatkozóan levonni. 

Néhány fontos mozzanat azonban Janus életrajzában is viszonylag 
pontosan megragadható, amelyek bizonyos tájékoztatást nyújtanak Janus 
költészetének alakulásáról is. Így mindenekelőtt az a biztos tény, hogy 
Janus 1450 51 telén rövid időre hazatért Magyarországra, és itt - úgy 
látszik, nagybátyjának, Vitéz Jánosnak, az akkori nagyváradi püspöknek 
a biztatására vagy esetleg közvetítésével - költői mivoltában érintkezésbe 
lépett Aeneas Sylviussal, a neves humanista püspök-kancellárral, III. 
Frigyes német-római császár kancellárjával, a későbbi II. Pius pápával. 
Versben kért tőle kölcsön egy Martialis-kötetet, amit Aeneas Sylvius egy 
vers kíséretében el is küldött neki azzal a kéréssel, hogy viszonzásul küldje 
el neki - Aeneasnak - Janus a verseit. Ez a költői levélváltás ránk 
maradt, és ezeknek a vizsgálatából további fontos következtetéseket lehet 
levonni Janus költői pályájának további és részben visszafelé: eddigi 
alakulása tekintetében. Különösen fontos ebből a szempontból Janusnak 
az a válaszverse Aeneas Sylviushoz, amelyben Janus a verseinek elkül
dését kérő püspök kancellár kérését ezzel hárítja el: Itália tájairól, vendég
ként jöttem; e játékos költői termékek, verseim - opus - nem kísértek 
el utamon (Epigr. I. 384): 

Adde, quod Italiae veni novus hospes ab oris, 
Nec, si quod lusi, me comitatur opiis. 

A kifogás eléggé átlátszó ahhoz, hogy ne legyen igaz. A valóság az lehetett, 
hogy Janusnak tekintélyesebb versgyűjteménye (opus) ebben az időben 
még nem igen foroghatott közkézen, legfeljebb egyes versek, ill. kisebb 
gyűjtemények - leginkább talán a diákság körében. Nagyon valószínű, 
azonban, hogy éppen ebben az időben gondolhatott először nagyobb 
versgyűjtemény kiadására. Ezt abból következtetjük, hogy 1450 telén, 
hazautazása előtt - mivel Guarino nem akarta hazaengedni bizonyos 
kiegyenlítetlen tartozások miatt - Janus kényszerű helyzetében Modena 
püspökéhez, Antonio Della Torréhez fordult segítségért, ill. kezességért. 
Janus természetesen verssel fordult a püspökhöz (Epigr. I. 259) - mindezt 
Huszti József tisztázta mintaszerű monográfiájában - , s ebben a versben 
a püspököt „Múzsáim első patrónusának" nevezte: 
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Te precor, affer opem, Mutinae placidissime praesul, 
0 decus ! 0 Musis prime patrone, meis ! 

„ 

A püspököt ugyanazzal a megszólítással (0 decus! ) tiszteli meg, amellyel 
egykor Horatius (Carm. I. 1) Maecenast. De hivatkozik költészetére is, 
amelynek a püspök lett volna eszerint az első patrónusa. Arról, hogy a 
püspök korábban is akárcsak ösztönözte volna J anust versírásra, nincs 
tudomásunk. Így csak az a lehetőség marad, hogy Janus éppen ez alka
lommal a püspök pártfogását kérte - természetesen az anyagi jótállás 
mellett - költeményei kiadásához, amit a püspök legalábbis nem hárított 
el magától. Ennek némi szövegszerű támasztéka is van Janus eme ver
sében, továbbá az 1 - 2 hónappal később (1450-51 telén) írt és már 
fentebb idézett, Aeneashoz intézett versében, valamint még egy, kb . ebben 
az időben írt epigrammában (Epigr. I. 122). Janus ugyanis a két előbbi 
epigrammában költeményei megjelölésére egy nem egészen szokásos kifeje
zést használ: Musae. Ezt a kifejezést használja ugyanis az Aeneas Sylviushoz 
intézett versben, amelyet a valamivel előbbi Della Torréhez írt versben 
is használt (Della Torréhez, Epigr. I. 259): „0 decus! 0 Musis prime 
patrone, meis ! 
Az Aeneashoz szóló versben (Epigr. I. 384): 

Desine, quaeso, meas, Aenea, poscere 111usas, 
Auribus et dignas esse put are tuis. 

Nec, si quod ' lusi, me comitatur opiis. 

Mindezt az elgondolást egy ebben az időben már „majdnem" kész epig
rammagyűjtemény nyilvánosságra bocsátásának szándékáról szinte a 
bizonyosság fokára emeli Janusnak egy másik, ugyanebben az időben 
Della Torre püspökhöz intézett verse (Epigr. l 82), amely arról számol 
be, hogy a püspök elolvasta és dicsérte Janus verseit, sőt védelmébe vette 
(tueris) nyilván Janus támadóival szemben, s a püspök támogatása nagy
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Janus „az egész városban híressé váljék" 
a jelenben vagy a közeljövőben, ez fi, vers szövegezése alapján nem dönt
hető el: 

Tu legis et laudas, tu carmina nostra tueris . .. 

Nec satis est, quod me ipse .pia complectere cura, 
Ut veniam tota clarus in urbe, facis. 

Mindezekből kikerekedik, hogy Janus ebben az időben állíthatta össze 
első verseskönyvét, amelynek záróverse a Martialis szellemében megfogal
mazott epigrammája kellett, hogy legyen (Ad lectorem, Epigr. I. 122): 

Parco tibi, parco vobis jam candide Lector, 
Finis adest; primum sit leve semper onus. 

Ez az oniis: opus lehetett az a „könyvecske", libellus, amit Janus még 
eltervezett - tehát még nem végleges - formában, kissé félve, átnyújtott 
mesterének, Guarinónak, s Guarino meghökkenve adta vissza a szerzőnek 
azzal a megjegyzéssel: erre én nem tanítottalak (Epigr. I. 127). 
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Az ily,enf~rmán 1450- 51-ben „könyvecskévé" gyarapodott epigrammák 
most mar bizonyos elrendezést is megkívántak a szerzőtől, s ennek Janus 
nyilván eleget is tett. A nagy mintát, Martialist, nemcsak nem akarta 
letagadni Janus, ?an~_m ~pigram?1áival éppen, azt. akarta bizonyítani, 
hogy a nyomdokait koveti, de meg nem a „masodik Martialis" hanem 
szer~?yen csupán „~artialis majmo~skája" (Epigr. 1. 37). Enn~k meg
feleloen az Ad Martialem poetam (Epigr. 1. 38) nyilván csak egy későbbi 
epigrammagyűjteményének lehetett talán a nyitó verse, amelyben már 
a pütha9or~szi. lélekvándorlásra utalva s Ennius példáját emlegetve, a 
maga szamara ilyen értelemben a „második" Martialis minősítést posztu
lálja. Ez a vers tehát nyilván jóval későbbi időben jöhetett létre, s aligha 
állítható a magát még szerényen „simia Martialis" -nak minősítő verse 
(Epigr. I. 37) mellé. Ezt egyébként a martialisi „minta" követésének 
fentebbi vázlata is valószínűvé teszi. 

Minthogy Janus költészetének első szakasza számára - amelynek a 
fentiek szerint az első biztosan kitapintható állomása az 1450- 51. év 
lehetett - az antik minták utánzása lehetett az egyedüli és szinte kizáró
lagos cél, ebben a szakaszban a régi irodalom- új irodalom antagonizmusa 
aligha okozott problémát Janusnak. Ezért azok az „irodalmi" epigrammák, 
~~elyekben Jam~s e~ekke~ a kérdésekkel f~gla~]rnzik, bizonyára egy későbbi 
i~osz,akasz. termekei, ami~or Janust ma]d erthető okokból éppen az a 
kerdes fog]a foglalkoztatm, de ezek közül még a legkorábbiak sem igen 
előzhették meg nagy panegyricusainak íratási idejét. A panegyricusoknak 
Janusszal egykorú hősei, s az ezekről írt, s a kortársaktól nem eléggé 
értékelt költemények indíthatták őt ezeknek a megírására. 

Viszont már az első „könyvecske" megszerkesztése idején - nem utolsó
sorb~n Guari?ónak a janusi epigrammákat elhárító nyilatkozata követ
kezteben (Epigr. 1. 127: erre én nem tanítottalak!), - főként az erotikus 
epigrammák meghökkentő hatásának a tompítására nyilván már ekkor 
szükségessé vált annak a tisztázása, hogy más az erotikus költészet és 
más az író egyéni élete, ahogy erre már Catullus óta (Catull. 16. 5 - 6: „nam 
castum esse decet pium poetam ipsum, versiculos nihil necesse est") 
irodalmi hagyománnyá vált hivatkozni (vö. Ovidius, Tristia II. 354: „Vita 
verecunda est, Musa iocosa mea"), és ezt maga Martialis sem mulasztotta 
el hangsúlyozni (Mart. Xl. 15. 13: „Mores non habet hic meos libellus"· 
továbbá mindjárt az első könyv elején: Mart. I. 4. 8: „Lasciva est nobi~ 
pagina,. vita proba"). Mindebből nyilvánvaló, hogy Janus részint az 
irodalmi hagyományt követve, részint a kikerülhetetlen megszólást elkerü
lendő, már ezen első verseskönyve elején vagy vége felé helyezte el azt a 
„Péter ellen" címzett epigrammáját (Epigr. 1. 83), amelyben - jellemző 
módon - nem védekezve, mint · elődei, hanem támadó állásból tétet 
különbséget életének tisztasága és verseinek pajzán, megbotránkoztató 
hangja között. „Ne támadd játékos verseimet, Péter - mondja - mert 
én csak beszélek úgy, ahogy te élsz!" Te csak külszínre vagy Fabricius 
(=a régi szigorú római erkölcs megtestesítője), bensődben azonban Apicius 
vagy ( = egy antik ínyenc-könyv szerzője, itt pedig a romlott ízlés meg
szem~lY:esí~ője ). Éppen ez a sor árulja el Martialistól való függőségét. 
Martialisnal (X. 73. 3): „Qua non Fabricius, sed vellet Apicius uti ... " 
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Janusnál (Epigr. I. 83): „Tu, qui Fabricius foris es, sed Apicius in
tus ... " 

A keletkezési időt tekintve ugyanez állhat Janus ln furem suorum car
minum (Epigr. I. 202) című epigrammájára is. Lopni Janustól nyilván csak 
költeményeinek kiadása, nyilvánosságra hozatala után lehetett. Ez a vers 
tehát csak 1450 51 után jöhetett létre. Egyébként ez is martialisi téma. 

Az ily módon összeálló „könyvecske" nyilván tartalmilag, a feldolgozott 
tárgyak és ama szabados szókimondás révén lephette meg az öreg Guarinót: 
mindez Janus korai epigrammáira jellemző. Tartalmilag elsősorban nyilván 
az 1450-re eső „szentév"-vel kapcsolatos Janus-epigrammák érinthették 
kellemetlenül Guarinót, másfelől meg Janus erotikus-obszcén epigrammái 
a maguk szabadosságával még Guarino nevelői hírnevét is veszélyeztet
hették. Guarino tiltakozása tehát mindenképpen érthető, és az is igaz, hogy 
ezekre nem Guarino tanította Janust, hanem - Martialis. 

Ezzel elérkeztünk Janus obszcén epigrammáinak csoportjához. A kérdést 
az eddigi irodalom több oldalról próbálta megközelíteni, hol mentegető 
szándékkal, hol elítélően szólva Janus ilyennemű verseiről, amelynek meg
ítélésében nem utolsó szempont volt, mennyiben vezethetők vissza ezek 
Janus egyéni élményeire, és mily szerephez jutott ezekben a minta vagy 
minták követése. Huszti József szerint: „Janusnál, főleg az obscén epigram
mákban számot kell vetnünk az utánzással, de azért nem kell mindent az 
utánzás számlájára írni."17 Hasonlóképpen vélekedik és ugyanilyen érte
lemben ír erről Sabbadini18 és Bertoni is.19 Mi az alábbiakban - kitűzött 
célunk értelmében - csak a minta kérdésével foglalkozunk: ennek a tisz
tázása sok tekintetben választ adhat a kérdés egészére is. 

Mindenekelőtt utalnom kell általánosságban arra, hogy a martialisi 
epigramma hatásos csattanója, váratlan és szellemes fordulata sokszor a 
szavak két- vagy többértelműségére épül, ill. a szavak szándékolt jelentés
eltolódásán, átvitt értelmének a felhasználásán, a szavak jelentését nyomon 
követő önkényes vagy önkéntelen gondolati asszociációk kihasználásán és 
tudatosításán alapul. Egyetlen területen sem érvényesül ez a fogás hatá
sosabban, mint a szerelmi élet területén. A szerelmi élet talán minden 
nyelven kifejleszt egy speciális „tolvajnyelvet", ahol minden szónak 
más az értelme és más asszociációkat idéz fel, mint a hétköznapi szóhaszná
latban. A latin nyelv is kifejlesztett természetesen egy ilyen szerelmi tolvaj
nyelvet, amelyben a leghétköznapibb szavak speciálisan obszcén jelentést 
nyernek, mint pl. dare, velle, vagy ezek ellentéte: negare, nolle. De rejtett 
utalások, mitológiai vonatkozások „igazi" értelmüket csak akkor tárják 
fel, ha e rejtett vonatkozások nyitjára rájön az ember. Bár nyilván egészen 
más szándékkal, a szavak jelentésének a tisztázása, a jelentésváltozás lé
nyege, homonímia, szinonímia és etimológiai összefüggés kérdései fontos 
helyet foglaltak el Guarino iskolájának nyelvoktatásában is, ahogy erről 
a Guarino-panegyricusban (523 - 26. sor) Janus maga számol be: 

17 HUSZTI: i. m. 58. 
18 R. SABBADINI: Vita di Guarino Veronese. Genova 1891. 140. 
19 BERTONI: Guarino 71. 
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... quae sit sententia vocum; 
Quae nota verborum servata fidelibus annis; 
Quodlibet a quanam decurrat origine nomen, 
Quid distent unum quae significare videntur 

Ilyen előképzés után Janusnak nem esett nehezére megérteni Martialis 
rejtett célzásait, és nyilván rövidesen kedvet kapott ezek utánzására is. 
Bár bizonyítékunk nincs rá, mégi.s indokolható az a feltevés, hogy Janus 
az erotikus-obszcén epigrammák írását is Martia1is nyomán, Martialis után
zásával kezdte. A két író egymáshoz való viszonyát illetően itt is félre
érthetetlen a helyzet. 

Martialis egyik aránylag „ártatlan", és a szavak jelentésének elcsúszta
tására épülő epigrammája a II. könyv 9. számú darabja: 

Vult, non vult dare Galla mihi, nec dicere possum, 
Quod vult et non vult, quid sibi Galla velit? 

Alig lehet kétes, hogy Janus ennek a nyomán fogalmazta meg az Ad Liberam 
címlí. epigrammáját (Epigr. I. 203): 

Cum.volo, tu non vis; cum nolo, Libera, tu vis; 
Quando igitur sumes, Libera, quando dabis? 

Ilyenféle utánzással kezdhette el Janus az erotikus epigrammák írását. 
A közjogi fogalom és a nyelvi kifejezés ellentmondásának a kiélezésén 

épül fel mind Martialisnál, mind Janusnál az az epigramma, amely a „fér
fias" nő és a „nőies" férfi fejtetőre állított viszonyát fedi fel a házasságban. 
És bár a papucs férj és a házsártos feleség az elpusztíthatatlan témák közé 
tartozik az irodalomban, Martialist és Janust nem erről az oldalról érde
kelte a kérdés. Bizonyos azonban, hogy ez a kérdés nem Janus saját prob
lémája, hanem Martialison keresztül az „irodalomé" (Mart. X. 69): 

Custodes das, Polla, viro, non accipis ipsa: 
Hoc est uxorem ducere, Polla, virum. 

Ugyanez a téma Janus megfogalmazásában (Epigr . . I. 286): 

Est, mollis Ladvance, ti.bi tam mascula conjux, 
U xoris possis uxor ut esse tuae. 

,,Feleségül venni a férjet", ill. a „feleség feleségévé válni" közjogi nonszensz, 
de a tényleges helyzet és a nyelvi kifejezés ellentmondása hálás téma az 
epigrammaíró számára. A két költői megfogalmazás viszont: változatok 
egy témára, amelyben Janust csak a megfogalmazás tömörsége és virtuozi
tása érdekli. Verseng a mesterével. 

Sok tekintetben ehhez hasonló témát önt formába Martialis a III. 70. sz. 
epigrammájában: egy férj, miután elvált feleségétől, visszajár mint házasság
törő a volt feleségéhez. Míg az övé volt, nem kellett neki, neki a másé kell: 
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Moechus es Aufidiae, qui vir, Scaevine, fuisti; 
Rivalis fuerat qui tuus, ille vir est. 

Cur al·iena p 1 a e e t tibi, quae tita non placet itxor? 
Numquid securus non potes a r r i g e r e? 

A láthatóan kiagyalt téma J anusnál ilyen formát öltött (Epigr. I. 272) : 

Cum vicina magis sectare cubilia Crispe, 
U xorem quare non potes, Arbe, tiwm ? 

An tibi securo langvet permissa voluptas? 
Nec nisi i n i 11 i c i t o m e n t u 1 a a m o r e v i g e t ? 

A két feldolgozás között nyilvánvaló a szoros kapcsolat, de a megfogalma
zásban ezúttal Janus maradt alul. Egyébként a téma konkretizálás nélkül 
közhely: mindig csak a más asszonya ... 

A témát Janus még az I . 281. sz. epigrammájában is feldolgozta: a tétel 
felvázolása lényegében ugyanaz (némi catullusi beüt éssel: Catull. 6: „tre
muli quassa lecti argutatio ... ") : 

Dum quasses aliena fulcra moechus, 
Uxori propriae, Severe, parcis. 

A konklúzió azonban Janus eredeti hasonlata: Severus tehát úgy jár el, 
mint Hodus, akinek tele a pincéje jó falernumi borral, de inkább elmegy a 
kocsmába ócska lőrét inni. 

Martialisi az a fogás is, amikor magáról ír első személyben, holott biztos, 
hogy nem magáról van szó. És többnyire obszcén epigrammáiban jár így el 
Martialis, pl. amikor a feleségéről ( !) beszél, holott életrajzából tudjuk, 
hogy nem is volt felesége. J anus követi őt ebben, de őt meg az irodalmi 
minta követése leplezi le. Martialis pl. a XI. 104. epigrammában azt kívánja 
feleségétől ( !), hogy úgy viselkedjék vele szemben, mint a hírhedt görög 
hetéra, Lais. Martialis itt a részletezéssel sem marad adós: 

Uxor vade foras, aut moribus utére nostris 
. . . Laida nocte volo. 

Ez az epigramma lebeghetett Janus szeme előtt, amikor a Qualem optet 
amicam c. epigrammájában (Epigr. I. 271) leírja, milyen szeretőt kíván 
magának. Ez a leírás kevésbé részletező, mint Martialisé, kifejezésekben 
sem találkozik a két költemény, szellemben azonban azonosak. 

Janus legdurvább obszcén verseit két nő nevéhez, Ursulához és Luciához 
kapcsolja. Az egyiket, Ursulát, női bájainak méretei miatt csúfolja ki 
(Epigr. I. 306, .321, 322, 323), a másikat, Luciát pedig amiatt, 'hogy a férfiak 
orrát szokta ismertető előjelnek (De Luciae prognostico, Epigr. I. 351, 352) 
tekinteni. Huszti József megjegyzi e tárgyakkal kapcsolatban, hogy az 
erotikus epigramma- és elégia-költészetben meglehetősen elcsépelt motí
vumok ezek.20 Ezt kiegészíthetjük azzal, hogy a Glossarium Eroticorum 

20 HUSZTI: i. m. 55 és 321. 
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szerint (1. nasutus) e tárgyról egy latin proverbium is ismeretes, mely 
szerint: 

Noscitur ex labris, quantum sit virginis antrum; 
Noscitur ex naso, quanta sit hasta viri. 

Mindkét tárgyat természetesen Martiali.s is ~~!dolgozta. J an1:1s !· 322 .. és 323. 
verse számára nem minta, de „ellendarab lehetett Martialis „Qmd cum 
femineo tibi Baetice Galle, barathro" kezdetű verse (Mart. III. 81), de főként 
a „Lydia tam laxa est" kezdetű epigraII1;~áj~ (Mart. XI. 21). J.anus ezeJG:1e~, 
de főként a másodiknak az ellendarab1ait rrta meg, amennyiben Martiahs 
eléggé közönséges kife~ez~s~,it főként _Y ~r9ili;us Aeneiséne~ yI .. ~ne.~é~?l, 
az alvilág leírásának kepeibol, a Georgicabol es a VI. eclogabol kolcsonzott 
kifejezésekkel21 helyettesítette, s így műve valódi cento lett. Bravúros 
játék az egész, annak illusztrálására, mily al'.1-~osan isme:te ~a~us V~rgilius 
műveit s arra is példa, hogyan lehet Vergilius ragyogo kepeit meltatlan 
és alantas tárgyra alkalmazni, eredeti jelentésükből kiforgatni. Persze, ez is 
az aemulatio egyik formája. Egyébként a jellemző kifejezés, amely az egész 
játék kiindulópontja volt, a femineum barathrum, Martialistól (III. 81) 
kölcsönzött kifejezés. • 

Ami a Lucia nevéhez és „személyéhez" kötött - másik közmondásos -
erotikus témát illeti az orr (nasus) nagyságának előjelszerű értékeléséről, 
ez Janusnál nem kevesebb, mint öt epigramma tárgyát képezi (Epigr. I. 
289 290 291, 351 - 52), s bár Janus láthatóan „igyekszik" az elcsépelt 
tém'át egyéníteni, különösen az Epigr. I. 289 - 91. epigrammákban, a tárgy
nak szellemes fordulatot talán csak a 291. epigrammában sikerült adnia, 
amely szerint Janus egy barátja az „előjelekben" vakon bízó Luciát úgy 
szedte rá, hogy orrát lódarazsakkal megszúratta, s megdagadt orrá~ látva, 
Lucia azonnal magához hívatta. Aligha szükséges ehhez hozzátenm, hogy 
mindez szellemességnek szánt antik témák - irodalmi újraemésztése. 
Hogy a kiindulópon~ Janus szái:iár~ itt is Ma~ti'.1-lis :---- bár nála. ez nem 
gyakran visszatérő tema - , arra ismet egy Martialis-epigramma a bizonyos
ság (Mart. VI. 36): „M~ntu~a tam magn~ es~, qua1;1tus tibi, PaJ?ile, n~s'}!'s ·;." 

Egy másik, Janusnal eleg gyakran es tobb valtozatban visszatero tema 
a latin testes, ill. testis szó kettős értelmével való játszadozás, amely ismét 
Janus négy epigrammáj~nak a tárgyát képezi (Epigr. I. 242: De Galeso; 
I. 243: Ad Telesphorum cinaedum; I. 244: Ad Luciam [ !]; I. 245: De Ambro
sio ). Ezek közül az. egyik ep~grammában (Epigr. I. 24~), J~n1:1s ;nég attó,~ 
sem riad vissza, hogy a „tanukkal szemben alulmaradni kife]ezes meglepo 
fordulatának hatása kedvéért - magát homoszexuálisnak tüntesse fel, 
ahogy ez egyébként hasonló célból több más epigrammájában is előfordul. 
Ebben is inkább az antik élet „újraélője"-ként, és talán saját kora olasz 
életének ábrázolójaként mutatkozik be az olvasónak. Ez utóbbiak korai 
íratási idejére is rámutat a Pindola eller; í~t (Epigr. I. 366, 3.69~ két hoss~a?b 
verse amelyből kiderül, hogy Janus meg iskol~s gyerek, aki Pmdola probal
kozá~ai elől azzal tér ki, hogy még nem szokott le a „barbárságról", próbál-

:irencsét Pindola az olaszoknál. 

21 Vö. JUHÁsz LÁSZLÓ: J. P. epigrammáinak szövegkritikájához és herméneutikájá
hoz. FK 1968. 176. 

362 

Antik hiedelemben gyökerező latin szójáték segítségével teszi nevet
ségessé Janus a nagyotmondást, a hencegést a szerelmi életben a De Urso 
cinaedo (Epigr. I. 119), és ln Leonem cinaedum (Epigr. I. 120) című epigram
máiban. Ursusnak (medve, mackó) a mindkét nemnél elért állítólagos sike
reit azzal a megjegyzéssel leplezi le: ha mindez igaz, akkor Ursus nem is 
medve, hanem nyúl (lepus). Persze, ez a „point" elég gyenge, mégha ismer
jük is azt az antik hiedelmet, amelyre itt Janus utal, hogy ti. a nyulak 
képesek nemüket váltogatva hol a hím, hol a nőstény szerepét vállalni 
(vö. erre Glossarium eroticorum 1. lepus). A „szellemes" fordulatot az egész
hez a lepus szóval homonim lepos szóra való allúzió adja: „jó vicc, tréfa'' 
az egész ! Nyilván látható, hogy az egész epigramma ennek a „szellemes 
fordulatnak" a kedvéért íródott. Janus itt is jó tanítványnak bizonyult. 
Erre kifejezetten utal is az I. 282. sz. epigrammájában. Martialis ugyanis 
több epigrammájában szól a Domitianus császár uralkodása alatt rendezett 
Spectaculumokon szereplő szelídített oroszlánról (Mart. I. 6, I. 14 stb.), 
amely az elfogott nyulat nem tépte szét, hanem kiengedte a szájából (Mart. 
I. 6): „Tutus et ingenti ludit in ore lepus .. . " - itt a természet csodájára 
és az idomítás „tréfájára" is félreérthetetlenül utal Martialis. 

Janusnál ugyanez a téma így fest (De carminibus suis, Epigr. I. 282): 

... Hispani respice vatis opus. 
Invenies illic, toto quam saepe libello, 

Velox Marmarico ludat in ore lepus. 

Azaz: a hispán poéta(= Martialis) könyvében hogyan játszadozik az afrikai 
oroszlán szájában a nyúl = Az oroszlán szájában (= Martialis költészeté
ben) hogyan játszadozik a szellemes tréfa. 

J anust egyébként - úgy látszik - éppen erotikus epigrammáinak lep
lezetlen, sőt gyakran durva szókimondásáért több támadás érhette, amire 
Janus két variáns szövegű epigrammában válaszol (Epigr. I. 189, 253): 
kimondhatatlanul durván, de azt „menyasszonyi fátyolba" (flammeum) 
burkolva.22 

Martialis epigrammáit közismerten a meztelen szókimondás jellemzi, 
s ebben Janus hű tanítványnak bizonyul. Ennek ellenére Martialis elhelyez 
könyveiben egy-egy epigrammát, amelyben inti a szemérmesebb hölgy
olvasóit, tegyék le a könyvét, mert ezután nyíltan nevén nevezi a dolgokat, 
amelyeket eddig félreérthető ( ?) képes kifejezésekkel nevezett meg (Mart. 
III. 68): . 

Hinc iam deposito post vina rosasque pudore 
Quid dicat, nescit saucia Terpsichore: 

Schemate nec dubio, sed aperte nominat illam, 

Opposita spectat quam proba virgo manu. 

A váratlan fordulatot ehhez persze az adja, hogy Martialis most már biztos 
abban, hogy könyvét mindenki végigolvassa. Egy másik helyen (Mart. 

22Vö. JUHÁSZ: i. m. 168. 
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XI. 15) arról szól, hogy vannak neki olyan könyvei, amelyeket a szigorú 
erkölcsű Cato felesége és a romlatlan erkölcsű szabin nők is elolvashatnak: 
jelen könyve azonban pajzánabb minden eddigi könyvnél, és nem körül
írásokkal nevezi meg a szóban forgó dolgokat (Mart. XI. 15): 

Sunt chartae mihi, quas Catonis uxor 
Et quas horribiles legant Sabinae. 
Hic totus volo rideat libellus 
Et sit nequior omnibus libellis; 

Ludat cum pueris, amet puellas, 
N ec per circuitus loquatitr illam, 
Ex qua nascimur, omniitm parentem, 
Quam sanctus ·Numa mentulam vocabat. 

Janus nem azért akart - a lélekvándorlás hitére utalva - Martialis második 
incarnatiója lenni, hogy a dolgok nyílt megnevezése és ugyanezek burkolt 
kifejezése tekintetében ne kelt volna versenyre szellemi ősével, Martialis
szal. Janus Optat coitum puellae c. verse (Epigr. I. 349) csak a címében 
nyílt és kendőzetlenül leplezetlen, a költemény maga a legválogatottabb, 
finom körülírásokat tartalmazza, s egyetlen „csúnya" szó sem szerepel 
benne, de Martialis fenti körülírásai (Jan. I. 349. 5. sor: „Quod si non foret, 
imde gigneremur? ") félreérthetetlenül felismerhetők azon túl, hogy Janus 
egy Boccaccio-novellában is felbukkanó motívumot is értékesít (Jan. I. 
349. 2. sor: „Quod si des, tamen inde nil peribit . .. "), ahol arról van szó, 
hogy a házasságtörő asszony csak abból adott, amiből az „adakozás" után 
sem maradt kevesebb. A Martialisszal való „vetélkedés" azonban a versnek 
a végén válik egészen nyilvánvalóvá. Janus ezekkel a szavakkal zárja 
„finomkodó" versét: 

Respondet nihil, ergo jam negavit, 
Serl ridet tamen, ergo jam spopondit. 

Ez Martialis alábbi sorainak „behelyettesítése" (Mart. II. 9): 

Scripsi, rescripsit nil Naevia, non dabit ergo. 
Sed puto, quod scripsi, legerat: ergo dabit. 

Az ajándék küldése vagy küldésének elmulasztása, annak elfogadása vagy 
el nem fogadása szintén hálás témája e váratlan fordulatokra építő, s ero
tikus célzásokban nem szűkölködő költészetnek. Az antik Rómában a 
december elején ünnepelt Saturnaliák_alkalmával az ismerősök meg szokták 
ajándékozni egymást, mint nálunk Ujévkor. Martialis ez alkalommal egy 
Galla nevlí. nőismerősének a következő verssel mond „köszönetet" (Mart. 
v. 84):-
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Saturnalia transiere tota, 
Nec munuscula parva, nec minora 
Misisti mihi, Galla, quam solebas. 

Sane sic abeat meus december: 
Scis certe, puto, vestra iam venire 
Saturnalia, Martias Kalendas; 
Tunc reddam tibi, Galla, qitod dedisti. 

(„Nem küldtél nekem, Galla, sem kis ajándékot, sem még annál is kisebbet, 
mint szoktál; így kell tehát elmúlnia a decembernek! De úgy hiszem, 
tudod, eljön majd a t i Saturnaliátok: március elseje [ = a Matronalia ünne
pek, amikor a férfiak szokták megajándékozni az asszonyokat]; akkor majd 
viszonzom neked, Galla, amit adtál." ) 

Nyilván ez a vers csábította Janust az Epigr. I. 357. epigrammájának 
megírására, csupán a témát a visszájára fordítva. A vers címzettje a már 
más vonatkozásban is említett Justina . Martialis fenti ténymegállapításárnl 
(nem küldtél ajándékot) szemben Janus kérdéssel kezdi a verset: „Miért 
küldted vissza a neked küldött ajándékomat? Nem azért küldtem, hogy 
azzal téged megvesztegesselek; távol legyen tőlem ily őrültség! Csupán 
azért küldtem, hogy megtudd, mily áhítattal szeretlek: zálog révén ismer
szik meg a tiszta szerelem. Kérded, hogyan tehetnéd jóvá a sértést? K üldj 
nékem ajándékot, hogy én se fogadjam el!" - Janusnál itt minden kiszá
mítottan a visszájára fordul, s így aligha lehet érzelmi alapja: a logika 
szellemi sziporkázása ez, vetélkedés a csodált mesterrel. 

Janus azonban úgy tűnik nemcsak az antik vet élytárs költővel kel 
versenyre, hanem a maga életét is az ókorba álmodja vissz.a. Az ókorban a 
toga virilis felöltése valóban bizonyos vallásos szertartások elvégzésével járt 
együtt, mint pl. a ha j lenyírása és felajánlása a védő isteneknek, a játékok 
elhagyása, a tóga ünnepélyes felöltése. Domitianus császár pohárnokának, 
Earinusnak az első hajlevágása alkalmából Statius egy 106 soros versel
ményt ír össze, mintha ez valóban nagy esemény volna; Martialis pedig 
nem kevesebb, mint hat epigrammában (IX. 11, 12, 13, 16, 17, 36) emlékezik 
meg az eseményről. Nyilván ez a körülmény ösztönözte Janust a De se ipso, 
cum virginitatem amisisset (Epigr. I. 108) epigrammájának a megírására, 
a vers megfogalmazásában azonban Martialisnak egy egészen más tárgyú 
verséből kölcsönöz (Mart. V. 84): 

Iam tristis nucibus puer r e 1 i c t i s . .. 

Janusnál (Epigr. I. 108): 

. .. hodie mihi forpice [ ! ] crinem 
Tondeo, et ab j e c ti s, sumo togam, nucibus. 

Mintha ez a kölcsönzött kifejezés Janus antikvitás iránti hódolatát akarná 
csupán kifejezni, mert konkrétumot már az antikvitásban sem jelentett. 
Ugyanez az antikizálás állapítható meg a fenti vers párjáról (De sua aetate, 
Epigr. I. 332) is. A vers második felében azonban mindaz, amit nagykorú
ságának és függetlenségének biztosítása érdekében nevelőjének-gyámjának 
- kit libertusnak nevez ~ és magisterének, tanítójának mond, nyilván 
másképpen sikerült volna, ha nem befolyásolja Martialisnak egy hasonló 
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tárgyú, eléggé goromba hangú verse egy nagykorúvá vált ifjúról és nevelő
jéről (Mart. XI. 39). Nem tudunk arról, hogy Janusnak - ferrarai évei 
alatt - külön gyámja vagy nevelője lett volna, különösen olyan, akit 
libertusának nevezhetett volna: ez a kifejezés mindenképpen Martialistól 
való átvétel (XI. 39. 15. sor): „Desine, non possum libertum ferre Catonem" 
- mondja Martialis fiatalembere. Másfelől Janus a saját magisteréről, 
t anítójáról, Guarinóról mindig a legnagyobb tisztelet és szeretet hangján 
szól. A fenti Janus-vers hangvétele tehát Martialisé, ami nem lényegtelen 
kérdés, ha Janus életének és költészetének kapcsolatáról, másfelől meg 
irodalmi mintáihoz való viszonyulásáról van szó. 

Janus többi epigrammatémáit is szükséges volna a fenti módon aprólékos 
vizsgálatnak alávetni, hogy részint valóban lemérhető legyen Janus művé
szete és jelentősége az epigrammairodalomban, továbbá, hogy egy teljesebb 
fejlődési menet megrajzolásával kronológiailag is jobban eligazodhassunk 
Janus epigrammatermésének egymásutánját illetően. Ez a jelentős elő
munkálatok ellenére is nagyrészt még feladat marad. Az alábbiakban a 
már hazatérése után, itthon írt epigrammáknak egy aránylag szűk körű, 
de igen jellegzetes csoportjával óhajtok foglalkozni: azokkal az epigrammák
kal, amelyeket Janusból, a társtalanná vált költőből a „barbár" környezet 
- Itália után Pannónia - váltott ki. 

Ezek közül talán a legkorábbi - sajnos, az íratási ideje teljesen bizony
talan - a narni Galeottóhoz intézett Epigr. I. 35. Mivel Galeotto 1465-
72-ig állandóan Magyarországon tartózkodott,23 a verset Janus még itáliai 
követségjárása előtt írhatta. A „barbár környezet" bénító hatását bizony
gató Janus-versek csoportjában azonban talán éppen ez a legfontosabb vers, 
mivel rámutat Janus „száműzetés-hangulatának" keletkezésére és forrá
sára, s benne maga Janus adja meg e „komplexus" tudományos magyará
zatát az antik milieu-elmélet szerint, de elsősorban Martialis nyomán. 
Az egyik komponens e hangulat kialakulásában kétségtelenül a Tomiba 
száműzött Ovidius Keserveiből (Tristia) és Pontusi Leveleiből (Epistulae 
ex Ponto) áradó panaszok a barbár környezet miatt, amelyeket oly szépen 
kielemzett Kardos Tibor.24 

Janus a Galeottóhoz intézett eme verséhez - úgy látszik - nagyobb 
mennyiségű - ha az idézendő martialisi epigrammából szabad visszakövet
keztetni: egy libellust kitevő - már Pannóniában írt, tehát hazai tárgyú 
epigrammát mellékelt. Amit tehát a Galeottóhoz intézett versben költészeté
nek „elbarbárosodásáról" mond, az konkrétan ezekre a „pannóniai epigram
mákra" vonatkozik. Ne csodálkozz azon, mondja Galeottónak, ha ezek a 
versek, amelyeket az Ister küld neked a „Pannóniai tájakról", alig látszanak 
tőlem származóknak! Maga a táj - vagy a táj nyújtotta tárgy? - is be
folyásolja a szellemet, segítheti vagy visszahúzhatja azt, s nem mindegy, 
milyen csillagzat alatt - milyen tájon - született meg a vers. Ezen a 
tájon maga Vergilius vagy Cicero is elnémulna. De te, Galeotto, majd úgy 

23 Vö. HuszTI: i. m. 228. 
24 KARDOS TIBOR: Toni ed echi Ovidiani nella poesia di Giano Pannonio. Classical 

Influences on European Culture. A. B. 500-1500. Reprinted from R. R. BoLGAR, 
197. 
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kicsiszolod e hozzád küldött verseket, hogy a kritikusok majd azt hiszik, 
a Helikón kellős közepén születtek e versek! 

A közvetlen indítékot azonban a vers megfogalmazására Martialis epig
rammája (Mart. III. 1) adta. Ez a vers Martialis III. könyvének nyitó verse, 
s megszületését annak a körülménynek köszöni, hogy Martialis ezt a köny
vét nem Rómában adta ki, hanem Galliában, Forum Corneliiben való tar
tózkodása idején,25 s valóban onnan küldte könyvét Rómába. 

Hoc tibi quidquid id est longinquis mittit ab oris 
Gallia Romanae nomine dicta togae. 

( JJfart. III. 1) 

Haec tibi Pannonicis epigrammata mittit ab oris, 
Inter Hyperboreas maximus Ister, aquas 

(Janus: Epigr. I. 35) 

A két vers az egyező sorkezdő és -végző szavak azonosságán túl még abban is 
találkozik, hogy mindkettőben a második sorban történik az „idegen" táj 
meghatározása (Mart.: „a római tógáról elnevezett Gallia [ = Gallia togata] 
küldi" - Janus: „a hyperboreus [ = északi] folyók közül a legnagyobb, 
a Duna küldi"), és a táj a versek küldője, nem a költő. A két vers további 
menetében is van némi gondolati párhuzam, de Martialis szellemes tréfával 
fejezi ki azt, ami Janusnál már tragikus színt ölt. Martialis szerint: „termé
szetesen jobban tetszhet az a könyvem, amely a világ úrnőjének a városá
ban, Rómában látott napvilágot, mert hát a hazai könyvnek le kell győznie 
az idegen, Gallus könyvet", habár mindkettőnek ugyanő a szerzője. - A két 
költőnek - Martialisnak és J anusnak - az életében is voltak hasonló 
mozzanatok: Martialis 98-ban elhagyta Rómát, és szülővárosában, a hispá
niai Bilbilisben telepedett meg véglegesen, s itt írt verseit, a XII. könyv 
epigrammáit, valamint a X. könyv egy új, átdolgozott kiadását Bilbilisből 
küldte Rómába.26 Az a fordulat, amelyet a III. könyv bevezető epigrammá
jában még csak tréfásan, még csak lehetőségként említett, hogy ti. az idegen
ben írt könyve bizonyára kevésbé sikerült, mint a Rómában írottak, a 
X. könyv Bilbilisben történt átdolgozása alkalmával már konkrétabb és 
sötétebb színekben jelentkezik. Most már Martialis is úgy érzi, hogy versei, 
amelyeket Bilbilisből küld barátjának és pártfogójának, az ifjabb Plinius
nak, nem elég „tudósak" (= művésziek), de azért nem is „nagyon parasz
tosak" (Mart. X. 19): 

Nec doctum satis et parum severum, 
Sed non rusticulum nimis libellum 
Facundo mea Plinio Thalia 
I, perfer ... 

2&Vö. A. KLOTZ: Geschichte der römischen Literatur. 1930. 277. 
2svö. A. KLoTz: i. m. 277. 
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A XII. könyv „hispániai" epigrammái elé azonban már szükségesnek 
gondolta Martialis egy prózában írt előszót is szerkeszteni epigrammáinak 
védelmében. Felpanaszolja provinciális magára maradottságát („in hac 
provinciali solitudine"), továbbá hiányolja a hozzáértők finom ítéletét 
(„illam iudiciorum subtilitatem"), a költői feldolgozásra alkalmas tárgyak 
inspiráló hatását („illud materiaritm i1igenium"), a könyvtárat, a színházat, 
a társasági életet. Fáj neki a vidékiek értetlensége is költészetével. szemben, 
s panaszát azzal zárja: attól fél, hogy Rómába küldött verseskötetét nem 
hispániai, hanem hispán (=barbár) versgyűjteménynek ítélik majd. Ami 
ezeken a motívumokon túl ~Tanus versében még többletként mutatkozik, 
hogy ti. versei alig látszanak tőle származóknak, s hogy Itáliában ő is 
„latinabbul" írt (Epigr. I. 35): 

Esse videbimtilr vix mea, si qua iibi. 

ln Latiis scripsi fortasse Latiniils oris 

ez Martialis más verséből került ide (Mart. II. 8): 

Si qua videbimtur chartis tibi lector in istis 
Sive obscura nimis sive latina paritm 

Itt Martialis maga is ovidiusi nyomokat kövP;t (Trist. III. 1. 17): „Si qua 
videbuntur casu non dicta latine ... ". 

Janusnak ebben a versben a legsúlyosabb mondata - „At nunc barbarico 
barbara in orbe crepo" - a TribracJ:mshoz intézAtt, sokban a fentihez hasonló 
tartalmú versében is ismétlődik (Epigr. I. 49), s annak szövegösszefüggésé
ből ennek a kifejezésnek a provenientiája is pontosan megjelölhető" Janus 
ugyanis Mátyás király képviseletében, hogy II. Pál pápát trónra lépése 
alkalmából üdvözölje, s hogy egy török elleni hadjárat támogatására meg
nyerje a pápa segítségét, 1465 februárjában fényes követség élén Rómába 
indult,27 s ez alkalommal ismerkedhetett meg a modenai származású, ekkor 
már Ferrarában működő költő-rétorral, Tribrachusszal,28 akihez a több 
szempontból nevezetes epigrammáját (I. 49) intézi. Ebben Janus nem valami 
szerénykedő hangon elmondja, hogy megszerezhetné a Vörös-tenger fehéren 
ragyogó gyöngyeit, az araboktól illatszereket szerezhetne, a kínaiaktól 
gyapjút (? selymet}, az indusoktól elefántcsont műtárgyakat, tehát a világ 
minden drágaságát, őt azonban csak a versek érdeklik; verseket pedig csak 
Itália vidékeiről várhat. Ezen a ponton beépíti versébe Horatius híres, de 
a görög költőkre vonatkozó szavait, az itáliai, sőt olasz költőkre, s így 
Tribrachusra is, vonatkoztatva: 

Vobis ingenium; vobis dedit ore rotunda 
Musa loqui; externi barbara turha sumus. 

(Janus: Epigr. I. 49) 

21 Vö. HuszTI: i. m. 227. 
2s Vö. HuszTI: i. m. 229. 
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Grais ingenium, Grais dedit ore rotunda 
Musa loqui ... 

(Horatius: Ars poetica, 323. sor) 

Mi külföldiek, barbárok vagyunk, mondja Janus. Pallasz Athéné, a művé
sz~tek istennője, meg a lant feltalálója, Mercurius, nem lakik a „geta" 
Ister, azaz a Duna mellett, hanem a Pó deltájának vidékén. Ezt azonba_n 
már egy Martialistól kölcsönzött s<;>rr_al ~ejezi ki: „E t Phaethontei qui ,pet~s 
a r v a Padi ... " - olvassuk Mart1alisnal (Mart. X. 12), Janus pedig igy ir 
(Epigr. I. 49): „S e d Phaethontei bracchia amoena Padi." Ezzel a gazdag
sággal szemben koldusnak érzi magát ~anus, :pedig a latin ~öltészetben 
maga is hírnévre tett szert, de ebben szmte mar maga sem hisz: ezt egy 
Vergiliustól vett idézet némi átformálásával érzékelteti. A pásztori mezbe 
öltözött Vergilius a mag9. költészetéről akkor így énekelt (Buc. IX. 31 ): 

Janusnál: 

... Et me fecere poetam 
Pierides; sunt et mihi carmina; me quoque clicimt 
Vatem pastores; sed non ego credulus illis; 
... videor ... 
. . . argutos inter s t re p ere anser o 1 o re s. 

... Ausonia clarus et ipse lyra. 
Dicunt pastores, sed non ego credufas illis, 

I nter nam c y g n o s anseris ore c r e p o. 

A párhuzam kiértékeléséhez tudni kell, hogy a vergiliusi cygnus gorog 
kölcsönszó a latin olor helyett, s mindkettő jelentése: hattyú; a vergiliusi 
strepere szó pedig szinonimája a Janus által használt crepr:re szó.n.ak.29 

A költemény jellemzéséhez hozzátartozik még, hogy Janus ezt is Vergilmsra 
(és Horatiusra) való név szerinti utalással zárja, mint az előbbit, bár más 
vonatkozásban. Ezekben a versekben tehát az ovidiusi vonatkozás a két 
poéta helyzetének hasonlós_ág~ból adó~ó ö~kéntele~. visszh~ng. A szorosa~b 
szövegösszefüggések Mart1alis, Horatms es Vergilius fele vezetnek, bar 
tagadhatatlan, hogy a „száműzetés", a barbár környezet élménnyé vagy 
költői magatartássá való kiformálódásához lényegesen hozzájárult a szám
űzött Ovidius sorsának átélése, különösen magasra ívelő költői pályafutásá
nak zökkenőit, kisiklását illetően. Ezt a pályatörést egyetlen poéta sem 
fejezte ki hatásosabban Ovidiusnál (Trist. III. 14. 27 - 30. sor): 

Quod [ti. carmen] quincumque leget, - si quis leget - aestimet ante, 
Compositum quo sít tempore quoque loco. 

Aequus erit scriptis, quorum cognoverit esse 
Exilium tempus barbariamque locum. 

29 Vö. ERNOUT- MEILLET: Dictionnaire etymol. 1. strepo. 
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A „barbárságnak" ez a bénító, lefékező - egyre megy, hogy objektíve 
fennálló, vagy csak szubjektíve annak érzett - hatása J anust élete végéig 
elkíséri. Erre utal a halála előtt mindössze három évvel, 1469-ben az ifjú 
Vetési Lászlóhoz intézett rövid verse (hogy Vetésihez szól, azt Huszti 
tisztázta;30 Teleki kiadásában hibásan: Epigr. I. 88: Ad Philelphum) , 
amelyben Janus a tudós fiatalemberrel szemben a maga barbárságát emle
geti: Phoebus egykori papjából Mars katonája lett (Epigr. I. 88): 

Tu scribis Grajo, scribis sermone Latino, 
At tibi nos contra, barbara dicta damus. 

Tempus erat cum me Musarum plectra tenebant, 
Dulcis et Aonio potus ab amne liquor. 

Nunc Marti miles, non Phoebo servio vates, 
Obstrepit et molli buccina rauca lyrae. 

Ebben a mintaszerűen tökéletes epigrammában azonban - valljuk be -
a barbarizmus nyoma sem található ! 

Hogy az olaszországi pezsgő irodalmi élettel ellentétben itthon társtalan
nak és magárahagyatottnak érezhette magát, ez aligha tagadható. E ma
gányérzés kifejezésére Ovidius átstilizált szavai jutnak eszébe (Trist. IV. 
1. 89- ): 

Sed neque cui recitem, quisquam est, mea carmina, nec qui 
A u r i b u s a c c i p i a t verba Latina suis. 

Ipse mihi - quid enim faciam - scriboque 1 e g o q u e 

Ugyanezt tömörebben és ezért hatásosabban fejezi ki Janus az Ad Vitum c. 
epigrammájában (Epigr. I . 312): 

Lector et a u di t o r cum desit, Vite, requiris, 
Cur scribam: Musis et mihi, Vite, cano. 

A barbár világban való magára maradottság azonban nemcsak elcsüggesz
teni tud, hanem saját értékének és költészete egyetemes, világirodalmi 
jelentőségének a tudatára is ráébreszti J anust, a költőt. 

A Laus Pannoniae című költeményében (Epigr. I. 61) kiélezett epigram
matikus fogalmazásban arra a szerepcserére mutat rá, amely először az ő 
költészetének nemzetközi elismerése és visszhangja folytán vált nyilván
valóvá: eddig Itália volt az irodalmi kultúra fáklyavivője, Itália adta más 
népeknek a szellemi táplálékot, az olvasmányt; most, Janus költészetének 
az elismerésével megfordult a helyzet, most Pannónia látja el olvasmánnyal 
Itáliát is! Ez Janusnak is dicsőség, de még nagyobb dicsőséget jelent Pan
nónia számára 1 Ebben a költeményben az egyéni dicsőség miatt érzett 
büszkeség a legnemesebb patriotizmussal fonódik össze, s éppen ebben rejlik 
hatása is. A helyzetnek e kiélezett megfogalmazása tekintetében azonban 
Janus szeme előtt Martialis XII. könyvének 3. epigrammája lebegett. 

so HUSZTI: i. m . 392. 
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Martialis ugyanis 98-ban visszavonult Rómából szülővárosába, a hispániai 
Bilbilisbe, de a mostoha provinciális viszonyok között sem hagyott fel 
irodalmi tevékenységével. Innen küldte Rómába epigrammái X. könyvé
nek egy átdolgozott kiadását, a XII. könyv pedig a maga egészében bil
bilisi tartózkodásának az emléke. Elkészült könyvét ujjongva bocsátja 
útjára Rómába, hogy ott elhelyezést nyerjen a Traianus császár által 101-
ben restaurált Bibliothecában.31 Ebből az alkalomból írta könvvéhez 
büszke patriotizmusból fakadó epigrammáját (Mart . XII. 3): · 

Ad populos mitti qui nuper ab Urbe solebas, 
Ibis, io, Romam nunc, peregrine liber, 

Auriferi de gente Tagi tetricique Salonis, 
Dat patrios manes quae mihi terra potens. 

(„Rómába mész most könyvem, mint idegen; nemrég a Város szokott téged 
idegen népekhez küldeni! [Rómába mész] az aranyhordozó Tajó és a komor 
Salo folyóvidék népétől: ez a hatalmas föld adta az őseimet!") 

De Martialis eme versének megvan a konkrét előzménye is, amire itt hivat
kozik. A Xl. könyv 3. epigrammájában ugyanis elmondja: „Múzsámnak 
nemcsak Róma irodalmi körei örülnek, verseimet nemcsak a ráérő fülek 
számára írom, hanem könyvemet a geták dérlepte vidékein a Mars zászlaja 
alatt szolgáló marcona centurio is ronggyá olvassa, és mondják, hogy 
Britannia is az én verseimet szavalja." 

Ugyanez a büszkeség tölti el Janust is, de Martialis versében több a meleg
ség, Janusnál több az öntudat (Janus : Epigr. I. 61): 

Quod legerent omnes, quondam dabat Itala tellus, 
Nunc e Pannonia carmina missa legit. 

Magna quidem nobis haec gloria, sed tibi major, 
Nobilis ingenio patria facta meo. 

Mind Martialis kulturális szempontból is provinciális szülőföldjén , mind 
Janus Pannóniában joggal érezhette - mint láttuk - , hogy a primitívebb 
környezet nem tudja kellőképpen méltányolni művészetüket, amelyet a 
„művelt világ", Itália városias kultúrájú népe oly nagyra tartott. Elsősor
ban tehát saját földijeik számára kellet t bizonyítaniuk, hogy irodalmi műkö
désükkel nem is annyira maguknak, hanem honfitársaiknak, provinciális 
hazájuknak szereztek múlhatatlan dicsőséget. Mindket ten ennek a kény
szerítő érzésnek tesznek eleget: Janus az idézett Laus Pannoniaeben (Epigr. 
I . 61), Martialis pedig egyenesen a bilbilisi „földijeihez" intézett epigrammá
jában (Mart. X. 103): 

Municipes, Augusta mihi quos Bilbilis acri 
Monte creat, rapidis quem Salo cingit aquis, 

Ecquid laeta iuvat vestri vos gloria vatis 1 
N am decus et nomen famaque yestra sumus 

n Vö. A. KLoTz: i. m. 227. 

24* 371 



(„Földijeim, akiket nékem a meredek hegyen épült Bilbilis adott, amelyet 
a Salo folyó vesz körül sodró hullámaival, vajon örültök-e a ti költőtök 
dicsőségének? Mert hisz' a ti diszetek, híretek-nevetek, a ti sarjatok va
gy~k !") 

Ugy tűnik, Janus a konkrét mondanivalón túl itt is „vetélkedik" a meste
ré~ek ~lis!11-er~ Mayt_ialisszal. A Martialis által felvetett gondolatot tovább
f~3leszti, altalanos1~1a, s ugyanakkor ko?kretizálja a maga speciális helyze
tere: megfogalmazasaban azonban tel3esen „eredeti". !gy valóban felül
múlta ez alkalommal mesterét. 

Amiként azonban Martialis fenti verse mögött is - ami verseinek Itálián 
kívüli elterjedtségét illeti - konkrét valóság húzódott meg, ugyanúgy fel
tehető, hogy Janus eme nemzeti patriotizmustól duzzadó versét az a körül
mén! inspir~~~a, ho~y már ~tthon, Pannóniában írt verseinek nem egy gyűj
te~~nye, Italiaban 1~, olvasokra talált. ~zán1:ba )öhet itt az az epigramma
gyu3temeny, a:n~lyrol Jan~s a Galeott?hoz mtezett epigrammában (Epigr. 
I. 3?), tesz említest, a <jl-uarino-P_anegyricus, amelynek magyarországi átdol
goz~sat Janus .:- Batt~~ta Guarmo 1!69:ben kelt levele szerint32 - az egy
ko:~:1. me~ter fianak k~ldte el; ,~ova?ba egy Magyarországon írt elégia
gyu3temeny, amelyn~k 1~mereterol a firenzei Marsilius Ficinus egy 1469-ből 
keltezett, J anushoz mtezett levele33 tesz tanúságot. Ficinus mindenesetre 
ebb~n. a levélben Janus I. 9. elégiájára utal, amelyet Janus 1464-ben írt, 
a b~cs1 Jan_us-kódex tanúsága szerint. Nagyon valószínű, hogy a Laus Pan
noniae (Ep1gr. I. 61) éppen egy ilyen késői, csak Magyarországon termett 
Janus-versek gyűjteményének - Martialis mintájára - az első versei 
között foglalhatott helyet. 
~anus ~_.fente~b tárgy3:lt _epigra~macsopo~ttól eltekintve, itthon írt 

ep1wamma1ban mmd tematikailag, mmd a nyelVI fordulatokat illetően szinte 
tel3esen függetleníti magát Martialistól. A műfaj is, amelyet itthon művel 
túlnyomórészt az ún. monumentális epigrammák csoportjába tartozik: 
~m~ly lé~y;egesen különbözik a martialisi csipkelődő szellemességtől, s 
mkabb lerro, szellemes fordulatokat felhasználó, de elbeszélő és gnómikus
oktató jellegű műfaj. Nyilván csak a szellemes fordulat kedvéért fordul 
egyszer-egyszer még Martialishoz, mint például abban a Mátyás királyról 

nem tudni mikor - írt epigrammájában, amely szerint Mátyás király
~ak n~,i:ic~ak Mar~, ~ hadisten és a hadiszerencse szolgál, hanem a szerelem 
1st~nno3e is. ~~rtialis a ,Sp~ctacula címen emlegetett epigrammagyűjtemé
nyeben Dom1tianus csaszarra alkalmazza ezt a hízelgő megállapítást 
(Spect. 6): 

Belliger invictis quod Mars tibi servit in armis, 
Non satis est, Caesar, servit et ipsa Venus. 

Janus ezt a témát Mátyás királyra vonatkoztatva sokkal szellemesebben 
dolgozza fel (Epigr. I. 46): 

32 Kiadva: ÁBEL JENŐ: Adalékok a magyar humanismus történetéhez Magyar
országon. Bp.) 880. 212-14. 

33 Kiadva: ABEL J.: i. m. 202. 
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Iure colis Venerem mediis, rex inclyte, castris, 
Illa tibi Martem conciliare potest. 

Ámde, amikor az aktuális politikai élet eseményeit és személyeit teszi meg 
epigrammái tárgyává, mint pl. a II. Pál pápára írt epigrammasorozatában, 
akkor félelmetes erővel használja a Martialistól tanult módszereket - most 
már Martialistól teljesen függetlenül. De nem retten vissza - életének 
nyilván öt-hat utolsó évében - Mátyás király politikájának és - ami még 
több - személyének és környezetének kíméletlen, de - érthetően - bur
kolt kritikájától sem. Idetartozónak látszik mindenekelőtt az Állhatatlanhoz 
címzett epigrammája (Epigr. I. 196), amelyet aligha lehet másra, mint 
Mátyás királyra vonatkoztatni: 

Fortunae non hac tantum ratione videris 
Filius, assidue quod favet illa tibi; 

Sed quod proposito nec tu persistis in uno, 
Evehis et pravos, pellis ad ima probos. 

Quid precer ergo tibi? nisi quod tua, pessime, mater, 
ln te etiam solitis moribus esse velit. 

S vajon ki lehetett ez a Szerencse fia, akinek hatalmában állt - szeszélyes 
kedve szerint - felemelni a hitványakat, s a mélybe taszítani a derék embere
ket? Csak Mátyás lehet „nemcsak azért, mert a Szerencs~ mindig kedvez 
neki, hanem azért is, mert - mint a szeszélyes Szerencse - nem tart ki 
elhatározása mellett, felemeli a hitványakat, s a mélybe taszítja a derék embe
reket." Az ilyesmi pedig csak a hatalom csúcsán levők, az uralkodók esetében 
szúr szemet. Mit kérjen tehát a költő az ilyen számára, hacsak nem azt, 
hogy anyád [Fortuna] veled is a maga módján bánjon el, te elvetemült!" 
Ha ezen megfontolásunk alapján azonosításunk helytálló, akkor ez a Janus
vers már nem is a vihar előszele, hanem magát a vihart jelenti, a Vitéz 
János érsek és Janus Pannonius pécsi püspök által Mátyás király ellen szer
vezett összeesküvést! 

Mert ennek, Janus verseiből kikövetkeztethetően, voltak előzményei is. 
Az előbbi verssel frazeológiában s részben a témát tekintve is - csak talán 
még a király oldalán nézve az eseményeket - rokon .Az udvari emberek 
szerencséjéről (De fortuna aulicorum) szóló Janus-vers (Epigr. I. 216), 
amely még csak a tényeket regisztrálja, s csupán az utolsó sorban utal arra, 
hogy e sorsváltozásokban talán a királynak is van némi része: 

Qui modo summus erat, nunc tota est imus in aula, 
Est hodie summus, qui fuit imus heri. 

Tene iuvat rebus, Fortuna, ita ludere nostris? 
Regia vel potius ludere corda suis? 

(„Aki az imént még fent volt, az most legalul van az udvarban. Aki tegnap 
legalul volt, az ma legfelül van. Fortuna! talán neked telik kedved abban, 
hogy így játszadozol a mi sorsunkkal? Vagy talán a királyi szívnek öröm 
így játszadozni azokkal, akik az ó emberei?") 
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A ~r~ly kö~n~ezetéb:n .minden~setre végze~esen megromlott a légkör ! 
A kiraly besugokkal es titkos kemekkel veszi körül magát akik minden 
elejtett szót jelentenek. ~ király környezetének ezt a mérgezett légkörét 
Janus nem kevesebb, mmt három fullánkos epigrammában teszi szóvá 
s ~zekben ismét --:-- Martia~stól függetlenül - ragyogtatja a „gyilkos'; 
epigramma szellemi fegyveret (Epigr. I. 226): 

Inter tot mala, pessimi otacustae, 
Hoc unum facitis bonum, siletur. 

(„Annyi baj között, ti átkozott hallgatódzók, egy jót mégis tesztek: csend 
van!") 
De eisdem, Epigr. I. 227: 

Tanta est malorum copia otacustarum, 
Ut ipse taceat Eustachi Ladislaus. 

(„Akkora bőség van az átkqzott hallgatódzókban hogy maga Eustach 
László is hallgat.") ' 
Ezt a~ Eustach Lászlót Janus nyilván a fő besúgók közé számította: Íme 
ezt mar Eustach is megsokallta ! 
~ enemű Janus-epigrammák között a legszellemesebb (De eisdem, 

Epigr. I. 228): 
Plus jam, Lazare, quam tacere oportet, 
Nil dicas, licet; audit otacustes. 

(„Most már, Lázár, többet kell tenni, mint hallgatni: ne mondj bár semmit, 
hallja az a hallgatódzó !") 

Janus ezekben az epigrammákban több, mint Martialis ! 

* 
Formai szempontból Janus szintén sokat tanult Martialistól: a disztichon 

n;esteri kezel~~ét és a hendec~syllabusok ritmikai lehetőségeinek kihaszná
lasát, ~e ~bbol a szempontbol Catullus sem volt rá lényegtelen hatással. 
Ez ,a _kerde~ me~érde~elne e,gy k~lön,részletes vizsgálatot, amelyhez néhány 
talalo megJegyzest mar Juhasz Laszlo fentebb idézett cikkében34 is találunk 
főként a janusi prozódiát illetően. ' 

Ami az?n,ban a stili~z~ikai ,és hatásos retorikai alakzatokat illeti, amelyek 
alkalmazasan~k M~rti:i-Us szamos ~pigram,~ájában tanúi vagyunk, azokkal 
J anusnak, a hu tamtvanynak az epigrammaiban szinte sehol sem találkozunk 
Ellenben Martialis egyik-másik retorikai-stilisztikai fogását hatásosan alkal~ 
m,az~a ~anus kor3'.i ~pi~~s m~veiben ,~~ egy~két elégiájában. Martialis 
peldaul igen szereti, es tobb epigrammaJaban igen hatásosan alkalmazza 

34 FK 1968. 146- 85. 
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azt a fogást, hogy több egymás után következő disztichonban a pentameter 
második fele vagy minden második hexameter második fele változatlanul 
ismétlődik.35 Pl. Mart. II. 18: 

Capto tuam, pudet heu, sed capto, Maxime cenam, 
Tu captas aliam: iam sumus ergo pares. 

Mane salutatum venio, tu diceris isse 
Ante salutatum: iam sumus ergo pares 

s így tovább. De a Janus által a Pro pacanda I talia című, 1452-ben írt 
„epikus" költeményében alkalmazott félsorismétléshez Martialisnál még 
közelebbi párhuzam is kínálkozik (Mart. VII. 10): 

In lucem cenat Sertorius: Olle, quid ad te? 
Cum liceat tota stertere nocte tibi. 

Sept ingenta Tito debet Lupus: Olle, quid ad te? 
Assem ne dederis crediderisve Lupo. 

Illud dissimulas, ad te quod pertinet Olle, 
Quodque magis curae convenit esse tuae. 

Pro togula de bes: hoc ad te pertinet, Olle ! 
Quadrantem nemo iam tibi credit: et hoc. 

Uxor moecha tibi est: hoc ad te pertinet, Olle 

Janus a félsorismétlésnek ezzel a hatásos figurájával igen szerencsés 
módon él a fiatalkori Pro pacanda Italia című művének abban a részében 
(235- 50. sor), ahol a megszemélyesített Itália felsorolja a háború pusztí
tásait, s vádjait mintegy Marsnak, a hadistennek a szemébe vágja: 

Quod cessat Phoebea chelys, quod carmine rupto, 
Aoniae siluere Deae; Mars impius egit. 
. . . ........ . ...... . . . .......... . 
Quod spretis audax Musis petit arma juventus, 
Quod mea tam crebris albescunt ossib~s arva, 
Et raris sunt culta casis; Mars impius egit. 
Quod cernis nullum deserta per oppida civem, 
Nec campis errare greges; Mars impius egit. 

A szakaszosan visszatérő sorismétlést, a refrént két elégiájában alkalmaz
za igen hatásosan Janus, a II. könyv 3. és az I. könyv 11. elégiájában. De 
ezt Catullustól és Vergiliustól sajátította el: Martialisnál a refrénszerű sor
ismétlés nem fordul elő. 

Az elmondottak szerint tehát J anus sokat tanult mesterétől, Mart ialistól, 
kezdve az utánzáson, folytatva a mester helyenkénti „kijavításán", majd 

as Vö. RIBBECK: A római költészet t örténete, III. 424. 
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vele sikeresen versenyre kelve, s végül tőle függetlenül, de az ő szellemében 
olyan eredetiségig vitte, amely a mester tréfás gúnyolódását a fullánkos, 
maró szellemességgel váltotta fel epigrammáiban. 

II. Panegyricusok 

Említettük, hogy Janus számára az epigrammák vívták ki a hírnevet. 
Hogy azonban Janus az epigrammaírás területén elért sikerei ellenére maga 
sem epigrammaíróként képzelte el költői pályafutását, arról két, aránylag 
korai időből datálható - jövő terveit illetően igen jellemző - rövidebb köl
teménye árulkodik. Mindkettő az epigrammák gyűjteményében szerepel, 
egymás után, annak ellenére, hogy műfajilag nem igen indokolható e ver
seknek az epigrammák között való szerepeltetése. (Ilyesmi azonban elő
fordul más Janus-versek pl. a Búcsú Váradtól esetében is - Epigr. II. 5 - , 
amely kétségtelenül nem epigramma.) A szóban forgó két költemény az I. 
könyv 78. és 79. epigrammája. Az elsőnek a címe: Magát [szolgálatait?] 
ajánlja (Se ipse commendat). Ebben arról van szó, hogy ha volna neki is 
olyan pártfogója, mint egykor Enniusnak M. Fulvius Nobilior, ill. Hannibal 
legyőzője, Scipio Africanus vagy olyan pártfogója, mint a gyengéd Tibullus
nak a harcias Messalla, vagy mint Horatiusnak „az etruszk királyoktól 
származó lovag", Maecenas; akkor ő, Janus, olyan lehetne, mint Augustus 
számára az volt, aki megénekelte az erdőket, szántóföldeket és ama fegyvert 
és vitézt: azaz belőle második Vergilius lenne; vagy ha ez mégsem lehetséges, 
akkor lehetne belőle, ami Stilicho számára volt az a Olaudianus, aki megéne
kelte Proserpina elrablását, vagy ha még ez sem, akkor lehetne belőle valaki 
számára olyan poéta, amilyen a maga idejében csupán kettő-három akad. 
- A másik versét a velencei Marcellushoz címezi s minthogy ebben a vers
ben Marcellusnak ajánlja fel költői tehetségét, ha Marcellus vállalja azt a 
szerepet, amit Pollio, Maecenas és Proculeius (= Maecenas rokona) vállalt, 
- ebből világos, hogy mindkét költemény címzettje az a Marcellus, akit 
egy nagyszabású panegyricus ban dicsőített Janus. A két vers lényege 
azonban éppen az, hogy Janus a korai, csipkelődő, sokszor pajzán epigram
mák megírása után írói pályáját és talán egész jövőjét át akarta állítani: 
magát és egész életét - antik módra - az irodalomnak akarta szentelni 
valamely hatalmas és gazdag pártfogó védelme alatt. Ezt pedig nehéz lett 
volna az epigrammaírással biztosítania. Annál alkalmasabbnak látszott egy 
mecénás biztosítása a maga számára az epikus műfajokkal, különösen annak 
egyik válfajával, a panegyricusszal. 

Janus tehát, anélkül hogy az epigrammaírással véglegesen szakítana, egy 
új műfajban tesz kísérletet, az epikus panegyricusban. 

Úgy tűnik, Janus „epikus korszakának" előjátékához tartozik az a két 
rövidebb költemény, amelynek címzettje a trójai mondakörhöz kapcsolódó 
Troilus (Epigr. I. 327- 28). Mindkét költemény abból a híres horatiusi helyből 
indul ki - bár Janus Horatiust nem említj -, hogy sok híres ember élt a 
Homérosz által megénekelt trójai hősök előtt és a későbbi időkben is, ezek
nek emlékezete azonban nyomtalanul elveszett, mivel nem akadt költő, 
aki megénekelte volna tetteiket (Horat. Carm. IV. 9. 25- 28. sor): 
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Vixere fortes ante Agamemnona 
Multi: sed omnes illacrimabiles 

Urguentur ignotique longa 
Nocte, carent quia vate sacro. 

Ebből a gondolatból kiindulva felteszi a kérdést a kiszemelt mecénásnak 
(Epigr. I. 327): 

Vis tua facta canam, nec vis dare, Troile, quicquam, 
Sed dicis: Tua sic fama perennis erit. 

(„Azt akarod, hogy megénekeljem tetteidet:. d~ neke1:1, T1;oilus, semmi~ sem 
akarsz adni, hanem azt mondod: a te [a kolto] osztalyreszed lesz ma3d az 
örök hírnév.") 
Eszerint mindkét költemény játékos vagy talán komoly alkudozás a költő 
és valamely kiszemelt megéneklendő személy között. Troilus azt vitat ja, 
hogy tetteinek megéneklése révén a költőre örök hírnév vár. A költő erre 
így replikáz: nincs szüks~gem ,rád, :,nivel ?ősé~esen á~ re~_delkezésemre 1~á~ 
epikus tárgy, mint pl. H~raklesz ~os.tett~~' ~z ithakai Oduss~eu~z kaland~_a1 
vagy Achilles, vagy Iaszon kolkh1sz1 ha3ozasa, esetleg a th;bai n;l.On~ak?r, 
sőt a római történelem bármely mozzanata. Ezek feldolgozai:a szmten biz
tosíthatja a költő számára az örök ~,rneve~. Újab~. elle~v.etés, az ~<tetl~_ge~ 
meg hízó részéről, hogy az ünnepelt ho~ nev~"."el, egyut~. v~lik !messe a kol~o 
neve is - ha nem marad le a könyv c11nlap3arol. A koltot nem lehet tehat 
csak az esetleges hírnév kilátásba helyezésével munkára bírni. 

A téma ilyen felvetése Janus számára al~almasnak mutat~~zott a ~?b~ 
szempontból való vizsgálatra is. Éppen ezert most megfordít3a az elobb1 
tételt (Epigr. I. 328), és azt mondja: költeményeim nemGsak az én hírneve
met szolgálják, hanem sokkal inkább a tiedet, Troilus; a hasznon tehát osztoz
kodjunk egyenlő mértékben. Munkám jutalma úgyi~ az üres dicsőség , a 
tied viszont az ebből származó megtiszteltetés. Ha miatt am nem, legalább 
magad miatt fizess: én feláldozom az én részem, de nem vagyok hajlandó 
feláldozni a tiedet. Végül tehát, ezzel a fullánkos megjegyzéssel, úgy látszik 
mégis a költő enged. Az egész játékos incselkedés mögött azonban éppen a 
panegyricusok műfajának alapvető prob~ematikája húzó~k me1r. vajon ~ 
hírnévre törekvő költő ésszerűen cselekszik-e akkor, ha a híres, reg1 mondai . 
tárgyak feldolgozása helyett kortársainak dicsőítését vállalja? Janus erre 
a kérdésre végül is igennel válaszolt, s a kortársakat dicsőítő panegyricusok 
egész sorát írta meg. Elsőnek, úgy látszik, még a ferrarai években s valószí
nűleg mesterének, Guarinóna:k ~ buzdítására36 még,14~0- 51 elő~t a Oa_rm_~n 
ad Ludoviciim Gonzagam, principem JYiantuanam mmu panegyricus keszult 
el. Janus ebben az államférfit, a vitéz katonát és a művészetek pártfogóját 
énekli meg teljesen Claudianus modorában. Félreérthetetlenül claudianusi 
vonás a műben az apa- és a fiú-Gonzaga ös~zehasonlítása ~~rmésze~s~n az 
utóbbi javára. Ebben a tekintetben a Claudianus ln Olybrii et Probini fra-

ssvö. HuszTI: i. m. 77-79. 
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trum consulatum című panegyricusában alkalmazott fogással él Janus,37 

amelyet majd a Marcellus-panegyricusban i_s értékesít~ni fog. , , . , 
A Gonzaga-panegyricust rövidesen követi a III. Frigyes csaszarhoz mte

zett Pro pacanda Italia című, lényeg~ben szii;itén ,pan~KY!,ic,~s-~_elleg~ m~~ 
majd a töredékesen ránk maradt An3ou Rene-re irt dwsmto koltemeny. 
Mindkét költeményben Itália belső politikai életének legkényesebb kérdé
seihez nyúl egy fiatal költ~~ől nem várt, ,bámula:os tap!,nt,~ttal, é~ külö
nösen a Pro pacanda Itáliaban helyenkent valoban koltm lendulettel. 
A két költemény, ahogy ezt Huszti József egy ~ülön ~rtek~z,é~ébe~ is tj~z
tázta tárgyilag szorosan összefügg. A harc N apoly es Szwiha birt~kaert 
folyik Anjou René és a nápolyi Alfonzo il Magnifico közö~t., Ren~ p~rt3án áll \ 
"kezdettől fogva a velencei J acobus Antonius Marcellus, aki, ugy latszik, maga 
buzdította Janust a Panegyricus in Renatum megírására, amely 1453-ban 
készülhetett el. Janus viszont, úgy látszik egyenesen Anjou René felkérésére 
már egy évvel előbb megírta a ~I~. Frigye~ császárhoz intézett, .t,erjed,e~:r;ies 
Pro pacanda Italiát, mivel Rene ugy remelte, hogy az 1452 ele3en Itahaba 
érkező császárt megnyerheti a maga ügye támogatására. Janus ebben a ~öl
teményében - burkoltan René érdekeit képviselve - békét és rendcsmá
lást kér a császártól Itália számára. Ennek ellenére a mű valódi panegyricus, 
amely nem is rejtett célzásokkal a csá?zár ~~tal:r;iá!"'. ~s tekintélyé~ ~?s~íti, 
mint aki egyedül képes a harcokt?l feldult Itaha be~~3ene_~ a ~e~yreallítasa:ra. 
Maga a megsz,eI:?-é~yesítet~, gyaszba, ö~t~zött ~ta~ia koi:i;:o~~g a retorika 
minden eszközet igenybe veve, hogy rabir3a a csaszart az italiai rend helyre
állítására. Ebben a megszemélyesítésben Janus ismét Claudianus fogását 
követi, aki a Honorius VI. konzulságára írt panegyr~icusában a. me,gszem~
lyesített Rómát mint méltóságteljes matrónát lépteti fel Honorms erdemei
nek méltatójaként. 

Mindezeket a dicsőítő költeményeket azonban túlszárnyalja Janus két, 
terjedelmét és tárgyát tekintve is valóban ?1onumen~ális paneg)'.l'icusa: 
a tanítványi hála lerovása szeretett mester~}rar;t a Gu?'r~no-panegyr~cits?~n 
és a Jacobus Antonius Marcellusról, a költm palyafutasat egyenf:!:eto masik 
pártfogójáról írt Marcellus-panegyricusbar;. A Marcell~:-paneg-y_:icust, Janus 
már padovai tartózkodása alatt, 1456 utan kezdte el, de a koltemenybe,n 
található határozott utalások kétségtelenné teszik, hogy ekkor Janus mar 
megírta a Guarino-panegyricus egyik redakcióját, amelyet azu~án még ~aza
térte után is javítgatott, átdolgozott. A Marcellus-panegyricus tula}~on
képpeni tárgya az 1426-52 ~ö~ö!t ~lán?, és Vele~~~ ~özt lefolyt had3arat, 
amelyet Velence folytatott Milano birtokaert. A kulonos csak az, hogy Mar
cellus nem is volt tulajdonképpen e hadjárat főve~é~e, ha:r;e~ csak Vel~nc~ 
részéről a hadjárat ügyintézője. Janus azonban erti a mod3at, .hogy iga~i 
panegyricus-költőként a mozgalmas hadi esei:r;é~ye~ kö~éppont}~~;t m~gis 
hősét Marcellust állítsa. Az események elbeszelo3e itt szmte ele3etol m~n~
végig' Pallasz Athéné, ami maga is kezeskedik az elmondottak t~rténeti hi
teléért. A költemény vége felé pedig Janus itt is összehasonlít3a a Róma 

a7Vö. Husz;r1: 330. 
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törtenetéből ismeretes, a pun háborúk idején élt római hadvezér, Marcellus 
és az utódának feltüntetett velencei késő utód hőstetteit, s az összehason
lításból természetesen az utód kerül ki győztesen. 

Ebben a műfajban - úgy látszik - Janus már mesterének, Guarinónak 
az ösztönzésére is támaszkodhatott és kortárs költőinek gyakorlatától is 
több-kevesebb támogatást kaphatott. A panegyricus ugyanis a reneszánsz 
fejedelmi udvarokban és a különféle városi hatalmasságok, hadvezérek 
táborában szívesen látott és éppen ezért korszerű műfaj. Ennek ellenére, 
Janus a műfajt és a műfajra jellemző költői alakításnak és megformálásnak 
jóformán minden vonását a késői császárkor talán utolsó számottevő költő
jétől, Olaudianustól leste e], s a kortársaktól e műfajt illetően semmit sem 
tanult. Talán itt is arról van szó, mint epigrammái esetében: költői hírnevét 
ha talán nem is egy új műfaj feltalálásának, de sikeres felelevenítésének 
köszönhette. Ahogy epigrammáival Martialis szellemét támasztotta fel, 
akként az epikus panegyricusban a Olaudianusét, s ezzel a műfajnak mintegy 
a jogosultságát és művészi értékét is igazolta az egykorú, antikvitás-centri
kus irodalomszemlélet, és életérzés számára egyaránt. 

A műfaj iránti érdeklődést Giovanni Aurispa felfedezése indíthatta el, 
aki 1433-ban kiadta a Duodecim panegyrici Latinit. A humanisták vágya, 
hogy a klasszikusokhoz hasonlót alkossanak, ebben a műfajban szerencsésen 
találkozott a korigénnyel, az emberi nagyság sokszor üres glorifikálásával. 
Míg azonban ez a dicsőítés a Panegyrici Latini nyomán kezdetben többnyire 
prózai formában történt, addig a fiatal Janusé az érdem, hogy feleleveníti 
és divatba hozza a verses-epikus panegyricust, s mintának ebben éppen 
Olaudianust választja. Olaudianus megint olyan római auktor, akinek a mű
vei nem szerepelnek Guarino iskolájának a tanmenetében. S e műfaj te
kintetében legfeljebb Statius adhatott némi útmutatást Guarino iskolájában. 

Olaudianus volt Janus számára a minta abban, hogy a tulajdonképpeni 
panegyricus elé egy praefatiót illesztett. Ennek a tárgya valamilyen formá
ban a caevorum virtus. A caevorum virtus toposzát a legszembetűnőbb 
módon és legsablonosabban a Marcellus-panegyricusban érvényesíti Janus, 
amikor kijelenti a panegyricus elején (36 38. sor): 

Ire nec in senium, canive evolvere retro 
Te secli monimenta velim; qui prisca retexit, 
Acta agit, et medio praefert Hyperione lychnum. 

Továbbá ugyanítt valamivel alább (47-52. sor): 

Adde, quod ingrati subeas et crimen iniqui, 
Si vetera amplexus damnes praesentia, et una 
Invideas vivis titulos, exempla futuris, 
Haud aliter dignus venia, quam tempora clarum 
Si tua nil habeant; sed quae resplenduit aetas 
Vel bello vel pace magis ? 

Ezt kiegészíti az előadások során más vonatkozásban említett hivatkozás 
a materiára, a költő által feldolgozott anyagra, amely a költő művének 
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értéket és súlyt kölcsönöz, eszerint ez szintén toposz (Marc.-paneg. 22- 24. 
sor): 

Ingenio vires et vatibus addere nomen 
M ateries excelsa potest ... 
... nequeunt splendescere vilia rerum. 

A caevorum virtus toposza már sokkal originálisabb módon jelentkezik a 
Guarino-panegyricusban, ahol arra hivatkozik Janus, hogy egykor Achilles 
is megénekelte tanítóját, a félvad Chiront, - elmellőzve más, régebbi 
tárgyakat. Az ő nyomdokait követve énekli meg Janus Guarinót, a nagy 
mestert. Ezek tehát mind mlí.faji rekvizitumok, melyek fölött Janus mesteri 
módon rendelkezik már ferrarai tanulóévei alatt, amikor a Gonzaga-panegy
ricust, a Marcella- és részben legalább a Giiarino-panegyricust is írta. 

E műfaji-formai kereteket tehát Claudiarms nyomán alkalmazza Janus a 
panegyricusban; a tartalmat. a hiteles életrajzi adatok teszik ki, az előadás és 
kidolgozás módja pedig, a képek, hasonlatok egész sora egészen a nyelvi 
kifejezésekig főként és letagadhatatlanul Vergilius, mégpedig elsősorban a 
bukolikus és a Georgicát író Vergilius, meg a mitologizáló Ovidius, de szép 
számmal szerepel Horatius és Lucanus is, sőt a Guarino-panegyricusban 
Hésziodosz is. Messze vezetne e helyek közül még a fontosabbaknak a fel
sorolása is. Itt csupán egy helyet szeretnék kiemelni a Guarino-panegyricus
ból. Ez az a hely, amely e kötetben különböző vonatkozásokban (pl. a 
költő kultúraközvetítő szerepével és Janus születési helyével kapcsolatban) 
máshol is szerepel anélkül, hogy e sorok mintájára utalás történne (Guarino
panegyricus, 651 - 53. sor): 

Primus ego Eridani patrium de gurgite ad Histrum 
Mnemonidas Phoebo ducam comitante sorores. 
Primus Nysaeos referam tibi, Drave, corymboE', 
Ac viridi in ripa centum sublime columnis 
Constituam teinplum, media, Guarine, sedebis 
Aureus in camera ... 

Ez a hely Vergilius Georgicájának köszöni létrejöttét, ahol ezt olvassuk 
(Georg. III. 10): · 

Primus ego in patriam mecum, modo vita supersit, 
Aonio rediens deducam vertice Musas, 
Primus Idumaeas referam tibi, Mantua, palmas; 
Et viridi in campo templum de marmore ponam 
Propter aquam, tardis ingens ubi flexibus errat 
Minciits, et tenera praetexit arundine ripas. 
ln medio mihi Caesar erit, templumque tenebit. 

Arról van tehát itt szó, hogy Vergilius a Georgica fenti helyén, nem kis 
öntudattal azt mondja, hogy - ha élete tart - ő lesz az első, aki a Helikón 
csúcsáról a Múzsákat saját hazájába hozza; ő lesz az első, aki keleti pálma
koszorút hoz majd szülőföldjének, Mantuának, és a zöldelő mezőn már
ványból templomot fog emelni a víz mellett, ahol a lomhán kanyargó 
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Mincius folydogál, és hajlékony náddal szegélyezi a folyópartot. A templom 
Caesaré lesz, aki ott fog állni a templom közepén ... 

Janus ugyanígy: Elsőként hozza a Pó vize mellől a hazai Duna mellé -
Phoebus kíséretében - a Múzsa-nővéreket, elsőnek hozza a Drávához a 
nysai (=keleti) repkénykoszorút, és a zöldelő parton száz oszlopos fenséges 
templomot fog állítani, melynek közepén Guarino aranyszobra fog trónohü .. 

A Janus- Vergilius-i sorok fognak majd szerepelni Janus híres sírfelira
tán is nevezetes elégiájának (Eleg. I. 9. 116- 17. sor) óhaja szerint: 

Hic situs est Ianus, patrium qui primus ad Histrum 
Duxit laurigeras, ex Helicone, Deas. 

Az itáliai minta originális adaptálása ez? A dönt és nyilván szemlélet 
kérdése. 

III. Elégiák 

A harmadik műfaj, amelyben J anus alkotott, s amely végigkísérte úgy
szólván egész életét, az elégia műfaja volt. Az elégia meghatározása az 
antikvitásban és a reneszánsz korában is csupán formai szempontú: min
den olyan leíró vagy elbeszélő jellegű költemény, amely disztichonban 
van írva, az antik irodalomelmélet szerint elégia. Éppen ezért az epigramma 
és elégia között csupán a terjedelemben van különbség.4o Tartalmi szem
pontból Janus elégiái a legkülönfélébb csoportba oszthatók. Két elégiájá
ban pl. egy-egy vadászat leírásával találkozunk (Eleg. I. 5, I. 30),41 három 
elégiája (Eleg. II. 14, II. 15, II. 16) nászének (epithalamium), de ide sorol
hat~ tulajdonképpen az Ad Antonium Mariam de coniuge ducenda (Eleg. II. 
12) is, amely ebben a nemben talán a legsikerültebb: nem a maga egészében, 
hanem azért, mert ebbe beleszőtt Janus egy antik típusú , elsősorban Lucre
tius hatását mutató (De rerum natura I. 1) himnuszt Venushoz, a szerelem 
istennőjéhez. Ez a himnusz szépségénél fogva megérdemli, hogy itt is idéz
zük (Eleg. II. 12. 31 40. sor): 

Alma Venus, cujus, quicquid fert pontus et aether, 
Quicquid alit tellus, gignitur officio, 

Nata Tonante Venus, qua nulla potentior alto 
Regnat Diva polo; nata Tonante Venus ! 

Sive Cytheriaca segnis spatiaris arena, 
Sive Gnidi celebras litora, sive Paphi, 

Sive sub !dalia requiescis molliter umbra, 
Sive in Acidalio corpora fonte lavas, 

Huc ades, et niveas frenis adjunge columbas, 
Te Charites, geminus te comitetur Amor. 

De a leányzó szépségének azzal a klasszicizáló, de egyáltalán nem klasszikus 
leírásával is talán itt találkozunk legelőször, amely később a magyar nyelvű 
költészetben oly sokszor ismétlődik majd (Eleg. II. 12. 79- 82. sor): 

40 Erre vonatkozóan vö. HuszTI: i. m. 62. 
'1 .ÁBEL J .: Í. m. 127. 
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Sit facie praestans, ut sidera vincat ocellis, . 
Ejus sit formae forma secunda tuae [se. Veneris]. 

Purpureisque genis candorem misceat; aequent 
Lactea colla nives, rubra labella rosas 

Különös, hogy ez epithalamiumokban Janus nem ~z antik epithalam~umok 
(pl. Catullus) nyomdok~in halad, ?anei:i s?kkal m~ább a p~negY:i~~sok 
szokványos fogásaiv?'l, el, ~me~np,ben i~kab~ a. hazasulando~ szülorv:el, 
azok nemes származasaval es kivalo tula1donsagaival foglalkozik, semmmt 
a jegyesekkel, s így e versek szürkévé, érdektelenekké válnak. 

Az elégiák között találjuk azt az ismételt levélváltást, amely Janus 
ferrarai költőtársa, Titus Vespasianus Strozza és Janus között folyt le abból 
az alkalomból, hogy Strozza írt egy szerelmi elégiát a kedvesétől kapott 
gyűrűről (Eleg. II. 6, II. 8, II. 10). A levélváltásnak az ad különös ízt és 
hangulatot, hogy Janus mindenáron le akarja beszélni Strozzát a szerelmi 
költészet műveléséről. Ehelyett inkább epikus tárgyakat ajánl a figyelmébe, 
amelyeknek feldolgozása hírnevet biztosíthat számára. A legkülönösebb 
azonban, hogy Janus azzal gyanusítja - talán nem is tréfából! - Strozza 
kedvesét hogy az vagy szerelmi bájitallal, vagy mágikus énekkel babonázta 
meg Stro~zát. A szerelmi varázslatban való hiedelem már az antikvitásban 
is nagy szerepet játszott, _s így, nem véle~le~, hogy; J,~nu~nak Str?zzá~o.z 
intézett intelmei a szerelmi varazslat ellem vedekezesrol Tibullus ket elegi
ájának erre vonatkozó helyeit költi át, helyenként még a kifejezésekben is 
követve az antik mintaképet (Janus: Eleg. II. 8. 87 - 98. sor): 

Tu bene per magicas in amore teneberis herbas 

Carmina ne tantum juris habere neges. 
Carmine Sol pallet; traducunt carmina messes, 

E coelo Lunam carmina saepe trahunt. 
Haec stellas fuscant, nebulas ex aethere pellunt, 

His pluviae in terras vel sine nube cadunt. 
Carmine terra tremit ... 

Carmine tranquillum, cum tumet aequor, erit. 
Eliciunt manes, refrenant flumina cantus, 

Et faciunt hominem protinus esse lupum. 
Hae te non poterunt artes in amore tenere, 

Quae coelum, terras, aequora tota tenent? 

Janus itt Tibullus elégiáját (I. 2. 43 - 52. sor) tartotta szeme előtt: 
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Hanc [se. sagam] ego de caelo ducentem sidera vidi, 
Fluminis haec rapidi carmine vertit iter, 

Haec cantu finditque solum manesque sepulcris 
Elicit et devocat ossa rogo: 

Iam tenet infernas magico stridore catervas, 
Iam iubet aspersas lacte referre pedem. 

Cum libet, haec tristi deducit nubila caelo; 
Cum libet, aestivo convocat orbe nives. 

Sola tenere malas Medeae dicitur herbas, 
Sola feros Hecatae perdomuisse canes. 

De tekintetbe vette még Janus Tibullus I. 8. elégiáját is a 17. sortól: 

Num te carminibus, num te pallentibus herbis 
Devovit tacito tempore noctis anus? 

Cantus vicinis fruges traduxit ab agris, 
Cantus et iratae detinet anguis iter, · 

Cantus et e curru Lunam deducere temptat, 
Et faceret, si non aera repulsa sonent. 

Quid queror heu misero carmen nocuisse, quid herbas? 

A nyelvi kifejezést tekintve még Vergilius (Buc. VIII. 69 és 98) is „hatott'' itt 
Janusra. 

A janusi elégiák közé sorolt epithalamiumok és „szerelemellenes " versek 
mellett ugyanitt találunk siratóénekeket is, mint a De morte Andreolae 
Nicolai V. pontificis matris (Eleg. II. 2), amely a pogány és keresztény ele
mek vegyítése és panegyricus-elemek alkalmazása folytán igen vegyes 
hatást te~z az olvasóra ugyanúgy, ahogy a Janus egy szolgájának lóver
senyen történt halálára írt Threnos (halotti sirató), amely címe ellenére 
aligha minősíthető siratónak (Eleg. I. 15), mivel benne Janus a diszparát 
elemek egész sorát zsúfolta össze, s így mint kompozíció igen vegyes hatást 
kelt, bár egyes részletek költői erővel teljesek. Az elégiák közé besorolt 
siratók közül egyedül az 1463-han anyja halálára írt Threnos de morte 
Barbarae matris (Eleg. I. 6) tartozik benső melegségével és a lesújtott fiúnak 
anyja halála felett érzett mélységes gyászával és gyengéd szeret~tével va~ó
ban az enemű költészet remekei közé. A különös azonban, hogy itt az antik, 
„klasszikus" elemek teljesen hiányoznak. De már nem mondható el ez az 
ugyanezen alkalomból írt Invehitur in Lunam, quod interlunio matrem 
amisisset elégiára (Eleg. I. 7). Itt már azt a fájdalmat, amelyet anyja 
halála okozott neki, a csillagok konstellációjának tulajdonítja, s úgy látszik, 
régebbihitetlenségébőlanyjának megrendítő halála egyengette Janus útját a 
neoplatonizmus kereszténység nélküli istenhitéhez az emberi élet és a 
kozmosz rendjének, összefüggésének feltételezésével. Ennek legszebb, de 
egyúttal legmegrendítőbb kifejezést az Ad animam suam (Eleg. I. 12) 
című versében ad, amelyben az emberi élet és sors fölött érzett mélységes 
pesszimizmusával az újpfatonikus, pythagoreus tanítás értelmében esetleg 
a halál után újjászülető lelkének az alábbi, megrendítő tanácsot adja 
(Eleg. I. 12. 34- 44. sor): 

Aut deserta cito rursus in astra redi. 
Verum ubi millenos purgata peregeris annos, 

Immemoris fugito pocula tarda lacus. 
Tristia ne priscis reddant te oblivia curis, 

Neu subeas iterum vincla reposta semel. 
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Quodsi te cogent immitia fata reverti, 
Quidlibet esto magis quam miserandus homo. 

Tu vel apis cultos lege dulcia mella per hortos, 
Vel leve flumineus concine carmen olor. 

Vel silvis pelagove late; memor omnibus horis, 
Humana e duris corpora nata petris. 

Ez már a modern ember csalódása és mélységes fájdalma az emberi élet 
ki alanságában, alapvető értelmetlenségében. 

Itthon írt, gyönyörű elégiáit azonban továbbra is át- meg átszövik az 
antik műveltség tagadhatatlan emlékei. Az elégiák közül A roskadozó 
gyümölcsfa (De arbore nimis fecunda, Eleg. I. 14.) című költeménynek a 
pseudo-ovidiusi De nuce volt irodalmi ihletője és részben mintája. Az árvíz
ben (De inundatione, Eleg. I. 13) pedig, bár ennek közvetlen élményi alapja 
kétségtelen, szintén erős ovidiusi hatás található nemcsak az árvíz leírásában, 
hanem a költemény végének abban az alakításában is, hogy ha netán ez az 
árvíz a világ végét jelentené, ahogy erről a Biblia és Ovidius (Metam. I. 240) 
is beszámol, akkor Deucalion és Pyrrha módján ő és a nővére a maguk mögé 
dobott kövekből újra teremthetik a kipusztult emberi nemet. 

Ebben a költeményben egyébként Janus a szivárvány említésekor érdekes 
módon összekapcsolja a bibliai elbeszélést - a szivárvány annak emléke
zetére került az égre, hogy a földön többé nem lesz özönvíz - azzal az 
antik hiedelemmel, melyet ugyancsak Ovidius örökített meg (Met. I. 271: 
„Concepit iris aquas alimentaque nubibus affert"), hogy ti. a szivárvány a 
földről felszívja a vizet a felhőkbe, s a felhőkből ez eső formájában vissza
hull a földre. Ám, az egyes költői elemek kombinálásában még itt sem áll 
meg Janus. A görög - római mitológiában Iris, a szivárvány Thaumasnak, 
a Csodának a leánya és Juno követe - Janus ezt a mozzanatot is beleszőtte 
versébe Vergilius (Aen. V. 606. sor: „Irim de caelo misit Saturnia Juno") 
alapján. Így kötötte össze a bibliai mitológiát a pogány görög - rómaival 
egy mondaton belül (Eleg. I. 13. 175 78. sor): 

Nonne semel firmo sanxisti foedere pactum, 
Diluvio haud µltra perdere velle tuos, 

Dum picturato signaret nubila tractu 
Iunoni gratae semita curva Deae? 

Egyébként a költeményben ott is az ovidiusi fogalmazás nyomára bukka
nunk, ahol _: első pillanatra - Janus közvetlen élményének és tapasztala
tának versbe foglalására gondolhatnánk. Tudniillik akkor, amikor Janus az 
árvíz sújtotta parasztok nyomorúságáról szól, meg arról, hogy a parasztok
nak nemcsak egy évi munkája megy veszendőbe. Am, Ovidiusnál ezen a helyen 
vagy azonos, vagy rokon értelmű szavakkal találkozunk a nyomorúság 
festésében. Pl. Janus: Eleg. I. 13. 23 - 24. sor: 
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Infelix deflet non unum rusticus annum, 
N am tritura simul cum satione perit. 

Vö. Ovid. Metam. I. 272 - 73. sor: 

Sternuntur segetes et de p 1 o r a t a colonis 
Vota iacent longique perit labor irritus anni. 

Ott is Ovidius képei lebegnek Janus szeme előtt, ahol arról szól költe
ményében, hogy amikor a folyók már nemcsak a völgyeket, hanem a dombo
kat és fákat is elöntötték, akkor a halak és más vízi állatok foglalták el a 
szárazföldi állatok tanyáit és a madarak fészkeit. Ezt a képzelgést azonban 
váratlanul ezzel a szóval zárja le: „Ludimus", tehát csak játszottunk. 
Félreérthetetlenül utal ezzel arra, hogy itt mintegy versenyre kel Ovidius 
fenti helyével részint a vízözön festésében, részint talán abban is, hogy Ovi
dius a vízözönt hexameterekben írta meg, Janus meg disztichonokban. 
Ilyen játékot maga Ovidius is elkövet, amikor ugyanazt a történetet a 
M etamorphosesben hexameterekben, a Fastiban pedig disztichonokban 
írja meg. Ez is egyfajta költői bravúr. 

Janus fenti helyét azért is érdemes emlékezetünkben tartani, mert a 
Ludimus helyett a kiadásokban egy Vidimus variáns van, amely ilyenformán 
aligha lehet hiteles. 

A Janus-vers értelmezése szempontjából viszont azért érdekes a költő 
Ludimus megjegyzése, mivel ezután a játék után a víztől elöntött táj reális 
képét rajzolja elénk, bár itt is elénk bukkannak félreérthetetlen ovidiusi 
reminiszcenciák (Janus: Eleg. I. 13. 45. sor): 

Pagus erat, subito palus est, et mersa profundo, 
Quaerunt montivagi culmina ruricolae. 

Vö. Ovid. Met. I. 295. sor: 

lile super segetes, aut mersae culmina villae 
Navigat. 

A költeményben tapasztalható sok mitológiai és ovidiusi emlék mellett 
jelentkezik azonban a versben egészen váratlanul - mert Ji;i,nusnál valóban 
ritka jelenség - egy vitathatatlanul keresztény gondolat, mégpedig a 
nemzeti elhivatás eszmekörével szorosan egybekapcsolva. A kritikus sorok 

Szabó Lőrinc fordításában - (Eleg. I. 13. 91-98. sor): 

Istenek, ennyi csapás mért csak mireánk szakad? Annyi 
Más nép él kivülünk szerte a föld terein! 

Itt van a végromlás, amikor megsemmisül ég-föld? 
Ítéletnap elé készül az emberi nem? 

Pusztuljunk, ha a többiek is: belenyugszik a fajtánk 
Abba, amit közösen oszt ki az égi parancs. 

Sőt, ha magunk, húnok vezekelhetnénk a világért, 
Lennénk megváltód, bűn fia, emberiség. 

Nyilvánvaló, hogy itt Hunyadi Jánosnak a törökök ellen viselt hadjára
taiban először megfogalmazott elv nyer költői kifejezést - Magyarország a 
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védőbástya - , amely szerint a magyar nép áldozatot vállal a többi nép ér
dekében, sőt feláldozza magát a török elleni harc vállalásával az emberi
ségért. 

Jellemző azonban, hogy az áldozat szerepének ezt a gondolatát megpen
díti ugyan Janus itt, de mindjárt el is hárítja magától, igen figyelemre 
méltó okoskodással; mert valóban okoskodásról van az alábbiakban szó 
(Szabó L . fordítása szerint): 

Ám, hogy része vagyunk csak, a baj nagy mérete jelzi, 
Mindeneket letipor ily tömegek rohama. 

Itt a latin fogalmazás mindenesetre kifejezőbb (Eleg. I. 13. 100. sor): 
„Tanta mole decet non nisi cuncta rapi." („Ily nagy erő mindeneket elsöpör 
magával.") 
Ez más szavakkal annyit jelent, hogy Janus elgondolása szerint értelmetlen 
volna az áldozatvállalás a többi népek érdekében, a megváltás keresztény 
gondolatának a jelen esetben nincsen helye, mivel az egész világot fenyegeti 
a természeti katasztrófa. Ezzel el is veti a megváltás gondolatát nemzeti 
vonatkozásban, sőt annak lehetőségét is kizárja. Ma már természetesen 
nehéz megmondani, hogy Janus a fenti kijelentésével milyen konkrét pro
pagandát vagy esetleg politikai tendenciát akart paralizálni, mint nem idő
szerűt. Mindenesetre a természeti csapást ilyen értelemben magyarázó 
kísérletekkel szemben Janus az antik pythagoreusok, sztoikusok és új plato
nisták tanításához nyúl vissza, akik szerint a világ pusztulása és újjászüle
tése, palingenezise törvényszerű a világegyetem életében. Ezzel egyúttal 
a bibliai történet valószínűségét, hogy ti. nem lesz többé vízözön, is cáfolja, 
ezekkel a jellegzetes szavakkal (Eleg. I. 13. 151 - 54. sor): 

Ergo vetus veterum verax est dogma sophorum; 
Saepe homines igni, saepe perire salo; 

Deleri et toties, toties deleta renasci 
Omnia, Phoebeae scilicet instar avis 

Majd így folytatja: 

N ec certum quis scire potest, quotus iste senescat 
Mundus, adhuc quot erunt, quotve fuere prius. 

Szabó Lőrinc fordításában: 
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Így igazolják hát tanitásuk a hajdani bölcsek, 
Hogy sűrűn irtja ki tűz és viz az embereket. 

Minden ahogy pusztul, úgy szűletik, annyiszor újjá; 
Példa rá Főnix, Phoebus örök madara. 

Nincs aki tudhatná, e világ hányadszor öregszik, 
Hány lesz még s hány volt már ugyanígy ezelőtt. 

Ezzel Janus ismét az antikvitás mellett foglal állást - vagy talán itt ezt 
így kell mondanunk: az akkoriban igaznak tartott bibliai mitológia ellenében 
a pythagoreus-újplatonikus bölcseknek ad igazat - , és cáfolja a Bibliát. 

Az Álomhoz (Ad Somnum, Eleg. I. 11) c. elégiájában a mitológiai nevek 
(Stat. Theb. 2. 286; Catullus 63, 43) erősebb görög hatásra engednek követ
keztetni.42 A költeményt nyitó mozzanat - hogy a megszemélyesített Álom 
(Somnus) kedvesének, Pasitheának langyos ölében pihen - Catullusnak 
Attisról írt költeményéből került Janus versébe, mégpedig igen figyelem
reméltó átalakítással. A catullusi sorok (63. 43-44. sor): 

-Ibi Somnus excitum Attin fugiens citus abiit: 
trepidante eum recepit dea Pasithea sinu. 

Janusnál (El. I. 11. 3 - 4. sor): 

Seu tua gentili madidum te nectare Lemnos 
Pasitheae tepido detinet in gremio. 

Mindenekelőtt a két költő megfogalmazásbeli különbségét a különböző 
versforma (Catullusnál galliambus, Janusnál a disztichon) indokolja. Catul
lus kifejezése szerint Somnust, az Álmot P asithea istennő fogadta remegő 
öblébe. A trepidante sinu kifejezésből Janusnál tepido gremio lett, ahol a 
gremium egyenértékű szinonimája a catullusi sinus-nak, míg a Catullusi 
trepidante jelzőt játékosan, de tudatos szándékkal cserélte fel Janus a tepido 
jelzővel: mintegy kijavítja Catallusnak legalábbis vitatható értékű jelzőjét. 
Catallus ugyanis verse speciális rit musának megőrzése mellett is használ
hatta volna a trepidante jelző helyett a tepidante szót is, ami azonos értékű 
szinonimája a Janus által használt tepido jelzőnek, s jelentés szempont jából 
vitathatatlanul kifejezőbh jelzője akár a sinus-nak, akár a gremium-nak. 
Janus tehát kijavítja Catullust! (Persze az is lehet, hogy Janus a Catullus
vers szövegét a tepidante jelzővel ismerte: ebben az esetben Janus szövege egy 
érdekes catallusi szövegvariánsra mut.at rá!) 

De ha Janus már egyszer a fenti módon belelendült az antik poéta Catullus 
kijavításába, kritikájával tovább is megy most már t artalmilag, s magát az 
Áiomról szóló antik mítoszt próbálja kijavítani, de nem öncélúan. Kritikája 
itt - bár ez szöveg szerint alig mutat ható ki - elsősorban az általa annyira 
csodált Vergilius ellen irányul. 

Catullus fenti sorához kapcsolódva ugyanis így folytatja Janus az Álom
hoz (Somnus) intézett szavait (Weöres Sándor fordításában) : 

Vagy lakomán Jupiter vendégel a mennyei lakban 
S társad a csillagos ég szen:t ragyogó serege, 
- Illy szelidet sose zárnak a Tartarus árnyai közé, 
Ott, hol a szörnyü kaput őrzik a szörnyetegek. 

•2 Janus Pannonius válogatott versei. Szerk. GERÉZDI RABÁN és KÁLNOKY LÁSZLÓ. 
Bp. 1953. 182-83. 
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Nos, éppen Vergilius az, aki az Álom (Somnus) tartózkodá.si helyét az alvilá~ 
bejáratánál jelöli meg (Aen. VI. 390. sor): „Umbrarum h1c locus est, Somni 
Noctisque soporae." 

De talán még inkább (Aen. VI. 273 - 75. sor): 

Vestibulum ante ipsum primisque in faucibus Orci 
Luctus et ultrices posuere cubilia Curae 
Pallentesque habitant Morbi tristisque Senectus 

-- és a többi szörnyalakok között (278. sor): 

Tum consanguineus Leti Sopor et mala mentis 
Gaudia ... 

Hogy Janus kritikája itt Vergilius ellen irányul elsősorban, azt a Vergilius 
szövegével összecsengő sorok is jelzik Janus versében ( 7 -8. sor): 

Num quis tam mitem crudelibus inserat umbris, 
Orci qua fauces horrida monstra tenent. 

De Vergiliusnak ez a vakmerő kijavítása nagyon is indokolt Janusnak ebben 
a versében, mivel ő éppen meg akarja nyerni a maga számára az Álom 
kegyeit, s mintegy varázsló, ráolvasó igézettel akarja magához csalogatni 
a szemeit elkerülő, enyhülést adó álmot. 

Éppen ezt az igézést, invokálást érzékelteti az egyébként Homérosz 
lliaszából (XIV. 233. sor) szó szerint átvett megszólítás - «"Ynvs ava~ 
nánwv -re {}swv náv-rwv -r' &.v{}ewnwv » ·- refrénszerű ismétlésével, azzal a 
különbséggel, hogy az igéző, invokáló formula leglényegesebb tagját -
„Jöjj, jelenj meg!" - ismét Vergiliustól kölcsönzi, ezúttal a Bucolicából 
(IX. 39. és 43. sor): „Huc ades, o Galatea" . Hasonlóképp Vergiliustól tanul
hatta Janus a refrénnek ezt az invokáló, varázsló funkcióját is. 
Vergilius valóban mágikus formulaként alkalmazta a refrént a VIII. 
eclogában, ahol - többek közt - az elhagyott leány akarja, bizonyos má
gikus cselekmények segítségével, visszahívni, magához igézni távollevő ked
vesét; varázsló cselekményeit pedig a visszatérésre kényszerítő formula 
ismételgetésével segíti elő: „Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite 

Daphnim!''l k 1 ' · t ' ··1 · 'k 1 ., S varázs ata a ö temeny szerm vegu lS s1 erre Jar. 
Janus tehát ezekből a különböző helyekről vett antik elemekből alkotta 

meg az elégia formai-verstani keretei között az Álomhoz intézett, antik 
típusú himnuszát. Janus e verse ugyanis antik típusú himnusz. És ha a fen
tebbi fejtegetéseink megállják a helyüket arra vonatkozóan, hogy Janus 
tudatosan kijavítja Catullust és Vergiliust, továbbá kézzelfoghatóan ver
senyre kel Ovidiusszal, - akkor nem ok nélkül mondotta el a Laus Panno
niae c. epigrammájában (Epigr. 1. 61): 
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Quod legerent omnes, quondam dabat Itala tellus, 
Nunc e Pannonia carmina missa legit. 

Magna quidem nobis haec gloria; sed tibi major, 
Nobilis ingenio patria facta meo. 

A kérdés tehát fennáll : Janus az antik költők t ehetséges utánzója-e 
csupán, vagy originális továbbfejlesztője, sőt modern életérzésének -
saját kora problémáinak - adekvát művészi kifejezője is? Vajon hírnevét 
az egykorúaknál nem annak a körülménynek köszönhet te-e leginkább, hogy 
- kortárs költőihez viszonyítva - egyes antik műfajok felelevenítésében csak
ugyan az élen járt, a többieket megelőzte, s így nemcsak Pannónia, hanem 
Itália számára is művészileg újat hozott - műfajokban, műformákban és 
az új életérzés művészi kifejezésében - egyúttal vetekedve az antikvitás 
legnagyobb hatású művészeivel? 
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VELJKO GORTAN 

MARTIALIS HATÁSA JANUS PANNONIUS EPIGRAMMÁIRA 

Janus Pannonius költészetében az epigrammák jelentős helyet foglalnak 
el. Jelentőségüket nemcsak költői értékük, hanem viszonylag magas szá
muk is indokolja. Teleki Sámuel két kötet epigrammát közölt Janus Panno
nius összes költemé:Q.,yeinek kiadásában,1 az első könyvben 386, a második
ban 24, összesen 410 epigrammát. Három vers más szerzők tollából szár
mazik,2 tehát csak 407 Janus-epigrammáról van szó. Ehhez a számhoz még 
hozzá kell adnunk az Ábel Jenő3 kiadásában megjelent 23 epigrammát, 
akkor összesen 430 versről tudunk, amelyek 2415 verssorból állnak. Na
gyobbik részük elégikus disztichonban (371) és phalaecius hendecasyllabus
ban (43) íródott. Kilenc vers hexameterben készült, kettő chorijambusban 
(I. 2274 és I. 304), másik kettő jambikus hatosban (I. 7 és I. 115), egy jambi
kus epodoszban (I. 41), egy kis aszklepiadészi sorban (I. 344), végül pedig egy 
szapphói strófában (II. 24). A legtöbb epigramma kétsoros (135) vagy négy
soros (103), találunk hat (63) és nyolc (41) verssorból álló epigrammákat, 
az ennél nagyobb terjedelműek azonban ritkák. Mindössze négy vers ter
jedelme haladja meg a harminc verssort, a leghosszabb lélegzetű negyvenkét 
soros. 

Önként adódik az a feltevés, anélkül, hogy akár a költeményekhez kellene 
folyamodnunk, hogy Janus Martialist, az epigrammaköltészet mesterét 
tekintette példaképének. Mivel Martialis E:!pigrammái 1470-ben jelentek meg 
először nyomtatásban, Janus Pannonius viszont fiatal korában írta a leg
több epigrammáját, csak kéziratokra támaszkodhatott. Az I. könyv 381. 
epigrammájában, amelyet Aeneas Sylvius Piccolominihez írt, arra kéri a 
címzettet, hogy küldje el neki Martialis költeményeinek kéziratos példányát: 

Si Bilbitani tibi sunt epigrammata vatis, 
Protinus huc ad nos fac, precor, illa volent. 

· · A következő sorokban, ahol kérését indokolja, a zűrzavaros időkre hivat
kozik és az alábbi disztichonnal zárja a verset: 

1 Iani Pannonü Poemata, pars prima; Iani Pannonii opusculorum pars altera 
Traiecti ad Rhenum 1784. 

2 Az első epigramma (I. 382) szerzője Aeneas Sylvius Piccolomini, a későbbi II. 
Pius pápa; a másik (II. 13) Guarinónak, Pannonius tanítómesterének a költeménye; 
a har;madikat (II. 1 7) költő barátja, Porcellio írta. 

3 ABEL JENŐ: Adalékok a humanismus történetéhez Magyarországon. (Analecta ad 
historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia.) Budapest 1880. 
~A római szám a kötetet jelzi a Teleki-féle kiadásban, az arab szám ugyanebben a 

kiadásban az epigramma sorszáma. 

391 



Tempore sollicito tragicos deponere luctus 
Convenit et levibus pellere moesta iocis. 

Piccolomini elégikus disztichonban írott válaszepigrammája fennmaradt 
Janus verseinek gyűjteményében (l. 382). Piccolomini jelzi, hogy elküldte 
a kéziratot, de szemére hányja (huszonkilenc évvel idősebb volt Janusnál); 
hogy nehéz időkben könnyed tréfálkozásra gondol. Janust bántja a szemre
hányás és epigrammatikus válaszában biztosítja Piccolominit, hogy több
ször is el fogja olvasni a komoly epigrammákat és átugorja az erotikusokat 
(„lascivus oculo praetereunte modos"). 

A De suis epigrammatis című költeményben hangoztatja, hogy szorosan 
Martialis nyomdokain jár, nem is akarja túlszárnyalni őt: 

... non est, 
Festivissimus ille Martialis, 
Verum simia Martialis haec est. 

Kevés költő zengte olyan szenvedélyesen a nagy római epigrammaköltő 
tehetségének dicséretét, mint Janus az Ad Martialem (I. 241) című epigram
májában. A tizenkilenc phalaecius hendecasyllabusból álló vers első nyolc 
sorát idézzük: 

Te, vatum optime, culte Martialis, 
Ludorum pater et pater leporum, 
Nugarum simul et facetiarum, 
Prae cuius sale Plautus ipse verna est, 
Qua possum, sequari in meis libellis, 
Nec Phoebum libet aut vocare Musas, 
Ut coeptis properent adesse nostris, 
Unum te omnibus e deis vocamus 

A legjobb költőnek, a játékok, a tréfa és szellemesség mesterének nevezi 
őt, aki Plautust is felülmúlja, Janus Pannoniust magát még inkább, mert ő 
hozzá képest közönséges tréfacsináló. Könnyed hangvételű költeményeiben 
Martialis példáját igyekszik követni, amennyire teheti. ~pollo és a Múzsák 
helyett csak az istenek közé emelt Martialist idézi meg, hogy ihletet nyer
jen tőle. A dicsőítő epigramma végén azt kívánja, ha van lélekvándorlás, 
Martialis lelke költözzék az ő testébe. 

Nem meglepő, hogy Janus epigrammáinak témáit szívesen meríti Marti
alis költészetének gazdag tárházából. Elsősorban azokra az epigrammákra 
gondolok, amelyekben a költők szigorú bírálóit támadja élesen, akik maguk 
sem tudnak írni, azután a mások verseinek plagizátorait. A következő 
gúnyolódó sorok egy hatalmasságról szóló epigrammáját (l. 327) vezetik be: 

Vis, tua facta canam, nec vis dare, Troile, quicquam, 
Sed dicis: „Tua sic fama perennis erit." 

A vers zárása rövid és világos: „Haec summa est: „Vel da, Troile, vel 
taceo."" 
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Ez a tréfálkozás Martialis egyik epigrammáját idézi emlékezetünkbe 
(V. 36) : 

Laudatus nostro quidam, Faustine, libello 
Dissimulat, quasi nil debeat: inposuit.5 

Ja~us I. 114. számú epigrammájának szintén Martialis a forrása (I. 42, 
különös tekintettel az ötödik sorra): „Dixit et ardentes avido bibit ore 
fa villas. '' 

Ez a vers Porciáról szól, Cato Uticensis bátor leányáról, Brutus feleségéről, 
aki parazsat nyelt, mikor maga ellen fordított tőrét elvették tőle, s így vetett 
véget életének: 

Sic, ait, ardentes haurit, dum Porcia prunas: 
„Vos, venerande parens, care marite, sequor." 

Az I. 75. számú gúnyolódó epigramma 4 - 6. sora, arról, hogyan küldött 
neki barátja, Severus, két rigót: 

Quot post primam habuit misella tussim 
Dentes Aelia, quot Ligia crines, 
Unum si tamen auferas et illis 

- érthetetlenek, ha nem kapcsoljuk őket Martialis I. 19. epigrammájához, 
amelyben arról beszél, hogy Aeliának mindössze négy foga volt, s ebből 
kettő rögtön kihullott, az első köhögésrohamra. A XII. könyv 7. epigrammá
jával is összefügg: 

-
Toto vertice quot gerit capillos, 
Annos si tot habet Ligia, trima est. 

A De amatore librorum veterum (I. 364) című epigrammájában olyasvalakit 
támad, aki jobban kedveli a régi könyveket, mint az újakat (Martialis V. 10. 
epigrammájának hasonló a témája) és legvégül azt kívánja neki (a 14. és 15. 
verssorban): 

Dormiat et tecum formosa Polyxena numquam, 
Verum Hecube, sed iam non anus, imo canis. 

Az utolsó sorok Martialis egyik verssorát idézik fel, amely szintén említi 
Hekabét és Niobét: „Nondum erit illa canis, nondum erit illa lapis." 

De suis epigrammatis (l. 240) címmel Janus azt bizonyítja, hogy 
epigrammáinak csípős tartalma nem való a rosszkedvű olvasóknak. Ez a 
költemény Martialis epigrammáinak XI. könyvéből a 2. vershez hasonlít, 
amely költeményeinek szabad szellemét dicséri. A „triste supercilium" és a 
„lector tetricus" kifejezések azonossága a két költeményben bizonyára nem 
véletlen egyezés. 

5 Martialist az alábbi kiadásból idézzük: M. ValeriilVlartialis epigrammaton libri, 
ed. W. HERAEUS. Teubner, Lipsiae 1925. 
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A Qualem optet amicam (1. 271) című epigrammájában, amelynek ez a 
témája, hogy előbbre való neki szerelmesének bujasága (nequitia), mint az, 
hogy fiatal és szép-e, bizonyára Martialis 1. 57. epigrammáját követi, amely 
ugyanerről a témáról szól, de az arany középutat ajánlja: „Nec volo quod 
cruciat, neo volo quod satiat". , 

Abban az esetben, ha az epigrammák témája egészében nem azonos, 
legalább egyes verssorok egyeznek, pl. az ln Petrum című vers (1. 83) 
kezdősora - „Tu qui Fabricius foris es, sed Apicius intus" - nyilvánvalóan 
rokon Martialis X. 73. epigrammájának harmadik sorával: „Qua non Fa
bricius, sed vellet Apicius uti". 

Még egyértelműbb a megfelelés, ha két verssorra érvényes, mint pl. 
Janus ln Gasparem (1. 229) című versében, ahol azt olvassuk: 

... libro Persius uno 
Quam longam Marsi vicit Amazonidem! 

Martialisnál (IV. 29, hetedik és nyolcadik sor): 

Saepius in libro numeratur Persius uno 
Quam levis ín tota Marsus Amazonide. 

A Librum siium alloquitur (1. 38) című Janus-versben és Martialis I. 3. 
számú epigrammájában ugyancsak találunk néhány azonos kifejezést, mint 

. b " lt t " h " , h' " „Argiletanae ta ernae , „sago a e excu ere , „ronc us es „r inoceros . 
Tagadhatatlan, hogy egyes szavak, ill. kifejezések ilyen megegyezése, bár 
elég ritka, nem lehet a véletlen műve. 

Mikor Martialis öregségére Rómából hazatért szülővárosába, a spanyol
o.rszági Bilbilisbe, ahol nyugodt és gondtalan élet várt rá, érezte, hogy örökre 
vége a nagyvárosi életnek, amely termékeny talaja volt sokszínű epigram
maköltészetének. Priscus nevű barátjához címzett episztolájában, amely 
epigrammái XII. könyvének elején szerepel, maga a költő magyarázza így 
a változást: „ ... Illam iudiciorum subtilitatem, illud materiarum ingenium, 
bibliothecas, theatra, convictus, in quibus studere se voluptates non sen
tiunt, ad summam illa, quae delicati reliquimus, desideramus quasi destitu
ti ." 

Janus Pannonius hasonló helyzetbe került. Bár tizenegy évi távollét 
után Itáliából hazatért Magyarországra, hogy fontos közéleti meg?ízásokat 
teljesítsen, és Mátyás király udvarában élt, mégis állandó nosztalgiát érzett 
Itália, az ottani életmód és szellemi környezet után. Mint tudjuk, epigram
mái nagyobb részét fiatal korában írta, sőt, már tizenhat éves korában igen 
ügyes költőként jelentkezett. Igaz, később is írt néha epigrammákat, de 
új szellemi környezete nem kedvezett ennek a műfajnak. Barátjához, 
Galeottóhoz címzett epigrammájában (1. 35) ír erről: 
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Haec tibi Pannonicis epigrammata mittit ab oris 
Inter Hyperboreas maximus Ister aquas 

f 
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Scilicet ingenio multum locus addit et aufert, 
Inter et est, sub quo sidere carmen eat. 

ln Latiis scripsi fortasse Latinius oris, 
At nunc barbarico barbara in orbe crepo. 

Pesszimizmusát azonban egy másik epigrammában (Laus Pannoniae, 
I. 61) mégis enyhíti, büszkén hangoztatva költői dicsőségét ; ebből a versből 
idézem az első disztichont: 

Quod legerent omnes, quondam dabat Itala tellus, 
Nunc e Pannonia carmina missa legit. 

Az Itáliából hazatérő Janust Magyarországon háborús légkör fogadta, 
amely nem kedvezet t a versírásnak. Az AdPhilelphum (1. 88) című epigram
mában ez áll: 

Tempus erat, cum me Musarum plectra tenebant, 
Dulcis et Aonio potus ah amne liquor. 

Nunc Marti miles, non Phoebo servio vates, 
Obstrepit et molli buccina rauca lyrae. 

Fiatalkori epigrammái közt szép számmal akadnak olyanok, amelyekn~k 
erotikus hangvételét sikamlós, sőt, helyenként trágár részletek fűszerezik. 
Martialis ebben a nemben is mestere lehetett, hiszen az 1. 35. epigrammában 
nyíltan hirdeti: 

Lex haec carminibus data est iocosis, 
Ne possint, nisi pruriant, iuvare. 

Tévedés lenne tehát Janus Pannonius valamennyi erotikus és obszcén 
epigrammájában önéletrajzi tényeket látni, függetlenül attól, hogy első 
személyben ír vagy sem. Az 1. 83. epigrammában maga Janus Pannonius 
megjegyzi, egy képmutatóhoz címezve a verset, hogy szatirikus epigrammái
nak témái nem saját élettörténetéről szólnak: 

Tu qui Fabricius foris es, sed Apicius intus, 
Parcius in nugas, queso, vehare meas. 

Qualia verba tibi, tales, Petre, sunt mihi mores, 
Quomodo tu vivis, sic ego, Petre, loquor. 

Martialis XI. 21. epigrammája négy erotikus epigrammájának mintája, 
valamennyi egy bizonyos Ursuláról szól (1. 306, 321, 322, 323). Néhány 
epigramma - amelyet._ mind Luciáról írt, akiről az 1. könyv 276. epigra mmá
jának címében azt mondja: „meretrix lasciva" - nyers hangvételével tűnik 
ki. 

Érdekességként jegyzem meg, hogy Teleki Sámuel Janus-kiadásában csak 
két obszcén epigrammában adja meg - ott is látszólag olvashatatlanul -
a lány nevét és néhány trágár kifejezést (az 1. 141. és 276'. epigrammában) . 
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Ezeket a szavakat értelmetlen betűsorokkal helyettesíti, pl. _Mxdkb áll 
Lucia neve helyett. Ha azonban a betűk helyett az ábécében előttűK"álló 
betűket olvassuk, megkapjuk Lucia nevét. Ugyanígy megfejthetjük a többi 
kifejezést is, amelyeket Teleki értelmetlen betűsorokkal írt át a fenti két 
epigrammában. 

Dolgozatomat azzal a megállapítással szeretném befejezni, hogy Janus 
minden epigrammája, még ha erotikus vagy akár obszcén is, arról tanús
kodik, hogy Martialis az epigrammaköltészet minden területén mestere volt. 
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URBÁN LÁSZLÓ 

JANUS PANNONIUS CATULLUS-OLV4SMÁNYAI 

A catullusi költemények sorsa szorosan kötődik Észak-Itáliához. Nem 
véletlen, hogy a tudós veronai püspök, Ratherius egyike volt azon kevesek
nek, akik a X. században olvasták a Catullus-gyűjteményt, s a XIV. sz. 
elején Veronában fedezik fel azt a kallódó kéziratot, amely a további máso
latoknak, s így az újabb kori Catullus-utóéletnek is alapja. Veronából 
gyűrűzik szét az észak-itáliai városokba, tehát Ferrarába is Catullus köl
tészetének hatása, hogy a XV. sz. közepére már ismert és megbecsült költője 
legyen az itáliai humanista kultúrának. Jelentősen hozzájárult földijük 
újrafelfedezéséhez az észak-itáliai polgárok lokálpatriotizmusa, így a vero
nai Guarino munkássága is, aki Ferrarában alakította ki a Catullus-kultusz 
egyik központját. Ű írja egyik levelében: „Catullum ubi meliorem fecero ad 
proprios lares remeare compellam."1 ~z idősebb Guarino munkáját „aki 
valóban szert tett egy jó példányra"2, fia, Battista és unokája, Alessandro 
folytatja: ők végzik el a catullusi anyag emendációját, majd magyaráza
tokkal való ellátását és kiadását. 

Lokálpatriotizmussal magyarázható az a tény is, hogy az észak-itáliai 
auktorok, így Livius és Plinius is, s nem utolsósorban Catullus, jelentős 
szerepet játszottak Guarino nagy hírű iskolájában. Kitűnő bizonyítékunk 
Battistának apjáról, annak iskolájáról írt verses levele, amelyben a „musa 
Catulli"3 is helyet kapott. 

A Catullus-kultuszt ápoló Ferrarába, s ott is a kultuszért legtöbbet te
vékenykedő Guarino-családba kerül a távoli Pannóniából a fiatal Janus, s 
itt tanul több évig. 

Mindezeket figyelembe véve nem alaptalan az a feltételezés, hogy Catullus 
verseinek hatása kiemelkedő helyet foglal el Janus Pannonius életművében. 
A Martialis-hatás elsődlegességét és mérvadó voltát természetesen nem ta
gadjuk a kimutatható olvasmányélmények között. 

A legszembetűnőbb Catullus-hatást a Johannes Sagundinusszal folyta
tott költői levelezés mutatja. A versek a szövegszerű és stiláiis egyezéseken 
kívül alaphelyzetükben, gondolatmenetükben, szellemükben mutatnak 
egyezést a megfelelő catullusi versekkel, elsősorban a 35.-kel. A két Janus 
Pannonius-verses levél közül az első: 

1 DELLA CoRTE: Due studi Catulliani. Genova 1951. 88. 
2 I. m. 81. 
a Iani Pannonii Poemata, pars prima; Iani Pannonii opusculorum pars altera. 

Traiecti ad Rhenum 1784, ed. S. TELEKI (a továbbiakban TELEKI I, II). 668. l. 73 . 
sk. sorok. 
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Joannem pete, Musa Chalcidensem: 
Pontani hendecasyllabos poetae 
ad nos mittere ne moretur, insta; 
illos nam cupio videre plus quam 
dilectam iuvenis cupit puellam; 
ut non insipidos nec invenustos, 
sed quales tenero prius Catullo 
aut Marso lepidove Martiali 
dictavit Iocus et levis Cupido. 
Quodsi mittere forsitan gravatur 
Pontani Hendecasyllabos poetae, 
saltem mittere ne suos gravetur.4 

Az alaphelyzet: költők közötti irodalmi tárgyú levelezés. 

Catullus Janus Pannoniits 

Caeciliust, költőtársát hívja magá
hoz, hogy egy közös barát művét a 
kezébe adhassa. 

költőtársának, Sagundinusnak ír, 
hogy közös barátjuk, Pontanus ver
seit küldje el neki. 

A többrétegű megegyezések közül vizsgáljuk meg a gondolatmenetek össze
függéseit (a verssorok egybevetésével): 

Catiillus 35 Janus Pannonius Joanni Sagundino 

' 1- 2 1- 3 
metonímia (a vers helyett) parancs 

3 

a papírosnak; 
dicas meo Caecilio 

Veronam veniat 

4 - 6 mivel közös barátunk művét 
akarom átnyújtani neki. 

7 - 10 Ha bölcs lesz, szinte falja az 
utat (viam vorabit!), akkor 
is, ha száz ragyogó lány 
tartja vissza. 

10 - 18 Most nagy szerelemmel imád
ja őt szeretője, mert amióta 
ezt az édes hangú művetírta, 
azóta nincs nyugalma. 

üzenet 

a Musának; 
pete J oannem Chalcidensem 

Pontani hendecasyllabos 
poetae ad nos mittere ne 
moretur, insta ! 

4 - 5 Sebesen küldje, mert jobban 
vágyom azt látni, mint a 
kedves lányt óhajtja az ifjú; 

6- 12 mert nem szellemtelen és 
csín nélküli e költemény, 
legalább olyan szép, mint 
Catullusé vagy Martialisé. 
De ha nem akarja nélkü
lözni ezeket, legalább a sa
játjaiból küldjön! 

4 EUGENIUS ÁBEL: Analecta ad historia.m renascentium in Hungaria litterarum 
spectantia. Budapestini-Lipsiae 1880. 99. 
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A gondolatmenet hasonlósága pen1ze nem realizálódik mechanikus szerkezeti 
egyezésben: konkrét személyhez íródtak, így egymással összefüggésben 
nem levő, konkrét közlendőjük is van. 
Szembetűnő a két vers hangulati, hangnemi rokonsága: a köztársaság 

kori római költő kedves, udvarias hívó levele éppolyan urbánus jegyeket 
hordoz, mint másfélezer évvel később élt költőtársáé. Erősíti a hangulati 
azonosságot az a tény, hogy Janus P annonius több catullusi kifejezést hasz
nál fel versében. Catullus különös szeretettel alkalmazza a li.totészt monda
nivalója hangsúlyozására. A 10. 4.-ben olvashatjuk: „non sane illepidum 
neque invenustum" vagy a 36. 17.-ben: „ ... si non illepidum neque inve
nustum est." Megtaláljuk ezt a kifejezést Janusnál is: „ . .. ut non insipidos 
necinvenustos" (6. sor). „ Venustus" az antik költő kedves szava (1.12, 5; 3. 2). 

A catull11si „illepidum" nem illik az adott szituációba, ezért változtatja 
„insipidos"-ra. Az „insipidos" nem klasszikus szó ugyan, de a klasszikus 
„insipientes" pl. nem illeszkedik a szövegbe, metrumhibát okozna. Érezhető, 
hogy Janus Pannonius minél kisebb változtatással akarja felhasználni az 
eredeti szöveget. 

A hetedik sorban Catullus nevét olvassuk. Eddig sem volt kétséges a 
Catullus-hatás, de most, hogy Catullus nevével, mi több, irodalomtörténeti 
értékelésével találkozunk, bizonyossá válik. Annál is hangsúlyosabb ez, 
mert Janus Pannoniusnál összesen kétszer fordul elő Catullus neve. Először 
Plutarkhosz-fordításának De curiositate előszavában idézi Catullus két sorát : 
„poeta item Catullus, Latinitatis aequi diligens custos, cum ita loquitur: 

Quae nec pernumerare curiosi 
Possint, nec mala fascinare lingua.5 

Másodszor elemzett költeményünkben . Ugyanakkor a jelző is érdekes: „te
nero Catullo"; Catullus pontosan így nevezi Caeciliust az említett 35. car
menben. Janus mintegy a költői levélváltás alaphangját adja meg Catullus 
nevének említésével, Sagundinus is hasonló hangnemben felel. Negyven
kilenc soros első válaszlevelében szintén Catullus-helyeket idéz: 

Catullus 

Vers- és sorszám 

48 .1 Melli to( oculos tuos . . . 

64.65 
45.16 

64.301 

lactentis papillas 
acrior ignis mollibus 
in medullis 
tecum pariter soror 

ardet 

Sagundinus 

Sorszám 

15 mellitis simul annuunt 
ocellis 

16 .. . lacteolas ferunt papillas 
24 penitus fovent medullis 

43 tecum pariter tuae sorores ... 

Janus második levelének mindjárt az elején két szembetűnő helyet találunk 
Catullus legközismertebb verseiből, az elsőből és a másodikból (3-4. sor): 

~TELEKI II. 73. 
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Agnosco in tenero sinu latentem 
Pontani lepidum tui libellum 

Érdekes a költeményben Pontano szerepe. Janus a legnagyobb elragadta
t~ssal ~z~l róla, a:rról ~ .~o;ritan~ró~, a~i az epigrammaíró Catullust tartja 
peldakepenek.6 A Janus1 Jatekossag ervenyesül itt: az antik költő modorában 
dicsőíti Catullusért lelkesedő kortársát, kétszeresen utalva így a közös 
ihletőre. ' 

A levelezést záró Sagundinus-levél szintén catullusi hellyel kezdődik: 

0 dulci mihi basio puellae 
longe dulcior, o magis medullis. 
ac plus luminibus meis amanda! 

A 35. carmenen k~vül ~anus is; Sagun~irn:1s is jó néhány Catullus-kifejezést, 
-gondolatot vesz at sa]at levelebe. Ez ]elz1 azt, hogy mindkét költő Catullus 
alapos ismeretére támaszkodhatott, hogy nem csupán egyes versek - esetleg 
kortárs itáliai költőktől átvett - ismeretéről van szó. 

Janus Pannonius és Catullus kapcsolata nem tekinthető pusztán formai 
utánzásnak. Janus vagy a catullusi versek hangulatát, hananemét ülteti 
humanista környezetbe, kellően átalakítva a catullusi helyek:t vagy mint 
látni fogjuk, polemizál Catullusszal. A 64. carmenben - több~k közÖtt -
Ariadne, a hűtlenül elhagyott szerető kér pusztulást lopva eltávozott ked
vese fejére, a Verba Andromedae, pugnante advers?J.s cetum Perseo7 c. versben 
Androme~a .az é,rte .harc?ló férfi ,vé.delmét kéri az istenektől. Ariadne pana
sza egy k1cs1t vad is mmden ferfi ellen, míg Janus verse ellenkezőleg 
védőbeszéd: ' ' 

Janus Pannonius: Andromeda pit
gnante Perseo 

Sor
szám 

1 - 4 Andromedát aggodalom 
gyötri az érte harcolóért 

5 - 8 Andromeda: „bárcsak ne 
jött volna az ifjú!" 

9 - 10 Az ártatlan (a férfi) 
pusztul 

11 - 13 „Mi vonz hozzám, hisz sem 
anyád, sem nővéred, sem 
nőd nem vagyok ? " 

17-18 „Menekülj te magad!" 

23 - 24 Könyörgés az istenekhez: 
„éljen az ifjú csupán!" 

Cat. 64 ( Ariadne siralma) 

Sor
szám 

132 - 37 Ariadne siratja hűtlenül 
elhagyását 

171 - 76 Ariadne: „bárcsak ne ke
rültek volna athéni bárkák 
gnososi partra!" 

139 - 41 Az ártatlan (a nő) pusztul 

177 - 85 „Sem apám, sem bátyám, 
sem jegyesem nem segít
het!" 

167 - 70 „Ő menekül, a bűnös; én 
itt hiába siránkozom!" 

191 - 201 Könyörgés: „döntse ma
gát és övéit romlásba!" 

6 HUSZTI JÓZSEF: Janus Pannonius. Pécs 1931. 47. 
7 Epigr. I. 155. (TELEKI I. 528.) 
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A történet elemei - egymás ellentéteiként - nagyjából megegyeznek. 
Olyan kifejezést is találunk, amely pontos ellenképe a másik vers egy ki
fejezésének: Janus Pannonius (10. sor): pietas - Catullus (1.32. sor): neg
lecto numine divum. Janust tehát nemcsak az utánzás vágya hajtotta, 
hanem a fiatalos versenyszellem is, amely arra ösztökélte, hogy tehetségét 
az antik költőével összemérje. Kiérződik ebből a versből az a sajátosan 
humanista gondolat is - amellyel gyakran találkozunk Janusnál8 -, 

hogy nem lehet egy költeménynek egyedüli értékmérője az, hogy antik 
költő vetette papírra. 

Az eddigi elemzések ismeretében nem meglepő, hogy Janus egyik legis
mertebb versében, az Abiens valere jubet sanctos reges, Varadiniben9 -, 
mellyel kapcsolatban Somlyó György épp a közelmúltban utalt Catullus
hatásra10 - szintén ugyanezt a feldolgozási módot, a tudatos imitációt 
találjuk. 

A vers egyes helyeit eddig egyértelműen Martialis-kifejezésekkel roko
nították. Catullus 46. nugája azonban messzemenő hasonlóságot mutat a 
költeménnyel. · 

Az alaphelyzet szimpla hasonlóságánál sokkal érdekesebb az a látásmód
beli rokonság, amely a két versből kielemezhetQ. A két költő tájélményének 
alapvető vonása a megfigyelések frissesége, a természet felé fordulás, a táj 
felfedezése, '.1melyek lehetővé teszik a_plasztikus képekben való ábrázolást. 

A hendecasyllabusi versforma; a szövegegyezések; így a Zephyrus, a 
„volare-volemus", a comites, valamint a két vers negyedik sora: Janus 
Pannonius: „Pulchrum linquere Chrysium jubemur", Catullus: „linquantur 
Phrygii, Catulle, campi" - hangsúlyozzák ezt a párhuzamot. Mindkét 
versből hasonló frisseség, utazásvágy csendül ki, a catullusi sorok: · . 

Lelkem már remeg, úgy akar bolyongni, 
lábam már bizsereg vidám erőben 

(Devecseri Gábor ford.) 

- tökéletesen kifejezik a Janus-vers hangulatát. 

Az antik költő versének felépítése: 

1 - 3. sor: természeti kép, 
4-5. sor: azt a tájat jeleníti meg, amelyet Catullus elhagy, 

6. sor: azt az urbánus, immár mesterséges környezetet festi, 
ahova Catullus indul, 

7 - 8. sor: a költő lelkiállapotának festése, 
9 - 10. sor: a konkrét catullusi tényanyag: búcsúzkodás társaitól 

8 Pl. Ad Paulum, Epigr. I. 361. (TELEKI I. 623.) De amatore librorum veterum, 
Epigr. I. 364. (TELEKI I. 624-25.) 

9 Epigr. II. 5. (TELEKI I. 643-45.) 
10 Kortárs 1972. 3. sz. 
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A Janus-vers első strófája feltűnően összecseng ezzel a felépítéssel: 

1 - 3. sor: természeti kép, 
4. sor: a táj, amelyet Janus elhagy, 
5. sor: ahová érkeznie kell, 
6. sor: a költő lelkiállapotára, türelmetlen „indulhatnékjára" 

utal. 

. A _hasonlóság, mellett lényeges, a hum~nista szell?r:iet kifejező eltérések 
is, reJle~~k, a ~e~ ver~ben. Cat~llus csupan megemlíti a „ragyogó, büszke 
varoso_k ~etezeset, i;iig Jan?snal napy _szerer;et ~ap ,a közvetlen, mesterséges 
emberi kornyezet es kultura emlekemek abrazolasa a második részben. 

A refrénről annyit, hogy valóban nem található meg Martialisnál, Catul
lusnál viszont szerepel, s mint az előbb a 35. catullusi vers és a Janus 
~annoni:iis- Sagundinus-levélváltás összevetésekor bizonyítottam, Janus 
ismerte is a verset. 

Janus Pannonius az Ad Polycarpum11 c. epigrammájában Catullus 9. ver
sét követi. Az alaphelyzet azonos: Janusnál Polycarpus, Catullusnál Vera
nius, a rég nem látott barát hazatérését hozza a hír. Őket köszöntik a költők, 
már előre ízlelgetve a viszontlátás boldogságát. Noha a versihlető szituáció 
messzemenően azonos, s Janus az antik vers szinte minden elemét felhasz
nálja, helyzete, életkörülményei, nosztalgiája mintegy átszínezik a catullusi 
hangot és mondanivalót, s így alakítják saját©san janusivá. 
Cat. 1-4. sor: Catullus üdvözli a számára oly kedves barát hazatértét. 
Janus Pannonius: Az üdvözléshez hozzáteszi az c.rszág nevét, ahonnan a 

barát érkezett (Catullusnál ez a 6. sorban). 
A catullusi szakrális „penates" emlegetése összecseng a 
„gondoskodó isteni akarat" janusi említésével. 

Cat. 5. sor: „Megérkeztél már, itt vagy a városban, hírt hoztak 
rólad, de még nem láttalak" - ezt fejezi ki Catullus 
örömteli felkiáltása. 

Catullusnak tehát a barát szerencsés hazatérése a lényeges. Ezzel szemben 
Janus Pannonius némi nehezteléssel sürgeti Polycarpust: „ha azt a hosszú 
utat sértetlenül megtetted, a hozzám vezető rövidebbtől ne húzódozz! 
Ennek nincs megfelelője a Catullus-versben, de a körülmények elemzése 
megmutatja, hogy miért nincs. Veranius a távoli, barbár provinciából, 
Ibériából tér haza: Catullus kíváncsiságát, egzotikumkedvelését elégíti ki, 
ha mesél majd neki az érdekes vidékekről, furcsa emberekről. Viszont 
Polycarpus - Kosztolányi - a szellemes és művelt Itáliából, egyenesen 
Rómából érkezett a „barbár" Pannóniába. 

Janus számára, akinek „hiányzik az olasz föld, az olaszországi környezet"12 
- létkérdés, hogy ha csak egy pillanatra is, de a humanista Itália légköre 
vegye körül. „A kínálkozó alkalmakat rendesen felhasználta - írta Huszti 
József - , hogy »számkivetését« ... régi olaszországi összeköttetéseinek 

11 Epigr. I. 115. (TELEKI I. 520.) 
12 HUSZTI: Í. m. 210. 
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ébrentartásával . . . enyhítse."13 Ezért sürgeti hát oly türelmetlenül a 
barátot, ezért tolódik a hangsúly - szemben Catullusszal - a vers második 
részében a barát által hozott hírekre. 

Mindkét vers utolsó hat sora, második része azt az · elképzelt helyzetet 
festi, amelyben majd a barát meséli élményeit. Janusnál az általa is jó 
néhányszor megjárt út fáradalmai vezetik majd be a párbeszédet, de a 
lényeg: 

Quis status Ausoniae, quae sint ibi tempora rerum, 
Quas urbes, quales videris ipse viros. 

Catullus érzelmei egyre hevesebben áradnak a versben; Janus sorai szinte 
hidegnek tűnnek az 

... applicansque collum 
iocundum os oculosque suaviabor 

mellett. A Catullus-vers érzelmi csúcspontja az utolsó sor emfatikus 
fel~iáltása: „ki boldogabb és ki vidámabb nálam most~" Janus a pillanat
nyi öri)m perceiben is mostoha helyzetére gondol, nosztalgiája szólal meg: 
az őszinte örömbe kesernyés kételkedés vegyül: „ ... ha nem téveszti meg · 
vágyakozó lelkem a remény lobogása." 

Aránylag kevés esetben mutatható ki egy-egy Janus vers egészéről a 
catullusi inspiráció, sokkal gyakoribb a sor-, illetve a kifejezés-összecsengés. 
A következőkben megvizsgáljuk azokat a párhuzamos helyeket, amelyek 
tanulságosak a Catallus-hatást illetően. 

Az Ad Antonium Mariam, de coniuge ducenda14 c. elégiában található 
„mollis Arabs" kifejezés (Cat. 11. 5) és a „bella puella loco" (Cat. 69. 8), 
valamint az Ad Galeottum N arniensem15 c. elégia „si me plus oculis diligit 
ipse suis" sora (Cat. 3. 5; 14. 1; 82. 2; 104. 2) arra enged következtetni, hogy 
Janus hosszabb lírai verseiben is felhasználja az epigrammákból átvett 
kifejezéseket. 

Érdekes tanulságok vonhatók le a Martialis - Catullus-átvételek viszonyá
nak tanulmányozása során. Rögtön a Martialisnak címzett epigrammában16 

t öbb olyan Catullus-helyet találunk, amelyek egyáltalán nem szerepelnek 
Martialisnál: „Nugarum simul et facetiarum" (Cat. 12. 7), „senis silentiosi" 
(Cat. 5. 2 mintájára?). 

Ha figyelembe vesszük, hogy Martialis mintegy tíz helyen említi Catullus 
nevét, hogy több epigrammát címez hozzá, sőt, az egyikben kijelenti, hogy 
az elődök közül egyedül Catullust állítja maga elé, hogy számtalan kifejezést 
átvesz Catullustól - ez nem is tűnik olyan meglepőnek: Janus így utal a 
közös ihletőre. 

Az Ad Paulum17 c. Janus-epigramma „cana aetas" kifejezése egybecseng 
a catullusi 95. „cana saecula"-val. Nem a Martialisnál is meglévő (VIII. 80. 2) 

la Uo. 
14 Eleg. II. 12. (TELEKI I. 420.) 
15 Eleg. II. 4. (TELEKI I. 373.) 
16 I. m. 294. 
17 Epigr. I. 361. (TELEKI I. 623.) 
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kifejezést ele;re~ti ~el a ~ölt~, hiszen Mar~ialisnál ez az időkifejezés a császár 
halhatatl!1'n~a9at, h1;deti, _rmg Catullusnal a költői halhatatlanság soha el 
ne~ eny~szese~ er~ekelteti. Ebben az esetben a közvetlen szövegkörnyezet 
tanuskodik az ,atve~el eredetéről. A szövegkörnyezet bizonyítja azt is, hogy 
Janus nem nyult vissza következetesen az „édes hangú költő" életművéhez. 
Az Ad Lazarum18 felépítése inkább a Martialis I. 67 és a III. 63 mellett tanús
kodik, min,~ a .c~tal~us 112 J:?e~lett. Ugyanígy a Librum suum alloquitur19 
„scombros -a is mkabb Mart1ahs IV. 86. 8. sorából való átvétel semmint 
Catullus 95. 8. sorából. ' 
A~ átvett helyek .tanúsítjá~, h~gy Ja~u~ i~merte ~z egész catullusi gyűj

te~enyt, a catul~u~~ .versfaJtak mmdegy1kebol vesz at: s nemcsak epigram
ma1ba, hanem eleg1a1ba, hosszabb verseibe is beépíti ezeket. 

A .~atullu~-~an?s összefüggéseket megvizsgálva önkéntelenül felötlik 
bennunk a kerdes: lattak-e kapcsolatot a két költő között a kortársak illetve 
látnak-e a modern filológusok, irodalomtörténészek? ' 

Strozza írja J anusnak címzett költeményében: 

His comes accedit Calvus, mollisque Catullus 
Atque Anser, flammas qui cecinere suas2o 

:eleki !l'~artialis-hatás mellett Catullust említi : „ea omnia, quae de amoríbus 
1mpudims in Iuvenilibus Iani lusibus referentur non a Marcello Italice 
primum scrip~a ~t 3: Iano Latine pronunciata, s~d ipsius Iani propria, ab 
ipso ;poeta ad im1tat10nem Catulli, maximaque Martialis, quem in deliciis 
habmsse constat ... "21 
Adrianus Wolphardus emlékversében szintén hivatkozik Catullusra: 

Quum caedant pluteum tuae sorores 
natae sintque Cleanthis ad lucernas 
Guarino duce, quem tulit Catulli 
vates patria, maximique Plini.22 

A ~egismerte.bb, legtöb_bet i~ézett kijelentés Magyi Sebestyéntől származik: 
„S~ elegos ems leges, mgemosum vatem mellitumque Tibullum credas. Si 
ep1grammata: non Catullum amplius desiderabis. "23 

A századunkbeli filológiai kutatások Zalai János könyvecskéjével kez
dőili;1ek.24 Zalai szorgalmas munkával mintegy 3500 kifejezést eredeztet. 
A tulnyomó részben Vergilius-, Ovidius-kifejezésekkel szemben Catullust 
mi?dössze ~ét h~ly képviseli. Fényt derít a minimális egyezés kimutatásának 
okara Zalai egyik módszertani megjegyzése: „Fősúlyt fektettem azokra az 

18 Epigr. I. 356. (TELEKI I. 621.) 
l9 Epigr. I. 38. (TELEKI I. 4 75.) 

40~~)Titi Vespasiani Strozzae ad Ianum Pannonium responsio, Eleg. II. 9. (TELEKI I. 

21 TELEKI II. 209. 
22 TELEKI II. 249. 
23 TELEKI II. 254. 
24 Janus Pannonius mint utánzó. Fogaras . 1905. 
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írókra, akikhez Janus a legközelebb állott, akiket legelőször tanulmányozott, 
mint Vergiliusra, Ovidiusra, Martialisra."25 

Zalai tehát eleve előítélettel közeledik a janusi életműhöz: nem költőnk 
kifejezéseit keresi vissza az antik irodalomban, hanem „beállítódva" 
Vergilius, Ovidius, Martialis stb. kifejezéseire, ezeket rokonít ja az elemzett 
szerkezetekkel. 

Lényegében a modern hatáskutatás ma is itt tart: vagy tudomást · sem 
vesznek Catullus hatásáról (Pais Dezső,26 Hegedüs István27), vagy bizonyító 
adatok nélkül, odavetett megjegyzésekben, feltételezik Catullus ismeretét 
(Fógel József,28 vagy jóval előbb Fraknói Vilmos29), esetleg, mint H uszti 
József teszi, alkalmi tartalompárhuzamokat mutatnak ki : („Feltételezhető, 
hogy erotikus epigrammáira hat ott Catullus is . . . A szegénységről írt 
Catullus is .. . Epithalamiumot írt Sapphótól kezdve Catulluson keresztül 
Venantius Fortunatusig . . . igen sok költő . " ) 

Napjaink Janus-kutatása sem megy túl a Janus-Catullus-, illetve a 
Janus - antik költők-kapcsolat puszta emlegetésénél, pedig valószínűen 
érdekes eredményekhez vezethetnek az új elvek szerint végzett összehason
lító filológusi munkálatok. Ha ugyanis nem azért keressük vissza a Janus
helyeket az ókor költőinél, hogy ezzel mintegy J anus másodlagosságát, 
utánzó voltát bizonyítsuk, hanem hogy a janusi verseket jobban megértsük, 
a homályos pontokat megvilágítsuk, hogy így, áttételesen, közelebb jussunk 
Janus világához - sikeresen elkerültük a pozitivizmus buktatóit. 

E gondolat előtérbe helyezésével lehet, sőt kell felmérni Ovidius, Vergilius, 
Martialis, Catullus hatását, s ehhez a munkához szeretném, ha szerény pró
bálkozásom is hozzájárulna. 

2& Uo. 
20 Janus Pannonius E:ranemusa és a lat in klasszikusok. EPhK 1910. 760-76. 
27 Janus Pannonius költeményei. Ford. Hegedüs István. 1938. 1. Jegyzet. 
28 Magyar költő magyarul. 1934. Bev. FóGEL JÓZSEF. 
29 Vitéz János eszt ergomi érsek élete. Bp. 1879. 134. 

405 



„ 

RITOÓK ZSIGMOND 

JANUS PANNONIUS GÖRÖG VERSFORDÍTÁSAI 

Bármennyire vonakodva szánta rá magát Janus P annonius saját állítása 
szerint - legalábbis eleinte - görög próza fordítására,1 később prózafordí
tásai esetében sincs nyoma rábeszélésnek vagy éppen kényszernek, vers
fordításai egyikéről-másikáról pedig maga állítja, hogy saját elhatározásából, 
a saját gyönyörűségére alkotta meg. Így, mint nagy költőinknél általában, 
a műfordítás Janus Pannonius esetében is szerves része az egész költői élet
mi.í.nek. Fordítói munkásságát teljes mélységében csak életműve egészével 
összefüggésben, annak részeként lehet értékelni. Erre a feladatra már csak a 
megbízható kritikai kiadás hiányában sem vállalkozhatunk, s így mindössze 
a fordításokkal kapcsolatos legfontosabb kérdések felvetésére kell szorít
koznunk. 

Janus ránk maradt prózai fordításaival, Plutarkhosz és Démoszthenész mű
veinek latinra való átültetésével külön tanulmányban behatóan foglalko
zott Juhász László,2 Huszti József a kor fordításirodalmának egyéb ter
mékeihez viszonyítva értékelte Janus ez irányú tevékenységét (ő is csak a 
prózai fordításokat véve tekintetbe),3 s Janus elveszett Plótinosz-fordít ásá
val kapcsolatban arra is rámutatott, hogy J anusnak nemcsak görögül kellett 
igen jól tudnia, ha Plótinosz latinul való megszólaltatására vállalkozott, 
hanem járatosnak kellett lennie a filozófiában is.4 Janus versfordításaival az 
eddigi kutatás - létezésük regisztrálásán és keletkezésük hozzávetőleges 
idejének megállapításán túl - szinte alig foglalkozott. Indokoltnak lát szik 
tehát, ha figyelmünket most éppen erre az elhanyagolt területre irányítjuk. 

Fordítói tevékenységének kezdete tanulóéveire nyúlik vissza. Bat t ista 
Guarinónak Bertuccióhoz intézett levelében olvasunk arról, hogy Janus 
egyetlen évi tanulás után oly sokra vitte a görögben, „ut Graeca volumina in 
Latinum converteret et de Graecorum Latinorumque poetarum excellentia 
velut certissimus et aequissimus arbiter iudicaret. Quod cum se assecutum 
intelligeret, exercitationis gratia animum ad scribendum appulit, infinit aque 

1 Janus műveit a következőképpen idé~em: a költeményeket a TELEKI-féle kiadás 
könyvbeosztása és számozása szerint, ill. ABEL J.: Adalékok a humanismus tör t éneté· 
hez Magyarországon (Bp. 1880) lapszámai szerint, a prózai műveket, melyeket a 
TELEKI-kiadás második kötete tartalmaz, TELEKI II. és lapszám m egjelöléssel. -
Janusnak a szövegben hivatkozott kijelentése a Marcus Aureliushoz írt ajánlólevél
ben (1456): TELEKI II. 70. 

2 JUHÁSZ LÁSZLÓ azt is kétségtelenné tette, hogy a Koszorúról mondott Démosz
thenész-beszéd fordítása nem J anustól való: De Iano Pannonio interprete Graecorum. 
Szeged 1928. 36- 38. 

3 HuszTI J.: Janus Pannonius. Pécs 1931. 155-61, 252-54. 
4 HUSZTI: i. m. 237- 38. 

407 



paucis annis carmina edidit.' '5 E szavakkal összhangban van Sam bucusnak az 
az ugyancsak ismert közlése, mely szerint ő Veronában a maga szemével látta 
két Plutarkhosz-életrajznak Janustól való fordítását, s bennük Guarino 
javításait.6 Az ifjú Guarino szavaiból azonban a fordítások tényén kívül 
egyéb is kiderül. Először is az, hogy Janus fordítói tevékenysége időben 
megelőzte önálló alkotásait. Kiderül, másodszor, az is, hogy Janus kitűnő 
megítélője volt görög és latin költők kiválóságának, vagyis kitűnően fel
ismerte azokat az eszközöket, amelyekkel azok hatást értek el. Tudatára éb
redvén annak, hogy ezeket az eszközöket milyen jól ismeri és felismeri, 
fogott bele abba, hogy ezeket az eszközöket maga is használja, önállóan 
alkosson. Ha az ifjabb Guarino szavait úgy értelmezzük, hogy a fordítás is 
közrejátszott a művészi hatáseszközök meg- és felismerésében (márpedig 
ezt olyan finom fülű mester mellett, mint az idősebb Guarino volt, bízvást 
feltehetjük), úgy arra kell következtetnünk, hogy a fordításban elért sikerek 
is hozzájárultak ahhoz, hogy benne a költő felszabaduljon. Tekintve, hogy 
a volumina éppen úgy jelenthet költői, mint prózai műveket,7 már ebben a 
korai időben is feltehetünk versfordításokat, s tekintve, hogy Guarino 
panegirikus jellegű levele kétségtelenül túlzó szavakat használ, nem szük
ség okvetlenül csupa nagy terjedelmű műre gondolnunk. Így ebből talán 
arra is következtethetünk, hogy epigrammafordításai is, legalább részben, 
ferrarai éveinek elejére esnek, s mintegy költői előgyakorlatot jelentettek a 
maga műveihez. Látni fogjuk még, hogy ez az útkeresés, éppen a hatás
eszközökkel való - nem mindig szerencsés - kísérletezés az epigramma
fordí tásokban bizonyos mértékig érezhető is. - Mindettől függetlenül: 
Minthogy epigrammáinak egy jelentős része a ferrarai évekből való, minden 
bizonnyal igaza van Husztinak, mikor Janus görög epigrammafordításait 
- legalább javarészt - erre a korra keltezi.8 Ugyancsak erre az időre vagy 
a padovai évekre teszi a homéroszi Múzsa-himnusz latin fordítását, 9 míg 
Janus harmadik versfordítói munkája, az Iliasz-részlet szerinte az itáliai 
követjárás utáni időből való.1 0 

s ÁBEL: Adalékok 207, vö. HuszTI: i. m. 155 is. 
s Sambucus 1569. évi kiadásának előszavában, III. 1. 
1 Pl. Hor. Ep. 2. l. 26; Ov. Trist. 3. 14. 19 skk. 
s HuszTI: i. m. 154, vö. 46 is. HORVÁTH J. [Acta Litter. Rung. 14 (1972) 258 - 59] 

későbbre, részben a magyarországi időre teszi e fordítások keletkezését. A kérdés to
vábbi vizsgálatot igényel. 

9 HUSZTI: i. m. 133, 152. 
10 HuszTI (i. m. 250) közvetlen a követjárás utáni időkre gondol, JUHÁSZ L. (i. m. 4) 

1460-ra, azon az alapon, hogy Janus Plutarkhosz „Apophthegmata"-jának Mátyás
hoz intézett ajánlásában, mely 1467-ben ~elt, arról beszél, hogy hét évi szünet után 
tér vissza a görög tanulmányokhoz (vö. ABEL: Adalékok 31). Huszti ezzel szemben 
arra hívja fel a figyelmet, hogy Janus Galeottóhoz írt egyik levelében, melyet tartalmi 
okokból csak 1465 végére keltezhetünk, más megkezdett fordításokról beszél (HUSZTI: 
i. m. 389. l. 46. j ., TELEKI II. 99), s ezért a hétéves időközt 1458 és 1465 közé teszi. 
Emellett szólhat még két dolog. Az Iliasz-fordításhoz írt kísérő levelében Janus arról 
beszél, hogy a kezébe került egy Homérosz-fordításnak néhány könyve, s ez indította 
őt a fordítás elkészítésére (TELEKI II. 74-75). Az 1460-ra való keltezés mellett azt 
kellene feltennünk, hogy ez Magyarországon történt, ami valószínűtlenebbnek látszik, 
mint az a feltevés, hogy Janus követjárása során, Rómában látta a kérdéses fordítást. 
Másfelől kétségtelen tény, hogy Janus követjárása során Plótinoszt fordított (HuszTI: 
i. m. 237-38), ami szintén ellene mond a hétéves időszak Juhász-féle elhelyezésének. 
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Mielőtt a fordítások taglalásába kezdenénk, az epigrammákkal kapcsola
tosan egy kérdést kell tisztáznunk. A Teleki használta bécsi kézirat (Cod. 
Vindob. Lat. 3274) csupán egyetlen epigramma (I. 144) címében jelzi, 
hogy az görögből való fordítás , ahol t i. a cím után kiteszi: „ex Nicandro". 
Ezenkívül három esetben jelzi lapszéli jegyzet, hogy a költemény fordítás 
görögből, 11 de hogy e bejegyzések egykorú vagy későbbi kéztől valók, 
mikrofilm alapján nem lehet eldönteni. Teleki e lapszéli jegyzetekről nem 
tesz említést. Sambucus, aki - mint Juhász László rámutatott12 - más 
kéziratból dolgozott, négy epigrammát jelez görögből fordítottnak,13 a 
bécsi kéziratban nikandroszinak jelzett epigramma nála nem szerepel. 

A Teleki-féle kiadás e nikandroszinak mondott költeményen kívül 30 
epigrammát jelöl mint görögből való fordítást, ebből t izenkilencnek görög 
eredetijét is megtaláltaazAnthologia Planudeában, ezt fel is tünteti. A többi 

Van azonban olyan adatunk is, mely a Huszti javallotta elhelyezésnek is ellene mond. 
Janus ti. egy 1462-ben kelt levelében sürgeti Galeottót, hogy küldje vissza neki egye
bek közt a nála levő Homérosz-kommen tárt (TELEKI II. 91 ), vagyis ebben az időben 
is foglalkozott görög irodalommal, éppen Homérosszal is (H USZTI maga is mondja 
hogy e levél Homérosz-idézetei Homérosz friss olvasásáról tanúskodnak: i. m. 251)'. 
Ezek szerint nem tudunk olyan időszakról, m elyre a „septennalis intermissio Grae
carum litterarum" teljesen találna. Azt kell tthát feltennünk, hogy ez a félbeszakít ás 
csak nagyon viszonylagos lehet, vagy egyszerűen, hogy része annak az ugyancsak túl
zóan . szerénykedő állításnak,, mely szerint Janus amúgy is sovány görög ismeret eit 
ezalatt teljesen elvesztette (ABEL: Adalékok 31), ami nyilvánvalóan nem igaz. Min
denesetre Janusnak ezt a kijelentését keltez€s alapjául felhasználni nem lehet. A Se
villai Kódex szövegeinek közzététele óta aligha cáfolható, hogy a fordítás 1460-ban 
kelt: HORVÁTH J., I t K 78 (1974) 603-04. 

11 I. 157: „E greco"; I. 161: „Versum e Greco"; I. 166: „e graeco" (ez utóbbi eset
ben a mikrofilm alapján is szint e bizonyosra vehető, hogy későbbi kéz bejegyzése). 
A megjegyzéseknek különösebb jelentősége annyiban nincs, hogy mindhárom költe
ménynek ismerjük a görög eredetijét. 

12 L. JUHÁSZ: Quaestiones criticae de epigrammatibus Iani Pannonü. Roma 1929. 
5-8. Juhász érvelése meggyőzőnek látszik, de a kérdés bizonyos szempontból mégis 
alaposabb vizsgálatot igényel. A bécsi kézirat kezdőbetűi elég hanyagul vannak be
írva. Csak a fordításokból néhány példa: I. 149: Duxerat helyett eredetileg Auxerat; 
I. 151: Hector helyett Rector (nincs is javítva, a Hector alak a görög szöveg alapján 
kétségtelen); I. 157: Palponum helyett eredetileg Calponum; I. 164; Ihure ( !) későb
binek látszó kéz tett a hosszú I fölé keresztbe egy halvány vonást (Thure) stb. A javí
tatlan Rector Hector helyett és a valószínűleg későbbi javítású Iure a Ture helyett 
Sambucusban is m egtalálható. K érdés, hogy a közös hiba Sambucus és a bécsi kéz
irat közös előzményére megy vissza, vagy a hiba a bécsi kézirat hanyag kezdőbetű
írójának köszönhető, s Sambucus mégis ebből a kéziratból merített. Ez a kérdés e 
néhány eset alapján nem dönthető el, a végső szót majd csak az összes k ézirat (és 
korai kiadás) kollacionálása alapján elkészülő stemma mondhatja ki. 

is I. 25, 30, 34, 164. A jelzés két esetben (I. 25, 34): „De Graeco", a másik két eset
ben „e Graeco" (30), ill. „ex Graeco" (164). A jelentés kétségtelenül azonos, mert bár 
a fordítást jelölő igék mellett az „ex" („e") a használatosabb, de a „de" is előfordul 
(Cic. Finib. 1. 2. 6), maga Janus is ezt használja egy helyen (Epigr. II. 7. 3). Fel
vethető Sambucus megbízhatóságának kérdése: nem lehetséges-e, hogy minden kéz
irati alap nélkül, csak találgatás alapján jelzett fordításnak egyes darabokat. A Sam
bucus használta kézirat lemmái csaknem minden esetben rövidebbek, mint a bécsi 
kéziratéi, noha tartalmilag azonosak. Ebből tehát inkább arra lehet következtetni, 
hogy Sambucus forrása (vagy maga Sambucus) rövidebbre fogalmazta előzménye 
címeit, semmint hogy betoldott volna valamit. Így a fordításjelzések esetében is 
kézirati alapot tételezhetünk fel. 
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esetben nem ad lelőhelyet. E 19 epigrammán kívül a Teh:ikitől fordí~~snak 
jelzettek közül még egynek (I. 27) sikerült megtal~lnom görög eredetIJét a~ 
Anthologia Planudeában, az I. 100 esetében pedig ugyanott egy hasonlo 
gondolatot - de rövidebben - kifejező epigrammára ak~dtar:i. Ez 21 
epigramma,14 a nikandroszival együtt (melyre a~onban m~g v1ss~~ kell 
térnünk) 22. Ezek közt van e~y,, mely azonos a Sambucust~l for~t~nak 
mondott négy epigramma egy1kevel (I. 164), a Sambucustol ford!,ta~?~k 
jelzett további három epigrammával együ~t (melyekne~ megfele_~o gorog 
verset azonban nem ismerünk) összesen tehat 25 olyan koltemenyunk v:an, 
melynek görög eredetije,m~g;~n, vagy (é~) ~or~tás __ vo}tát ,valamely ~ézirat 
vagy codicis instar kiadas allít3a. A Telek1-k1adas tortenetenek nem ismere
tében de a Teleki használta kézirat és nyomtatott kiadványok átvizsgálása 
után ~em tudom, hogy mire alapozta a kiadó a többi költeményt illetően 
a maga véleményét.15 , . 
Elsőnek a nikandroszi epigrammát kell tárgyalnunk, mert ez a tovabb1ak 

szempontjából is tanulságos. A költemény címe a bécsi ~é~iratban és e~nek 
alapján Telekinél: Cur aetatem exuant serpentes cum senio intereant lwm_ines. 
Ex Nicandro. A történet csakugyan megtalálható Nikandrosznál, a Thériaká
ban (343 - 58). A költő a görögül dipsasnak nevezett mérgeskígyóról sz?l, s 
annak magyarázatául, hogy miért t~mad ez az egyébk~nt vesze~el:nes al~at 
meglehetős lomhán, mondj_a el a m~set. ~a ~z?nban a m~andros,~1 01korn;v~s, 
ritka szavakban és kennmg-szeru meg3elolesekben bovelkedo. elbesz~les_t 
összevetjük Janus ezövegévd, a különbi;:éget feltűnőnek f?g3uk talalni. 
Janusnál szó sincs a Prométheuszra való utalásról (hogy ti. az emberek 
azért kapták meg Zeustól az ifjúságot, mert feljelentették Prométheusz 

14 A görög megfelelőt nem az Anthologia Planude~, hanem a - Pla~udea anysgá':'a,l 
kiegészített - Palatina (a továbbii:kban: AP) alapján adom mPg, mivel ma eszermt 
szokás idézni. Az említett 21 epigramma tehát a. következő (~l~l az eI?igramma -~~~
száma a TELEKI-kiadásban, utána a görög eredeti lelőhelye, vegul záróielben a gorog 
szerzője, ami Janusnál soha sincs mega~va): I.. 24.= AP 10. 79 (Palladasz); I. 27 = 
AP 11. 369 (Julianus Antecessor; Teleki nem Jelzi a lelőhelyet); I. 14~ = AP J6. 5 
(Alkaiosz; csak a Planudea anyagában); I. 150 = AP 9. ?36 (B~s~us Lollms); I. 151 = 
AP 9. 387 (Hadrianus vagy Germamcus; az Anthologia Latmaban, 109, olvasható 
Germanicus latin fordítása); I. J57=AP 9. 394 (Palladas~); I. 1?8 = AP 10. 58 
(Palladasz); I. 160 = AP 9. 47 (ismeretlentől; vö. AP 9. 172, ill. 134 is); I. 161 = ~p 
9. 47 (ismeretlentől); I. 162 = AP 9. 15 (ism.eretlentől); I. 163 = AP LO . ~9 (Lulna
nosz); I. 164 = AP 9. 179 (LPónidasz Tarantmosz); I .. 165 = AP l~. l~ (Zeno~otosz, 
csak a Planudea anyagában); I. 166 = AP 10. 30 (Lukianosz, Ausomus is ~eforditotta: 
Ep. 16); I. 171 = AP 9. 576 (Nikarkhosz); I. 172 = AP 9. 577 (Ptol?ma10s~);,I. 175 
= AP 9. 154 (Agathiasz Szkholasztikosz); I. 268 = AP 7. 229 (Dioszkondesz); I. 
292 = AP 9. 126 (ismeretlentől; az eredeti két hexameter); I. 301 = _AP 9. 526 (Al
pheiosz Mitülénaiosz; vö. AP 9. 518 is); I. 100: vö. AP 9. 402 (Hadrianus; ugyanaz 
a gondolat, de ~gyetlen hexame~erben). . , . · . , .. , . . 

15 Sajnos az Abeltől kollacionalt vatikám k?ziratot illetően Abel kozles~~ alapján 
e tekintetben nem lehet tisztán látni. A 300. epigra~ával kapcso~atban .a kovet~e~ő
ket jegyzi meg: ;,hogy honnan vannak az illető epigrammok. ford~tva, nm_csen kiteve 
a kéziratban" (ABEL: Adalékok 18). Hogy azonban ez melyik epigrammak~a vonat
kozik (a 300.-ra és a 301.-re, melye~ T~leki _szintén fordít~,nak jelez, ~ ~z azt iel?ntené, 
hogy a többi esetben mikor Teleki kiteszi az „e Graeco -t, az a keziratban is meg
található, vagy általában, egyetlen esetben.sincs:; k~ziratba~ kitéve, hogy„val~mely;ik 
epigramma fordítás vol.na) - nem derül ki. Ettol fuggetlenul az azóta elokerult kez
irati anyag is hozhat ÚJ adatokat. 
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tűzrablását}, nincs szó a kígyó lomha támadásáról, nem is szólva a Nikand
roszénál sokkal egyszerűbb nyelvezetről. Feltűnő viszont a janusi szöveg 
hasonlósága a Nikandrosz-helyhez adott egyik scholionnal, mellyel néhol 
majdnem szó szerint egyezik, s mely maga sincs minden mozzanatában 
összhangban a nikandroszi elbeszéléssel.16 A scholion szövege nem beszél 
Prométheuszról, jutalomról, csak egyszerűen az emberek kérdéséről, Ni
kandrosznál a szamár vízkérése áll előtérben, a scholionban és Janusnál a 
kígyó tilalma és feltétele, s végül van egy mondat, mely kissé szokatlan 
kifejezésével (az öregség levetéséről) a janusi epigramma címének hasonló 
feltűnő kifejezésére („aetatem exuant") emlékeztet. Tekintettel arra, hogy 
Nikandrosznak scholionokat tartalmazó kézirata nem egy van, elképzel
hető, hogy Janus a scholion görög prózai szövegéből csinált latin epigram
mát, amikor azután tovább menve találgathat3uk, hogy maga nevezte-e 
nikandroszi eredetűnek művét, vagy műveinek kiadója, aki esetleg csak 
emlékezve arra, hogy a történet Nikandrosznál is előfordul, jelölte meg így 
a forrást anélkül, hogy azzal összevetette volna Janus szövegét.17 Ha azon
ban az eredetmegjelölés nem Janustól való, az is elképzelhető, tekintett: ! 
az elbeszélés régi és népszerű voltára, 18 hogy egy epigramma is készült a 
tárgyról, melyet a kiadó nem ismert. 

Mindenesetre ez az eset arra figyelmeztet, hogy a görögből fordítottnak 
jelzett költemények esetében óvatosaknak kell lennünk, s számolnunk kell 

16 Célszerűnek látszik a görög szövegeket itt teljes terjedelmükben magyarul is 
idézni (a Nikandrosz-szöveget is prózában, de a sorbeosztást megjelölve). Nikandrosz, 
Thériaka 343-58: „Egy régi történet jár az ifjú emberek közt,/ hogy mikor az eget 
elfoglalta Kronosz legidősebb vére/ szétosztva testvéreinek külön a kitűnő méltóságo
kat/ hozzáértéssel, az ifjúságot adta ajándékul az egynapélőknek, /megtisztelve őket. 
Ugyanis a tűz elrablóját szapulták/ az esztelenek, mert az oktalanság bajától nem 
voltak mentek . / Mert lustán és elfáradva rábízták a fehérnyakúra [szamár]/ az aján
dékot. Ez pedig egy üregben megpillantva egy magát vonszoló/ pusztító állatot, 
könyörgött, hogy szabadítsa meg a gonosz csapástól,/ farkát csóválva; az meg a ter
het, amelyet amaz a hátára felvett,/ kérte ajándékba az ostobától. Ez nem utasította 
el a kérést./ Ezért régi bőrét mindig leveti a magát vonszoló/ csúszómászó, a halandó
kat pedig a keserves öregség szorongatja./ Az ordító [szamár] tikkadt nyavalyáját 
a pusztító állat/ vette át, és erőtlenebb sebekkel nyilaz." - Ugyanez a történet az 
e~yik ,sc~olion. elbeszélésében: „~z i:m1beri:k --;- azt mondja [ti. a költő] ;---- egyszer 
megkertek az isteneket, hogy adianak nekik fiatalságot, hogy sose öregedienek meg. 
Mikor m egkapták, mondja, odaadták egy szamárnak, hogy vigye. Ezt elfogta a szom
júság, s így jutott egy olyan helyre, ahol víz volt, amelyre azonban egy kígyó vigyá
zott. Mikor pedig, mondja, a szamár inni kart, a kígyó megtiltotta, e szavakkal: Ha 
nekem adod, amit viszel, megengedem, hogy igyál. A szamár, mert a szomjúság 
nagyon elfogta, odaadta neki, amit vitt, azaz az ifjúságot. Ettől fogva a kígyók le
vetik az öregséget, az embereket viszont gyötri az. Mármost a kígyó megkapva a 
szamártól az istenek ajándékát, lustább a menésre és a harapásra, de átvette a szamár 
szomjúságát is. Ezért azokban, akiket megharap, szomjúságot is kelt." - A scholio
nokban olvasható másik változat közelebb áll a nikandroszi elbeszéléshez, de az örea-
ség levetésének kifejezése ott is megtalálható. 0 

17 Emellett szólhat esetleg, hogy a hely nevezetes pontja a nikandroszi műnek, mert 
a 345-53. sor akrosztichonja Nikandrosz nevét adja ki. 

18 Ailianosz, aki szintén elmeséli a történetet (Hist. An. 6. 51), említi befejezésül, 
hogy kik mondták azt el: „Szophoklész, a tragédiaíró, Deinolokhosz, Epikharmosz 
ellenfele, a rhégioni Ibükosz, Arisztiasz és Apollónophanész komédiaírók". A történet 
tehát már az V. sz. elején ismeretes kellett hogy legyen. 
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azzal a lehetőséggel, hogy Janus esetleg görög prózát fordított latin epigram
mává. Két olyan költemény van, ahol ez a lehetőség fennáll. Az egyik az 
öregasszonytól kigúnyolt Th~lészról'. a n~ási~ a Phrün±~ől sz? ló eJ?igr~mma; 19 

A Thalész-epigrammanak eleg közeli proza1 megfelelo1e talalhato D10genesz 
Laertiosz Thalész-életrajzában, valamivel távolabbi Platón Theaitétoszá
ban.20 Ami a Phrüné-epigrammát illeti, ott ilyen közeli megfelelőt nei;n is
merünk (nem elbeszélésről lévén szó, nem is nagyon várhatunk), de a tenyt, 
hogy Phrüné, a híres hetaira felaján~otta, hogy -is~,ét fallal öve~t,eti T~éb~t, 
Athénaiosz is említi.21 Elképzelheto, hogy ezekbol az elbeszelesekbol, ill. 
ebből az adatból kerekített epigrammákat, de megint csak nem utasíthatjuk 
el elev<J azt a lehetőséget sem, hogy Janus csakugyan - számunkra már 
elveszett. -- görög költeményeket fordított latinra. Mindenes~_tr~ f~lt~nő, 
hogy a következő janusi epigramma (I. 31) ~gy~ncsak a ,P,hrune tem13:ról 
szól de az sem a kéziratban, sem Sambacusnal mncs fordítasnak nevezve. 
Ism~rve Janusnak (de már a görög epigrammaíróknak is) azt a gyakorlatát, 
hogy azonos témát több epigrammában is vari~lna~, ép~úgy go~dolhat~nk 
arra, hogy Janus a prózáLan olvasott adatbol ket, ep1gram~at formalt, 
mint arra, hogy egy görög epigrammát előbb lefordított, ,azutan szabadon 
variált, sőt arra is, hogy két görög változatot fordítot~, s igy tehát az I. 31 
is fordítás volna. Görög szöveg nemlétében azonban mmdez csak talá~gatás. 

Némileg más a helyzet a 34. epigra_mm~ esetében. Sambucus ezt is „De 
Graeco" -nak címzi, görög szövegünk itt smcs.22 Ez esetben azonban nehe
zebb prózai szöveget feltételeznünk, mert e k~s érzelmes hel1"zet- é~ hangulat,: 
kép bajosan képzelhető el prózában (legfel1ebb valamelyik regenyszere~lo 
sóhaja adhatott ehhez alapot). Tekintve, hogy hasonló görög ;ersek~t is
merünk az Anthologiából,23 vagy azt tehetjük fel, hogy volt meg egy; ilyen 
stílusú számunkra azonban ismeretlen epigramma, s Janus ezt fordította, 
vagy a~t, hogy az ismert epigrammák alapján maga írt egy új változatot -
tágabb értelemben ez is „görögből" volna. 

Hátra vannak még azok az epigrammák, összesen 6, melyeket csak a 
Teleki-féle kiadás mond fordításnak. Ezek között van 3 olyan, mely más, 
csakugyan görögből fordított epigrammák változatának vagy rokonának 

19 I 25 címe a bécsi kéziratban: De Thalete ab anu irriso", Sambucusnál egysze
rűen ,;De Graeco"; I. 30: „De P~e, a qua Thebae restitutae fuerunt", Sambucus
nál · De restitutis Thebis e Graeco". 

20 Í>iog. Laert. 1. 34: „Azt mon?ják~ hogy m~~zben egy öreg~szony .a. házából 
kivezette, hogy a csillagokat megf1gyelJe, egy godorbe e,sett, s ~or. felJaJdult, az 
öregasszony ezt mondta· Te Thalész aki azt nem vagy kepes látm, ami a lábad előtt 
van, azt képzeled, hogy ~egismerhet~d azt, ami az égen van?"-. Plat. Th,eait. 1 ?4a: 

Azt mondják, hogy egy talpraesett és szellemes thrák szolgáló, mikor Thalesz a csilla
gokat vizsgálva és felfelé néz_ve egy gödörb_e esett, azzi;il csűf?l~a, h~pY azt szeretné 
tudni, mi van az égen, de ami előtte, a lábamál v~, ne~ ".'eszi eszre. . „ „ 

21 Ath. 13. 59ld: „Phrüné nagyon gazdag volt, es azt igerte, hogy fallal veszi korül 
Thébát ha a thébaiak feliratot készítnek ezzel a szöveggel: Alexandros lerombolta, 
de Phrlmé, a hetaira felépítette. Így mondja el Kallisztratosz a hetairákról szóló 
művében." , , , 

22 A bécsi kéziratban az előző költemény vegere van irva, attól egy vonallal elválaszt-
va, g a lapszélen meg is jegyezve, hogy két költemény van összekeverve. 

23 Pl. AP 9. 313, 314, 315. 
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tekínthető, amikor is megint vagy egy számunkra már ismeretlen görög 
költőt, vagy Janust tartjuk az ismert t émára szerzett változat szerzőjének.24 

A további három epigramma közül legfeljebb egy az, melynek esetében 
tárgyi meggondolásokból esetleg görög eredetire gondolhatnánk, ez a 
Bizáncról szóló I. 287. A költemény ti. Nagy Constantinust csak Flaviusként 
említi, s minthogy ez a név a középkorban aligha lehetett köztudott, a késő 
ókorban viszont annyira közismer t volt, hogy rangjelzőként használták , 
valószínűbb, hogy a vers is késő ókori és csakugyan görög eredetű, - de az 
sincs kizárva, hogy tájékozottságának a csillogtatására egy humanista ír 
ilyesmit.25 Az Epigr. I. 26 esetében semmi sem mutatja, hogy az görögből 
való fordítás volna, az I. 334 esetében pedig inkább arra kell gyanakodnunk, 
hogy Janus latin szöveg alapján formált latin epigrammát. Ha ti. Janus 
szövegét összevetjük Horatius Ars Poeticájának egy nevezetes helyével, első 
tekintetre szembeötlik nemcsak a tartalmi, hanem a kifejezésekig menő 
hasonlóság.26 A tartalmi egyezés annál súlyosabban esik latba, mert a Hora
tius adta fejlődésrajzot - Theszpisz csak a műfajt találta ki, de még borsep
rővel kenekedett, az álarc és a jelmez feltalálója Aiszkhülosz - meg a máig 
sem megmagyarázott Theszpisz-kordét sehol máshol nem találjuk említve: 
Horatius görög forrása ismeretlen.27 Annál jelentősebb volna, természetesen, 
ha bebizony osodnék, hogy Janus csakugyan görögből fordított. Erre azon
ban a Teleki-kiadás megalapozatlan megjegyzésén kívül semmi bizonyíté
kunk sincs, amit pedig tudunk, az ennek a megjegyzésnek inkább ellent
mond. Ellentmond annál is inkább, mert egy másik, nem fordításnak jelzett 
epigramma is talán latin olvasmányokra megy vissza.28 

24 I. 102, vö. I. 100? (Ez maga is csak szabad átdolgozásnak tekinthető. Igaz viszont, 
hogy az I. században Pompeius gyakori epigrammatéma lehetett, ezt mutatja az a 
Pompeiusokra írt, Seneca n evén fennmaradt nyolc epigramma, mely az Anthologia 
Latinában olvasható [10-14„ 64-66], s így elképzelhető, hogy voltak ilyen tárgyú 
görög epigrammák is.) - I. 153, vö. I. 149? (Xerxész is szerepel görög epigrammák
ban az említetten kívül: AP 9. 293, 294, valamint egy egészen ellentétes szemléletű 
Seneca-epigrammában: Anth. Lat. 52).- I. 300, vö. I. 301? (A rómaiak nagyságáról 
is szólnak még görög epigrammák, pl. AP 9. 291, 647.) 

25 A névhasználatról: Mócsy A.: A Flavius név mint rangjelző a későantik időkben. 
Régészeti Dolgozatok 4 ( 1962) 4 7-53. (Erre Harmatta J . hívta fel figyelmemet, 
amiért itt is köszönetet mondok.) A névhasználat jelentőségét fokozza, hogy az epig
rammában előbb Severusról van szó, s minthogy a történet i köztudat a Flavius név
vel a korábban uralkodó Flaviusokat asszóciálja, az epigramma utolsó két sora így 
meglepő, csak a beavatottaknak érth~tő. - Janusnak ismerjük egyébként egy 
Bizánc eleste után írt epigrammáját (ABEL: Adalékok 121), ahol Constantinust e 
néven említi, de ott a csattanóhoz erre volt szükség. Talán az Epigr. I. 287 is ebből 
az időből való? 

26 Hor. Ep. 2. 3. 275-80: „Ignotum t ragicae geims invenisse Camenae / dicitur et 
plaustris vexisse poemata Thespis, / quae canerent agerentque peruncti faecibus ora. / 
Post hunc personae pallaeque repertor honestae / Aeschylus et modicis instravit 
pulpita lignis." 

27 A kérdésről részletesebben KrnssLING--liEINZE ad loc. 
28 I. 258, Damoklész és Dionüsziosz ismert története, ahol az epigramma befejezése 

emlékeztet Cicero „fabula docet"-jére: „Satisne videtur declarasse Dionysius nihil 
esse ei beatum, cui semper aliqui terror impendeat ?" Vö. Janusnál: „Haec mea 
condicio est, quem tu rebare beat um: i nunc, felicem qui t imet esse puta !" - Mint
hogy a történet végső soron valószínűleg Timaioszra megy vissza, aki számos egyéb 
történetet beszél el Damoklészról (Ath. 6. 250a-d), ez esetben is elképzelhető eset
leg valamilyen görög verses előzmény. 
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Az epigrammákat illetően végül még az a kérdés vetődik fel, hogy Janus 
milyen szöveget (kéziratot) használt. Mint ismeretes, a görög epigrammák 
összefoglaló nagy gyűjteményét Konsztantinosz Kephalasz, VI. Leó bizánci 
császár udvari papja szerkesztette valamivel 900 előtt.29 Kephalasz igyeke
zett művébe az összes ókori és korábbi középkori epigrammagyűjtemények 
anyagát belefoglalni, és feliratos anyagot is gyűjtött . Ezt a rendkívül népsze
rű, de számunkra már elveszett gylí.jteményt használta fel minden későbbi 
antológiaszerző, így a 980 körül keletkezett Anthologia Palatina ismeretlen 
szerzője, aki az anyagot bővítette is, valamint a Maximosz Planudész szer
kesztette ún Anthologia Planudea. Ennek a XIII. sz. legvégén írt autográf 
kézirata is ránkmaradt (jelenleg Velencében, Cod. Marc. Gr. 481 ). Planudész, 
bár anyagának jelentős részét szintén Kephalaszból merítette, valamilyen 
más gylí.jteményt is használt, egyesek szerint a Palatinának egy teljesebb 
példányát. Mindenesetre Planudész gyűjteményében 388 olyan epigramma 
van, mely a Palatinában ma nem található. Tekintettel arra, hogy a Janus 
fordította epigrammák közt kettő van olyan, mely csak a Planudeában 
található,30 de egy sincs, amely csak a Palatinában volna meg, a Palatina 
mint forrás elesik, bár egyes kombinációk szerint a XV. sz. közepén Ferra
rában lett volna, s talán inneJ! került az XVI. században a heidelbergi 
könyvtárba.31 A Teleki-féle kiadás a Planudea alapján adja meg a görög 
eredetiek lelőhelyét, 32 de egyáltalán nem bizonyos, hogy Janus csakugyan 
~ Planiideát használta. A Planudea szövegtörténete ti. majdnem olyan ho
mályos, mint a Palatináé. Mint említettük, megvan az autográf kézirata, 
de az első nyomtatott kiadás, melyet Johannes Laskaris jelentetett meg 
1494-ben nem ennek, hanem egy ettől csoportosításban és szövegalakítás
ban egyaránt eltérő másik (ismeretlen) kéziratnak az alapján készült, és 
ami számunkra fontosabb, a Planudeának számunkra is ismert, a XV. sz. 
első feléből való kéziratai is a Laskaris-szöveghez és nem az autográfhoz 
állnak közelebb, bár azzal sem egyeznek meg teljesen. Hogy ezek honnan 
erednek, nem tudjuk. 

A Janus-kutatás számára tehát innen csak annyi támpont adódik, hogy 
lehetséges, hogy volt Ferrarában (Guarino birtokában?) a XV. század kö
zepén egy Anthologia Planudea-példány, és így lehetséges, hogy Janus ennek 
alapján dologozott. Ez esetben azonban vagy ki kell zárnunk annak lehe
tőségét, hogy a hagyományban görögből való fordításnak jelzett költe
mények, melyeknek eredetije a Planudeában nem található, görög versek 
alapján készültek, vagy, ha ezt mégis feltesszük, úgy azt is fel kell tennünk, 
hogy Janus egy másik, kisebb gyűjteményt is használt, melyben a kérdéses 
epigrammák megvoltak. Kizárva ez sincs, mert a két nagy epigramma-

29 A görög antológiák történetét legújabban H. BECKBY foglalta össze igen jól 
Anthologia-kiadásának bevezetőjében (Anthologia Graeca. München 1957-58. I. 
67-73 és III. 9), ahol a további irodalom is közölve van, ezért mi csak rá hivatkozunk. 

30 I. 149, I. 165. 
3l BECKBY: i. m. !. 77- 78. 
32 Talán az is közrejátszhatott ebben, hogy a Palatina első teljes kiadása csak 

néhány évvel korábban jelent meg (1772- 76), míg a Planudeának számos nyomtatott 
szövege volt. 
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gyűjteményen kívül ismerünk számos kisebb válogatást is.33 Ezek a gyűjte
mények majd mind tartalmaznak néhány olyan epigrammát is; mely egyik 
nagy gyűjteményben sincs meg. Ugyanezen az alapon azonban azt is fel
tehetjük, hogy Janus nem a Planudeából és még egy kisebb gyűjteményből, 
hanem egyetlen olyan kis antológiából dolgozott, mely a Planudeából merí
tett, de annak anyagát egyben-másban kiegészítette. Mindenesetre feltűnő, 
hogy a lefordított epigrammák Planudésznál szinte kivétel nélkül az epideik
tikus epigrammák közt állnak, s csak egy van (I. 27), mely a gúnyosak és egy 
(I. 268), mely a sírversek közé van sorolva, és feltűnő az is, hogy a fordítások 
közt alig van szerelmi epigramma, azok is nagyon illedelmesek (I. 162, 163, 
164, 165, Planudésznál mind az epideiktikusok közé sorolva), noha Janus 
maga ugyancsak művelte mind a gúnyos, mind ,a többnyire éppen nem ille
delmes erotikus epigrammát is. Ezért még az sem látszik lehetetlennek, 
hogy Guarino pedagógiai szempontok alapján maga készített egy váloga
tást a Planiidea alapján, máshonnan (de honnan?) vett kiegészítésekkel, s 
Janus ebből dolgozott. Feltevésekben tehát válogathatunk, bizonyosat 
azonban nem tudunk. 

Mint fordításokat mindenesetre csak azokat az epigrammákat értékel
hetjük, melyeknek görög verses szövegét is ismerjük. Minden fordítás eseté
ben természetszerűleg az az első kérdés, hogy mennyire sikerült a fordítónak 
az eredetit a szó köznapi értelmében megérteni. Janus fordításairól szólva 
erre igen könnyű válaszolni: eredetijét sehol nem értette félre . Költői szöveg 
esetében azonban a szöveg megértésének is különféle fokai lehetségesek, s a 
másik nyelven való visszaadás során a fordító valamilyen szempontból, 
ill. okból tudatosan is eltérhet eredetijétől. Vizsgálódásunkban a megértés
nek ezekre a mélyebb fokozataira, ill. a tudatosnak látszó eltérésekre kell 
figyelmünket elsősorban összpontosítani. 

Janus nemcsak az eredeti tartalmát akarta visszaadni, hanem az eredeti
nek a szórendjét is igyekezett követni . Egy-egy költemény elején ez esetleg 
pusztán a jó diák lelkiismeretességének volna tekinthető, aki minél ponto
sabban akarja követni eredetijét, de azután belefárad, és csinálja úgy, ahogy 
tu~ja . Ha azonban és Janusnál ez az eset - ez a pontosság ugyanazon 
ep~gramma közepén kevésbé tapasztalható, de a végén újra,34 akkor ez 
ba~osan magyarázható másra, mint művészi tudatosságra. Janus világosan 
felismerte, hogy az epigrammának éppen a végén nem mindegy a szavak 
elhelyezése, mert ügyetlen szóelhelyezés esetén a csattanó vész el vagy le
galábbis lesz tompa. 

A hatás fokozása érdekében ezért nemegyszer még ki is élezi a kifejezést. 
Egy kétsorosban35 az eredeti arról beszél nyilván valami kistermetű 
em?erhez intézve szavait - hogy „lakjék biztonságosan a városban", 
anuhez ellentétül a város ellentéte, a vidék, falu stb. értendő oda, a beszél-

33 Ezeket felsorolja BECKBY: i. m . I. 72- 73. Amelyekhez hozzá tudtam jutni 
azokb~n janusi epigramma nem található. ' 

34 !gy I. 24 (első szavak, utolsó sor); I. 149 (első· és utolsó sor); I. 151 (első sor); 
I. 157 (utolsó sor); I. 160 (utolsó sor); I. 161 (harmadik sor); I. 172 (utolsó félsor) · 
I. 268 (utolsó félsor). ' 

35 I. 27 = AP 11. 369. 
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getéshez tehát egy vidéki helyzetet kell elképzelni. Janus ezt kiélezi azáltal, 
hogy arról beszél: „rejtekhelyefi lakjál", vagyis bújjál el, amihez nem kell 
semmit odaképzelni, hogy hatásos legyen. Egy a pénzről szóló másik epig
ramma36 utolsó sorában a két ellentét a két félsor utolsó egy-egy szava. 
Janusnál is, de ő úgy választja meg a két ellentétes szót, hogy végük össze
csengjen (timor - dolor), s így a két félsor teljes egészében rímeljen. Hogy 
ez helyesebb-e vagy pl. Grotius megoldása, aki a félsorok elejét összecsen
geti, de a végét (épp az ellentét kifejezésére) eltéríti (te tenuisse metus - te 
caruisse dolor), azon el lehet vitatkozni, de a művészi tudatosságot kétségbe 
vonni aligha. 37 

Éppen ezért aligha ügyetlenség következménye, mikor a zárópentameter 
két felének összecsengését, ami az eredetiben megvan, eltompítja.38 Az 
epigramma arról beszél, hogy mit mondott a spártai hős Thraszübulosz 
apja, mikor csatába elesett fia holttestét meglátta. Janus jól érezte· meg, 
hogy a két félsor összerímelése itt kicsit hivalkodó, s tapintatosan enyhített 
a hangzásbeli játékon. 

Ha valaki ilyen gonddal ügyel a hangzásnak a tartalomhoz való illesz
kedésére, nem csodálhatjuk, hogy az eredeti hanghatásainak visszaadására 
való törekvés több esetben máshol is megfigyelhető.39 

Az eredetinek ez a pontos kö.vetése azonban nem jelenti azt, hogy Janus 
ne tudna, ugyancsak nyilván tudatos megfontolásból, eltérni eredetije 
szavaitól (ahogy a Thraszübulosz-epigrammában hangzásától), azért hogy 
az egész hangulatához hívebb legyen, vagy annak valamely mozzanatát 
plasztikusabban állítsa az olvasó elé. Mikor pl. az eredetiben Aphrodité 
Pallasz Athénét Parisz ítéletére emlékezteti, az idai sziklákról beszél. 
Janus ezt a „lombos Idára" változtatja, nyilván nem azért, mert a görög 
szót nem értette, hanem mert a jelenethez - egy pásztor ítélkezik az is
tennők szépsége felől - illőbbnek találta a lombos, mint a sziklás környeze
tet.40 Egy másik epigrammában Ptolemaiosz, a csillagász, arról beszél, hogy 
ha a csillagokat nézi, úgy érzi, mintha maga Zeusz mellett a Zeuszt tápláló 

36 I. 157 = AP 9. 394. 
37 AP 9. 15. 1-2 egy gondolatot két párhuzamos kifejezéssel fejez ki a két egymást 

követő sorban (a második elég lapos): „Te, aki meg akarod gyújtani a tüzet éjjel, s 
vágyol a szép mécsest fellobbantani". Janus a második sort úgy alakítja, hogy ez 
ellentétesen fokozza a sor mondanivalóját, s egy szellemes gondolattal meg is gazda
gítja eredetijét: „ ... ne keresd a kovakő erét, se a tűzhelyet" stb. 

38 I. 268. 6 = AP 7. 229. 6: „<9&1pw, rov ual iµov ual Aaueőmµóvwv", Janusnál 
„Nate, meum nec non et Lacedaemonium". (Grotius megtartja a rímet: „Tum de 
me genitum, tum Lacedaemonium".) 

39 Az I. 24. 5 leoninusa azt az összecsengést adja vissza, mely az eredetiben - AP 
10. 79. 5 - a hephthémímerés metszet és a sorvég közt van; I. 149. 3-4-ben a két 
part. inst. act. végződés az eredetiben ugyancsak két sorra elosztott part. fut. végző
déseknek felel meg (AP 16. 5); I. 268. 5 keményt, k, r, sz hangjai pontosan követik 
az eredeti - AP 7. 229. 5 - hasonló hangjait (csak az eredeti verskezdete lassúbb, 
ami Janusnál elvész); kevésbé sikerült I. 160. 1, ahol a leoninus sor legfeljebb a két 
lehetőség (properat - tardat) ellentétességét emeli ki, holott az eredetiben (AP 9. 
49. 1) a gyorsaságot és a kellemességet jelentő melléknevek rímelnek, jelezvén az 
összetartozást és annak kellemességét. (Ez a fordítás azonban különben sem tartozik 
a sikerültebbek közé.) 

40 I. 171. 3, vö. AP 9. 576. 3. 
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ambrosiával töltekeznék.41 Janus egy szóval többet mond de ezáltal az 
értelem azonossága mellett á kép sokkal szemléletesebb l~sz: Juppiterrel 
lakomához ledőlve (cum Iove discumbens). 

Van ~zonban ar~a is pél~a, hogy Ja:nus az ,eredetit, úgy fordítja-alakítja, 
hogy bar cs~~-keves, szot v~ltoztat raJta, az ertelme eppen az ellenkezőjére 
fordul: A gorog, arrol beszel, hogy „nem Erósz követ el jogtalanságot az 
emberi nemzetsegen, hanem az emberek féktelen lelkének szolgál ürügyül 
Erós_z". Janus a kezdetén változtat egy kicsit: „Nullus Amor deus est, 
hommum sed prava voluptas praetendit vitio numinis arma suo", de ezál
tal az eredeti apológiájából Amor istenség voltának tagadása lesz: nem isten 
Amor, hanem az emberek gonosz gyönyörűsége hozza fel bűnének ürüayéül 
az istenség fegyvereit.42 ° 

Az átalakítás mindamellett nem járt mindig ilyen sikerrel vagy lega
lá~bi~ ~r~ekes er~~ménnyel. 1:itkáb_b eset az, mikor felesleges toldalékkal 
egesz1~1 k1 eredetIJet,43 gyakoribb, mikor leegyszerűsíti azt, ami pedig epig
rammaban, ahol a szavakon sokszor nagyon is sok múlik, nem mindig sze
rencsés. A_ Trójáról és Rómáról szóló epigramma44 görög szövege első két 
sorának pontos fordítása így hangzik: „A Moirák megtörhetetlen esküszavai 
megpecsételték, hogy phryg oltárnál az utolsó a Priamosz áldozata." 
~anusJ?.rdítása lényegében ~,gyan~;t az értelmet adja, de a hangsúlyos, 
es a gorogben ennek megfeleloen elore tett Moira-esküt hátraveti, a „meg
törhet~tlen" szót, melyet a görög nyomatékkal a sor elejére tesz, egészen 
elhagyJa, s helyette a Zeusz Herkeiosz oltárára való utalást adja amire itt 
semmi szükség, s valóban alig magyarázható másra minthogy' a fordító 
táj~kozottságát m!1;t<?gatja. Az utolsó előtti sorban az' eredeti úgy hangzik: 
„Jol omlott le a troJaI torony, mert fegyverekben támadt fel a világon ural
kodó város." A hangsúlytalan okhatározó kötőszóval kapcsolás folytán a 
k~t tagmondat közt az átmenet élesebb, az ellentét jobban kiemelkedő, 
mmt Janusnál, ahol a Trójára visszautaló vonatkozó névmás a második 
részt simán, a meglepő fordulatot kevésbé éreztetően kapcsolja az elsőhöz. 
Hasonlóképpe? to_mpul el a csattanó éle, mikor az eredeti ezt mondja: „a 
gyors kedvessegek kellemesebbek, de ha lassú, minden kedvesség üres, nem 
is n,evezhető ~edvességnek", Janusnál pedig a „gratia" csak egyszer van 
említve (az eleJén), a csattanót jelentő második sor pedig egészen ellaposul.45 

41 I. 172. 4, vö. AP 9. 577. 4. -A ŐtoT(!e<péo, dµ,BeoaÍ7J' kifejezésben a őwree<péo,-t 
Zeuszt táplálónak fordítottam, bár a szótárak ilyen jelentésről nem tudnak mert a 
szokásos „Zeusz táplálta" értelmet itt nem találtam helyénvalónak. ' 

42 I. 163 = AP 10. _29. Még egy értelmezési lehetőség volna, ti. „Nullus Amor deus 
(pravus) est, sed hommum voluptas prava (est)", de ezt nem tartom valószínűnek ön
magá?an sem, Epigr. I. 17~ miatt sem, mely vagy janusi, s akkor egy másik kísérlet 
(de vitathatatlan fogalmazasban) ugyanennek a gondolatnak a kifejezésére s Janus 
~alán, ~ppen.a m~ Telekitől kifog~olt „passio" szó miatt fogalmazta át, vagy ~ásvalaki 
ir~ayJra ~ Janus1 gondolatot, aki azonban kétségtelenül úgy értette Janust, ahogyan 
nn Javalljuk. . · 

43 I. 24. 2: „excepit nos simul alma dies" az eredetiben nincs Janus csak a nocte 
cadente" kifejezést variálja az eredetiben meglevő (de nem fordított és más _.: nap-
ról napra - jelentésű) fiµa(! i:n' fiµae alapján. ' 

44 I. 150 = AP 9. 236. 
45 I. 166 = AP 10. 30. A második sort Grotius is hasonló lapossággal fordítja de. ő 

legalább az első sorban játszik a szavakkal: „Quae properat grata est ea graÜa, si 
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Értelmileg hiába pontos a fordítás, ha megin,t éppen a csattanó károsodik 
azáltal, hogy nem a lényeges, a görögben meglepetésül a legvégére hagyott 
szó kerül a fordításban is a végére, hanem egy teljesen semmitmondó másik:46 

Kevésbé bántó, ha az ilyesmi az epigramma belsejében fordul elő, de néha 
ott is veszteség.47 

Megfigyelhető Janusban ugyanakkor egy ellenkező irányú törekvés is: 
nemegyszer keresettebb, retorikusabb vagy egyszerűen díszítettebb, mint 
eredetije. A Xerxészről és Titusról szóló epigramma a görögben Hellaszról, 
Itáliáról és Európáról beszél, mikor Janus „Achais terra"-t Ausonidákat és 
Inachidákat említ.48 Egy másik görög epigramma egymás mellé rakott, 
egyszerű kis tagjai, melyek éppen így fokozzák lépésről lépésre a mondani
valót, nála egyetlen, még indulatszóval is patetikusabbá, kultikus kifeje
zésekkel is ünnepélyesebbé tett mondattá olvadnak össze, a rákövetkező 
pentameter két felének összecsengését viszont veszni hagyja, pedig nem 
mellékes.49 Az Oresztészről és Klütaimnésztráról szóló epigrammában nem
csak az eredeti két hexameterét alakítja disztichonná - ahol a pentameter 
már önmagában is valamivel jobban kiélezi a tartalmat, mint az eredeti 
sima hexametere , hanem ezt még meg is t oldja a két félsor összerímelésé
vel, ami itt erősen vitatható helyességű.50 

Az ember szeretne fejlődésvonalat felrajzolni, de ezt nemcsak azért nem 
tehetjük meg, mert az epigrammák keletkezési idejét nem tudjuk, hanem 
mert jó és rossz nemegyszer egy epigrammán belül is keveredik, és - bár 
vannak határozottan jobban, és vannak határozottan rosszabbul sikerült 
epigrammák - semmi bizonyítékunk arra, hogy Janus fejlődése egyenes 
vonalban haladt a gyengébbtől a tökéletesebb felé. Sokkal valószínűbb, 

qua moratur / languida, n ec tanto nomine digna venit." Annál jobban, már túlzottan, 
élvezi a szavakkal való játékot Ausonius, a legfinomabban talán Stephanus- adta 
vissza. 

46 I. 27 = AP 11. 369. Az eredetiben: „ ... wli ae 'XOAÚ'lj!'TJ / a'lµau Ilvyµatwv fióoµiv'Yf 
yieavo,", Janusnál: „ ... ne te petat oris acuti / cuspide Pygmaeis grus inimica viris ." 
Igaz a grus egytagú szó lévén nem kerülhetett a pentameter végére, de Janus előtt 
ott lehetett Ovidius példája, akit a görög kétségtelenül utánzott: „nec quae Pygmaeo 
sanguine gaudet avis" (Fast. 6. 176). 

47 I. 175. 3: „at tu me vastas", míg az eredeti - AP 9. 154. 3 - így: „de te ott 
hagytál engem zsákmányul"; I. 164. 3-ban elvész az eredeti - AP 9. 173. 3 - egy 
szójátékszerű szava, a a-xonó,, mely jelenti azt is, hogy leselkedő, azt is, hogy cél, 
céltábla, itt mindkettőnek értelme van, Janus egyiket sem fordítja; stb. 

4s I. 149 = AP 16. 5. 
49 I. 151. 3 = AP 9. 387. 3. A götög (szándékosan nehézkes-pontosan fordítok, hogy 

a különbség érezhető legyen): „Ilion lakatik, híres város, férfiak élnek benne, nálad 
gyengébbek, de mégis vitézek." Janusnál: „Civibus innumeris en Pergama sacra 
coluntur, haud tibimet paribus, sed tamen egregiis." A folytatás sem valami szeren
csés: a Thessalia - Thessala ismétlés, mely az eredetiben nincs, elég ügyetlen, s az 
eredetiben a végső szónak hagyott csattanó J anusnál az utolsó sor egész első felét 
elfoglaló kifejezéssé dagad. Az epigrammát Germanicus is lefordította (Anth. Lat. 
109), a két félpentameter összecsengése ott is elvész, de a fokozás, bár kissé szónokia
sabban, megvan: „Ilios en surgit rursum, inclita, gens colit illam / te Marte inferior, 
Martis amica tamen." Germanicus viszont egy egész disztichonnal megnyújtja az 
eredetit, amit Janus nem tesz. 

50 I. 292 = AP 9. 126. Az eredeti szimmetrikus szerkezete sokkal tapintatosabb: 
„a has, mely rejtett, s felneveltek a keblek". Grotius is: „Alvus te genuit, genitum te 
nutriit uber." 
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hogy Janus majd ilyen, majd olyan megoldásokkal kísérletezett, kereste a 
legjobb megoldásokat, hogy majd saját epigrammáiban azokat alkalmazza. 
(Ez magyarázhatná a változatok szerzését görögből fordított epigranimákra.) 
Hogy azután a keresés közben tévedett, azon nincs mit csodálkozni. Az 
iskola, a tanulás levegője, még érződik ezeken a fordításokon, de olyan valaki 
tanul itt, aki nemcsak mindkét nyelvnek jó ismerője, hanem a versek rejtett 
szépségeinek és a verselés gyakorlatának is alapos tudója, csakugyan „cer
tissimus et aequissimus arbiter". 

Bár a Teleki-féle kiadásban szintén az epigrammák közé van sorolva, 
szándékosan nem szóltunk eddig egy költeményről, mely hasonló filológiai 
kérdéseket látszik felvetni, mint azok az epigrammák, melyeknek - bár 
görögből fordítottnak vannak jelezve - a görög verses eredetijét nem ismer
jük. Ez az ún. homéroszi Múzsa-himnusz.~1 A költeményről a Lodovico 
Podocattaróhoz intézett, a himnuszról szóló ajánló epigrammában maga 
Janus állítja, hogy e költemény fordítás,52 e tekintetben tehát kételynek alig
ha lehet helye. 

A hosszú cím nyilván magától J anustól származik, hiszen olyasmit is 
tartalmaz, ami a költeményből nem következtethető ki, s ünnepélyesen sza
batos volta is mutatja, hogy ez a forma szerinti ajánlás - nem valamilyen 
szerkesztő tette a vers élére.53 Feltűnő éppen ezért a költeménynek a „gyer-

51 Epigr. II. 6. - A költemény a legutóbbi időkig csak Beatus Rhenanus 1518-i 
bázeli kiadásából volt ismeretes, kéziratáról nem tudtunk. H orváth Mária szíves szó
beli közléséből tudom, hogy az általa ismertté tett sevillai codexben e költemény vala
mint az ajánló epigramma is megtalálha t ó. A címzés a kézirat ban és a nyomtatott ki
adásokban nem azonos. A sevillai codex: „Hymnus in Musas, Iovem et Apollinem a 
Homero adhuc puero editus, de greco in latinum traductus per J oán. ad Lodovicum 
Cyprium." - A bázeli kiadásban: „Hymnus in Musas, Apollinem Iovemque ab Ho
mero editus, Latinus factus Jano Pannonio interprete. Ad Lodovicum Cyprium." 
Ugyanígy az 1553-i velencei kiadás (H. WOLPHARDUS) és SAMBUCUS az 1569-i kiadás
ban (csak: Ludovicum); ÜPORINUS 1555-i bázeli kiadása némileg m ásk épp: „ ... Lat i
nus factus per Janum Pannonium.Ad Ludovicum Cyprium." Hogy melyik változat 
az eredeti vagy áll közelebb ahhoz, azt csak ennyiből bajos eldönteni. A kézirati válto
zat eredetisége mellett szólhatna a feltűnő „Joan." alak, hiszen valószínűtlennek lát
szik, hogy a Janus alakot változtassa valaki „Joannes"-re m ikor már Janus néven 
lett a költő ünnepeltté, inkább azt tehetnők fel, hogy a költemény még abból az idő
ből való, mikor a költő még a Joannes a lakot használta, tehát az Epigr. I. 130 előtt, 
talán pályája legkorábbi szakában, 1451 előtt (vö. HuszTI: i. m . 2, 129). A kézirat 
azonban a Guarino-panegyricus címében is a Joannes a lakot használja, erre t ehát 
sokat n em lehet építeni. E változat eredetisége m ellett szól esetleg a „ t raducere 
de ... " kifejezés,melybárklasszikus, de ritkább, mint „traducere e .... ", a „con
vertere" igét pedig Janus is „de"-vel szerkeszti a kísérő epigrammában. A másik vál
tozat („Latinus factus") ezek szerint már valamelyik kiadó óvatosabb szövegezése, 
aki észrevette a görög eredeti és Janus verse közt a különbséget, s a csonka abl. abs.
szal egyúttal talán a passivum+per szerkezetet is el akart a kerülni, mely k icsit köz
nyelvibb (Cicerónál csak a levelekben) és későbbi népszerűségű, mint a k lasszikus 
ab +abl. Mindez azonban csak találgatás, és míg a kéziratok és a korai kiadások egy
máshoz való viszonya nincs megnyugtatóan tisztázva, h elyesebb, ha semmiféle követ
keztetést n em vonunk le. 

52 II. 7. 3: „hos ego de sacro converti nuper Homero". - Podocattaróról 1. HuszTI: 
i. m. 132-33. 

53 A kétféle megfogalmazás tartalmában, felépítésében azonos, tehát lényegében 
Janus szövegére megy vissza, vagy valamelyik azzal azonos. A „puer Homerus" 
mindenesetre mindkettőben egyformán szerepel, s éppen ez az, ami a szövegből nem 
következik. 
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mek Homérosztól" való származtatása. Az ókori Homérosz-életrajzok 
beszélnek ugyan Homérosz gyermekkoráról, de nem szólnak ekkori költői 
tevékenységéről, még kevésbé közölnek Múzsa-himnuszt. A homéroszi 
himnuszok gyűjteményében (a továbbiakban: HH) található egy _hétsoros 
költemény,54 melynek címe a kéziratok egy részében csakugyan „A Múzsák
ra, Apollónra és Zeuszra", mint J anusnál, de a gyermek Homéroszról itt 
sincs szó. Különben is: e himnusz szövege hét sor, Janusé tizenhat, s ez már 
szinte olvasás nélkül annyira kizárni látszik a két költemény kapcsolatát, 
hogy az eddigi kutatás nem is foglalkozott azzal a gondolattal, hogy csaku
gyan a homéroszi Múzsa-himnusz volna Janus szövegének az alapja.55 
Ha azonban a két szöveget bár csak futólag ·szembesítjük, nem látszik olyan 
lehetetlennek, hogy Janus mégis ennek a görög szövegnek az alapján dol
gozott.56 

„Hadd kezdjem a Múzsákkal, Apollónnal és Zeusszal" - kezdődik a 
görög költemény. Janusnál ebből lesz az első három sor. „Mert a Múzsáktól 
és a messzelövő57 Apollóntól vannak az énekes férfiak a földön meg a kithara-

54 HH 25. 
55 HuszTI: i. m. 351 .1. 73. j . Még TRENCSÉNYI-WALDAPFEL I. is ismeretlennek hitte 

az eredetit: Társadalomtudományunk nemzeti és nemzetközi jellege. Magyar Tudo-
mány 14 (1969) 132. . 

56 Az összehasonlítás megkönnyítése kedvéért mindkét k öltemény teljes szövegét 
közöljük. A homéroszi himnusz szövege a következő: 

Movaáwv Ü{!xwµai 'A:n:6.V.wv6, re Lli6, re· 
eu YUe Movaáwv ual éut}{36:<.ov , A:n:6AAWVO' 
Ű.VÖ!Je' aotÖol [alJ"tV e:n:l xtfovt Uat UttfUl]tO"r:aÍ, 
eu öe Llio' {JaatAiíe,. ó ö' ő:<.f3io, öv nva Movaat 
<pÍAwvr:at· YAVUe!Jn oí d:n:cl rn:6µar:o, !Jéet avön. 
Xaíeer:e r:éuva Lluk ual eµ~ nµnaar:' doiönv. 
avr:de lywv vµéwv T:e ual á.;l.;A.17, µvnaoµ' dotö*. 

Janus költeményének szövege (a központozástól eltekintve a Teleki-féle kiadás szerint; 
a kiadások közt általában nincs eltérés, csak Beatus Rhenanus ír a 6. sorban „dul
ceis"-t): 

Vos o Thespiades et carminis auctor Apollo 
Et tu stelliferi pater ac moderator Olympi: 
Ardor inest vestras nobis exponere laudes. 
V os o Thespiades et carminis auctor Apollo 
Orbe viros toto vocali carmine claros 
Redditis, et dulces cithara datis edere cantus. 
At tu, magne parens, radiantis rector Olympi, 
Purpureos ornas pulchro diademate reges, 
Imperiale decus et sceptra nitentia donans. 
Ille tamen cunctis felicior, ille beatus, 
Scilicet, et merito fortunatissimus ille est, 
Dulcia cui doctae tribuerunt carmina Musae, 
Cui dedit ipse suum iaculator Apollo furorem. 
Illi nectareus sacro d e pectore sermo 
Suavior et flavi manat dulcedine mellis: 
De Iove nunc igitur genitae salvete sorores ! 

&7 Megtartottam a éunf3o:<.o, szó hagyományos értelmezését, bár a modern szótár
irodalom másképp magyarázza, mert szempontunkból az eltérő (a modern irodalom 
egyes képviselői közt is eltérő) árnyalatok számunkra közömbösek, s Janus is nyilván 
a régi magyarázókat követte. 
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játékosok, Zeusztól pedig a királyok" (2 4). Ez Janusnál a 4 -9. sor. 
„Azonban az a boldog, akit a Múzsák szeretnek, annak ajkáról édesen folyik 
a szó" (4-5). J anusnál ennek a 10 15. sor felel meg. Végül a görög 6 - 7. 
sora: „Üdvöz legyetek, Zeusz gyermekei, és az én énekemet tegyétek tisz
teltté, én pedig más énekemben is emlékezem reátok." Az első szavakból 
lett Janusnál a 16. sor, a többit, mint szükségtelent, elhagyta. 

A janusi költemény menete tehát pontosan megegyezik a görögével, 
csak ki van bővítve. Kérdés, mivel és hogyan, hiszen itt válik a _ fordításból 
önálló alkotás. · 

A görög költemény első sorában egyetlen ige áll, t árgya három puszta 
istennév. Janusnál az istenek közül csak egynek a neve van kimondva, az is a 
tevékenységét jelölő, a klasszikus latin költészetben gyakori58 jelzős szer
kezettel ékesítve, a másik kettő körülírással a Múzsák egy ritkább jelző
vel,59 Juppiter egy megint csak számos, különféle klasszikus hely emlékét 
idéző60 egész sorral - van megszólít va. Vajon itt is csak tudását akarta a 
költő csillogtatni~ A három megszólítás mindenesetre, a növekvő tagok 
retorikai törvénye szerint, egyre hosszabb, s míg a Theszpiadeaz csak a 
helikóni Múzsa-táj képére utal,60 arra is csak közvetve, a második már min
den ének adóját hívja, a harmadik pedig a csillagos égbolt, a mindenség 
atyját idézi. Aki ilyen tudatosan komponál, az aligha csak a tudását fitog
tatandó beszél utalásokban: úgy tűnik, szándékosan szól így, mint aki még 
csak körüljárja, sejteti témáját, mely egyre jobban lenyűgözi, s ennek meg
felelően a görögben egyetlen szóval kifejezett „hadd kezdjem" nála a_ szent 
tűztől hevített költő isteneket magasztalni vágyó indulatának festése lesz. 

A következő sorban már a görög is használ egy tart almilag nem egészen 
oldaillő jelzőt Apollón neve mellett, tehát kezdi kibontani a három isten 
közül előbb a Múzsák és Apollón nagyságát, jelentőségét, hiszen tőlük ered
nek a dalnokok és lantosok (a két foglalkozás a sor elején és végén elhelyezve, 
középen a mindkettőhöz tartozó létige és helyhatározó). Janus az első három 
sor után megint három sorban költi újra a görögöt. Az emelkedő első trias 
u tán a második egy kicsit alább, az első sor megismétlésével kezdődik, 
majd pontosan követve a görög költemény mozgását ő is két sorban előbb a 
Múzsák és Apollón fontosságát kezdi bontogatni. Nála azonban nincs szó 

•S „Canninis auctor Apollo": Tib. 2. 4. 13: „carminis auct or": Hor. Ep. 2. 3. 45, 
Culex 12, Aetna 4 stb. 

59 A Theszpiadesz mint a Múzsák megjelölése görög szövegben egyáltalában nem 
található, latinban is ritkán, mindenesetre egyszer Ovidiusznál is, Met. 5 . 310, t ovábbá 
Varro: Sat. Men. 466 H eraeus, L. L. 7. 20. Janusnál máshol is előfordul: Pan. Guar. 
15, valamint a későbbi magyar humanist a költészetben, pl. Oláh: Carmina 20. 178 
(ed. FóGEL-JUHÁsz), Istvánffy: Carmina 51. 5 (ed. HOLUB-JUHÁSZ). 

60 „Moderator Olympi": Germ. Arat . 32. A „stelliferi Olympi" első pillanatra 
nagyon görögösnek tűnik, dar:ee6evr:o, 'O):úµ:n:ov szép hexamet er befejezés lehetne, de 
sehol példát nem találtam az dar:e1J6ei,-nek az Olympos jelzőjeként való használatára, 
homéroszit -annál kevésbé, m ert az „Olympos" Homérosznál még n em jelenti az eget. 
Megtalálható az oveavaiJ dar:ee6evr:o, (II. 6. 108, 5. 769, 8. 46 stb.), de általában ko
rántsem ilyen ünnepélyes összefüggésben, hanem mint helyhatározó: ég és föld közt, 
Zeusz ledobja Atét az égből, mennydörög az égből, valamely isten megjelenik az ég
ből. Hasonló emelkedett összefüggésben, mint birtokos csak a latin költészetben 
használatos a „csillagos Olympus": „stelligeri vector Olympi" : Seneca HO 1907 (At
laszról) : „ igniferi rect or Olympi": Seneca Phaedr. 960 stb . 
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származásról: a Múzsák és Apollón cselekszenek, s ami a görögben a leszár
mazásból következik, az nála az istenek cselekvésének eredménye. Ezért míg 
a görögben a leszármazás tényét megállapító létige a szimmetriatengely, 
Janusnál az istenek cselekvését kifejező egyik ige kerül - enjambement 
által kiemelve, a trias utolsó sorának elején - a két párhuzamos gondolat 
tengelyébe. Az istenek cselekszenek, de ez a cselekvés mindjárt többféle 
vonatkozású. Az Ovidiustól vett, ott Philammónnal, a mítikus dalnokkal 
kapcsolatban használt kifejezés61 jelentése ti.: ti teszitek zengő énekkel 
híressé a férfiakat az egész világon, ami - aszerint, hogy „vocali carmine" 
szavakat az állítmányhoz vagy a „claros"-hoz vonjuk - jelentheti azt is, 
hogy általatok lesz zengő éneke miatt híressé a költő, de azt is - ami a 
költő méltóságának és tiszteletének alapja, és aminek a reneszánsz költők 
éppúgy tudatában voltak, mint a görögök62 , hogy ti, Múzsák (és természe
tesen választottai tok, a költők) teszitek zengő énekben híressé az emoereket. 
A görög szövegben éppúgy, mint Ovidiusban csak az elsőről van szó, Janus 
a kifejezésnek egy új lehetőségét csillantja fel, és ezzel más görög, kivált 
hésziodoszi kifejezéseket is belezenget szavaiba63 éppúgy, mint a görög szö
veg „lantos" szavát kiszínező, a triast lezáró sorba.64 Janus azonban a görög 
szavaknak nemcsak szótári jelentését teríti szét képpé, hanem hangzását 
is gazdagabbá teszi: az eredeti egyszeres alliterációja („avöes~ aoiöol") 
nála háromszoros65 változatos alliteráció lesz („viros . .. vocali carmine 
claros ... dulces cithara datis edere cantus"), s ez sem felesleges csengés
bongás, hiszen a zengő énekről és az éde8' zengzetről van szó. 

A görög ezután egy tömör félsorral említi Zeust, akitől a királyok erednek. 
Janusnál ez megint három sorrá szélesedik, egy harmadik triasszá,66 s ezzel 
tovább emelkedik a költemény íve: a Múzsák és Apollón az előző triasban 
együtt kaptak három sort, Juppiter most egymagában ugyanannyit. A 
trias az ő esetében is a bevezető megszólítás gondolatának megismétlésével 
kezdődik, de már ez is nyomatékosabb formában, mert itt már nem lehet a 
költemény lendületét úgy megállítani, mint a 3. sorban, a téma exponál!sa 
után még egyenesen kívánatos volt: a „pater" a Vergiliust idéző „magne 
parens"-szá nő, az egyszerű „moderator Olympi" egy jelzővel s egy alli
terációval válik pompázatosabbá (s idéz ugyancsak számos antik helyet) , 
végül ami a görögben az egyetlen „királyok" szó, az itt a királyi hatalom 

61 Ov. Met. 11. 317. 
62 A „költőről, mint a jó vagy rossz hír megörökítőjéről (és a költő ezzel összefüggő 

öntudatáról) a görög költészetben 1. MTA I. OK 23 (1966) 79-81, a reneszánszban: 
J. BURCKHARDT: A renaissancekori műveltség Olaszországban. Ford. Bánóczi Józse.. 
Bp. 1895. I. 191-206, kül. 203 skk. 

ila Hes. Th. 43- 44: „ők [a Múzsák) halhatatlan hangot hallatva először az istenek 
tiszteletreméltó nemzetségét teszik híressé énekben"; Th. 66-67: „minden halhatat 
lanoknak törvényeit és derék szokásaít teszik. híressé, bűbájos hangot hallatva". 
- Hasonlóan a dalnokról Od. 1. 338. 

64 Vö. Il. 18. 569-79: „Csengő lantján vágyat keltőn játszott"; HMerc 423: „a 
lanton kedvesen játszva". - Az „edere cantus" catullusi hexameter-végződés : 64. 
306 (a Parcák énekelnek). 

65 Az íráskép (és a klasszikus ejtés) szerint négyszeres, de a cithara és a cantus szó
kezdő hangját Janus nyilván nem egyformán ejtette. 

66 Hasonló háromszor hármas egységek az Aeneis egy híres helyén: 6. 305-16, vö. 
N ORDEN ad loc. . 
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fenségének alliterációkkal, négy- és öttagú sorkezdő szavakkal, négy főnév 
mellett négy jelzővel lenyűgözővé tett képe lett.67 

A görög szöveg a király méltóságának félsornyi említése után másfél 
sorban beszél a Múzsa szerette költő boldogságáról, előbb ennek okáról 
(szeretik az istenek), majd megnyilvánulásáról (édes beszéd árad ajkáról). 
Janus ennek megfelelően, miután a bevezetőben idézett három isten har
madikának jelentőségét is kibontotta, most ez utolsó három sorral szemben 
egy ugyancsak művészi koncentrikussággal megszerkesztett hatsoros sza
kaszban fejezi ki az eredeti másfél sorának gondolatát: Az a boldog, az a 
legboldogabb (2 sor), akinek a Múzsa költeményeket ad (1 sor), akit Apollón 
szent őrületbe ejt (1 sor), annak mézédes beszéd fakad kebeléből (2 sor). 
Hogy ez a szerkesztés mennyire tudatos, mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy a szakasz első két sora a száraz értelem szempontjából egy kicsit nyújt
va van. Ebből látható ugyanis, hogy Janusnak két sorra volt szüksége, a 
rövid gondolatot nem mondhatta el röviden. A kényszert így is művészi 
hatássá tudta változtatni: „Ille tamen cunctis felicior [viszonylagosság], 
ille beatus [abszolut] - itt már az olvasó annak megmondását várja, hogy 
ki az „ille", de Janus előbb a „scilicet" szóval a vers kezdetén egy pilla
natra megáll: az olvasó most már bizonyosra veszi az „ille" meghatározását, 
de nem, következik még egy fokozás, egy felsőfok, mely az előbbi viszony
lagosságot és abszolútumot mintegy egyesíti, hogy azután a csúcsponton 
mutassa be a két boldogsága.dó istent, majd azt, miben mutatkozik meg 
boldogságadó voltuk. Mindkét istent most már nevén nevezi. A bevezető 
sejtetés után hatásukban bemutatta őket most nevüket is kimondhatja, 
hiszen az istenek jelen vannak, abban, hogy Janus a költeményt megírja, 
megbizonyították magukat, ez már az ő epiphaniájuk. A Múzsákat megne
vező, kettősen alliteráló sorba megint egy máshonnan, a homéroszi A pollón
himnuszból, vett idézetet sző,68 Apollón neve mellé pedig most teszi ki a 
görögben a 2. sorban használt jelzőnek (messzelövő) megfelelő lat in szót: 
„iaculator" .69 Csakhogy ami ott legfeljebb Apollón hatalmának általános 
jelzése, az ebben az összefüggésben, a furor mellett egyszerre új értelmet 
nyer: akit Apollón nyila eltalál, az meghal, akinek szent őrületét adja, akibe 
ezt lövelli70 ugyanez az Apollón, annak éppen e furor folytán „nectareus 
sacro de pectore sermo" árad, oly kiegyensúlyozottan, ahogy itt a szavak 
egymás mellé sorakoznak, chiastikusan, de éppen a nyelvtanilag össze nem 

67 Verg. Georg. 2. 173 : „magna p arens" (azonos met rikai helyzetben); „rector 
Olympi": Ov. Met. 9. 499, Seneca Phaedr. 960, „Olympi rector": Seneca HF 205. 
A „radiantis Olympi" az „alyA.1]ev-roi;: 'OA.vµnov" latin megfelelője, de ez megint csak 
mint helyhatározó szerepel: Thetisz a t engerbe merül a fényes Olümposzról, Zeusz 
a villámot hajítja, mennydörög onnan (Il. 1. 532, 13. 243, Od . 20. 103). Latin irodalmi 
példát a „radians Olympus"-ra nem talált am. „Rex purpureus": Ov. Met.. 3. 264-65. 

68 HAp 518- 19: „akiknek a Múzsa, a z istennő, keblébe tette az édesen csengő 
éneket". - „Docta Musa": Sen. Ag. 236-37, vö. Ov . A. A . 3. 412; „doctae sorores": 
Tib. 3. 4. 45, Ov. Met. 5. 255. 

69 A szót a latin költészetben egyébként n em használják Apollóra. Stat ius Theb. 12. 
562 Juppitert nevezi „fulminis iaculator"-nak, Ovidius Fast . 2. 155 Dianát „iacula
trix"-nak, ami itt nyilván az loxéaiea megfelelője. 

70 A „furorem inicere" kifejezésre nem találtam1 példát , de az „ardorem inicere" 
előfordul: Jm;t. 3. 5. 10 (vö. Lív. 5. 28 is) . Justinus iskolai olvasmány volt Guarinó
nál: HUSZTI: i. m. 19. 
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tartozók egy homoioteleutonnal összekötve, s ezzel mintegy a költészet belső 
feszültségen épülő harmóniáját, ezt a „szétfeszülő összhangot" is érzékeltet
ve, és édesebben, mint a következő sorban négy l-lel és három labiális v-vel 
áradó, aranyszínű méz - ami megint egy sor, elsősorban hésziodoszi h~lyet 
idéz.71 

Van azonban ebben a szakaszban tartalmilag valami, ami mellett nem 
mehetünk el szó nélkül: az a kiemelt felsőfok, mellyel Janus a költő boldog
ságát értékeli, s ezzel mindenkinek, a királynak is fölébe helyezi. Ez az 
értékelés bizonyos fokig logikus, hiszen ha a költő örökíti meg a hírnevet, 
amire az 5. sor egyik értelmezési lehetősége utal, akkor a király dicsősége 
is a költőtől függ, a költő tehát ennyiben csakugyan felette áll a királynak. 
Ezt azonban még- a fejedelmekkel a népi öntudat alapján szemben álló, és a 
költői öntudat alapján magát velük egyenrangúnak tartó Hésziodosz sem 
mondja így ki (legfeljebb közvetve emeli magát a Múzsáktól nem szeretett 
királyok fölé). Figyelemre méltó, hogy Janus hogy erősíti fel az általa ekkor 
az utalásokból következtethetőleg kétségtelenül ismert Hésziodosz hangját. 
Hogy ez megint nem holmi retorikus túlzás csupán, azt a költemény szerke
zetének eddigi elemzése is mutatja. A királyokat magasztaló triasig a költe
mény hangja egyre emelkedő, úgy tűnik, ez a csúcspont. Utána azonban a 
hatsoros egység első két során belül a feszültséget Janus mint meg
figyeltük - művészi tudatossággal fokozza, így szerkezetileg is kiemelve, 
hogy az igazi csúcspont csak ezután következik: a költő az, akinek boldog
sága mindenek felett áll. Vajon ez a hangsúlyozott öntudat a némelyektől 
„barbárként" lenézett ember tiltakozása, vagy inkább semmi esetre sem 
előkelő származását kívánta ezzel ellensúlyozni? A kettő nem zárja ki 
egymást, bizonyos későbbi jelek mint látni fogjuk mintha inkább az 
utóbbi felé mutatnának. 

A görög költeményt két sor zárja, melyben a költő Zeusz leányaitól 
búcsút vevén segítségüket kéri éneke és nyilván szereplése számára. Janus
nak erre nem volt szüksége, ezért csak a görög szöveg 6. sorának első felét 
fordítja, s így köszönti Juppiter leányait (most már őt is nevén nevezve), 
akinek három elemből álló megszólítását e háromságokból felépülő költe
mény egyetlen zárósorának három helyére osztotta szimmetrikusan szét 
(„de Iove nunc igitur genitae salvete sorores"). 

Janus eljárása tehát most már világos. Alapul vette a. homéroszi Múzsa
himnuszt (melynek 2 - 5. sora Hésziodosz Theogoniájából van véve), s ezt 
kibővítette Hésziodosztól és máshonnan vett epikus elemekkel. · Eközben 
megtartotta az eredeti menetét, a kezdetben felvett témát lassan kibontó 
szerkezeti elgondolást, azt felnagyította, s így egy a legapróbb részekig 
raffinált művészettel átgondolt költeményt alkotott. Fordítás ez? A szó 
mai értelmében véve nem.72 Az egyik címzésváltozat szerzője nagyon poh-

71 Th. 83- 84: a Múzsák a királynak, akit kedvelnek, „nyelvére édes harmatot hin
tenek, annak mézédes szavak áradnak szájából". - A Múzsáknak maguknak is „ki
meríthetetlenül árad szájukból az édes ének" (Th. 39- 40). Emlékezünk Nesztórra is, 
akinek „nyelvéről méznél édesebben folyt a szó" (II. 1. 249), de ez a Múzsáktól füg-
getlen. _ 

12 .Janus kora némileg más mértékkel mért: Guarino is írt Plutarkhosz alapján a 
hízelgő és a barát különbségéről, ahol a plutarkhoszi műnek csak egy részét fordítja, 
de azt a saját anyagával megbővítve: HuszTI: i. m . 159. 
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tosari fejezte ki magát: „Latinus factus Jano Pannonio interprete". Latin
ná tette a költeményt, mint közvetítő, értelmező, de nem mint tolmács 
(az „interpres" szó mindhármat jelentheti). Latinná tette az egyszerű, 
archaikus költeményt, az eredeti minden rejtet t lehetőségét, alig észrevehető 
szerkezeti törvényét kibontva, hol latin, hol görög idézetek révén világát 
meggazdagítva, s felruházva az érett latin költészet nyelvének, szerkesztő
művészetének minden pompájával. 

S mindezt miért? Tudását fitogtatni, mint a humanista költők az 
iskolás vélemény szerint mindig, s néha csakugyan teszik? Az utolsó 
sorhoz kell mégegyszer visszatérnünk. A görög költő úgy tűnik - búcsút 
vesz a Múzsáktól, mert a hozzájuk intézett előhang után következik a ver
seny, más költeményre tér át. Janusnál azonban nem is csak azért maradt el 
az utolsó másfél sor, mert nem rhapszódosz-versenyen készül fellépni. A 
„salvete" nemcsak a búcsúzás szava lehet, sőt elsősorban nem az.73 Suet oni
ustól tudjuk, hogy az ősi szokás szerint reggel „salve" -val, este „ave"-val 
köszöntötték a rabszolgák urukat,74 s számos helyet idézhetnénk, különösen 
a vígjátékíróktól, ahol a „salve" az érkező köszöntését, s nem a búcsúzást 
jelenti.75 Jarn~s sem búcsúzik tehát a Múzsáktól, hanem köszön.ti a megjelenő 
istennőket. Ugy is mondhatjuk: a neki megjelenő istennőket. Neki, aki 
mikor észrevette, hogy a görög és latin írókról mint legilletékesebb mondhat 
véleményt, „a gyakorlás kedvéért figyelmét az írásra fordította, és néhány 
év alatt temérdek költeményt írt". Neki, aki a gyakorlás kedvéért kezdte el, 
eleinte nyilván keresve, körültapogatva az igazit, mint e himnusz kezdetén a 
megszólítások, de aki most már érezheti, hogy a méz édességénél puhábban 
árad ajkáról az ének. Így, ezért üdvözli a Múzsákat . Nemcsak latinná tette 
a görög verset, hanem janusi személyes lírává is, a költemény, ha fordítás, 
ha nem, az ő személyes érzéEeit fejezi ki. 

Ha Ez igaz, a cím egy megmagyarázhatatlan szava is érthetővé válik: 
a gyermek Homérosz. !Eineretrn, hogy a Guarino-panegyricusban azt igéri , 
hogy majd éret t erővel („maturis viribus") Hunyadiról fog hőskölteményt 
írni,76 s aligha lehet kétség afelől, hogy ez a rész az 1450 1454 közé tehető 
ferrarai redakcióból való,77 mikor tehát Janus 16- 20 éves volt. Hogy költői 
képessége van, tudta, hogy hőseposzt ír, mint Homérosz, remélte, tervezte. 

73 Ha búcsúzásul hangzik el, i:;zinte mindig „vale"-val együtt szerepel: pl. Verg. Aen. 
II. 97-98, Stat. Silv. 3. 3. 208-09, vagy prózában: Cic. Ad fam. 16. 9 stb. A görög 
xaiee is használatos üdvözlésül pl. II. 9. 197, Od. 13. 229, de éppoly gyakran bú
csúzáskor is, pl. Od. 5. 205, 13. 59 stb. 

74 Suet. Galba 4. 
75 Pl. Plaut. Rud. 416, Ter. And;r. 802 (mindkettő beszélgetés eleje), Hor. Ep. 1. 7. 

66, 1. 10. l stb. Az a tény, hogy a „salve" istenek magasztalásának lezárásában szere
pel (pl. Verg. Georg. 2. 173, Aen. 8. 301, Ov. Fast. 1. 87 stl;i .), nem azt jelen t i, hogy a 
magasztalás mondója elbúcsúzik az istentől, hanem maradványa anna~ az ősi képzet
nek, hogy a magasztalás istenidézés, m elynek végén az istenség megjelenik. Ekkor 
hangzik fel a megjelenő isten köszöntő „salve" . .Janus aligha volt vallástörténetileg 
olyan tájékozott, hogy ezt tudhatta volna, de lat inul bizonyára tudott annyim, hogy 
a „salve" jelentésárnyalatával tisztában legyen. 

76 Pan. Guar. 675-81. 
77 HuszTI: i. m. 109~11. Ez nincs ellentétben az 51. j .-ben mondottakkal. .Janus 

már korábban is gondolhatott a hősköltemény írására, semmint ezt a tervét a Guari
no-panegyricusban leírta. 
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E homéroszi költeményben a saját érzéseire ismert, azokat hallotta ki 
belőle. Csoda-e, ha úgy gondolta, e himnusz is a nagy művet, az Iliaszt 
tervező gyermek Homérosz alkotása volt? És hihetetlen-e, hogy úgy érezte, 
ő maga is egy gyermek Homérosz, s így fordul a Múzsákhoz ebben a latinná 
tett görög, és janusivá tett homéroszi költeményben, melyben egyszerre 
szólal meg a tehetségét felfedező gyermek boldog ámulata és a reneszánsz 
költő ébredő öntudata. A cím éppen többértelműségében előlegezi, jelzi, 
félig komolyan, félig játékosan magának a költeménynek a jellegét is, mely
ben álarcot öltve, homéroszi mezben talán őszintébben beszél a költő magá
ról, vágyairól, mint nem egy, az őszinteség pózában tetszelgő epigrammájá
ban. 

Kitől várhatta Janus, hogy költeményének ezen Janus-arcú jellegét meg
értse? Csak olyantól, aki a görög irodalomban éppoly jártas volt, mint a 
latinban. Ha volt ilyen társa ferrarai évei folyamán (mert ha a mondottak 
igazak, nem kétséges, hogy a himnusz még Ferrarában keletkezett), úgy a 
görög származású és Guarino latin humanista iskolájában tanuló Podocat
taro volt az. Nem ok nélkül ajánlotta tehát e költeményt éppen neki, mint 
örökre megmaradó szeretetének a zálogát.78 

J anusnak Homérosszal való foglalkozása azonban nem zárult le e két
ségtelen „homéroszi" ihletésű, de· igazi fordításnak aligha nevezhető szép 
költeménnyel. Talán egy évtized múlva, már mint pécsi püspök, fordít le egy 
részletet, Diomédész és Glaukosz találkozását, az Iliasz 6. énekéből.79 Ahhoz, 
hogy e fordítás jelentőségét le tudjuk mérni, egy pillantást kell vetnünk 
a kor Homérosz-fordításaira, annál is inkább, mert Janus maga is em
líti, hogy egy Homérosz-fordítás olvasása játszott közre az ő munkájának 
létrejöttében is.80 A Homérosz-fordítások eleinte prózai fordítások voltak, 
mégpedig az egyik első, L. Pilatóé, félreértésekben is bővölködő, rossz fordí
tás, 81 a többiek is jórészt részletfordítók inkább a latin próza lehetősé
geihez és igényeihez ragaszkodtak, mint az eredetihez: ahol lehetett, ponto
san fordítottak, de a latin prózába nem illő állandó jelzőket, sőt, egéi;iz 
részleteket is, kihagyták vagy átírták. Ez még a kitűnő képzettségű L. 
Valla-féle (első teljesnek tekinthető) pontos, de dísztelen, száraz prózai 
fordításra is áll. A verses fordítások még ritkábbak (Marsuppini, Orazio Ro
mano ), s itt viszont a verskényszer miatt kénytelenek a fordítók az ere
detitől eltávolodni minél elegánsabban akarnak fordítani, annál inkább. 
A teljes Homérosz fordítását ekkor még oly nagy vállalkozásnak tartották, 
hogy arra Miklós pápa buzgólkodása ellenére sem akadt vállalkozó. Már 

78 Epigr. II. 7. 4: „qui [ti. versiculi] mansuri pignus amoris erunt". 
79 Hogy V . Miklós pápa nem adott Janusnak megbízást a teljes Homérosz lefor

dítására, s Janus ilyesmit nem tervezett, azt HUSZTI (i. m. 161-62) végérvényesen 
tisztázta, erre ·nem kell visszatérnünk. · 

80 TELEKI II. 74- 75': „Cum incidissent in meas manus Homerici cuiusdam inter
pretis aliquot libri, tertius, puta, quartus et quintus, nolui quicquam de illo temere 
iudicare, nisi prius et meas ipse vi.res in eadem, ut ita dixerim, palaestra experier." 
- Ez a fordítás valószinűleg Niccolo della Valle ·fordítása volt, mint arra először J. 
Vahlen gondolt, vö. HuszTI: i. m. 236, 384. l. 75. j., a kérdés irodalmával. 

81 G. FINSLER: Horner in der Neuzeit. Leipzig 1912. 16-7, a továbbiakra nézve 
l. uo. 22-28. 
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maga a tény tehát, hogy Janus egy részletet lefordított, jelentős tettnek szá-
mított a maga korában. . 

Homérosszal korábban is behatóan foglalkozott, 82 s a frissen olvasott 
Iliasz-fordítás1észlet magát is arra indította, hogy erejét a fordításban meg
próbálja.83 De talán nemcsak a versenyzés vágya vitte őt a fordításra. Az 
epigrammafordításokkal kapcsolatosan említettük, hogy bizonyos mértékig 
ezek előgyakorlatok is lehettek az önálló epigrammaköltéshez. Az Iliasz
fordítással kapcsolatban maga Janus mondja, hogy a „maga gyakorlása 
kedvéért" fordított. 84 Előzőleg kétségtelenül arról beszél, hogy annál szíve
sebben vállalkozott erre az átültetésre, mert így két legyet ütve egy csapásra, 
lehetősége nyílt mind a görög irodalomhoz, mind a verseléshez való vissza
térésre, 85 de a gyakorlás alkalmasint nem volt egészen öncélú. Janus ekkor 
már a nagy és számunkra elveszett - mű, az Annales gondolatával fog
lalkozott,86 és a görög eposzból való fordítás egy kicsit már ehhez lehetett 
előgyakorlat. A ferrarai „gyermek Homérosz" felnőtt, és most már talán 
ugyanúgy nemzetének Homérosza akart lenni, mint ahogyan az ugyancsak 
Annales címen eposzt író Ennius is mint „Homerus redivivus" lépett olvasói 
elé.87 

Janus Galeottóhoz írt, a fordítást kísérő levelében arról is részletesen szól, 
hogy miért esett választása éppen erre a részletre. Elsősorban olyan tárgyi 
elemeket emel ki, melyek neki mint a latin költészet ismerőjének érdekesek 
voltak. Azért választotta az Iliasz 6. énekének éppen ezt a részét, mert itt 
van szó Bellerophontész történetéről, akinek híre-neve ismerős a latin 
költészetből, de származása, tettei és vége általában nem; itt van szó 
Lükurgoszról, aki dionüszoszi mámorában térdét elvágta, mint azt számos 
latin költő elbeszéli; 88 és végül itt van szó Glaukosz és Diomédész fegyver
cseréjéről, melyen Martialis csúfolódik. 89 A következőkben J anust magát 
idézzük. „Mégis, legalább az én véleményem szerint, nincs még egy olyan 
ragyogó dolog, mint az emberi előkelőségnek az a mélységesen erkölcsös 

82 Vö. HuszTI: i. m. 251. 
83 Ha csakugyan a csodagyermek Niccolo della Valle fordítását olvasta, akkor talán 

ő, az egykori csodagyermek, önkéntelenül is provokálva érezte magát, hogy megmutas
sa, mit tud. 

84 TELEKI II. 75: „exercendi tantummodo mei gratia". 
85 TELEKI II. 75: „Quod etiam eo libentius feci, ut hoc uno compendio tam Graecas 

litteras, quam versificandi usum longo tandem postliminio repeterem." . 
86 HuszTI: i. m. 255. Ha a 11 ű cskugyan nem volt befejezve, nyilván nem volt annyi 

kézirata, mint a szerzőtől kicsiszolt műveknek, s hamar elkallódhatott. Abból tehát, 
hogy a művet már a XVI. században sem nagyon látták, nem következik, hogy nem 
is létezett. 

87 Ennius, úgy látszik, egyébként is hatott Janusra. Erre mutat legalább az az el
ismerés, mellyel egyik Ppigrammájában (I. 76) szól róla, ahol a Homérosszal való 
nevezetes álombeli találkozásra is utal, de talán stiláris sajátságok is. Enpius meg
lehetősen népszerű volt az itáliai humanisták körében, vö. pl. W. SUERBAUM: Ennius 
bei Petrarca. Entretiens sur l'Antiquité Classique XVII. Vandoeuvres-Geneve 1971. 
293-347 (további irodalommal). 

88 Janus nyilván emlékezetből írt, s mesés emlékezőtehetsége ezúttal, úgy látszik, 
nem működött tökéletesen: költői szöveget nem találtam, ahol Lükurgosz öncson
kítása el volna beszélve, csak prózait: Serv. ad Verg. Aen. 3. 14, Mythogr. Lat. I. 123, 
III. 12, Hygin. Fab. 132. 

89 Mart. 9: 94. 
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kicsúfolása, ahol az emberi ősfák zöldelése teljesen találóan van az erdők 
lehulló lombjához hasonlítva, hogy a halandók méltán abbahagyják már 
őseik dicsőségének barbár gőggel való hánytorgatását, ha meggondolják, 
hogy nemzetségük mennyire hasonló a fák leveleihez, melyek tavasz dere
kán születnek, s az ősz közeledtére leperegnek." 9° Kétségtelen, hogy van 
ezekben a szavakban valami a középkor lemondó hangulatából: 91 „ysa mend 
ozhouz iárou vogmuc". Ha azonban a pécsi püspök, az ország egyik leg
tekintélyesebb és legbefolyásosabb főura létére ilyen indulatosan beszél -
néhány sorral a hazai barbár viszonyok emlegetése után - az ősök dicső
ségével kérkedők barbár gőgjéről, ez azt mutatja, hogy ez számára korántsem 
holmi általános elmélkedési téma, közhely, hanem nagyon is személyes 
kérdés. Ha nemes volt, ha nem, nagyon is lentről jött azok szemében, akik 
őseik dicsőségét hánytorgatták, holott nyilván úgy érezte, hogy szellemi 
kiválósága alapján inkább ő nézheti le azok barbárságát. A szellem emberé
nek öntudata, a költői öntudat tehát Janus esetében sem valami elvont büsz
keség, hanem társadalmi öntudatának egy sajátos megnyilvánulási for
mája. Így nyer mélyebb értelmet a hadviselő előkelőkhöz írt epigrammája, 
melyben arról beszél, hogy hiába keresik a harcbai1 a dicsőséget, ha költő 
nincs, aki megénekelje, 92 így önnön dicsőségéről szóló más megnyilatkozásai, 
így aligha fogjuk véletlennek tekinteni, hogy Enniusról szólva éppen azt 
emeli ki, hogy „neki tapsoltak a lovagok, a néppel együtt a senatus, nem
különben a hadviselő vezérek, megannyi híres név", 93 s így valószínűnek tart
hatjuk, hogy a Múzsa-himnuszban megnyilvánuló költői öntudat is ezzel áll 
összefüggésben. Mindenesetre az az indoklás, melyet Janus a témaválasztás
ról ad, arra mutat, hogy Janus korántsem valami általános humanizmus 
vagy elvont formális esztétika szempontjából nézve olvasott verseket -
Homéroszt sem. 

Hogyan oldotta meg most már a maga elé tűzött feladatot? Láttuk, hogy 
eddig kétféle utat követett. Az epigrammákban általában igyekezett hűséges 
lenni, de nem mindig sikerült eltalálni a művészileg leghelyesebb megoldást. 
A .Múzsa-himnuszban pedig a görög szöveg csak alkalom, nyersanyag, mely
lyel ragyogó művészettel, de teljesen szabadon él. Ezúttal nehezebb dolga 
volt, mint akár az egyik, akár a másik esetben. A latin epikus hexameternek 
hosszú fejlődése során kialakultak a maga szigorú törvényei metrikai, 
prozódiai és stilisztikai vonatkozásban egyaránt, s aki művészi latin hexa
metereket akart alkotni, annak ezeket múlhatatlanul figyelembe kellett 
vennie. Minthogy a hexameter végén a metrikai és prozódiai hangsúlynak 
egybe kellett esnie, a hexameter első felében viszont éppen az ellenkező volt 
a kívánatos, bizonyos szavak eleve elsősorban vagy kizárólag a hexameter 
végén voltak elhelyezhetők. A vers vége azonban sokszor olyankor is formu
larizálódott, mikor erre nem volt feltétlenül szükség. A trocheus vagy spon
deus képletű szavak a versben máshol is elhelyezhetők, mégis meglehetősen 

uo TELEKI II. 76. 
91 Bár éppen ókori szerzőt is idézhetnénk: Hor. C. 2. 14. 10- 13. Huszti is csak „az 

élet rövidségéről és hívságos voltáról" szóló „borongós elmélkedés"-ről beszél, s utána 
mások is. 

92 Epigr. I. 12. 
93 Epigr. I. 76. 11-14, 
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erős hajlandóság van egyes szavak esetében arra, hogy a vers végére kerül
jenek. (Hogy ez' mennyire nem kényszer, mutatja, hogy más verstani hely
zetben is használatosak.) Ha az ilyen szó főnév, megfelelő jelzővel vagy igé
vel, ha melléknév, megfelelő főnévvel már készen adja a hexameter befe
jezését (az ilyen szerkezeteken belül az elemek azonos metrikai értékű más 
elemmel is kicserélhetők). De vannak olyan kifejezések is, melyek _.:_ jól
lehet szintén többfelé elhelyezhetők volnának - a sor belsejében öröklődnek 
meghatározott metrikai helyzetben. 94 Annak a számára, aki a latin hexa
meteres költészetben járatos volt, ez sok segítséget adhatott, hiszen meg-

9l Az első csoportba tartoznak a „cognoscei:e'', „mendacia" stb. típusú, ill. metrikai 
értékű szavak, melyek a hephthémimerés metszet után állnak. Pl.: cognoscere: Lucr. 
1. 697, 3. 118, Verg. Georg. 3. 490, Aen. 2. 10, Prop. 1. 6. 13, Diomedis et Glauci con
gressus (DGC) 44; mendacia: Ov. Am. 3. 6. 17, Fast. 4. 311, DGC 46; ostendere: Verg. 
Georg. 2. 261, Aen. 6. 716, Ov. A. A .- 2. 629, DGC 53, incendia: Aen. 5. 680, Tib. 2. 5. 
47, Ov. Met. 14. 539, Sil. 13. 565, Val. Fl. 7. 572, DGC 65 (de Iuv. 13. 145 más helyzet
ben); discrimine (-a): Lucr. 4. 770, 5. 690, 773, Verg. Aen. 3. 686, Ov. Met. 6. 62, 7. 
426, Val. Fl. 6. 545, DGC 69; vestigia: Cat. 64. 162, Verg. Aen. 3. 669, 5. 566, 6. 159, 
546, 7. 689, Ov. Met. 1. 373, 3. 17, 8. 570, DGC 85. - A második típusba tartozók 
közül is csak néhány példa: oras (-is, sorvégen): Lucr. 1. 22, 170, 179, 2. 577, 5. 224, 
781, Verg. Aen. 3. 97, 6. 2, 7. 660, DGC 51; unda (ill. megfelelő függő esetek, szintén 
sorvégen): Verg. Aen. 6.- 295, Hor. Ep. 2. 2. 176, Ov. Am. 2. 11. 27, Met. 1. 570, 9. 104, 
646, 892, DGC 55; nemcsak trocheusok és spondeusok: pl. vicissirn (sorvégen): Lucr. 
5. 838, Verg. Ecl. 5. 50, Aen. 6. 531, 11. 123, 12. 462, DGC 100; tyranni (és függő esetek, 
sorvégen): Verg. Georg. 4. 492, Aen. 4. 320, 7. 266, Hor. Ep. 1. 2. 58, Ov. Met. 1. 276, 
5. 508, 11. 203, DGC 43. - A l!armadik csoportba tartoznak azok, melyeknek a sor 
belsejében van szilárd helyük. Igy innumerae gentes: Verg. Aen. 6. 706, DGC 34; 
Amazonia(s): Verg. Aen. 5. 311, Ov. Pont. 3. 1. 95, Stat. Silv. 5. 1. 131, DGC 69. 
- A variációra egy példa a janusi szövegen belül is adódik: inclyta proles (DGC 27, 
vö. Ov. Met. 9. 229, Val. Fl. 4. 549, Horn. Lat. 248, 520) ~ tertia proles (DGC 80, vö. 
még: altera proles: Verg. Aen. 12. 830). -További variációs példák: Verg. Aen. 6. 322: 
certissirna proles, Val. Fl. 4. 213: Neptunia proles, DGC 116: Satu.rnia proles; Verg. 
Aen. 9. 806: subsistere tantum, Tib. 4. 1. 195: subsistere tu.rmis, DGC 8: subsistere 
telis; Verg. Aen. 6. 24; suppostaque furto, Sil. 13. 615: Pomponia fu.rto, DGC 44: 
cognoscere fu.rto; Hor. Ep. 1. 16. 52: vi.rtutis amore, Sil. 3. 487: aestatis honores, DGC 
39: virtutis honores; Verg. Georg. 4, 235: caelo descendit ad undas, Aen. 8. 423: caelo 
descendit ab alto, Ov. Met. 1. 212: summo delabor Olympo, DGC 10: summo de
scendis Olympo; Ov. Met. 1. 224: necopina perdere morte, DGC 50: manifesto perdere 
leto; Verg. Aen. 6. 864: magna de stirpe nepotum. DGC 5: mortali e stirpe virormn. 
- Teljességre itt sem törekedtünk, bár a janusi verselés bizonyos technikai elemei 
talán éppen ezen az úton válhatnak világossá, a teljes anyagnak inkább csak egy sorról 
sorra haladó kommentárban volna helye. Arra talán ennyi is elég, hogy mutassa, 
mennyire óvatosaknak kell lennünk az „utánzás" kérdésében, hiszen még ahol szó 
szerinti az egyezés, ott is gondolhatunk arra, hogy az csak a variálgatás eredménye. 
Ezzel a fenntartással közöljük a két szónál hosszabb szó szerinti egyezések jegyzékét, 
mely még valószínűleg kiegészíthető (elsőként mindig Janus szövegének sorszámait 
adva meg): 2: manum·conferre: manus conforre Sil. 7. 599 (azonos metrikai helyzet
ben), conferre manum: Verg. Aen. 9. 44, 690, 10. 876, 12. 346, 480, 678 (t.öbbnyire 
a penthémirnerés metszet előtt). -3: collato: Marte: Ov. Met. 12. 379 (egymás mellett 
a két szó a penthémimerés metszet után). - 14: madidi Lyaei: Mart. 1. 70. 9: madidi 
sunt tecta Lyaei. - 15: iuga Nyseia: Luc. 8. 801: et iuga tota vacant Bromio Nyseia, 
quare ... ; praecipiti cu.rsu: Luc. 3. 391: praecipitem cu.rsum (vers elején). - 20: 
metus acer: Sil. 2. 231 (azonos metrikai helyzetben), Lucr. 6. 1212, Verg. Aen. 1. 362, 
3. 682, Val. Fl. 1. 693 (más metrikai helyzetben, vagy nem egymás mellett). - 25: 
terrae munera: Hor. C. 2. 14. 10; munera terrae: Hor Ep. L 6. 5 (de itt a fémekről 
van szó, sor végén); leti lirnina: Lucr. 6. 1157: leti limine ab ipso (sorvég). - 27: in-
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határozott gondolati tartalmak kifejezésére kész, a versbe illő elemekkel 
dolgozhatott. Egy-egy kifejezés, verselem megjelenése tehát egyáltalában 
n0m jelenti szükségképpen azt, hogy az illető költőnek valamely meghatá
rozott másik hely lebegett a szeme előtt, hogy azt akarta utánozni, vagy 
éppen tudását csillogtatni egyszerűen azt, hogy ezek éppoly kész elemek, 
szilárd pontok voltak számára a versben, mint egy modern költőnek a rímek 
melyek ezt Tóth Árpádnak töredékekben maradt verseiből is tudjuk -
olykor előbb készen vannak, mint a sorok maguk. Ha tehát Janus Jliasz
fordításából a mondott jelenségek mindegyikére tudunk példát mondani, 
úgy ez nem jelenti azt, hogy Janus Pannonius utánzó, hanem azt, hogy 
egyenrangú részese a latin hexameterköltészet nagy láncolatának -:- művészi 
latin hexametert csak így lehetett költeni. 

A latin hexameter metrikai kötöttségei s az ebből adódó szilárd pontok 
azonban éppen a Homérosz-fordítás szempontjából nehézséget is jelentettek, 
s ez csak növekedett a latin hexameternyelv egyéb sajátosságai folytán. 
Ezek közé tartozik a latin nyelvnek az a sajátossága, hogy szemben a 
göröggel nem szereti a szóösszetételeket. A latin hexameterköltés kezde
tén Ennius még alkotott görög mintára merész, új, összetett szavakat, 
de a költői nyelv később sokkal inkább megmerevedett, semhogy egy költő, 
aki szép latin hexametereket akart a~kotni, enniusi mértékű nyelvújítást és 
szóalkotást megengedhetett volna magának. A latin hexameter nyelve tehát 
ezen a ponton jellegében teljesen eltért a homéroszi nyelvtől. 

Nemcsak ezen a ponton. Míg Homérosznál nem ritka eset a tiszta dakti
likus hexameter, a latin hexameterben az az általános, hogy két láb spon
deikus, s így az ettől való eltérés (daktilikusabb vagy spondeikusabb irány
ba) már sajátos hatású, amit művészi hatáseszközként lehet alkalmazni. 
Ez előnyös lehetőség ha nem éppen homéroszi hexameterek visszaadásá
ról van szó, melyekhez képest a latin hexameter szükségképpen egy kicsit 
lassúbb, s mindig fennáll a metrikai vontatottság veszélye. 

Mikor a latin hexameter klasszikus csúcsaira ért, a - szónak nem pejo
ratív értelmében vett retorika törvényei és ezzel összefüggésben a hellé
nisztikus görög költészet raffinált stilisztikai hatáseszközeinek követése (ill. 
az arra való törekvés) alapjaiban határozták meg a stílust, a költői stílust 
is. Ezen belül meglehetős szerep jutott a latin költészetben a legkorábbi 
időktől nagy szerepet játszó alliterációnak is. A homéroszi költői nyelv 

clyta proles: Ov. Met. 9. 229, Val. FI. 4. 549, Horn. Lat. 248, 520. - 29: mortalibus 
aegris: Lucr. 6. 1, Verg. Georg. 1. 237, Aen. 2. 268 (azonos metrikai helyzetben). -
33: Quod si tantus amor stirpem tibi nmicere nostram: Verg. Aen. 2. 10: sed si tantus 
amor casus cognoscere nostros. - 34: innumerae gentes: Verg. Aen. 6. 706 (azonos 
helyzetben) . - 39-40: honores / afflarat: Verg. Aen. 1. 591: afflarat honores. -
42-43: altus / Iuppiter: Verg. Aen. 12. 140-41: altus honorem / Iuppiter ... sacra
vit. - 44: dulci furto: Prop. 2, 30, 28: dulcia furta Iovis, Verg. Georg. 4 . 346: dulcia 
furta. - 49: exarsit in iras: Verg. Aen. 7. 445 (azonos metrikai helyzetben). - 55: 
Xanthi ... ad undas: Ov. Met. 9. 646: Xanthique reliquerat undas. - 72: perculit 
heros: Ov. Am. 2. 9. 7 (azonos metrikai helyzetben). - 84: arva pererrabat: Ov. Am. 
2. 16. 5 (azonos metrikai helyzetben): arva pererrantur.-96: dictis ita fatur amicis: 
Verg. Aen. 2. 147: dictisque ita fatur amicis. - 114: sic fati: Aen. 2. 50: sic fatus. -
115: foedera firmant: Verg. Aen. 12. 212: talibus inter se firmabant foedera. 
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ebben a vonatkozásban is egészen más jellegű. A tudatos retorika hatásától 
már csak koránál fogva is érintetlen, s éppen az alliterációval, mint hatás
eszközzel nem túlságosan gyakran él. Bármennyir0 a „homéroszi nyelv" 
volt tehát az epikus stílus mintaképe, a latin epikus nyelvezet- és stílus
eszmény igazában távol állt tőle, a homéroszi vonásoknak éppen az adott 
sajátos színt, hogy egészen más jellegű költői stílusba épültek bele. Egy kis 
túlzással azt mondhatnók: minél művészibb volt egy lat in hexameter, 
annál kevésbé volt homéroszi. 

Ha mindezek után megismételjük az előbb feltett kérdést, hogy hogyan 
sikerült Janusnak megoldania a maga elé tűzött feladat ot, röviden azt fe 
lelhetjük, fordítása tartalmilag olyan hív, amilyen csak az adott körülmé
nyek közt lehetett, stílusában olyan homéroszi, amennyire ezt a művészi 
latin hexameter igényei megengedték. 

Ismerve a reneszánsz fordítók gyakorlatát, akik egyszerűbb formák ese
tében, mint a drámai jambus, nem tartották szükségesnek, hogy sort sorral 
fordítsanak, már külsőleg is figyelemre méltó, hogy Janus az eredeti 118 
sorát 119 sorban adja vissza: kétszer fordul elő, hogy egy sort kettővel fordít, 
egyszer viszont három sort kettővé sűrít. 95 Félreértés már az epigrammákban 
sem volt, de itt önkényes vagy túlságosan szabad fordítás sem igen akad, 
pedig ott ilyesmire még találtunk példákat.96 Ha a szokásosnál szabadabban 
fordít, annak oka is van. Egy helyen,. ahol az eredeti azt mondja, hogy 
„az aranygyeplős Artemisz megharagudván megölte", Janus így fordít : 
„Dictynna nyilaival átlőtte". 97 Csakhogy az „aranygyeplős" jelző isme
retlen volt a lat in epikus nyelvben, nehéz is lett volna latinul visszaadni , 
viszont Artemisznak gyakori jelzője H omérosznála „nyilas" - nem sokkal 
később éppen az Iliasz 6. énekében is előfordul , J anus tehát a homéroszi 
nyelven belül maradt, mikor e másik, könnyebben alkalmazható jelzőből 
formálta meg latinul az értelmileg azonos gondolatot. Az „aranygyeplős" 
jelző elkerülésében azonban talán egy másik meggondolás is közrejátszott . 
Már a Múzsa-himnuszban megfigyelhettük, hogy Apollón „messzelövő" 
jelzőjét nem ott alkalmazza, ahol az eredeti, de ahol nincs közvetlen funk
ciója, hanem máshol, ahol jelentősége lehet. A haragjában a leányt megölő 
Artemisz neve mellet t az „aranygyeplős" jelzőnek semmi jelentőségét nem 
látta, s ezért fordult egy másik jelzőhöz, mely az összefüggésbe jobban bele
illett. Ezzel hűtlenné vált Homéroszhoz, de hűséges a latin hexameter esz
tétikai normarendszeréhez. Mindeneset re a szövegtől való eltérés ebben az 
esetben nem annyira kényszer, mint inkább tudatos műfordítói meggondolás 
eredménye. 

Ez annál is valószínűbb, mert Janus a homéroszi jelzőket általában meg
lepő hűséggel fordítja, nem egyet minden előzmény nélkül alkot meg, att ól 
sem riadva vissza, hogy a szavak klasszikus jelentését egy kicsit kitágítsa, 
sőt, hogy a klasszikus nyelvben egyáltalán elő sem forduló szavakat hasz
náljon. Így lesz a „µáxn lvi xvc5taveí1m"-ből „conspicuo in certamine" a 

96 16+17 = 1 sor, ll8+119 = 1 s.or, de 95+96 = 3 sor az eredetiben. 
i>• Egyetlen pontat lanság a 42. sor „ quos"-a, mely helyet t „quem" volna írandó 

· (ti. Jhllerophontészt). 
97 l.JGO 88 = Il. 6. 205. 
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„conspicuus" szó jelentésének tágításával, 98 így adja vissza pontosan az 
istenek „könnyen élő" jelzőjét: „facilem ducentia numina vitam", 99 így a 
Hajnal jelzőjét. a „rózsaujjút" - „digitis rubicantibus Eos"100 ~, noha 
klasszikus példákra hivatkozhatott volna, ha beéri a „rosea"-va1,1o1 s így 
fordítja le pontosan egyik előfordulási helyén a „{J01)v ayafroc; Llwµ~bric; 
kifejezést, úgy azonban, hogy a jelző a mondatban határozónak is felfog
ható legyen: „ingenti Diomedes voce profatur".102 A másik helyen, ahol a 
jelző a görögben még előfordul, nem fordítja, hanem „acer"-re helyettesíti.103 
Itt is alighanem a fentebb elemzett esethez hasonlóval állunk szemben. 
Mikor Diomédész egy ismeretlen ellenséggel találkozik, helyénvaló a „nagy
kiáltású" jelző, még inkább, ha úgy is érthető (sőt, a görög nélkül a latin első
sorban úgy érthető), hogy Diomédész hatalmas hangon szólítja meg ellen
felét. Mikor azonban kiderül, hogy ez az ellenség tulajdonképpen barátja, 
nem illő, hogy ugyanilyen hangon szóljon rá az „acer" pedig nem feltétlenül 
negatív értelmű.104 A jelző elmaradása (kicserélése) tehát itt is művészi 
szándék gyümölcse. Ugyanez mondható arra is, mikor Zeusz „bölcs" jel
zőjét cseréli ki „mennydörgő"-re.105 A „bölcs" jelző az adott összefüggésben 
megint különösebb funkció nélkül való, a „mennydörgő" viszont a kiváló 
hős Szarpédón apjaként említett isten jelzőjeként alkalmasabb. 

Vannak természetesen helyek, ahol a jelző elmaradását bajos mással 
indokolni, mint azzal, hogy nem fért be a vei·::.be, vagy még inkább, hogy 
a latin epikus nyelvben nem volt előzménye,.,; nem is volt mit kezdeni vele. 
Erre mutat a 95 96. sor, mely az eredetiben három sor, Janusnak tehát 
lett volna még helye, de nem fordított két jelzői kifejezést,106 a harmadikat, 
a „{Joijv ayafróc;" -t kicserélte, s így összevonhatott. Így maradt el máshol 
a lándzsa mellől a „hosszúárnyékú", az Amazónok mellől a „férfiakkal egyen
lő" .107 Ha azonban mindezt összeszámítjuk is, igen kevés az olyan helyek 
száma, ahol a jelzők elhagyása, ill. kicserélése nem tekinthető művészi 
szándékosságból folyónak, s sokkal inkább kiemelendő az a maga korában 
szinte példátlan pontosság, mellyel Janus a jelzők visszaadására törekedett. 
Maga mindössze talán háromszor ad olyan jelzőt, melynek az eredetiben 
nincs megfelelője.108 

98 DGC 6 = Il. 6. 124. A „conspicrius" jelentésbővítéséhez az olyan helyek szolgál
tathattak támpontot, mint Tib. 3. 3. 4: „insignis clare conspicuusque domo", vagy 
Ov. Met. 8. 373-75: „ambo conspicui, l).ive candidioribus ambo / vectabantur equis, 
ambo vibrata. . . hastarum . . . quatiebant spicula". 

99 DGC 21 = II. 6. 138, ihol i}eía l;wovrec;. - „Vitam ducere": pl. Lucr. 2. 997 
vagy Sil. 6. 308, ahol éppen „facilem per inhospita ducere vitam". 

100 DGC 59 = II. 6. 175. A „rubicans"-ra egyáltalán nem találtam példát ókori 
írótól. 

101 Lucr. 5. 656- 57, Prop. 4. 24. 7 stb. 
102 DGC 4 = II. 6. 122. 
loa DGC 95 = II. 6. 212. 
io4 Vö. pl. „acerrimus armis" (Nisusról): Verg. Aen. 9. 176, „bellis acer Halaesus": 

Verg. Aen. 10. 411, de magában is: „Caepio, vir acer et fortis": Cic. Brut. 35. 135 stb. 
105 DGC 81 = II. 6. 198. 
106 Il. 6. 212-13: „nov).v(Jouíen", ill. „notµÉva ).aciiv". 
101 DGC 8 = II. 6. 126, ill. 69 = 186. 
108 DGC 49 = II. 6. 166: „tacitas" (ami azonban IL 1. 80- 83-at juttatja az F1„!::Jer 

eszébe). 53 = 170: „callidus", 43-44 = 160- 61: „duri", ill. „dulci". 
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Nemcsak a jelzőket igyekezett azonban visszaadni, hanem egyes sajátos 
homéroszi kifejezéseket is, mégpedig egy esetben legalább úgy, hogy azt a 
római képzettársítás erejével is meggazdagította. „jöjj közelebb - mondja 
Diomédész - , hogy hamarabb elérd a pusztulás határát". Janus: „ ut leti 
quamprimum limina tangas" .109 A kifejezés elemei megtalálhatók a latin 
költészetben, a „leti limina" Lucretiusnál, a „limina tangit" Ovidiusnál,110 
de a kettő együtt J anus alkotása, márpedig a kifejezés ereje így érvényesül 
teljesen. Ismeretes ugyanis, hogy a küszöbben való megbotlás vagy annak 
akár csak megérintése is milyen baljós előjelnek számít ott a római hit szá
mára. Ovidius egy helyen éppen ilyen összefüggésben használja a „limina 
tangere" kifejezést.111 Mikor Janus ezt a kifejezést a halállal kapcsolja össze, 
amellett, hogy a homéroszi szöveget pontosan fordítja, a latin olvasó szá
mára a kifejezés baljós súlyát szinte kétszeresére növeli. De a homéroszi 
·kifejezést olykor még akkor is visszaadja, ha az latinul kissé szokat lanul 
hangzik, mintegy kísérletezve, meddig lehet elmenni a latin epikus nyelv 
homérosziasításában, s ha az eredet i etimologizáló kifejezését nem tudja 
ugyanazon a helyen visszaadni, akkor néhány sorral arrébb legalább hang
zással való játékban közelíti meg azt .112 Egyébként ahogyan jelzőt is rit
kánt illesztett olyat a szövegbe, aminek nem volt alapja az eredetiben, 
kifejezést is csak egyet találunk olyat, amit J anus szőtt az elbeszélésbe,113 

máshol legfeljebb bővíti az eredeti fordulatát úgy, hogy máshonnan való, 
végső soron szintén homéroszi formulát dolgoz bele114 - ezzel az eljárással ' 
a Múzsa-himnusz átköltésében találkozhatunk. 

A legkülönösebbek azonban azok az esetek, mikor az eredeti hangzását is 
igyekszik belejátszani a latin fordításba, vagy éppen a kifejezés egy részét a 
hangzás támasztotta asszociációval érzékelteti. „Ha az emberek közül 
való vagy, akik a szántóföld gyümölcseit eszik . . . " - mondja Diomédész. 
Szavai görögül így fejeződnek be: „o'i aeoveric; xaenov ebovatv". J anus 
szinte szóról szóra fordít: „terrae qui munera carpunt " ,115 csakhogy a „car
punt" szó használatával a görög „xaenóc;" szó hangzását is visszaad~a. 
Mikor Diomédész arról beszél, hogy Dionüszosz Lükurgosz elől a tengerb~ 
menekül, ezt a kifejezést használja: „bvaBfr' cUoc; xara xvµa" (elmerült a 
sós víz hullámába).116 Janus ezt így adja vissza: „in fluctus saliit". A latinban 

lQ9 DGC 26 = Il. 6. 143: „oMf>eov nfhíea1>' '"'T/at". 
110 Lucr. 6. 1157: ,,leti limine ab ipso", vö. Sil. 5. 433: „mortisque in limine"; Ov. 

Met. 10. 456: „thalami iam limina tangit ". 
111 Tr. 1. 3. 55. 
112 DGC 54 = Il. 6. 171: „dewn ductu . . . meliore": „1>ui'w im' dµv1wvi noµnfí". 

-II. 6. 194: ,;r:iµE:Voc; -r:áµov" Janusnál (77) egyszerűen: „dant ... agrwn", de néhány 
sorral korábban a „nv"wóv őóitov lí).).ov íJ<pawe" (Il. 6. 187) kifejezést így fordítja : „frau-
dis tentamina texit" (70). · 

11a Il. 6. 203 = D GC 86: „miserando funere natwn". 
114 DGC 34 = Il. 6. 151: „no).A.oi ői µiv lívőee• 'taaaw", Janus: „innumerae gentes 

novere per orbem'', ami nemcsak az azonos metrikai helyzetben levő vergiliusi 
(Aen. 6. 706) „innumerae gentes"-re emlékeztet, hanem - ezen kereszt ül - a ho
méroszi „l1>vea µveía -ve"eciiv"-ra is (Od. 11. 632). Ugyanígy 29 = 146: „1:0í11 őe "ai 
dvőeciiv" Janusnál: „tale et mortalibus aegris", ami Lucretiust és Vergiliust (Lucr. 6. 
1, Verg. Georg. 1. 237, Aen. 2. 268), de mögöttük a homéroszi „őei).oíat f311oto íai" -t 
is idézi. 

115 DGC 25 = Il. 6. 142. 
116 DGC 18 = II. 6. 136. 
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a sós víz nincs fordítva, de minthogy a „sal" a latin epikus nyelvben is je
lentheti a tengert,117 a „saliit" ige hangzásával azt is felidézhetőnek véli -
ha nem mondja is ki: a hangzás után az olvasó önkéntelenül is azt asszoci
álja - amit a görög szóval is kimond.118 A fordítóművészetnek ez már olyan 
bravúrja, amire csak a legnagyobbak képesek. 

Az eredeti hangzásnak követésére való törekvés azonban nemcsak ezekben 
az esetekben figyelhető meg. Már ez epigrammafordtásokban észrevehető 
volt, hogy Janus általában milyen érzékenyen ügyel a hanghatásokra: 
Homérosz-fordításában sem lett e tekintetben igénytelenebb. Ha az eredeti 
alliterál, ő is követi, sőt, meg is toldja az alliteráció változatos elhelyezésé
vel, 119 ha az hangulatot fest a hangzással, ő is igyekszik ugyanazt tenni,12 (} 

és ha az eredeti a szóvégeket csendíti össze, nála is van ennek nyoma.121 

A hanghatások alkalmazásában azonban már megjelenik a latin hexameteres 
hagyomány igénye is: Janus ott is alliterál - mindig tudatos művészi 
szándékkal , ahol az eredeti erre nem mutat példát. Csak két esetet eme
lünk ki, a 115. sor végét, ahol az eredeti spondeikus befejezését (a latin 
hexameterben ez Vergiliustól kezdve általában kerülendő lévén) egy erő
teljes alliteráció helyettesíti,122 és a 43 44. sort, ahol a két egymás után 
következő sorban, azonos metrikai helyzetben a „duri" és „dulci" felel 
egymásra. Ezzel a finom eszközzel (a „duri" jelző teljesen Janustól ered) 
Anteia is árnyaltabbá válik; valami mentség mintha még számára is lenne: 
a „duri coniux Antia tyranni" érthető, ha vágyik „dulci iuvenem cognoscere 
furto" .123 Ez természetesen megint nem Homérosz, hanem már az Euripi
désztől is tanuló hellénisztikus epika és Vergilius világa, csakhogy a latin 
hexameter éppen az ilyen finomságoktól lesz szép.124 . 

Az az epigrammafordításokban tapasztalható· jelenség, liogy Janus 
eredetijét raffináltabbá, retorikusabbá teszi, bizonyos mértékig itt is meg
figyelliető, csakhogy ez itt sosem csak csillogás, hanem a görög elbeszélésnek 
a latin epikus stílusba való átemelése. Mikor Janus egy szó helyett valamilyen 
kifejezést, körülírást használ, az vagy a latin hexameterköltészet kifejezés
kincsébe tartozik, vagy annak esztétikai normarendszeréhez igazodik.125 

m Pl. Lucr. 4. 438, Verg. Aen. 1. 173, 3. 385 stb. 
118 Egy kis erőltetéssel szinte „in.fluctus sal iit"-nek lehetne tagolni. 
119 DGC 2 = Il. 6. 120: µsµaő:ri:e µáxeaf>ai" „medium coiere manum conferre pa

rati". DGC 17 = II. 6. "134: csak gyenge alliteráció „xaµai ua<éxevav", Janus: 
„sanguinei fugiunt dum saeva Lycurgi". DGC 85 = Il. 6. 202: „dvf>ednr:wv dJ.selvwv", 
a fordításban: vestigia vitans", de erről l. alább. 

120 DGC 20 ~ Il. 6. 137, ahol az eredeti kemény tr, kr, dr hangcsoportjait adja leg
alább r hangokkal vissza· kevesebb sikerrel 51-52, ahol Il. 6. 169 keménységét a 
latin sz hangok nem pó~oij~k teljesen: annál /élelmesebben ro:pog .~s s~iszeg 65, mely 
az eredeti előző - a Khrmairáról szóló - soranak a hanghatásat koveti. 

121 DGC 60 = Il. 6. 177: „yaµ/Jeoio naed lleofrow rpéeoiw". Janusnál egy leoninus 
és a p alliteráció is visszaadva. 

122 DGC 115 = Il. 6. 233. 
123 II. 6. 160-61. 
124 Alliterációk még: DGC 40 = II. 6. 157, 33 = 150, 91 = 208. 
125 Kifejezés egy szó he~;yett (elöl a latin sorszáma, utána a görögé): 2 = 120: f~1s

afJm: manum conferre (vo. Verg. Aen. 9. 44, 690, 10. 876, 12. 345 stb. 3 = 121: sn aJ.
J.i]J.oiat: collato Marte (vö. Ov. Met. 12. 379). 50 = 167: uuivat: manifesto perdere 
leto (vö. Ov. Met. 1. 124). 75 = 192: &öov: conubia pactus (itt a latin jogászi szemlélet 
hatott). 87 = 204: µaeváµevov: proelia miscet (vö. Prop. 4. 1. 28, ill. vulnera miscere: 
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Ezt a stílust újszerű, közvetlenül Homérosztól vett kifejezésekkel gazda
gítani lehetett, de a hagyományos kifejezéseket, körülírásokat, körülírás
típusokat mind elvetni azért, hogy homéroszian egyszerű szóval helyette
sítse ~ semmiképp. Ehhez egy teljesen új latin hexamaterstílust kellett 
volna teremteni. S még ha Janusban meglett volna is ehhez az enniusi 
nyelvteremtő lángelmét igénylő feladathoz a képesség, a kor esztétikai 
igénye nem ez volt. Igazában Janus már említett „homérizmusaival" is 
túllépett egy kicsit a kor epikai stíluseszményén. 

Lényegében hasonlókat mondhatm1k a mondatszerkesztésről, Janus az 
eredeti mellérendelő mondatépítését nemegyszer a retorikus körmondat 
igényei szerint alárendelő szerkesztéssé változtatja,126 vagy egyszerű szó
rendjét bonyolultabbal cseréli fel.127 Ebben azután egyszer megint külön
leges remeket alkot. Diomédész arról beszél, hogy miképpen ajándékozta 
meg egymást Oineusz és Bellerophontész, s ezt a homéroszi stílust igényei
nek megfelelően két párhuzamos felépítésű sorban mondja el: „Oineusz 
övet adott, bíborral ragyogót, Bellerophontész kupát aranyból, kétfülűt." 
Janus: „Oeneus puniceo fulgentem murice balteum / insignem fulvo pateram 
dedit ille metallo" .128 Az első sor hypermeter lévén a két sor összeforr, mint 
a két ajándékozó; az összetartozó szavak egymást felváltva, de a két sorban 
egymáshoz képest, ha a végződéseket tekintjük, sz .mmetrikusan, ha mondat
beli szerepüket tekintjük, párhuzamosan vannak elhelyezve, megint a 
két ellentétes ajándékozó összhangjának jeléül: „puniceo fulgentem murice 
balteum - insignem fulvo pateram ... metallo": abl., acc., abl., acc. - acc., 
abl., acc., abl., ill. jelző, jelző, jelzett szó, jelzett szó - jelző, jelző, jelzett szó, 
jelzett szó. 

Janusnak azonban nemcsak így, közvetve kellett felvennie a versenyt a 
normát jelentő hagyománnyal, hanem - két ponton legalább - közvet
lenül is. A Diomédész és Glaukosz találkozás két rövid részét ugyanis 
Lucretius, ill. Cicero is lefordította. 

Verg. Aen. 12. 720). Körülírás pl. 12 = 130, ahol Lükurgosz neve elmarad, meet apja 
neve mellett nem fért a versbe; a sor így egy kicsit alexandrinabb ízű lett. 13 = 160: 
„Proitosz" helyett „duri tyranni', de hogy ezzel mit nyert, feat.'lbb láttuk. l7 = 164: 
BsJ.J.seorpóv<riv Glauco genitum. A latin hexameter nem szereti az ötszótagú 3zavakat 
a vers végén, s legfeljebb nevekben tesz kivételt. Janus kétszer használja Bellero
phontes nevét, itt azonban a körülírás segítségével szépen formálhatja a szórendet: a 
két lehetőség- „ipse cadas" és „necato" -a sor elején és végén, középen a két személy 
neve, akik közt eldől a kérdés, a két lehetőséghez képest chiastikusan elhelyezve, 
középen a döntővel szócska (vagy - vagy), a „Glauco genitum" alliterációjának súlya 
pedig már előre sugallja a döntés irányát. A Bellerophontes alak megtartása mellett 
ez nem lett volna lehetséges. 67-68 = 185: az eredeti egyszerűen felsőfokot használ 
(a.legkeményebb), a körülírás (soha keményebb) valamivel nyomatékosabbá teszi. 
- Elvontabb kifejezés a konkrétabb helyett: 9 = 127: öva<i]vwv naiösi; Genio infe
lice creati (vö. Hor. Ep. 2, 8, 188 és KIESSLENG-liEINZE ad loc.). 

126 DGC 90 = Il. 6. 206. Egyszer, meg kell vallani, a mondatátalakítás nagyon 
szerencsétlenül ütött ki: 72 - 73 = 189- 90: „akik többé nem mentek haza, mert 
valamennyit megölte a derék Bellerophontész" - így az eredeti. Janus: „quos omnes 
perculit heros / Glauciades, patriae nec quemquam ad tecta remisit". Ezzel nyert egy 
hysteron-proteront, de a mondat második fele teljesen ellaposul, holott az eredeti 
ott csattan igazán. 

121 Pl. DGC 63 = Il. 6. 180. 
128 DGC 101 02 = Il. 6. 219- 20. 
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Lucretius azt cáfolva, hogy az őskorban keveréklények lettek volna, 
említi Homéroszt idézve - a Chimaerát, mely „prima leo, postrema dra
co, media ipsa Chimaera".129 Janus feladata nem volt könnyű a hom<;>iote
leutonok s a tartalom szempontjából nem közömbös r hangok miatt sem, 
melyeket Lucretius mind visszaadott. Janus a maga változatával - „ante 
leo, capra in medio, pone horridus anguis" - megállta a versenyt: megtar
totta a homoioteleutonokat, a szörnyűséget festő r hangokat,130 sőt, Lucre
tiusnak annyiban fölébe is kerekedett, hogy míg ez a hatást lehetőleg a görög 
elnevezésekhez ragaszkodva adta vissza, Janus a „leo" kivételével, melyet 
nem kerülhetett el, függetlenítette magát a görög szavaktól. 

A másik esetben Ciceróval kellett megküzdenie, Cicero a Tusculanae 
disputationes harmadik könyvében arról beszél, h_ogy ki hogyan viseli el a 
szenvedést, s annak példájául, hogy vannak, akik a magánosságot keresik, 
idézi a Bellerophontészról szóló homéroszi szavakat: „qui miser in campis 
maerens errabat Aleis, /ipse suum cor edens, hominum vestigia vitans" .131 
A második sort Janus teljes egészében átvette. Nehéz is lett volna helyette 
jobbat adni, hiszen nemcsak szó szerinti fordítás, hanem az utolsó két szó 
alliterációját is visszaadja, s egész szerkezetében a legklassz.ikusabb igények
nek is megfelelő hexameter.132 Ezzel azonban csak még jobban kiemelte, 
hogy az első sorban viszont nem követte Cicerót,, hanem teljesen önállót 
adott: „arva pererrabat comitatus Aleia nullo". Ugy járt el tehát, mint 
egy-egy kifejezés versengve utánzása esetén szokás, az átvétellel tiszteletét 
fejezte ki, az új összefüggésbe állítással saját variációs készségét bizonyítot
ta meg. 

Érdekes ezt a két megoldást, a janusit és a ciceróit egy kicsit közelebbről 
is összehasonlítani. Cicero hexametere három spondeussal lassan megy, 
mint a tévelygő Bellerophontész. Janusnál egyetlen spondeus van csak, 
így a hexameter sokkal lüktetőbb, annak ellenére, hogy futását a költő 
négy egymást követő négyszótagú szóval is simává tette. A különös az, 
hogy formailag Janus áll közelebb a tisztán daktilikus homéroszi sorhoz, 
s mégis Cicero megoldását érezzük jobbnak, mert míg az általában dakti
likusabb jellegű, nemegyszer tisztán daktilikus görög hexameterek közt 
ez nem tűnik gyorsnak, az általában (és Janusnál is) lassúbb latin hexame
terek közt ez már gyors benyomást kelt, amit fokoznak a sor elejének ro
pogó hangjai. (A görögben egyetlen r hang sincs, s az egész sokkal puhább.) 
Cicero azáltal, hogy az elkerülhetetlen r betűket az egész sorra szétosztot
ta, tompította a hatásukat is.) Itt tehát egyetlen soron válik világossá Janus 
egész műfordítói problémája, a latin hexameter homérizálásának már 
fentebb érintett nehézsége. 

129 Lucr. 5. 905. A sort a középkor is idézgetette; 1. J. MARTIN ad loc. DGC 64 = 
n. 6. 181. 

130 Bár Lucretius pr, tr, dr hangjai talán félelmesebbek. 
131 Cic. Tusc. disp. 3. 26. 63, DGC 84-85 = II. 6. 201. . 
132 Cicerónak a latin költészet fejlődésében játszott szerepét indok0latlanul szokás 

kézlegyintéssel elintémi, mint erre TRENCSÉNYI-WALDAPFEL I. is rámutatott: De Ci
cerone poetarum Graecorum interprete. Atti dei I. Congresso internazionale di Studi 
Ciceroniani, I. Roma 1961. 161-74. · 
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És ez az a pont, ah'.>l Janus közvetlenül kapcsolódik a későbbi magyar 
Homérosz-fordítók sorií.hoz. Homérosz első nagy költő fordítója, Kölcsey,133 
az összetett jelzők és a daktilusok hiányáról panaszkodott,134 s elutasította 
Homérosznak Kazinczy szellemében „csinos, bájoló szépségű" stílusban 
való fordítását. 135 A jelzők, a díszített stílus, a daktilikus jelleg: láttuk, ezek 
jelentették Janus számára is a problémákat. És Kölcsey után százharminc 
esztendővel Devecseri a következőket írja Odysseia-fordítása első kiadásának 
végén: „ ... Vergiliusnak és a római költőknek kezdettől fogva eleven, erős 
hatása azt eredményezte, hogy a magyar verselők fülében a latin hexaméter 
csengett, s még a közvetlenül görögből fordítók is, ami a verselést illeti, 
tudatosan és önkéntelenül egyaránt római mintákhoz igazodtak. Fordítá
somban igyekeztem a magyar költői gyakorlatban máig kizárólagosan je
lentkező Vergiliushoz és Vörösmartyhoz kötött hexaméterrel szemben egy 
görögebb és homéroszibb hexamétert megvalósítani. Ezt a verssorok tago
lásán kívül, a hexaméterenek daktilikusabbá tételével és a lex Wernickianá
nak ... fokozottabb érvényesítésével kívántam elérni."136 Mikor Iliasz
fordítása megjelent, ennek utószavában megismételte fentebb idézett sza
vait, de egyebek közt még a következőket fűzte hozzá: „Arra törekedtem, 
hogy Homérosnak az eddigi fordítóktól csaknem teljesen elhanyagolt költői 
eszközei (mint a betűrím, belSő rím, összecsendülő sorvégek, a mondanivalót 
szolgáló és aláfestő hang- és szójátékok) a fordításban is érvényesüljenek."137 

Tudva vagy öntudatlanul minden magyar Homérosz-fordítónak ezekkel 
a kérdésekkel kellett szembenézni, s éppen a legnagyobbak tudatosan is 
számot vetettek feladatuk nehézségeivel. Kölcsey világosan látta, hogy mit 
kell tenni, de csüggedten panaszkodott saját sikertelensegein, s nem is 
nagyon remélt hamaros megoldást. A XIX. század nagy költőinek munkás
sága a költői nyelvet már hajlékonnyá tette annyira, hogy a megoldás már 
belátható közelségbe került. Ponori Thewrewk Emil, aki elsősorban a filo
lógia oldaláról közelítette meg a fordítás kérdését, volt az első, aki tudatosan 
törekedett a hexameter daktilikusabbá tételére. De a XX. század költői 
nyelvi forradalmának kellett még végbemenni ahhoz, hogy ennek a fejlő
désnek a gyümölcseit - és még mennyi fáradságos munkával - a Homérosz
fordítás számára is le lehessen szedni. 

Janus fordításának elemzése világossá tehette, hogy a nehézséget ő is 
abban látta, mint Kölcsey, a megoldást, a jó, a homéroszi Homérosz-fordítás 
megvalósítását ő is abban az irányban kereste, mint Thewrewk vagy Deve
cseri, hiszen fordításában ugyanazok a törekvések voltak felismerhetők, 
mint amelyeket ez ut&bbi elvileg is megfogalmazott. Janus helyzete annyi
ban volt más, hogy ő latinra fordított. A magyar hexametert pedig meg lehe
tett szabadítani latin jellegétől, hogy homéroszi legyen, a latin esetében ez 

133 Az előtte járt Molnár Jánost, Révai Miklóst és az első teljes Iliaszt adó Vályi 
Nagy Ferencet az úttörőknek kijáró minden tisztelet mellett sem tarthatjuk nagy köl
tőnek. 

134 Kazinczyhoz, ill. Szemeréhez 1814. jan. 22-én leveleiben: Kölcsey Ferenc Összes 
művei Bp. 1960. III. 123-24, ill. 125-26. · 

13ó Szemeréhez 1820. nov. 25. ÖM III. 271. 
136 Homéros: Odysseia. Fordította Devecseri Gábor. Bp. é. n. [1947] 376. 
131 Homéros: Ilias. Devecseri Gábor fordítása. Bp. 1952. 410-11. 
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nem 1~ehetett végbe. Amit meg lehetett tenni, Janus megtette, a célt és az 
utat világosan látta, és fordítói gyakorlatában későb századok számára is 
világosan megmutatta. Sajnálatos, hogy ezt csak most ismerjük fel, saj
nálatos, hogy Janus példája eddig nem lehetett eleven hatóerő műfordítás
irodalmunkban, de most végre felismerve látjuk át, hogy Janus életműve 
nemcsak a magyar költészet, hanem a magyar műfordítás történetének is 
szerves része. 

438 

KÁDÁR ZOLTÁN 

A KIRÁLYI DIADALSZEKERET HÚZÓ SZARVAS 
IKONOLŐGIÁJA 

Janus Pannoniusnak Mátyás királyt dicsőítő költeményei között témá
jánál fogva különleges helyet foglal el a De cervo regium trahente vehiculum 
c. tízsoros epigramma (I. 16 - hivatkozásainkban itt és a továbbia,kban 
a Teleki-féle kiadás számozását követjük). A vers mondanivalójának 
lényegét az első négy sor jelöli meg: · 

Quod nemorum oblitus posita formidine cervus, 
Non homines metuit, nec rabida ora canum; 
Mollia sed leviter docili trahit esseda collo, 
Inclyte Rex, meriti quis neget esse tui? 

A meglepő, plasztikus erővel megrajzolt képet - ismét négy soron át 
két mitológiai hasonlat követi; az elsőben a. költő Diana szarvasfogatára, 
a másikban az istennő által szarvassá változtatott Agenoridészre, azaz 
Aktaiónra utal. A zárógondolat, az epigramma tanulsága: 

Quis jam adeo ferus est, tibi qui servire recuset, 
Accipiant ipsae si tua frena ferae? 

A költemény jelentőségére és helyére a kortársak Mátyás-arcképe és a 
korabeli triumfális elképzelések szempontjából Kardos Tibor hívta fel a 
figyelfi1et Mátyás királyról írt alapvető tanulmányában.1 A következő 
fejtegetések fő célja, hogy ennek a képnek az ideológiai hátterét az antik 
előzmények szempontjából világítsa meg, végül pedig röviden a reneszánsz 
triumphusszal való eszmei és formai kapcsolatokra utalva, arra szeretnénk 
feleletet adni: milyen speciális korabeli jelentést nyer ez az ősi kép. 

Az „állatok úrnőjének", Artemisznek a szekerét húzó szarvas képével2 

az i. e. V. században találkozunk először a klasszikus görög művészet 
ábrázolásain, Phigalia-Bassa templomi domborművein, továbbá klasz
szikus görög vázaképeken; leggyakoribb e képtípus a római köztársaságkor 
genseinek a pénzveretein. A~ antik költészetben elsőként Ka.llimakhosz, 
a II. Ptolemaiosz Philadelphosz alexandriai könyvtár vezetője ír Artemisz 
szarvasfogatáról (Dian. 110). A római irodalomból Claudianust idézhetjük 

1 KARDOS T . : Mátyás király és a humanizmus. Mátyás király emlékkönyv. Buda
pest é. n. 39. 

2 Vö. 0. KELLER: Die Thiere des classischen Alterthums in culturgeschicht licher 
Beziehung. Innsbruck 1887; ScHREIBER, Myth. Lex., ed . RosCHER, I. 1884-1890. 
608. 
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(De cons. Stil. 24. 286): „ ... cervi currum subire iugales ... " Ez utóbhi 
adat különös figyelmet érdemel, hisz már F eniczy György felhívta a figyel
met Claudius Claudianus és Janus Pannonius panegyricus-költészetének 
kapcsolatára,3 s bár a szóban forgó költemény formailag nem panegyricus, 
tartalmilag nyilvánvalóan mélyen rokon azokkal. . 

Az istenek triumphusa és az uralkodó győzelmi menete szükségszerűen 
a hellenizmus idején kapcsolódott össze. Éppen az említett II. Ptolemaiosz 
Philadelphosz diadalmenetének leírásánál említi a szemt anú, a rhodoszi 
Kallixenosz, hogy az uralkodó - mint új Alexandrosz - az Indiából 
győztesen visszatérő Dionüszosz módjára vonult be Alexandriába, s a 
diadalmenetben, a különböző egzotikus rabszolgák és vadállatok mellet t 
elefántok, egzotikus szarvasfélék, antilopok és struccok ált al vont kocsik 
is megjelentek ( Fragmenta Historicoriim (}raecorum, III. 1928. 62). 

Szarvasok által húzott kocsi a római amphiteatrumban is felvonult az 
isteni hódolatot követelő császár Domitianus tiszteletére - mint ezt 
Martialis epigrammájából tudjuk4 (Epigr. IX. 101. 7). 

Az első szarvasfogaton megjelenő római császár Heliogabalus volt, aki 
mint Napisten, a Hold istennőjével: Luna - Dianával - a források szerint -
„misztikus házasságra" is lépett. A felvonulásról Lampiridius így ír (Vita 
Heliogabali, 28. 2): „Canes quaternos ingentes iunxit ad currum et sic 
vectatus intra domum regiam, idque privatus in agris suis focit. Processit 
in publicum et quattuor cervis iunctis ingentibus. Iunxit sibi et leones, 
Matrem magnam se appellans, fonxit et tigres, Liberum sese vocans 
eodemque habitu agens qui dii pinguntur, quos imitaba[n]tur". 

Hasonló nagyszerű felvonulásról még egyszer olvashatunk a római 
császárok történetében, mégpedig Vopsicusnál, aki Aurelianus triumphusát 
írja le Zenobia palmyrai királyné legyőzése után; ebben a diadalmenetben 
azonban nem az uralkodó ült a szarvasfogaton, hanem a legyőzött gótok 
királya (FI. Vop. Vita Aurel. 33. 3). 

Ezeket a triumphusokat idézi fel a reneszánsz irodalom és művészet. 
Janus Pannonius nemcsak Mátyás szarvasfogatát örökítette meg epigram
máiban, de négy epigrammát is írt a firenzeiek által a magyar uralkodónak 
adományozott oroszlánokról is, amelyekben többek közt a következőket 
olvashatjuk (Epigr. I . 295): 

Tu princeps hominum, princeps leo nempe ferarum, 
Nobilis ille iuba, pulcher es ipse coma. 
Unguibus ille ferox, gladio tu fortis, et hasta 
Parcere tu victis, parcere et ipsa solet. 

majd a II. epigramma elején (Epigr. I. 296): 

Junge, licet sacros iunge ad tua frena leones, 
Hoc tibi, Matthia dat Cybele ipsa decus. 

3 FEmczy GY.: Claudius Claudianus és .Janus Pannonius panegyricus költészete. 
Budapest 1943. 

4 Vö. 0. WEINREICH: Studien zu Martial, II. Kap. Die Tiere und das Numen des 
Kaisers. Stuttgart 1928. 74 skk. 
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Sajnos, a Mátyás kori művészetben ilyen jellegű triumphusok művészi 
megörökítését nem t aláljuk. Az oroszlánok vonta kocsi ugyan megjelenik 
az esztergomi királyi vár ún. Vitéz-stúdiójának falán, ez azonban, mint 
Nagy Zoltán megállapítot ta,5 a Bolygó-triumphusok sorozatának része, s 
Mars diadalmenetét ábrázolja, ahogy a Mátyás-kálvária triumfális kép
típusai is a reneszánsz triumphus eszme makrokozmikus és etikus vonat
kozásaira utalnak, így a Hold-kocsi egyszarv4jával a petrar cai t riumphusban 
is szereplő „Triumphus Pudicitiae"-re.6 Amde Mátyás szarvasok által 
húzott diadalkocsijának párját nem a petrarcai triumphusok képei közt 
kell keresnünk ahol ez a kép (mint pl. Lorenzo Costa festményén láthat
juk: 1. kép) a „ Trionfo della F ama" ábrázolásában szerepel.7 Jóllehet 
Mátyás tisztelet ére már esküvője kapcsán Nápolyban bemutatták P etrarca 
Trionfiját,8 a Janus által írt költemény művészi ábrázolását mégis egy 
későbbi, a XVI. század elején készült Burgkmair metszet példázza , 
amelyikben Miksa császár diadalkocsiját húzza négy hat almas szarvasgím9 

(2. kép). Miksa császár diadalmenete - mint ezt a róla készült metszetek 
t anúsítják lényegében véve a ptolemaioszi diadalmenetet utánozta, 
itt is szerepeltek különböző részben egzotikus állatok, amelyek 
vagy diadalkocsiba fogva vonultak fel, mint a szarvasok , jávorszarvasok 
(3. kép ),10 elefántok, vagy pedig vezényszóra „meneteltek" . 

Az ant ik és a reneszánsz diadalmenetnek ez a típusa lényegében véve 
az oikumené hódolatát jelképezte az istenarcú uralkodó előtt. A Ptole
maidák nyilván Dionüszoszt és Alexandroszt akarták utánozni, akik a 
messzi Indiából jöttek a diadalmenetben, Mátyás viszont - Bonfini 
szerint t udat osan követte Nagy Sándort. 11 Ám a humanizmus korának 
szemléletében a különböző szila j vadállatok megfékezésének még mélyebb 
szimbolikus értelme is lehetett. Í gy pl. a Szentlélekről szóló Didymus
kódex amely a legszebb corvinák közé t ar tozik címlapján alul, 
diadalszekéren álló Venus-szerű alak előtt megkötözött férfi lát ható, s a 
kocsiba fogott ágaskodó paripák hátán csöppnyi Ámorok.12 A. Chastel 
mutatott rá a képtípus mélyebb ér telmére - a körülöt te levő hasonló 
jellegű kompozíciók magyarázatával együtt, amelyek mind az antik E rósz
Amor és a keresztény Spiritus-eszme triumphusára utalnak.13 Ezek a 
plat óni Phaidrosz tevékeny lélek-ideáját tükrözik ; viszont a lélekben te
vékenykedő logos-verbum másik aspektusát, rendteremtő , harmóniát 
hozó szerepét14 amely a reneszánsz orfikus gondolatokkal átszőtt 

5 NAGY Z.: ANap diadala aMát yásKálváriatalapzatán. F K XIV(l968) 457 skk. 
e NAGY Z.: i. m. 459. 
7 Vö. W. WEISBACH: Trionfi. Berlin 1919. 85 skk.; E. PANOFSKY: Studies in lcono-

logy. New York-Evanston-London 1962. 79 skk., XXVIII-XXX. t. 
B W . WEISBACH: i. m . 86. . 
9 St. APPELBAUM: The Triumph of Maximilian, I. New York 1964. 103. t. 105. 1. 

10 Pl. St. M-PELBAUM: i. m. 17. t . 18. 1. 
11 Vö. KARDOS T.: i. m. 32., 93. 1. 23. j. 
12 CSAPODINÉ GÁRDONYI K.: Bibliotheca Corviniana. Budapest 1967. LII. t . 
13 A. CHASTEL: Art et humanisme a Florence au temps le Laurent de l\fagnifique. 

Paris 1961. 269 skk., főként 271 sk., LX-LXII. t. 
1' Vö. E. CASSIRR: Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance.2 

Darmst!;'dt 1963. 42. 
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krisztianizált platonizmusának egyik alapeszméje - (a korvinák s ált a
lában a reneszánsz kódexek miniatúráin) a békésen pihenő őzek, 15 
szarvasok s az erdők más „megszelidült" vadjai jelképezik. Ezek - végső 
értelmükben az újra visszatérő aranykor gondolatát fejezik ki hason
lóan Janus Guarino-panegyricusának következő soraihoz (Praef. 9-13. 
sor): 

Vix dum fila levi tentarat tinnula plectro, 
Aspiceres placidas accelerare feras: 
Iuncti gryphes equis, lepores venere molossis, 
Cont ulit accipitri blanda colomba latus. 
Non t igrim cervus tremuit, non dama leonem. 
Sedit et hirsutis agna propinqua lupis. 

, 

15 Vö. pl. BERKOVITS I.: A magyarországi Corvinák. Budapest 1962. VI.-VII., X., 
XLV. t. stb.; KARDOS T.: i. m. 39 (kép a 25. lapon). A szarvasfogat mint uralkodói 
triumfális szimbólum még a késői feudalizmus szimbolikájában is visszatér, mint ezt 
VIII. Lajos szarvasfogata bizonyítja ( 4. kép). 
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1. Trionfo del Tempo, Lorenzo Costa festménye (E. Panofsky: Studies in Iconology. 
New York- Evanston- London 1962) 

2. I. Miksa császár diadalmenete, H. Burgkmair metszete (St. Appelbaum: The 
Triumph of Maximilian I. New York 1964. 103. t.) 
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3. Zenészek felvonulása I. Miksa császár diadalmenetében (St. Appelbaum: i. m. 
17. t.) 

4. VIII. Lajos szarvasfogata (festmény, Kranichstein, Jagdmuseum) 
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HORVÁTH MÁRIA 

A SEVILLAI JANUS PANNONIUS-KÓDEX 

A címben megjelölt kódex a sevillai Colombina könyvtár (Biblioteca 
Capitalur Colombina) birtokában van; 1531. június 20-án vásárolták az 
alapító tulajdonos, Don Fernando Colon (Kolumbus Kristóf természetes 
fia) számára. A vásárlás tényéről a ll 7b lap spanyol nyelvű bejegyzése 
tájékoztat: „E ste libro asi enquadernado costo .20. fenin en basilea a .20. 
de Junio de 1531 y el Ducado de oro vale .450. Fenin." Maga a kódex 
a legutóbbi időkig ismeretlen volt a kutatás számára: felfedezését Josef 
Hamm professzornak, a bécsi egyetem Szláv Filológiai Intézete vezető
jének köszönhetjük. Magam 1969 novemberében a bécsi egyetem nyelv
járástani tanszékén találkoztam Hamm professzorral, aki nemcsak meg
említette nekem a kódex létezésének tényét, hanem annak könyvtári 
jelzetét és néhány értékes észrevételt tartalmazó feljegyzését is rendel
kezésemre bocsátotta: „Magyarországon jobban fel tudják használni ezt 
az anyagot" fűzte hozzá. Hazatérve, a kapott adatok alapján meg
rendeltem a kódex mikrofilmjét; ennek kézhez vételére egy év múlva, 
1971. január 29-én került sor. 

Ismertetésem a mikrofilmre és a belőle készített nagyításra épült; egyéb 
tájékoztató jellegű adat egyelőre nem áll rendelkezésemre. 

A kódex 117 számozott levélből áll; a számozás - a számjegyek jellegéből 
ítélve későbbi lehet; a címlap és a tartalommutatószerű összefoglalás 
a számozatlan részre esik. A tájékozódás segítésére a számozatlan levél
oldalakat b jellel láttam el. Egy-egy lapon 20-30 sornyi szöveg van (a 
nagyítás a sorok vonalazását is láthatóvá tette). A sorszám - hosszabb 
művek esetén általában állandó; a sorok jellege azonban - mivel a 
bejegyzések több kéztől származnak - nem egységes; természetesen az 
íráskép sem az. Az egyes i:nűvek azonosításához a Teleki-féle 1784-es 
kiadást1 használtam. Az egybevetés .a következőkre terjedt ki: az előfor
dulás helye a kódexben (a művek sorrendje római számmal jelölve, lap
szám), cím, kezdő szavak (a cím alatt új sorban kezdve}, terjedelem; a 
Teleki-féle kiadásban a megfelelő hely (lapszám és beosztás}, cím, terje
delem. A munkának ebben a szakaszában a szövegváltozatokat, a Teleki-féle 
kiadástól való esetleges egyéb eltéréseket nem vizsgáltam; így várható, 
hogy a tájékoztató jellegű közlés a tüzetesebb kútatások során módosul 
majd. (Fakszimile lapokat közlünk a kódex belső címlapjáról, a 8b, 62. 
és 80. lapjáról: 1-:-- 4. kép.) 

1 Iani Pannonü Poemata, pars prima; Iani Pannonü opusculorum pars altera. 
Traiecti ad Rhenum 1784 (a továbbiakban: TELEKI I, II). 
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A kódex leírása 

Az eredeti címlap hiányzik; ezt a könyvtár egy későbbi, nvomtatott be-
tlí.s borítója helyettesíti: · . 

Biblioteca Capitular Colombina 
Sevilla 

7- 1 15 

A következő lap a belső címlap; kötöttebb betűi jelzik, hogy későbbi 
lehet: 

Joannis Pannonij elegiae 
et Poemata 

Plutarchus de vtilitate Inimicitiarum 
translatum per Joannem Pannonium an. 1460. 
Oratio Domosthenis[!] traducta per D. Joan

nem Pannonium Episcopum Ecclesi. 
arum. Anno 1460. 

Alcini versus 
<e ....... AA) 
<tab ...... 141) 

( N ...... 99 19) 
7- 1- 15 

A 2. levél felső részén halvány (bizonyára színes) cím: Joan Pannonii 
Ferrari/ elegia et Poemat (későbbi írással). 

I. 2 8b: .Ad Federicum Imperatorem pro pacanda Italia exhortatio 
per J ohnem pannonium ferrar ... 

Induperatorum decus et sublime ruentis . . . kb. 257 sor; áthúzások
javítások a margón, díszes írás; a 3. levélen látható először a könyvtár kör
pecsétje: karcsú, díszes torony, mellette kétoldalt füles vázában virágok, körül 
a felirat: Biblioteca Colombina; a felső szélen újra jelölések: e. AA tab. 
141. N° B 58X. - Teleki I. 211 - 31: Carmen pro pacanda Italia, ad Imp. 
Caes. Fridericum III. 377 sor. 

II. 8b: Versus pro pace per J. P. 
0 pater omnipotens ... 6 sor; áthúzva az eglsz vers. - Teleki I. 687 

(Epigr. II. 8): Pro pace 6 sor. 
III. 8b: Elmosódott cím: ... Andreolae ... et philippi ... per J. P. 
Cuius punicum proles gerit ... 6 sor. - Teleki I. 642 (Epigr. II. 2): 

Epitaphium clarissimae matronae Dominae Andreolae, Nicolai V. Pont. 
Romani et Philippi Cardinalis Bononiensis matris. 6 sor. 

IV. 8b: Elmosódva: Joannis rlacido salutem ... 
1\farsupium numo ... 2 sor. - Teleki I. 652 (Epigr. II. 16): Ad Anto

nium Placidum. 2 sor. 
V. 9: Elmosódott cim: ... morte Barbarae ... Tronos ... 
Quod querar, unde nouo queram ... 172 sor; a llb lapig. - Teleki 

I. 286-96 ( Eleg. I. 6): Threnos, de morte Barbarae matris. A. MCCCCLXIII; 
a sorszám azonos. 
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VI. 12 - 14b: ... pro morte M .. . 
Vos divini ignes, mundi quibus ... 146 sor. -- Teleki 1. 296 - 303 (Eleg. 

I. 7 ):InvehiturinLunam, quodinterluniomatremamiserit. A. MCCCCLXIII; 
a sorszám azonos. 

VII. 14b: De apro 
Quantum Iunoni tegee . . . 22 sor; alatta: finis. 

· 15: Apro et Ceruo elmosódott. 
Ecte sed ingentem ... 26 sor. - Teleki 284 - 86 ( Eleg. l. 5): De Apro et 

Cervo. A. MCCCCLXIII; 48 sor. 
VIII. 15b: Elmosódott cím: ... poeta: .. 
Sume, pater diuine ... 10 sor. - Teleki I. 653 (Epigr. II. 17): [Ad 

Ianum P. Quinque ecclesiarum Episcopum Porcelius poeta]; a sorszám 
azonos. 

IX. 15b: Resp.: 
Misisti nobis et mala et carmina vates ... 10 sor. - Teleki I. 653 - 54 

(Epigr. II. 18): a sorszám azonos. 
X. 15b: A cím teljesen el van mosódva: Epitaphion ... 
Nobilior vitae meritis „. 6 sor. - Teleki I. 641 (Epigr. II. 1): [Epitaphium 

Barbarae matris sua]; a sorszám azonos. 
XI. 16- 40b: Jo. Pannonij vitezy Panegyricii sequentem ... 
Praefatio (16 - 16b): Phillyridae monitis ... 17+19 sor. 
17: Panegyricis Jo. Pannonij vitezij ín Laudem Baptistae Guarini 

patris Veroney praeceptoris sui: 
Rustica si pietas ... 1078 sor. - Teleki I. 1- 59: Iani Pannonnii Silva 

Panegyrica ad Guarinum Veronensem. praeceptorem suum; 36 +1073 sor. 
XII. 40b - 45b: Ad lliustrissimum principem d. Lod. Gonzagam. March. 

Manth. Carm. Enchomiastichon per J anum Pannonium: 
0 Lacedaemonios, et quos actaea creavit ... 239- 248 sor. - Teleki 

I. 238 51: Carmen ad Ludovicum Gonzagam, Pricipem Mantuanum; 
248 sor. · 

XIII. 45b: Joan ad Galeottum pro domo„ .. 
Pectora si magnus ... 15 sor, áthúzva. - Teleki I. 648 - 49 (Epigr. 

II. 9): Ad Galeottum pro domo quodam ... ; a sorszám azonos. 
XIV. 46 48: Trenos (d. in Io. Ep. sup. morte sua) áthúzva. 
Castra sequor uates ... 120 sor. - Teleki I. 313 19 (Eleg. 1. 9): De 

se aegrotante in Castris ... A. MCCCCLXIII; a sorszám azonos. 
XV. 48b: Epithaphium in Barthalomaeum montagnanam physicum. 
Cui fueras medicae doctor ... 8 sor. - Teleki I. 642 - 43 (Epigr. II. 3): 

Epit. in Barthalomaeum Montagnam physicum; a sorszám azonos. 
XVI. 48b: Janus ad Nicolaum Scolam: • . 
Dum, Nicolae, tuos ... 12 sor. - Telekinél nincs meg; Ábel Jenő sem 

közli. 2 

XVII. 48b: Joaii rogat magistrum Gregorium, ut marta cuida incep
tam cuiusdam fontis ... 4 +2 sor. - Telekinél nincs meg. 

XVIII. 49- 53b: De Inundacione: 

2 ÁBEL JENŐ: Adalékok a humanismus történetéhez Magyarországon. Bp. 1880. 
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Tantus ab assiduis, quid uult sibi ... 205 sor. Teleki I. 332- 43 
( Eleg. I. 13): De Inundatione. A. MCCCCLXVIII; I. a sorszám azonos. 

XIX. 54-56b: De Arbore Fecunda: 
illa ego, quae recto celum ... 117 sor. (Nehezen áttekinthető, több javítás, 

törlés, az 54b, 55b lapon). - Teleki I. 344- 46 (Eleg. 1. 15): De Arbore 
nimium fecunda. A. MCCCCLXVIII; 38 sor. A k6dex 117 sornyi szövegéből 
38 azonos a Teleki-féle kiadásban közölttel; az 54b lap aljáig. Ezt követi 
erősen elmos6dva: ... Henricum poetam Germanii 1470; majd az 55. lapon: 
Henrice ... quando precla,ras voles, Cantare laudes presulis kezdettel hosz
szabb verses szöveg következik az 56b lap közepéig; nehezen olvasható, ázott; 
egyeztetésére még nem kerülhetett sor. 

XX. 56b-60b: Trenos inracacinvm[ !] cvbicvlarivm: 
Currite, festinet medico ... kb. 195 sor javításokkal. - Teleki I. 346 - 57 

( Eleg. I. 15): Threnos in Racacinum Cubicularium; 192 sor. 
61: három és fél sor, áthúzva: a „Certamen ventorum" kezdete, egyébként 

a lap üres. 
XXI. 6lb: Joan gratias agit Sigismundo Mazono pro membrana qua 

ab eo donatus fierat: 
Ocius ite deae, celeres, precor ... 10 sor. - Teleki I. 649 (Epigr. II. 

10): Agit gratias Sigismundo Mazono (pro membrana qua ab eo donatus 
fuerat ... a sorszám azonos-: 

XXII. 6lb: Joanes ad philippum Bibium pro conuiuis suo: 
Quas tibi pro tanto ... 8 sor. - Teleki I. 649-60 (Epigr. II. 11): 

Joannes ad Philippum Bibium pro conuiuis suo ... a sorszám azonos. 
XXIII. · 6lb: Joanes dno Manueli sal.: 
Accipe quaeso tui munuscula parua ... 4 sor. - Teleki I. 652 (Epigr. 

II. 15): Joannes dno Manueli sal ... a sorszám azonos. 
XXIV. 62-69b: Certamen ventorum: 
Ventorum aeolijs actum certamen in antris ... 346 sor. - Teleki I. 

251-71: Eranemos seu Carmen de certamene Ventorum ... 
XXV. 69b- 70: ln. Mundii Sartore veronen pinguissimum per Titum. 

Stroczam: 
Munde vir et sartor totius ... 14 {j!Or. - Telekinél nincs. 
XXVI. 70b: Janus in Hectorem Sacratem: 
Sacratae hoc tumulo gentis decus ... 8 sor. - Teleki I. 643 (Epigr. 

.II. 4): ln Hectorem Sacratem ... ; a sorszám azonos. 
XXVII. 70b: Janus Martino philectico Sal.: 
Magna tuis ... me bella minari ... 8 sor. -- Telekiné[ nincs. 
XXVIII. 71: Plutarchus de utilitate inimicitiarum translatus per Janum 

pannonium Postea episcopum Quinqueeccl[ esiensem] Ianus Marco Aurelio 
salutem: 

Multa sunt, Marce Aureli ... A címen kívül 21 sor; indás iniciálé. Foly
tatása a 7lb lapon: öt sornyi szöveg, befejezése: Vale (die) Kl. Decembris 
MCCCCLVI, Montaniane. - Teleki II. 70 - 71. 

XXIX. 71b - 79: Plutarchi Cheronensis libellus ad Cornelium pulchrum 
quibus modis ab inimicis iuuari possimus: 

Video equidem te Corneli pulcher tranquillissimii procul ... kb. 400 sor; 
iniciáléval, több javítással. - Teleki II. 3- 22. 

448 

„ 

XXX. 79- 79b: Euisdem in libellum Plutarchi de negotiositate prohe
mium ... 

Ianus Marco Aurelio salutem: Iterum me acerrimis cohortationibus 
tuis ... 27 sor. - Teleki II. 72 - 74. 

80: Vale Patauij, pridie Kl. Marcias MCCCCLVII. 
XXXI. 80 - 89: Plutarchi cheroniensis phi[losophi] libellus de Nego

ciositate ... 
Praefocatam ut obscuram at frigidem ... kb. 490 sor; iniciálé szív motí

vummal, tulipán; több helyen sérült, elmosódott, erősen ázott lapok. - Teleki 
II. 22 - 45. 

XXXII. 89 - 92: Oracio Demosthenis quae scribitur infeributur aduer
sus ... contra regem Philippum traducta per Johanie episc. Quinqueeccl. 

Argumentum: Cum Philippus percriminatus esset Athenienses ... kb. 
175 sor; két tulipándíszes iniciáléval. - Teleki II. 46- 53. 

XXXIII. 92b 93b: Iohannes Episc. Quinqueecclesiensis Galeotto Marcio 
N arniensi salutem: 

Cum [incidissent] in manus· meas homerici cuiusdam interpretis ... 
65 sor. - Teleki II. 74-77. 

XXXIV. 93b 95b: Incipit hippolorcho: 
Glaucus ac philippo philolocho [mindkét sz6 áthúzva, az utóbbi fölé írva: 

hippolorcho] satus et Tydeius heros; iniciáléval. 
95b: a fordítás befejezése: Finis 1460 Idus Iunias ... 119 sor. - Teleki I. 

231 - 38: Diomedis et Glauci congressus. Locus ex Rom. Iliad. Z. a. v. 
119/99; Carmen IV; Latino carmine redditus; a sorszám azonos. 

96: Alcinii versus (Az itt következő, arab sorszámmal jelzett versek nem 
Janits Pannonius alkotásai; tájékoztatásitl a címüket közlöm, és néhány 
rájuk vonatkozó adatot (kezdő szavak, terjedelem. Azonosításukr6l l. alább.) 

l. 96: De numero votii si quis seponat ... cím nélkül; 4 sor. 
2. 96: Cornelii Galli versus: Tribus letis tristamur Maxime Caesar ... 

10 sor. 
3. 96- 96b: P. virgilii hortulus: Adesse musae maximii ... 10+15 sor. 
4. 96b - 97: De vino et venere: Nec veneris, nec tu vini capias ... 11 +5 

sor. 
5. 97 97b: De Liuore: Liuor tabificü malis . .. 21 +4 sor. 
6. 97b: De cantü Syrenarum: Syrenas varios cantus ... 16 sor . 
7. 97b - 98: Eiusde: Clarus inoffenso ... 3 +3 sor. 
8. 98: De Fortuna: Fortuna potens ... 15 sor. 
9. 98- 98b: De Etatibus ... : Per binos deciesque ... 7 +3 sor. 
10. 98b: De orpheo: Threitius quondam votes ... 12 sor. 
11. 98b: De se ipso: Mellifluum quisquis romanii ... 6 sor. 
12. 98b 99: De Ludo: Sem per ludü . . . 3 +9 sor. 
13. 99: Monosticha de erünis hortis: Príma clionei tolerata ... 12 sor. 
14. 99 lOOb: Arg. ta X. librorum Eneidos. 5-5 sor. 
15. lOOb: P. Virgilijde musarum Tuetis ... :Cliogestacanens ... 15 sor. 
16. 101 - lOlb: Epithaphia virorum lliustrissimorum: Palladius, Asclepia

dis, Eusebius, Pompelianus, Maximianus, Vitalis, Basilius, Apenodianus [ 1), 
Vouianus,Eugenius, Julianus, Hilasius, Aliud, Virgilius mindegyik 2 - 2 sor. 

17. lOlb: P. V. M. de Speculo: Redditur effigies ... 9+15 sor. 
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18. 102- 103: De quattor temporibus annij: Vex nouü stabat ... 
11 +27 +14 sor. 

19. 103: P. V. Maronis de littera y: Littera pythagorae ... 12 sor. 
20. 103b: P. V. Maronis est et non ... : Est et non ... 25 sor. 
21. 104- 104b: P. V. Maronis Rose: Ver erat et blando ... 26+24 

sor. 
105: Ferte animis et adhuc durate . . . iniciáléval díszített szöveg; 26 

sor; azonosítása még nem történt meg. 
105b: 6 sornyi szöveg, esetleg az előző befejezése lehet. 
XXXV. 105b: Lumen adhyberne vigilans ... 6 sor. 
XXXVI. 105b: folttal: Inuia saxa prius Mathias peruia fecit Hec [ !] 

erat herculea gloria digna manu / vel aliter lnuia que fuerat pediti nunc 
peruia plaustro Sunt loca Mathie nobile regis opus. - Teleki I. 635 (Epigr. 
I. 380): Fragmentum alicuis epigr!tmmatis sine lemmate; 2 sor; a második 
kettő nem szerepel. 

XXXVII. 106: Nil est magnorum ... 10 sor. - Teleki I. 587-88 
(Epigr. I. 297 ): De iisdem ad eundem; a sorszám azonos. 

XXXVIII. 106: folytatólagosan, cím nélkül: Haud aliter quonda 
letatum ... 8 sor. - Teleki I. 588 (Epigr. I. 298): Die iisdem ad eundem; 
a sorszám azonos. 

XXXIX. 106- 106b: Non tibi Mathia rex ... 9+1 sor. - Teleki I. 
586 ( Epigr. I. 215): De leonibus per Florentinos missis ad Matthiam 
regem; a sorszám azonos. 

XL. 106b: Iunge licet sacros ... - Teleki I. 587 ( Epigr. 296): De iisdem 
leonibus ad eundem regem; a sorszám azonos. 

A 106b lap közepén záródíszítésként püspöksüveges címer, két oldalt a lap 
széléig futó indás díszítéssel. A címer jobb felső sarkából kiindulva haránt 
lefutó két sáv három mezőt alkot; a középsőben több szirmú virág látható. 

XLI. 106b- 107: Blasio militari [ !] Janus febricitans 1448 [ !] 
Cum [ !] te castra tenet pictis fulgentia signis ... 10 +30 sor. - Teleki 

I. 279- 81 (Eleg. I. 3): Blasio militanti Ianus febricitans. A. MCCCCLVIII; 
a sorszám azonos. 

XLII. 107b- 114b: felül: 1460 Idus Junias; alatta: 
Institutum Athenis erat vt qui ... kezdettel hosszabb prózai szöveg követ

kezik, befejezése a 114b lapon 4 sor, majd: finis. 
XLIII. 114b: Hymnus in Musas Jouem et Apollinem ab homero adhuc 

puero editus de greco in latinum traductus per Joan ad Lod. Cyprium: 
Vos o thespiades, et carminis auctor ... 16 sor. - Teleki I. 646-47 

( Epigr. II. 6): Hymnus in Musas, Apollinem, Iovemque, ab Homero 
puero editus, Latinus factus Iano Pannonio interprete, Ad Ludovicum 
Cyprium; a sorszám azonos. 

XLIV. 115: Joan Ad Lodouicum Cypriü: 
Nos tibi versiculos, Lodouice ... 4 sor. - Teleki I. 647 (Epigr. II. 7): 

Ad Ludovicum Cyprium, De Hymno ... ; a sorszám azonos. 
XLV. 115: Fratri Timotheo Janus Sal. 
Tardauere mee nimiü Thimotee ... 18 sor. - Telekinél nincs. 
XLVI. 115b: Lodouicus podocatharus Cyprius Cl. V. Guarino Veronen 

per J oan panon: 
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Te precor, o nostri ... 6 sor. - Teleki I. 650 ( Epigr. II. 12): Ad Guari
num Veronensem; a sorszám azonos. 

XLVII. 115b: Guarinus Veroneii ... Lod. Sal. 
Conuenere pares paribus ... 6 sor. - Teleki I. 650 - 51 (Epigr. II. 13): 

Resp. Guarini Veronensis; a sorszám azonos. 
XLVIII. 115b - 116: Re. sio Lod. per Joan panon: 
Seria sunt quae duravocas ... 20sor. - Teleki!. 651 - 52 (Epigr. II.14): 
Refellit Guarinicam excusationem; a sorszám azonos. 
XLIX. 116: Joan ad Bartholomeü Melcui Mediol. foltos, szakadt: 
Laetor apollineis studiü te ... 18 sor. - Telekinél nincs. 
L. 116b: Responsio Johanes ad quendam nimis ardua sibi suadentem .. 
Quae mihi misisti .. , 18 so,r. - Telekinél nincs. 
LI. 116b: Epithaphion Guarini per Titum 
Hic veneranda tegit magni lapis ossa Guarini ... 4. sor. - Telekinél 

nincs. 
LII. 117: Petrus Garazda 

Nicolai Cantorij: 
Candida cresce domus [?] ... 6 sor. - Ismeretlen. 
LIII. 117 :' Epithaphion Georgij Bako ... per Jo. ep. 
Fida iacet uire tutela Georgius arcis ... 8 sor. - Teleki I. 631+32 

(Epigr. I. 372): E.pitaphium Georgij More: Fida jacet tutela Georgius 
arcis ... ; a sorszám azonos. 

LIV. 117: Rome: 
Roma vetus veteres ... 4 sor. - Telekinél nincs. - Itt ér véget a kódex. 
117b: teljesen üres; alján a kódex megszerzésére utaló, későbbi kéztől szár-

mazó spanyol nyelvű mondat: E ste libro asi enquadernado costo .20. 
fenin en basilea a .20. de Junio de 1531 y el Ducado de oro vale .450. 
Fenin. 

Összefoglaló megjegyzések 

A keletkezés ideje 

Egyelőre - · gyér adatok birtokában - nincs lehetőség a határozott 
megállapításokra. Az azonban bizonyos, hogy a kódex belső címlapján 
található 1460-as évszám szűkebben értelmezendő. Nem vonatkoztathatjuk 
a kézirat egészére, hiszen több olyan vers is szerepel, amelyek keletkezési 
ideje Janus Pannonius ismeretes életrajzi adatai szerint is későbbre tehető. 
Ilyenek - többek közt - a Threnos de morte Barbarae matris (1463), 
a De Apro et ceruo (1463). Ugyancsak ilyen a De se aegrotante in castris 
( 1463); a Blasio militari/militanti címe mellé pedig tévesen jegyezte fel 
valaki az 1448-as évet: ez a vers tíz évvel később született, 1458-ban; 
maga a bejegyzés utólagos. Talán közvetett kormeghatározó szerepe lehet 
annak is, hogy a kódex tartalmazza az Eranemosz - Oertamen ventorum 
című költeményt is; ennek létrejötte - Pais Dezső vizsgálatai alapján -
1450- 51-re tehető.3 Ábel Jenő megállapítása az, hogy Sambucus Firen-

a EPhK 1910. 762 skk, 
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zében találta meg ennek kéziratát és adta ki 1567-ben; maga ez a kézirat 
már a XVIII. században Bécsben volt.4 - Korábbi feltevésem az volt 
hogy a sevillai kódex talán kapcsolatban állt a Sambucus-féle kiadással'. 
Bán Imre 1972. márc. 30-i pécsi előadásában azonban nyomatékkal utalt 
arra, hogy Sambucus csak az 1550-es évek végén kezdett a kiadással 
foglalkozni, az ő firenzei tartózkodása idején kódexünk már Sevillában 
volt, tehát ő nem láthatta azt. Így korábbi feltevésem erősíthető meg 
ille~ve valószínűsíthető: a sevillai kódex egy a Sambucus kiadásától függetle~ 
kézirata az Eranemosznak. Fontos korjelölő szerepe lehet a Hippolorho 
végén található 1460-as dátumnak is (a 95b lapon, a zárósorhoz kapcso
lódva, azzal azonos írással). Huszti szerint5 Juhász László feltevése volna 
az, hogy Janus már 1460-ban fordította Homéroszt; ő maga annak kelet
kezését hét évvel későbbre teszi. (Erre a mozzanatra Horváth János hívta 
fel a figyelmemet. )6 

Az írás jellege 

A kódex több kéz munkája: a gondosan másolt, kirajzolt kezdőbetűkke 
díszített hosszabb kö~~emények, é~ prózai szö~egek közé m~s kezek jegyezték 
be - gyorsabb, lenduletesebb irassal - a kisebb költemenyeket, epigram
mákat (3 - 4 ilyen kéz szerepel; korábban csak kettőt-hármat véltem 
látni bennük). Ismét mástól eredhet a 107b- 114b lapon található hosszabb 
prózai szöveg („Institutum Athenis .. . ") is. A kódex írásképe (rövidí
tések, sajátos jelölések, ékítmények, iniciálék) alapján feltételezhető, hogy 
a XV. században keletkezett (más kormeghatározó vizsgálati lehetőség _ 
~gy~lőre nem áll yen~elkezés?mre). A magyar ny~lvű kódexek közül leg
mkabb a Gitary-kódexere emlekeztetnek a panegyrwusok betűi; a többinek 
a jellege változó. 1971 őszén - lipcsei tanulmányutam során - alkalmam 
volt megvizsgálni az ottani Universitatsbibliothek két Janus Pannonius
kódex~t.i,s (Rep. 1. 80, Rep. I. 98). ~zekről 1_~72 !'11ájusában néhány lapnyi 
xerokopiat is kaptam. Az egybevetesek alapJan ugy látom, hogy a sevillai 
~ód~~, e~yes prózai rés~einek ír~~képe erősen emlékeztet a Rep. I. 98 
Jelzesu lipcsei Janus-kodex betmre (ez Plutharkhosz-, Démoszthenész
és Homérosz-fordításokat tartalmaz). Ez az észrevétel természetesen 
még további bizonyítást igényel. 

A sevillai kódex írása általában jól olvasható; a nehézségek, bizony
talanságok inkább abból adódnak, hogy a lapok számos helyen erősen 
megrongálódtak, szakadozottak, foltosak, összemosódtak; a színezés, 
diszítés már igen elhalványult, nem vehető jól ki. 

A feltehetően azonos korúnak tekinthető szövegek között csak 
néhány helyen találunk későbbi bejegyzéseket: ilyen a belső címlap, a 
2. lap felirata, a 16. és 17. lap címei, a 106b lapon olvasható 1448-as év
szám, valamint a l l 7b lap spanyol nyelvű szövege. 

A mikrofilmről készült nagyítás kivehetővé tette némely helyen a sorok 
vonalazását is; ez főként a hosszabb prózai műveknél figyelhető meg; 

4ÁBEL J.: i. m. 27; HUSZTI JózsEF: Janus Pannonius. :Pécs 1931. 328. 1. 15. j. 
6 HUSZTI: i. m. 250- 62. 
6 Vö. még HuszTr: i. m. 389. 1. 46. j . 
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maga a sorszám 20 - 30 között mozog, egy-egy művön belül általában 
állandó. 

A rongálódások ellenére is felismerhető díszítő elemek: néhány indás, 
virágdíszes iniciálé, így a 71. lapon, a Plutarkhosz-fordítás kezdetén, a 
7lb, a 80., 89. lapon. Érdekességük: az indák, levéldíszek között hatá
rozottan felismerhető a t ulipán forma, valamint a későbbi „magyaros" 
motívumok némelyike is; szív, karéjos levelek, hálózatos virágkelyhek 
stb. A 106b lapon, a Mátyásról írott epigrammák után pajzs alakú cí
mer látható, felül püspöksüveg tar tozik hozzá, kétoldalt szalagszerű dí
szítés fut a lap széléig (leírását 1. már fent). 

A kódex nyelvéről 

A kódex végig latin nyelvű; néhol görög szavak, mondatok is felbuk
kannak benne, főként a hosszabb művek címéhez vagy végződéséhez 
csatlakozva, a görög fordítások szövegében stb.). Magyar „szórvány " -
adat - ha egyáltalán annak tekintjük a felsorolandókat ---, , alig néhány 
található a kódexben: így a 16. lapon: (Jo. Pannonii) vitezii (a panegyri
cusok bevezetésében); ugyanez a 17. lapon is, továbbá a 117. lapon a 
Petrus Garazda (Nicolai Cantorii) nevek. A Janus név is több változatban 
szerepel: Janus., Jo., Joan, Joan., Joanes, Jn., lohannes. - A ll 7b lapon 
egy spanyol nyelvű mondatot is olvashatunk: ez a kódex megszerzésére 
utal. 

A szövegek írásmódja gondos filológiai vizsgálatot igényel: gyakran 
találkozunk a szokásos rövidítésekkel, egyszerűsítésekkel, a kettős betűk 
összevonásával stb. Különös figyelmet érdemelnek a címek (1. már a tartaimi 
ismertetésben}, valamint a lapszéli jegyzetek, javítások is. Ez utóbbiak 
a jobbára gyorsabb, lendületesebb kezektől eredhetnek. Mellettük feltét
lenül megvizsgálandók azok a korrektúraszerű jelek is, amelyek főként a 
prózai szövegeket kísérik: így a Plut arkhosz-fordításban (77b lap). Néhol 
áthúzások, törlések is vannak, s a kódex egyes lapjai meglehetősen sérültek, 
a lapszélek szakadozottak, elmosódott rajtuk az írás. Különösen a címek 
halványultak el: a díszes, bizonyára színes (valószínűleg vörös betűs) 
írás nehezen olvasható. A részletek feltárása, a szövegek rekonstrukciója 
gondos filológiai munkát igényel. Magam csak a legszűkebb, felsorolás
jellegű ismertetésre szorítkozhatom. A későbbi, tüzetes szövegkritika 
feladata az esetleges tévedések helyreigazítása. 

A tartalmi vizsg~latr6l 

A művek azonosításához, egybevetéséhez a Teleki-féle 1784-es kiadást 
(Poemata, pars prima; Opusculorum, pars altera) használtam. Az azono
sítás csupán a címekre, a kezdő sorokra, versek esetében a sorszám egyez
tetésére terjedt ki; a szövegváltozatokat, esetleges eltéréseket nem vizs
gáltam. Nem kutattam az Alcinii versus cím alatt bejegyzett költemények 
szerzőit, illetőleg azok variánsait sem. Az általam közölt adatok nyomán 
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Hor:váth János azonosította valamennyit (vö. Anthologia Latina és Poe
tae Latini Minores). 

A kódex tartalmi rendje más, mint a többi, eddig ismert Janus Panno
nius-kódexé. 7 

A Teleki-féle kiadás, mint ismeretes, a bécsi kézirat, illetőleg a régi 
kiadások alapján készült. A sevillai kódex hosszabb költeményei, a 
panegyricusok más sorrendben vannak, mint Telekiné!. Némelyiknek a 
terjedelme is különbözik (erre a körülményre a sorszámok egybevetésével 
hívtam fel a figyelmet) . A kódexben első helyen szereplő Carmen pro 
pacanda Italia Telekiné! a hármas számot viseli; az ott IV. szám alatt 
található Diomedes et Glauci Oongressus kódexünkben csak a 92b lapon 
kezdődik. Mint már említettem, különös figyelmet érdemel az Eranemosz 
is, mivel az a Sambucus-féle kiadás forrásául szolgáló firenzei kéz
irattól független lehet. 

Ide kívánkozik az a megállapítás is, hogy a sevillai kódexben tizenhét 
epigrammát találunk a Teleki-kiadás J. P. Epigrammatum Liber secun
dusából, bár sorrendjük nem azonos. Ennek összeállításához Teleki Sam
bucus munkáját használta. Az Epigr. Liber I.-ből mindössze 6 szerepel; 
valamennyi az Alcinii versus után. Korábbi vizsgálataimban csupán kettőt 
számláltam meg, nem vettem észre, hogy a versek cím nélkül, folytató
lagosan követik egymást a 105b- 106b lapon. Különös figyelmet érdemel 
a XXXVI. sz. vers, amely a Teleki-féle I. 380. sz. epigramma két változata. 
Ugyancsak helyreigazítandó a 117. lap LIII. sz. költeménye: ez a kódexben 
Epitaphion Georgij Baka . .. per Jo. ep . ... címen szerepel, Telekiné}; 
Epitaphium Georgii More (Epigr. I. 372, azonos sorszámmal), a két vers 
kezdősora nem azonos (1. már fent). 

Az Elégiák I. könyvének 16 darabjából kódexünkben - ugyancsak 
vegyes sorrendben - hét található meg. 

Eddigi (a továbbiakban bizonyára módosuló) vizsgálataim a követ
kezőkben összegezhetők : 

A sevillai kódexben szereplő versek közül biztosan Janus művei: I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, 
XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXXIV, XXXVIa, XXXVII. 
XXXVIII, XL, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, LIII. 

Telekiné! nem található, valószínűleg J anustól származó versek: XVI, 
XVII, XXVII, XXXVIb, LXIX, L, LII. 

Esetleg Janushoz kapcsolható versek: XXV, XXXV, XLII, LI, LIV; 
valamint az 55. és 105. lapon találhatók. 

Biztosan nem Janus versei: az Alcinii versus (96-104b lap) 1- 21. sz. 
költeményei. 

A prózai művek közül Januséi: a XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, nincs azonosítva a XXXIX. sz. mű. 

A prózai művek sorrendje sem azonos a Teleki-féle kiadás sorrendjével; 
tüzetesebb vizsgálatuk, elemzésük a további kutat ások feladata lesz. 
A későbbiek folyamán bizonyára számos kiegészítésre, helyreigazításra 

7 Vö. ÁBEL J.: i. m. 2- 29 (Bevezetés); L. JUHÁSZ: Commentatio critica ad edendas 
Iani Pannonii elegias. Szeged MCMXXIX. 9-19. 
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kerül majd sor, míg a sevillai kódex beilleszthető lesz a Janus-életmű 
egészébe, felszínre kerülnek eddigi rejtett értékei, világossá válnak kap
csolatai a többi, már korábban is ismert kézirattal stb.; magam mindebből 
csak a legsürgetőbbet, a tájékoztató jellegű ismertet ését , bemutatását vál
lalhattam ennek a becses kódexnek.8 

s Ez a tanulmány né~ely részben átdolgozott, kiegészítet t változat a a H íradás egy 
J. P. kódexről címen közreadott cikkemnek: FK 1971. 1-2. sz. 123-30. 
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BORONK A I IVÁN 

ADALÉKOK A JANUS PANNONIUS-SZÖVEGHAGYOMÁNYHOZ 

Tudományos kutatásunk időről időre visszat ér a Janus Pannonius
filológia forrásaihoz, a műveit őrző kéziratokhoz. E vizsgálatokat két 
tényező teheti időszerűvé: egyfelől az újra meg újra t ervbe vett kritikai 
szövegkiadás vállalkozása, másfelől pedig egy vagy több, még feldolgozásra 
váró kézirat felbukka;iása. 

A szövegkiadásra irányuló reményeink végre minden eddiginél megala
pozottabbnak látszanak. Ez bát orított arra, hogy közzé tegyem azt a 
keveset, amit a Vatikáni Könyvtár kéziratainak vizsgálata számomra 
eredményezett. 

Közleményemben három kéziratnak Janus műveire vonatkozó adatairól 
kívánok beszámolni . 

Az Ottob. Lat. 1183 jelzetű XVII. századi papírkódexről elsőként Ábel 
Jenő emlékezett meg. „Minthogy e kézirat Rómában való tartózkodásom 
ideje alatt folyton javítás alatt volt, bővebb felvilágosítást nem adhat ok 
róla" írta az Adalékokban.1 Mégis munkája végeztével Bollig J ános 
jóvoltából tájékoztatást nyervén a kódexről, pótlólag visszat ért rá , és 
közölte belőle J anus Pannoniusnak - mint írta - egy kiadatlan epigram
máját.2 Ez az öt disztichonból álló vers azonban már nem volt ismeretlen: 
a Teleki-féle kiadás II. 18-as epigrammájáról van szó3 - amint erre utalt 
már Juhász László is.4 

De ezek után az előzmények után sem fölösleges megemlékezni kódexünk
ről. A nehezen olvashatóvá barnult kézirat 112. fóliójának harmadik 
sorában - minden valószínűség szerint utólag bet oldva - olvashat ó a 
IANI PANNONII név , majd ezt követi a már említett tízsoros vers P. 
Porceliushoz, Teleki szövegéhez képest egy eltéréssel : a 2. sor utolsó szava 
reor helyett puto. Arról azonban az eddigi híradások hallgat tak, hogy e 
lapon még egy Janus-vers olvashat ó Epitaph. H ectoris Sacrati címmel 

ez Telekiné! a II. 4-es epigramma. Második sorának kezdőszavát először 
citius-nak írták, a 6. sor végi dabat szót pedig áthúzt ák s föléje dedit-et 
írt ak. A fólió alján olvasható, Kelemen pápát (valószínűleg VII. K element 
1523 1534) említő hármas párvers nyugodtan mellőzhető Janus szem
pontjából, ugyanígy a verzó első hatsoros verse is, amelynek címe: Romae 

1 ÁBEL JENŐ : Adalékok a humanismus történetéhez Magyarországon. Budapest 
1880. 21. 

2 ÁBEL: i. m . 295. 
3 Iani Pannonii Poemata, pars prima. Traiecti ad Rhenum 1784. 653 sk. 
4 LADISLAUS JUHÁSZ: Quaestiones crit icae de epigrammatibus Iani P annon ii. 

R oma 1929. 24. 
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in pariete prope aedem D. Mariae in Anima. Nem mehetünk el azonban 
említés nélkül a f. 112v további epigrammái mellett. Ezek nem azonosít
hatók ugyan a J anus-életm{í. eddig ismert darabjainak egyikével sem, 
ám a kódex összeállítója - úgy látszik - költőnknek tulajdonította 
őket; mi sem zárkózhatunk el eleve ez elől a föltételezés elől, míg a további 
kutatás el nem dönti ezt a kérdést. Álljanak itt kommentár nélkül ezek 
az epigrammák: 

ln formosum nomine Balthasarem 

Cum tibi sit facies, qualis Iovis alite rapto, 
Convenietque tuis moribus ipsa Charis: 

Tertia si extremae vanescens littera cedat, 
Rectius etrusco nomine dictus eris. 

ln cinaedum 

Nec vis nec poteris, cinaede, tangi, 
Dico, non poteris volens, cinaede: 
Es totus quia nil nisi foramen. 

ln tres cardinales camerarios 

Exstincto vitulo, vivo bove cornua praesunt, 
Roma, tibi: en facta es altera Pasiphae. 

ln monoculum praefectum Urbis 

Vaccam oculis centum Argos custodire nequivit: 
Quomodo erit custos nunc tibi, Roma, Cyclops? 

1 n urbem Romam 

Roma diu medicis male sana immitibus usa est, 
E medicis diram decidit in phrenesim, 

E frenesi rigidum in montem delata, verendum est, 
Ne rigido e monte praecipitata ruat. 

ln quendam 

Aversam Glycerem premeret dum Cinna, cavernae 
Fluxit ab alterius parte soluta Venus. 

Miranti sic illa: „Retro percussa refundit 
Pyxis odoratum parte priore pi per. 

Csak a lap utolsó epigrammájának a címe utal ismét más - ezúttal 
kifejezetten ismeretlen - szerzőre: lncerti ln laudem coci, hogy azután 
a következő, 113. fólió PETRI GHERARDI [!] BURGENSIS költeményei
ből adjon ízelítőt. 

A Vat. Lat. 5640 jelzetű, XV - XVI. századi, negyedrét alakú papír
kódex bőséges lelőhelye Janus Pannonius epigrammáinak. Tudomásom 
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szerint a magyar szakirodalomban mind ez ideig nem említtetett, ezért most 
bővebben kívánok foglalkozni vele.5 - Amennyire megállapíthattam, 
külső formája, anyaga, írása, beosztása szerint közeli rokonságban van 
az Ottob. Lat. 2860 és a Vat. Lat. 3352 jelzetű kódexekkel, ami pedig a 
tartalmát illeti - legalábbis Janus epigrammáit tekintve - csekély 
eltérésekkel e két említett kézirat anyagát egyesíti magában. S noha 
Huszti József ez utóbbiakról kimondotta volt a szövegkritikai szempontból 
való teljes értéktelenség ítéletét,6 mégis fölhasználom ezt az alkalmat 
Janus Pannonius benne található epigrammáinak felsorolására és a Teleki
kiadás szövegétől való eltérések jelzésére. 

Az egyes költemények (félkövérrel szedett) sorszámát Telekitől köl
csönzöm, a szám után következő zárójelben a címnek tőle eltérő formáját 
adom meg; a sorok számát mutató számjegy után a szövegváltozat követ
kezik Teleki szövege - kódexszöveg sorrendben. 

f. 7: 1. 45 - 1. 44 (Ad Galeottum), 2 fit: sit, 5 istud vel qu~ aláhúz
va s fölötte: quaeve hoc tandem, 7 mirum: monstrum. 

f. 7v: 1. 90. 
f. 25: 1. 271 - 1. 341 (Ad amicam), 1 Agnes: Alte 1. 346 (De se 

qui amare c~perat) - 1. 347. 
f. 25v: Telekinél hiányzik (Ad Galeottum, l. Ábel : Adalékok 122). 
f. 26: 1. 46 - 1. 159; 2 Amphitryoniadi: Amphitrioniadae, 4 Euryalo-: 

Eurialus - 1. 162 (De se ipso), 3 nam: ne. 
f. 26v: 1. 164 (De Cupidine pharetrato), 1 Ture: Iure - 1. 165 - 1. 

204, 1 congressi: compressi, 3 tunc: mea - 1. 238. 
f. 51: 1. 163 (De Amore deo) - 1. 173 (De eodem), 1 ast: est. 
f. 59: 1. 12, 3 Quod: Qui, adversos: adversus, 8 Haec: Nec, funera: 

vulnera, 10 funera: vulnera. 
f. 60: 1. 37, 3 haec: hic, 6 Qua: Quae - 1. 160 (ln spem et fortunam) - 1. 

107 (cím nélkül) -1. 130, 2 ]ector amice: docte Falisce. 
/. 60v: 1. 139 (Ad Galeottum), 2 mihi: mea, 3 procumbit: prorupit, 5 

parabat először: parabit, 7 Quodsi: Qui si - 1. 158 (cím nélkül), 2 afflic
tor: affictor (sic) - 1. 178 (cím nélkül) , 2 Estensis: extensis, 3 vultu: vul
tum - 1. 179 (cím nélkül). 

f. 61 : 1. 194, 3 vos: nos(?) - 1. 208 - 1. 240 - 1. 312, 2 Cur: Cum -
1. 326(cím nélkül). · 

f. 61v: 1. 338+339 egybeírva (cím nélkiil), 5 Nos: Non, ignes: ignis, 
6 vulgari helye kihagyva, luserat: suos(?) erat, 7 rythmos: versus -
1. 340 (cím nélkül) 1. 361, 2 Consulibus eredetileg: Confinibus. 

f. 81: 1. 13 (Epit. Io. Matthiae regis), 1 armis: hostes - 1. 59 (Epit. 
Petri Zobii) - 1. 128, 3 nanum: manum, fuge helye kihagyva. 

f. 81 v : (folytatás) 14 An: At, 18 Distulit : Detulit - 1. 135 - 1. 137 (Va-
arcelli) . · 

5 P. 0. KRISTELLER: Iter Italicum, II. London- Leiden 1967. 
6 HuszTI JózSEF: Humanista kézirat i t anulmányok. Acta Litt. ac Scient . Reg. 

Univ. Rung. Francisco-Iosephinae. Sect . philol. tom. V., fasc. 3. Szeged 1934. 72. 
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f. 82: 1. 184 - 1. 231 - 1. 232. (Papae Pii) - 1. 233 (Principis: 
Ducis), 5 Quodsi: Qui si. 

f. 82v: 1. 269, 2 Latio: Lati~ - 1. 270 (Christophori Galli ~ed.), 4 extin
xit: extinsit Telekinél hiányzik (Epit. Pauli Logici, l. Abel: Adalékok 
122) - 1. 358 (Epitaphium hiányzik), 1 tegit eredetileg: tetigit, 2 tegit 
eredetileg: tetegit (sic)-1. 360 (Aene~ pii sum. Pont.). 

f. 103: Telekinél hiányzik (Pastra [sic, majd fölé írva: le] Galeotti, l. 
Huszti: Humanista kézirati tan. 7 3 sk.), 4 pulvurea (sic) - 1. 3 (cím nélkül), 
2 densae: densa, az utolsó két sor (7 - 8) a második párvers helyére került 
- 1. 114, 1 haurit: aurit - 1. 153 (De superbia Xerxis). · 

f. 103v: 1. 268 (De Tynnico patre Trasybuli, ex gr~c.), 1 Pytanen: pita
nem - Telekinél hiányzik (De Marcelli tropheo, l. Ábel: Adalékok 125). 

f. 108: 1. 102 (De Magno Pompeio), 1 orbis et urbis: urbis et orbis 
1. 196 - 1. 216 (De fortuna curialium), 2 az imus szó javítva s ismét 

kiírva a margón is -- Telekinél s másutt is hiányzó epigramma: 

Molzae (Mohae, Mohac ?) 

Dux Pharia quamvis iaceas inhumatus arena, 
Non ideo fati est saevior ira tui. 

Indignum fuerat tellus tibi victa sepulchrum, 
Nec decuit caelo te nisi magno . tegi. 

f . 116: (megismétlődik az 1. 102, 1. 196, 1. 216 ugyanazokkal a változatok
kal, mint a f. 108-on! ). 

f. 122: 1. 19 (cím nélkül), 5 nulla mentem requiete remitti: nulla requie 
te mente remitti. 

f. 127: 1. 19 (éppúgy, mint a f. 122-n). 
f. 131: 1. 4 (De captivitate Draculi), mellé írva: geminata. 5 cum 

sanguine: sin e sanguine, 6 abes korábban: habes - 1. 8 (gratulatur hiányzik), 
2 Tollite: Tűllite (sic), 6 non duplicata: non nisi sola, 9 subit után en 
hiányzik, a helye kihagyva. 

f. 131v: (folytatás). 
f. 154: 1. 16, 2 rabida: rapida (utóbb javítva?) -- 1. 28„ 1 hortis: 

ortis - 1. 197. 
f. 154v: (folytatás) 4 vis eredetileg: vix, 19 noctium: noctuum. 
f. 155: 1. 215 (De Sclavonia), 1 . Sclavinia: Sclavonia, 2 complures: 

compluris - 1. 345 (De Narciso). 
f. 157: 1. 7 (Ad Martem imprecatio), 2 iubas om. 
f. 159: 1. 21, 1 Divum: caeli. 
f. 162: 1. 22 (ln Galeotti peregrinationem), 9 Euathli: Enatli, 18 Gau

dens: Gaudes - 1. 42, 2 liquido: liquidos. 
f. 162v: 1. 73 - 1. 145 - I. 186 - 1. 206, 4 rursus: rumor - 1. 210 -

1. 211, 1 Non: Nam. 
f. 163: (folytatás) 3 Nam: Non - 1. 225- 1. 252 (Ad Oddum) -

1. 265, 1 -ne ... -ne: -ve ... -ve - 1. 277 - 1. 293. · 
f. 163v: 1. 348, 1 stultae: stulte, 2 culicem: pulicem - 1. 357. 
f. 175: 1. 155, 2 quam: quod(? ), corda: corde, 15 forsan nostrae: nostr~ 

forsan, 18 secet: secat, 21 diros: duros. 
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f. 175v: 1. 234 - 1. 237, 5 sunt: sic - 1. 292 (Clytenestra [sic] ad filium 
Orestem) - 1. 324 az első két sor híján. 

/. 176: 1. 324 (Roma loquitur), csak az első két sor. 
f. 189: 1. 217 (cím nélkül), 1 fulsit: fulgit(? ), 6 plangores: languores, 

7 cumulo: tumulo, en maiore: maio (sic) - 1. 241, 6 libet: licet, 8 e: ex. 
f. 189v: 1. 254 (Laudat Corinna [sic] Titi) - 1. 264 - 1. 287 (De Brizan

tio [sic], 1 Byzas: bissas. 
f . 190: 1. 308 - 1. 344 - Telekinél hiányzik (De accipitris venatione, 

l. Ábel: Adalékok 122), 3 quem: quae vagy qua, 8 Secura: Secum(?) -
Telekinél hiányzik (cím nélkül, l. Ábel: Adalékok 122, Corripuit campo ... ), 
4 unca: ungue majd áthúzva s fölé írva a helyes szó. 

f. 190v: Telekinél hiányzik (cím nélkül, l. Ábel: Adalékok 123, Prostratum 
leporem ... ), 4 avis: Acus - Telekinél hiányzik (Crystallina, l. Ábel: 
Adalékok 124) - Telekinél hiányzik (Eadem, l. Ábel: Adalékok 124) -
Telekinél hiányzik (Laus Guarrini [sic], l. Ábel: Adalékok 124) - Telekinél 
hiányzik (De eodem, l. Ábel: Adalékok: 124) . 

f. 191: Telekinél hiányzik (De Guarrino [sic], l. Ábel: Adalékok 125, 
Rursus, io! ... ) - Telekinél hiányzik (De eodem, l. Ábel: Adalékok 125, 
Floret lingua . . . ) . 

f. 193: Telekinél hiányzik: 

Ad regem M attiam 

Quae te ultra teilus, quae gens feret, inclyte regum? 
Quis non auditas procidet ante tubas? 

Quandoquidem saevi tibi iam cessere Boemi, 
Haud unquam externum natio passa iugum. 

Sic venit insignis de quolibet hoste trumphus, 
Hactenus invicto qualis ab hoste venit. 

- 1. 79 (De Marcello), 5 inquis: inquit - 1. 89, 2 quos: quas - 1. 109 (csak 
a két első sora) . . 

/. 193v: 1. 113 - 1. 134, 2 putet: credat - 1. 150 (E Graeco hiányzik), 
4 aeternae: aeten~ (sic) - 1. 151 (De Achille), 5 dicito: dicite - 1. 152. 

f. 194: (folytatás) 6 hic: haec - 1. 172 (Ptolom)., 1 Novi: Non, 4 im
pleor: implor - 1. 177 - 1. 181. 

f. 194v: 1.183-1.185 (AdLeonellum pro Guarrino, [sic]) 1 Quod: Quo, 5 
praefulgens: profulgens(?) - 1. 209, 2 Vulgares: Italinos(?) - 1. 236 -
A lap alján puszta cím: De Borsio duce Ferrarie. 

f. 195: 1. 32+33 (egybeírva), utolsó sora: Juditium(!) illius pertimuisse 
ferunt - 1. 35 (Ad Galeottum), 12 ut medio: in medio. 

f. 195v: 1. 36 (De comparatione Marcellorum), 3 servatam: servata, 7 
unus: vir, 13 Virdumari helye kihagyva, 14 pendas: pensas, 17 Picininus 
helye kihagyva, 20 Omnes: Omnis - 1. 6. 

f. 196: (folytatás) 6 Sis: Sic, Cunegundis helye kihagyva - 1. 26 (cím 
nélkül), 1 Dum: Cum, Umbros: umbras - 1. 49 (cím nélkül), 4 Ser: 
seu, 11 praelia: prelio. · 

f. 196v: (folytatás) 18 Tribrache, vestra: vestra Tribrache - 1. 61, 1 le-
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gerent: legerant, 2 legit: leget - 1. 300 (cÍ1n nélkül) 1. 301 (cím nél-
kül), 1 lumen: limen. · 

f. 241: 1. 39 - 1. 40 ---'- 1. 11, 4 disseris: dixeris 1. 25 (E Graeco hiány-
zik) -1. 62. 

f. 241v: I. 115, 1 Fors: sors, 3 denegare: denegari(? ), 4 non hiányzik, he
lye kihagyva, vocasti: vocas, 5 veni: venio, 9 convivium: convium, 10 
rubelli helye kihagyva, 13 uvae: unae - 1. 299. 

f. 242: I. 63 (Ad: ln), 9 ancillas: ancillis, licebunt: licebit - 1. 66, 2 ul
lis: illis - 1. 83 - 1. 91 (ln Ludovi. Carbon.), 2 mox: nunc. 

f. 242v: 1. 105 - 1. 126 (Ad: ln), 2 ferox: ferus - 1. 132 (Ad: ln), 1 Ne
gamus: negabas, 6 passim Marcos: Marcos passim - 1. 147 (ln Syl
viam). 

f. 243: 1. 148 (Ad: ln), 5 pecorosa Abdera helye kihagyva -· 1. 154 (De 
naso ... : ln nasum ... ) - 1. 156, 1 tesqua: prata - 1. 157 (ln mimos), 
1 numi: Mimi - 1. 167. 

f. 243v: 1. 182 (ln Theodorum) - 1. 187 (cím nélkül), 3 sonatis: sonantis, 
5 rutilo: nitido, 7 Heliadum: en alvi, sororum: sororis - 1. 188 - 1. 190. 

f. 244: I. 191-1. 193 (ln arrogantem ad Faliscum), 2 en: aut, Bartholo
maee: docte Falisce - 1. 195 (Ad: ln), 4 vocat: vacat - 1. 200, 2 Chio: Clio, 
3- 4. sor hiányzik - 1. 202. 

f. 244v: 1. 203 - 1. 212 (ln excommunicatum Marcum) - 1.213 (De: ln+ 
+acc.), 2 Sismundi: Sigismundi javítiia, leges: legis - 1. 214 (ln eumdem), 
1 Arimineae: Ariminicfil - 1. 221 (ln Anellum Morenum) - 1. 223 (De 
homine praepostero Paulo II.). 

f. 245: I. 224 - 1. 226 - 1. 228 (ln eumdem), 1 Lazare: latrare - 1. 227 
(ln eumdem), 2 Ladislaus: la laus - 1. 235 - 1. 239, 2 contemnere: con
tendere. 

f. 245v: 1. 245 (ln Am brosium), 3 és 4 Thecla: theda - 1. 249 (cím nélkül), 
4 Coponis: Cauponis - 1. 250 (cím nélkül), 4 Coponi: Cauponi - 1. 251 
(cím nélkül), 1 copo: cope - 1. 255. . 

f. 246: 1. 256, 4 discruciare: discruciere - 1. 257, 3 vereb~r: vi.debar -
I. 261- 1. 266 - 1. 272 (ln Arbum adulterum), 1 sectare: sectere. 

f. 246v: 1. 273 - 1. 274 - 1. 278 (ln Thedam [sic]), 1 mihi: mi, Thecla: 
Theda 1. 279 - 1. 280. 

f. 247: 1. 220 (Ex graeco hozzátéve), 1 Fert: Fer - 1. 281, 1 Dum: Cum 
- 1. 285 - 1. 286 - 1. 288. 

f. 247v: 1. 303, 2 neotericum: neatericum - 1. 304, 1 tu: tum, 3 haud: aut, 
6 et facis: facis et 1. 307, 6 caudicibus: causidicibus javítva, 8 Scipia-
desque: Scipiadasve, 10 bis senis: bissemis. . . 

f. 248: (folytatás) 17 miremur: miramur 1. 310, 1 dissimules: d1ss1-
miles I. 311 - 1. 313, 2 aestimari: extimari, 10 Phrygum: Phrygium. 

f. 248v: I. 314, 1 re: te 1. 327, 7 celebraberis: celebraveris - 1. 328. 
f. 249: 1. 329 - 1. 330, 4 Iam: Iani, 5 mutuabo: mutabo. 
f. 249v: 1. 331 (ln Stoicum), 3 sxe<peov: echephron, 8 Arcotoaeve: Arc

teeve, 10 beate: beatae, 11 sxe<peov: echephron 1. 333, 2 aes: es, 3 habe: 
a h áthúzva, 4 ut: cur, 7 insequaris: insequeris. 

f. 250: 1. 336-1. 337 - 1. 342, 4 facias: facies - 1. 350 - 1. 351 (mind
össze négy sornyi) - 1. 353. 
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f. 250v: 1. 356, 1 es: est, mi: mihi - 1. 363 (De Laide, eredetileg Laidem) 
- 1. 364 (De amatore: ln amatorem), 4 sint: sunt, 10 Haec: Hoc. 

f. 251: 1. 366, 10 nondum: non - 1. 368 (Ad Iulium) - 1. 373 (ln Mancum). 
f. 251v: 1. 374 (ln Demetrium Morionem) -1. 375, 11 Phasidas: fagidas. 
/. 252: 1. 376 - 1. 377, 2 deest: adest, de javítva -1. 378, 1 des: das -

Telekinél hiányzik (ln Marcum, l. Ábel: Adalékok 123). 
f. 252v: Telekinél hiányzik (De Porcellio et Ioviniano, l. Ábel: Adalékok 

124) - Telekinél hiányzik (Cyminopristes, l. Ábel: Adalékok 125) - 1. 52-
-1. 53 -1. 54 (De eodem), 3 vocari: notari. 

/. 253: 1. 58 -1.119 (ln Ursum cynedum}, 1 iuvenum: iuvenis, 5 ldem 
septenos discindit ut inguine culos: ldem discindit septenas inguine sedes 
- 1. 120, 3 Caenea: Ceneam, 4 posset: posse, Hyaena: Leena. 

f. 265: 1. 68-1. 144, 7 heu: in - 1. 168, 2 quis: cum - 1. 192, 1 cuivis: 
cuius. 

f. 265v: 1. 258 - 1. 370, 13 sinis: sinus, 18 venalia: venalium javítva(?). 
f. 266: (folytatás) 22 emat: amat, 26 venditoris: cutionis. 
f. 267: 1. 295 (De leonibus per Laurentium missis) - 1. 296 (De hisdem 

ad Matthiam), 2 Cybele: Cybale, 5 ritu: ritum - 1. 297 (Ad eumdem). 
f. 267v: 1. 298 (Ad eumdem}, 4 Torva Cleonaeae: Torva et Leoneae, 

protulit: pertulit - 1. 77 (csupán az első két sor). 
f. 273: 1. 315 - 1. 316, 10 tetros: tetras - 1. 317 (ln eumdem) - 1. 318. 
f. 273v: 1. 319 (DeeodemLino}, 2 Formosus: Formoso - 1. 321, 2 Alcide: 

Alcides - 1. 322, 1 Taenarias: Tenaricas, ostia: hostia, 12 Alcida: Alcide, 
14 hic: hoc - 1. 323, 4 hanc: hunc. 

f. 274: (folytatás) 7 sciat: sciet, 9 Aloidas: Alcidas, demergat: demergite, 
10 trudat: trudet, 11 Cirrhae helye kipontozva, 12 porrigat: porriget, 14 
alio: aliud, mallet: malle - 1. 349, 4 quod: quos, 5 gigneremur: gingerentur 
(sic), majd gingeremur (sic). 

f. 27 4v: 1. 141, 1 g . . . M •.. : futuendam Lucia, 2 be nfb ... : ad mea 
crura pedes, i3 g . . . c ... : podice bombum, 6 X , ... s ... : Vena retenta, 
7 M ... : Lucia, d ... : cunno, 8 d ... : culus. 

f. 275: 1. 48 (Cincillum: Cynedum), 1 facetus: facetum, 2 sordida furta: 
-sordide forte - 1. 55 (Questio ardua}, 9 carnem: crimen(?) - 1. 108 
(De se ipso, quod virg. perdiderat), 1 forpice: forcipe -1. 242. 

f. 27 5v: 1. 243-1. 244 - 1. 253, 2 tectius: tertius - 1. 276, 2 d ... n ... : 
cunno mentula, 5 basia: ba kihagyott hellyel, 7 effusa tibi est: effusa est 
tibi, festina: festiva( ?), 10 e ... : defutui. 

f. 276: 1. 289, 2 nasatior: nasutior - 1. 290, 1 poppysma: popissima, 6 
valent: placent, 7 in te lenone: lenone in te - 1. 291. 

f. 276v: 1. 305, 1 Divitior: Divitio - 1. 306, 4 nec: ne. 
f. 293: 1. 2 (lnprecatio deorum pro rege Matthia}, 1 Turcos: Turcas, 

8 Aegide: Aegida, 10 siderea: sydeream - 1. 259 (cím nélkül). 
A Ohig. 1. V. 192 jelzetű vatikáni kéziratot Juhász László említi7, de 

variánsairól nem szól. A XV. századi kódex a 28v-29v fólión tartalmazza 

7 LADISLAUS JuHÁsz: Commentatio critica ad edendas Iani Pannonii elegias. Szeged 
1929. 8. 17. 
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Janus Pannonius I. elégiájának a szövegét, a Teleki-kiadásétól (I. köt. 
273-76. 1.) való alábbi eltérésekkel: 

A címben: Feroniae után beszúrva: devotus hospes; Iuniis után A. elmarad,, 
Elegia I. elmarad,. '---- A szövegben: 2 Narnia: Nardia; a 13- 16. sorok rendje: 
15, 16, 13, 14; 15 labantes: la; 16 clivoso: diviso; 19 Audire: Audiret 
(Au?irer ?~; ~ubter: super, az utolsó szótag .fölött: ra; 22 Pura: Plura; poli: 
polli, de ~avitva~·. 23 spect.acula: spectantia; movebant: movebunt (sic); 
29 e Latus: Latus; 36 lav1t: lavat; 43 Herilum: Orylum. 

Adalékaimat azzal a reménnyel zárom, hogy a Janus-filológiához való 
hozzájárulásom segít tisztázni a szöveghagyomány még megoldatlan kér
déseit. s 

8 Kézirati kutatásaim egyéb eredményeit l. BORONKAI IVÁN: A Vatikáni Könyvtár 
ismeretlen .Janus Pannonius-kódexe (Regin. Lat. 1931: Plutarchus de commod. inimi-
citiarum). MKsz 1973. 128-37 és Reneszánsz Füzetek 20. ' 
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RÓNAI MIH_.\LY ANDRÁS 

JANUS PANNONIUS VERSEINEK MAGYAR ZENÉJE 

Janus Pannonius több mint félezred év óta a magyar irodalom világ
irodalmi követe. Boldog költő, aki már a nyelv okán is, melyen verselt: 
világirodalom, mint kedves Martialisa, mint Catullus és az ókori Róma 
költői valamennyien; világirodalom, mint a középkor s a kora reneszánsz 
Európájának humanista latin költészete, melynek spektrumában - nem 
kisebb fénnyel, mint a többieké, mint latinul írt verseiben akál' egy Pet
rarcáé - örökre elhelyezkedett. S boldogtalan költő! ki már maga is 
boldogtalanságnak érezte, hogy a nyelv okán, melyen versel, épp hazá
jában nem értik. Holott zsenijének legnagyobb csodatétele épp az volt, 
hogy tökéletes, hogy inkarnátus magyar költő volt latinul is. Magyar 
költő, aki világköltővé nőtt Petőfi, Ady, annyi óriás! - , minekünk 
megszokott látvány, megszokott büszkeség s nyelvünk magányában meg
szokhatatlan fájdalom. De világköltő, kit azzá tesz már nyelve is, kit 
a világirodalomból ölelhetünk magyar költővé meghitten s joggal magunk- . 
hoz, költő, kinek nevével a magyar líra közvetlenül válik világirodalommá, 
s abban pannoniusnak jelenti magát - ilyen csak egy van: Janus Panno
nius. Világirodalmi magyar líra, mely azonban magyar verssé csak közvetve 
válhatik. Epp a költő ihletének sugalló magyarságánál fogva sokkal nehe
zebben, sokkal érzékenyebb műszerekkel, mint aminők más nyelvekre 
vihetnék át. Szívhallgatóval, szeizmográffal, radarral. Fordítsd akár 
Dantét: ehhez képest helyszíni közvetítés, egyenes adás. 

Janus-verset nyelvében is magyarrá tenni: a legnagyobb, legvarázsosabb 
vállalkozás. A szorosnál is szorosabb hűséget kíván mindenben - s épp 
ritmikájában a legszorosabbat, a latin vers szótagszámát magyar érverésre 
ütemezőt, jóhiszemmel szorosnak vélt, de esetleg csak gépi hűség helyett 
valódibbat, magyar verssé hívebben hangolót. Ilyesmikre csak munka 
közben jön rá az ember, munkája tanulságaként. Magam a Janus váradi 
búcsúversének fordítása közben véltem rájönni ilyesmire - s szeretném, 
ha tapasztalás;1mmal s annak történeti igazolásával, mely aztán munkámat 
vezérelte is, verstani kérdésen is talán túlható, általánosabb érvénnyel 
sikerülne egy nagy ügyet szolgálnom. Ott kezdődött ugyanis a baj, hogy 
magam elé tettem J anusnak és egyik tolmácsának kezdősorát. S nem 
is akárkiét: az Áprily Lajosét. (Hogy egészen őszinte legyek: már magam 
elé is azért tettem, mert a latin verssor ritmikai kaptájára ráütve magyar 
sorom első kísérletét, úgy éreztem, hogy így ez nem mehet, így nem igazi.) 

„Omnis sub nive dum latet profunda" - zendít rá Janus az ő Martia
listól tanult hendekasyllabusának, a Catullus és Martialis lantján tökéle
tesült phalaikoszinak teljes és erős latin ritmusára. - „Még mély hó 
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t~lepült a té_li ,földre''. - ~én)'."telen ettől kissé máris elmaradni az az Áprily, 
kinek kobzatol pedig mmdig szép ütemű magyar verszene tellett - s 
t~~et~. volna kétsé~kív~! i,tt is, ha eg:r gé~ies, egy vélt formahűséghez való 
g~rcsos ragaszkodas. ~l01rasa 12~~ nyugözi. Hogy mennyire nyűgözi, szinte 
konnyezve pan~z~lpk ~z elorrasos, phalaikoszi ·hendekasyllabust engedel
mesen megvalos1to sorai. - „S felt, most hetyke bizalmú fürge lábbal 
Megde~medt, ~abokat ~itym~lva, lépked" - rokkan a latin vers ilyen 
sorokka, cezurat, hangsulyt, ritmust magyar fülnek elrejtőkké csak kívülről 
csa~ tudva_, cs~k a ~za~ál~ ismeretében versnek olvashatÓkká - még 
Áp~1lynál is, kinek ep erzeke, magyar versművészete nem is bírja ezt 
yeg1g, ~ egy szakkal alább, sorról sorra mindjobban nekibátorodva, már 
ilyen tizen~gy_esekkel tör ki belőle, egy magyarabb hendekasyllabus felé: 
- „Nem siklik soha úgy a lenge csónak", sőt „Bíborszínűre festi át a 
tengert". ~mi már más, s még ha kompromisszum is, már szinte felujjong 
benne a kenyszerzubbonyból bontakozó magyar Múzsa, a saját ritmusára 
ellenállhatatlanul visszatörekvő magyar verszene. Az a magyar vers, 
amelyre magyar költő tolla úgy jár rá, ahogy a prózára fogott Ovidius 
bármit próbált is mondani, versbe szaladt. 

__ Hát így voltam vele én is: hogy így kell, sőt még amúgyabban - és 
ko"."etke~,etesen .. Me;,t máskülönben itt valami ellenáll: olyan valami, 
a~n er<;>t ve-?m gyo~elemnek pyrrhusi. S mert abban, ami „csak" érzés, 
e~utt~l is, . mmt lenm s~okott a dalvilágban, annyi minden erősít meg, 
bator1t ! Hisz versnek leanya, nem anyja a szabály. Alakhű legyen a for
dítás, ~z~ kívá~ta Ar~nY, is -;- „de úgy, hogy ... az erőt, a nyelv gördülé
kenyseget apro formai b1belesnek sehol föl ne áldozza". Szabály arra való 
hogy szárny legyen, ne nyűg. S igazán respektálni olykor épp csak a szigor~ 
látszólagos érdekében véghezvitt „formai bíbelés" elvetésével lehet. (Ki 
vette észre, hogy A vén cigányban hány ragrím ad szárnyaló zenét?) 

. :f\ezde~ :;i-zon,_ hogy, Ja-?us, nyelve a klasszikus korszakain átment, teljes 
kifeJlettsegu latm (ezert is erezzük sok és jóval későbbi költőnknél moder
nebb~~~' ~aibbnak),, s. ezért ehh~z csa~ a hasonlóképpen teljes kifej
lettsegu m~1 m~gyarsag i~eszkedhetik tökeletesen. Ugyanígy tehát hende
kasyllabusahoz is a klass~1kus korszakain átment, mai kifejlettségű magyar 
hen~ekasyllabus. Ez pedig lényegileg az olasz endecasillabót követte, nem 
:pedig a költészetünkből kiveszett, sőt belé sem férkőzött, benne polgár
JOgot sem nyert s így persze fejlődéséből is kimaradt phalaikoszi hende
kasyllabust. ~ülöi~bség egyébként a kettő közt legfeljebb árnyalati ha 
van, a phalaikosz1 hendekasyllabus második ízébe akaszkodó daktilus 
zavaró árnyalata. (Tehát koránt sincs két különböző versalakról szó aminő 
a fran~ia _ a;lexandrinus és a magyar Sándor-vers.) Janus versébe~, akár 
a Martiahseben s a Catulluséban, az a daktilus nem zavar a sor latinul 
jól hangzik - annál jobban zavar azonban, sőt riaszt el' a hendekasyl
labus e módját ól jó másfél század óta minden magyar költőt (ki Berzsenyitől 
~a~Y:on át máig minden mesterétől azt hallotta, hogy ha fülével a szabály 
utkoz1k, hallg.asson, a fölér.e ~nkább). Ezért lett más a magyar hende
ka~yllabus. ~1sz m,eg, a h?'Jszalra azonos mérték is lehet égtáj s műfaj 
s lelekzet szermt mas es mas - hallgassuk csak például az olasz és a német 
stanza esetéről a Platen-féle Rhythmische Metamorphose sorait: 
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Episch erscheint in italischer Sprache der Ton der Octave, 
Doch ín der deutschen, o Freund, atmet sie lyrischen Ton. 

Glaubst du es nicht, so versuch's ! Der italische wogende Rhythmus 
Wird jenseits des Gebirgs klappernde Monotonie. 

Hát még a hendekasyllabus phalaikoszi módja magyarul ! Eredeti 
magyar versben Kazinczy óta ezért is nem fordul elő. Ahányszor pedig, 
bár csak újabban, versfordításban mégis találkozom vele, mindannyiszor 
szinte fizikai inger késztet kipöckölnöm belőle, ha lehetne, azt a daktilust, 
amelyen szerencse, ha ki nem bicsaklik, prózává nem botlik a magyar 
verssor - holott utána már, túljutva a botlatón (de kártevését a sor 
egészén bánva) mégis versnek menekül meg, akként lejt tovább. Költé
szetünk - Virág, Vitkovics és Kazinczy folytatás nélküli kísérletei óta -
le is mondott róla. De erőltetés nélkül magyar költő majdnem képtelen 
is bánni vele: sora phalaikoszinak rendszerint hibás. Még maguk a próba
sorok is, melyeket illusztrációiként, közelebbről nem lehetvén, Kazinczyból 
idézni szokás - „Ú védjétek az áldozót, szelídek" és pláne „Mint bánthat
talak én meg úgy, barátom" -, olyan ellenállást fejtenek ki a phalaikoszi 
kényszerrel szemben, önkéntelenül is oly szép magyar lejtést mutatnak, 
hogy magyar terzinába vagy stanzába, akár Dante- vagy Tasso-fordításba 
jobban beleillenének, mint phalaikoszi kaptára vert magyar Catullusba vagy 
Martialisba: amott legalábbis jobb kalkulust kapnának, mint emitt. Sza
kasztott az Áprily kalandja ez, vagy másfél századdal korábban ! A magyar 
hallásé. Maga Kazinczy is épp aznap, amikor tollából az imént másodjára 
idézett verssor így szökött ki, megindítóan jegyezte fel általános, akkor 
épp idevágó panaszát: „Scandált soraimban nem boldogúlhaték ... Én, 
ki németben nem tévesztem el a schémát, magyarban eltévesztem, s fülem 
érzi, hogy a sor hibás, de megigazítani nem tudom." Nem hát: mert magyar 
füle volt, s az magyar lejtést kívánt, magyar prozódiát. Magyar sornak 
pedig nem volt hibás a sor. (Kosztolányi az ő magyar fülével Martialis 
phalaikoszi hendekasyllabusaitól pláne úgy elijedt, hogy elrugaszkodva a 
hendekasyllabustól is, mindenféle magyar formába öltöztette s megrímelte 
őket - ami viszont már eltévelyedés, aminőről alább még szó esik. S 
ami fura: még a Kazinczy kedves németjein is megesett, hogy phalaikoszi 
hendekasyllabusnak szánt soraik endecasillabónak sem rosszabbak, mint 
phalaikoszi hendekasyllabusnak. (Rückert verséből a Heinrich Gusztáv 
próbasora: „Schwalben hatten an meinem Haus gesiedelt.") Ki is pusztult 
a magyar költészetből a phalaikoszi hendekasyllabus, mielőtt még betele
pült volna. S ez Berzsenyi Dániel érdeme. 

Ő, aki a görög-római mértékű verselés magyar törvényhozója, mindmáig 
mintája, minden meghonosult görög--római mérték hazai beiktatója, a 
klasszikus versmérték egész csillagképének magyarrá varázsló mestere, 
főként pedig legnagyobb költője volt - ő egyetlen phalaikoszi hende
kasyllabust le nem írt, a magyarba épp azt nem eresztette be. Aki figye
lemmel újraolvassa verstani s esztétikai tanulmányait, remek mondatokká 
sorakozó elvi tételeit, legott logikusnak találja, s nem is kérdi többé, hogy 
miért. Görög-római versmértékre soha magyar hallás élesebb nem volt, 
mint azé, aki ezeke.t az esszéket - s aki ez esszék mesterének verseit írta. 

469 



Magyarrá hangolta az antik klasszikum egész zengzetét - de amit erre 
alkalmatlannak ítélt, azt proskribálta: a magyar verssornak amaz ominózus 
daktilushoz való hozzágyötrésére nem vállalkozott. Gyakorlatát azóta is, 
Vörösmartytól mindmáig, proskripcióival együtt tisztelte az ivadék: az 
utókor önkéntes szófogadása bizonyította, hogy szentírás, amit elmélete 
és gyakorlata e téren meghagyott. E téren: a görög-ró main. A modern 
nyugati versformákén persze nem. Hisz a rímelő Berzsenyi is mintha 
klasszisokkal volna kisebb - egészen meghökkentő nívókülönbséggel -
az óriásnál, aki görög-római mértéken énekelt. De tekintélye méltán volt 
akkora még modern nyugat-európai versformák dolgában is, hogy még 
ami ellen e téren, noha igaztalanul, már-már „illetéktelenül" hadat viselt: 
még a szonett is elcsitult miatta, s hangja ércét csak Babits nemzedékétől 
kapta vissza. Hanem amit a görög-római verselés Berzsenyije parancsolt 
ki a magyar költészetből, az nem került beléje azóta sem: a phalaikoszi 
hendekasyllabus és - ami ellen egész esztétikát remekelt - a leoninus. 
„Festett szobor" volt neki az utóbbi - aminthogy az is. Festett szobor 
minden rímelve fordított görög és latin vers: megannyi festett szobor 
Kosztolányi minden Martialis-epigrammája s még az a Horatius-vers 
is, az Ulla si iuris, amelyet egyszer, próbaképpen, akkora festő rímelt 
remekbe, mint Arany. A leoninust, mivel annak némi ingere volt, üldözte 
Berzsenyi - phalaikoszi hendekasyllabust, mivel magyarul bájtalannak 
bizonyult úgy is, elég volt nem írnia: fumigálnia. 

Utókora követte: a magyar költészet azóta sem fogadta be, elnélkülözte 
e kettőt. Egyetlen varázsló akadt, aki a következő században mégis tett 
a leoninusszal egy kísérletet - de csak egyetlent: még Babits e fényes 
bravúrját sem követte több, meghonosítani e formát nem tudta ő sem. 
(Már-már elszégyellném most magam, amiért, ha leoninust nem is, de 
festett szobrot én is csináltam, rímes hexameterben magam is írtam verset 
harmincnyolc évvel ezelőtt. Restellném, ha nem Madridi rádió lett volna a 
címe: ha tartalom és forma meglepőnek szánt párosításával nem lett volna, 
épp ily extrém fokon, sajátszerű célom. „Milyen anakronizmus lett volna 
ez még tíz-húsz évvel ezelőtt!" - üdvözölt rímes hexameteremben formai 
vívmányt a Nyugat . költő kritikusa. Holott anakronizmus volt akkor is . 
Tudatosan éltem vele - mint csaknem száz évvel korábban az imádandó 
Giusti, amikor középkori egyházi szekvencia formájába öntötte antikleri
kális versét. Művészi fogás ez, melyet célja szentesít, s csakis ilyenkor 
bocsánatos vétek.) 

Hanem phalaikoszi hendekasyllabusszal még ennyi kísérlet sem esett. 
S nemhogy költészetünkben: műfordításunkban sem. Kazinczyn kívül 
e sorfajtára 1898-ban Négyesy csak egyetlen magyar példát hozott fel: 
„Lásd Aranynál is: Kallisthenes után". Csakhogy a jeles Kalliszthenész 
történetíró is volt, természetbúvár is, csak éppen költő nem volt. Nincs 
is Arany versében-prózájában egyetlen „Kallisthenes után" készült fordítás, 
de még csak utalás sem. Van ellenben egy, amely „Kallimachos után" 
készült (egy korábbi jegyzetben, hibásan, „Kallisztratész" után) - ez 
azonban csak aszklepiadészi szakokra lehetne példa. Tehát még ez az 
„előfordulás" is csak a Négyesy figyelmének egy vétlen kis rövidzárlata. 
1898 után három évvel Négyesy vehetett volna már a Csengeri János 
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metrumban fordított Catullusából (korábbi kísérlete rímes volt) phalaikoszi 
hendekasyllabus-illusztrációt. Köszönet ugyan nem lett volna benne, de 
a becsületes filológus - aki ott még egy versus Priapeus magyarítására 
is rávetemedett - legalább bánatos pontossággal regisztrálta, hogy „meg
tartottam" - úgymond - „nem kevés esetben Catullus egyik legkedvesebb 
mértékét, a versus Phalaeciust vagy hendekasyllabust, habár költésze
tünkben ez sem nyert polgárjogot". Nem bizony, még műfordításunkban 
sem, s őáltala a legkevésbé. Tanerőnek kellett lenni ahhoz, hogy valaki 
a magyar költők tacitus consensusából kiszálljon: azokéból, kik Berzsenyi 
óta tudták, hogy a hendekasyllabus e módja nem magyar fülnek való. 

Megint csak Babitsnak kellett jönnie, az ő kolumbusi kíváncsiságának 
s merszének, hogy e consensust illetékesen törje meg, de ezt is csak egyetlen
egyszer, akár a Berzsenyi másik tilalmát, a leoninusra vonatkozót. Meg
hökkentő szöveglicenciákkal, de phalaikoszi hendekasyllabusban fordította 
le a catullusi Quaeris quot mihit, s majdnem oly fényes bravúrral szolgált, 
mint leoninusában. Olyan fényessel, hogy a phalaikoszi sor erőltetését 
csak sajnálni lehet: ez a nagyobbik kár benne, nem a szöveghűtlenkedés. 
Neki is van különben itt egy sora, amely már-már lepattantja a phalaikoszi 
pántot, s elmehetne akár Divina Commedia-fordításába is, annak kissé 
gyengébb endecasillabói közé (hiába, magyar költő tolla magától csak e 
magyarabb ütemre, e magyarrá lett hendekasyllabusra jár rá). Már el
ső sorát is csak olyanformán röpíti el ama kiálló daktilus orv karója 
fölött az ihlet, mint startoló repülőgépet a betonon felejtett pózna fölött 
a szerencse - tehát úgy, hogy látja az ember s felszisszen belé -, az egész 
vers pedig a zseni bőszen megsarkantyúzott Pegazusának meg sem ismétel
hető s merő virtusból elért pályarekordja, egyszemélyes akadályverseny
tréningjén. Vállalni a tanerő vállalta ezt Babitsban is, de véghez a zseni 
vitte. Hanem unus testis nullus testis: mint leoninusát, ezt sem ismételte 
Babits - és szinte napjainkig senki. A magyar ritmus vétója, melyet 
áthágni hibapont nélkül még Babitsnak sem sikerült, teljes érvényben 
maradt. 

Berzsenyi meghagyásán pecsétnek is tekinthető az a perc, amelyben 
Gáspár Endre nem is oly rég a legjogosabb vállrándítás kíséretében jelen
tette ki, hogy a phalaikoszi hendekasyllabus „sehogyse hangzik" magyarul, 
s azzal fogta magát, s a teljes soron átlejtő szép jambusokban fordította 
azt is. 

Hiszem is erősen, hogy görög s latin versekből készült újabb műfordítás
gyűjteményeinkben - köztük az 1953-as Janus-válogatásban is, melynek 
oly sok sora virulhatna ki a maga teljes szépségévé, ha egynek-egynek 
kiváló alkotója kipöccintené belőle azt a rontó daktilust ! - a phalaikoszi 
hendekasyllabus kiadói erőltetése pontosan annak a gépies formahűségnek 
kényszerére vezetett, amely épp a valódibb formahűség követése s érvé
nyesülése elé vet akadályt. Sémáiban bízik, nem a költő fülében. A dog
mának ez természete. A lélek az, ami elevenít. 

A Catullus, a Martialis, a Janus Pannonius phalaikoszi hendekasylla
busainak magyar lelke pedig a mi hazai hendekasyllabusunk. Az a magyarrá 
lett hendekasyllabus, amely az egész verssoron át rendszerint a dantei 
s tassói endecasillabo számunkra azonnal versnek ható, meghitt ütemére · 
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SAJÁT LELKÉHEZ 

(Ad animam suam, 1466) 

Ó, lélek, fényed lecsorogva a tiszta Tejútról 
testem tompa, sötét mélyeiben lakozik. 

Nincs panaszom rád, fénylik benned a hű derekasság, 
annyira tündöklik rajtad a büszke .derű. 

Úgy léptél ki a Rák izzó kapuján: feledésbe 
nem meritett sohasem téged a Léthe folyó . 

Ahol a Serleg, a rejtelmes, meg a gyors, vad Oroszlán 
egymást érintik, onnan ivelt le utad. 

Észt a Saturnus adott, Jupiter meg erélyt cselekedni, 
bátorságot a Mars, ízlést Phoebus adott. 

Vénusz a jóérzést, a művészetet adta .a Merkur, 
Cynthia osztott rád felnövekedni erőt. 

C'ynthia áll a halál meg az élet mesgyehatárán, 
földünknek törvényt mennyei Cynthia szab. 

És ha neked csak a hús meg a csont kell - jobban az égnél -
volt bizonyára különb por-gunya, mint az enyém. 

Nincs kifogásom alakja, egész ábrázata ellen: 
éppen elég magas és külseje kellemetes. 

Csak az a baj, hogy e test oly gyönge, a tagjai véznák, 
túl puha mesteri kéz gyúrta lezára sarát, 

Lázakat oltva a rosszul fércelt ízületekbe, 
s gyúlnak a szűntelenül váltakozó nyavalyák. 

Örökös nátha csöpög, leszivárog nedves agyamból, 
. két hurutos szememen árad a vaksi folyás . 

Forr a vesém, gyomrom megdermed, s közben alatt a 
gyulladt májamból gőzöl agyamba a vér. 

Vagy csak azért bújtál e törékeny burkolatodba: 
tudtad: gyönge a zár, melynek a foglya leszel? 

Csakhogy a bölcseség mire jó, ha lakása göthös mell? 
Inkább bölcs se vagyok, csak nyavalyás ne legyek. 

Atlas teste se kell, · se Milo erejét nem irígylem: 
nem baj, a test ha sovány, csak ne legyen beteges . 

Jobbá nem teheted, hagyd árva-magára e testet 
s szállj ki belőle, suhanj, vissza a csillagokig. 

S míg odafönn ezer éveken át tisztulni igyekszel, 
messze kerüld, ha bolyongsz, a feledés folyamát . 

Bús feledékenység ne merítsen a hajdani gondba, 
rég levetett béklyót újra magadra ne végy. 

És ha a mostoha végzet {í.z ide vissza a földre, 
csak nyomorult ember, csak ez az egy sose légy. 

Inkább méh, aki jószagu mézet gyűjthet a réten, 
hattyú légy, ki dalát zengeti néma tavon. 

Tengeren, erdőkben rejtőzz, csak tudjad örökké: 
sz.iklákból született hajdan az emberi test. 

(Vas István fordítása) 

l 
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(1) 

MÚLT 

KOZMOSZ 

(asztrológia) 

(2) 

JELEN 

TEST 

(antik 
mitológia) 

(3) 

JÖVŐ 

FÖLD 

(természeti 
képek) 

1. Vázlat az Ad animam suam e . Janus Pannonius-vers elemzéséh ez és korabeli 
asztrológiai sémák 



lejt. Az, amelyet Aranytól Babitsig és maig a terzina és stanza annyi 
magyar mestere esztergált tökéletesre, mialatt a phalaikoszi hallgatott. 
Amely tehát, mivel a magyar versfejlődésben részt vett s abban teljes 
kifejlettségre ért, a janusi hendekasyllabusnak, a nyelvi s költői tökélyt 
teljes kifejlettségű latin verssorban megszólaltatónak tolmácsolására - min
den egyébtől, akár az összes fentebbiektől eltekintve is - sokkal alkalma
sabb, mint az oktávokkal alatta maradt, az erőltetett s még meg is rekedt, 
költészetünkből kimaradt, versművészetünk folyamatos fejlődésében részt 
sosem vett hendekasyllabus-változat. Mint igazolt s régi híve a szoros 
műfordításnak - ami a gépinek azzal ellentéte, hogy szorosabb nála, 
hogy igazán szoros - , Janus váradi versét is e minőségemben, tehát a 
mi hendekasyllabusunkban fordítottam le. 

Elhiheti akárki, mennyivel könnyebb lett volna érzésem, fülem, meg
győződésem ellenére is a phalaikoszihoz tartanom magam, mint verstani 
fejtegetésekkel tennem kísérletet arra, hogy a magyar műfordítás kiadói, 
lektori, filológus gondviselőit - közös ügyünk érdekében, s épp mert 
annak szerető, pedáns gondviselői - meggyőzzem valamiről, amit a 
magyar vers igazságához tartozónak hiszek. S ha most végül még Kazinczyt 
idézem, aki szerint 

A genie pártázott fővel jő, s sanotioniálja 
A mit az iskola tilt, a mit az aesthesis hágy 

korántse higgye senki (még ha Arany olyasmit tesz is hozzá, hogy „de 
akkor lássuk is a geniet !"), mintha ezzel - s mintha azzal, ami erre 
évszázad múltán az Ignotus híres ekhója volt, hogy „ha a zseni és a szabály 
ütközik, annál rosszabb a szabályra nézve" - minden költő s minden 
költőtolmács számára zsenijogokat követelnék s pláne formai szabadosságra 
bujtogatnék. Beérem annyival, amennyi ebből - toutes proportions 
gardées, ahogy szépen mondja a francia - minden költőt s költőtolmácsot 
megillet, ha az. Ha pedig formai szabadosságra bujtogattam volna, elég 
lett volna nem törődnöm azzal, vajon illik-e a hendekasyllabus ruhája 
a magyar verssorra, nem lötyög-e rajta, nem vágja, s nem hányjuk-e 
olykor villával reá. Ellenkezőleg: feszes, de reá szabott gráciáján őrködöm. 
Hogy minden szépségét megmutassa, kiadja - ami ruhának, formának 
dolga is a világon, a költészet világában is. Hogy a magyarnak azonnal 
szép legyen. 

Márpedig „oly költemény, melynek teljes élvezhetése végett előbb még 
a hellén-római, vagy más idegen világba kell áthelyezkedni - bármennyi 
szépséggel bírjon különben - , sohasem hathat a nemzet egészére, mert 
a nagy többség éppen azt, mi a verset verssé teszi, a rhythmust kénytelen 
nélkülözni, mi által a költemény zenei része rá nézve elveszett". Írta 
Arany. Ámen. 

(S ha a zenei rész elveszett 1 „Ha a híd elveszett, Erdély is elveszett" 
mutatott rá vérző ujjal a piski hídfőn Bem apó.) 
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JELENITS ISTVÁN 

A JANUS PANNONIUS-MŰFORDÍTÁSOK NYELVI-STILISZTIKAI 
PROBLÉMÁI 

Alig néhány esztendeje annak, hogy a Filológiai Közlönyben megjelent 
Juhász Lászlónak kemény, majdnem kegyetlen kritikája Janus epigram
máinak magyar fordításairól. Juhász itt keserű és keserűségében igazság
talan mondatba sűríti ítéletét: „a magyar irodalomnak ... a Janus-for
dításokkal ezeddig nem volt szerencséje".1 

Azóta a félévezredes évforduló az érdeklődés középpontjába állította 
Janus életművét. Kiváló költők és műfordítók új figyelemmel láttak hozzá 
a fordítás igényes munkájához. Közös erőfeszítésük legfőbb eredménye a 
teljes Janus-kötet, de a folyóiratok fordításpublikációi is figyelemre mél
tók: a Kortárs márciusi száma pl. több mint tucatnyi műfordítást és 
műhelytanulmányt közölt Janus méltán híres búcsúverséről, amelyben 
Abiens valere jubet sanctos reges W aradini. Hogy a nekibuzduló fordítói 
kedv az ihleten túl a filológus-lelkiismeret kritikai ösztönét is megmoz
gatta, arról a régi fordítások átdolgozása tanúskodik ·- meg a műfor
dító költők igaz elmélyedésre valló műhelytanulmányai: akár a Kortárs 
említett számában, akár a pécsi tudományos ülésszakon is. 

Juhász keserű mondatát ma nem lehetne annyi joggal sem kimondani, 
amennyivel 1968-ban. 

Tagadhatatlan azonban, hogy Janus fordításában vannak sajátos problé
mák, amelyek a munkában eltelt évek során sem oldódtak meg, talán még 
világos megfogalmazásukra sem került sor. Rövid beszámolóm célja nem 
a legújabb műfordítások kritikai méltatása: arra még nem lehetett idő. 
Mindössze néhány alapproblémára próbálok rámutatni, amelyek nem 
általában a műfordítással, hanem speciálisan Janus verseinek magyarra 
fordításával kapcsolatban szükségszerűen fölvetődtek, s amelyek részben 
talán meg sem oldhatók. Abban bízom, hogy a fordítás nyelvi-stilisztikai 
nehézségeinek vizsgálata közelebb segít majd mindnyájunkat az eredeti 
megértéséhez, s nemcsak a további műfordítói munkához adhat szem
pontokat, hanem a műfordítások óhatatlan Akzentverschiebung-jainak 
leszámítolásához - s így Janus költői művének pontosabb felméréséhez is. 

Vizsgálódásaimat két központra irányítom. Először Janus verstanát, 
közelebbről hexametereit s annak magyar fordítási lehetőségeit veszem 
szemügyre, azután szókincsét, költői képeit. Végül - mintegy függe
lékül - kiemelek még néhány konkrét értelmezési problémát, amely 
Janus eszmevilágának szempontjából lehet különös figyelemre méltó. 

1 Jmtlsz LÁSZLÓ: Janus Pannonius epigrannnáinak szövegkritikájához és hermé-
neuti.kájához. FK 1968. 146. . 
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Dolgozatom magyar példáinak megválasztásában nem törekedtem mód
szeresen a legújabb fordítások figyelembevételére; ezzel is azt akartam 
jelezni, hogy nem a kritika igénye vezet, hanem problématípusok föltárására 
és bemutatására törekszem. 

Janus nem írt ars poeticát, de többször vallott költői mesterségéről. 
A Galeottóhoz intézett elégiájában például (Eleg. II. 4) megköszöni idősebb 
barátjának, hogy megtanította őt a versírásra (69 - 70. sor): 

Nec me alius docuit (soleo quod saepe fateri) 
Apta in legitimos cogere verba pedes. 

Vagyis Janus számára verset írni annyit jelent, mint „megfelelő szavakat 
a törvényszabta versmértékbe· szorítani". Néhány sorral alább így dicséri 
magának Galeottónak a versszerző művészetét (75 - 76. sor): 

Singula tu proprias servare vocabula vires 
Cogis, et in sedes dirigis apta suas. 

(„Rákényszeríted a szavakat arra, hogy saját jelentésüket-erejüket meg
tartsák, és az alkalmas szavakat az őket megillető helyre irányítod.") 

Janus szemében tehát a költő egyik fő büszkesége a törvényes mérték 
fegyelmezett tisztelete s egyúttal a szavak helyének pontos megválasztása: 
vagyis a verstan és a versmondattan szabályainak megtartása. Ez teszi 
a verset erőssé: „versiculos facio non prorsus inertes" - írja önmagáról. 

Janus verseinek nagy része hexameter. Jelentős, majdnem megoldha
tatlan fordítói nehézség, hogy ez a sorfajta a mai magyar költők vers
szerző gyakorlatában nem a Janus korabeli szigorú versmondattani szabá
lyokhoz igazodik. Annak a különbségnek felmérésére, mely Janus hexa
meterét s a mai magyar hexametert egymástól elválasztja, hadd idézzem 
a Marcellus-panegyricus néhány jelentéktelennek látszó sorát, amely a 
hős hajóútját írja le a Földközi-tenger nyugati medencéjében, s vele pár
huzamosan e sorok Berczeli A. Károlytól készített fordítását: 

Sed peragamus iter. Jam Sardo et proxima Cyrnos 
J am minor ac major Balearis et anguibus atris 
Terra nocens; nec non Ebusi pineta virentis 
Vanuerant; libyae propior jam Europa coibat. 
Apparet surgens trans nubes eminus Atlas, 
Opportuna quies volventi saecula coelo. 

Folytassuk az utat. Tovatűnt Szardínia, Cyrnos, 
Nagy meg kis Baleár is, a rút kígyóknak a fészke, 
Ebesus viruló szigetének fenyvese szintén, 
Ím közelít Európához már Afrika partja, 
Lám a távoli fellegeken (? !) át kimagaslik az Atlas, 
Századot század után küldő ég jó pihenője .2 

2 A renaissance Magyarországon. Szerk. KAR.nos TIBOR. Bp. 1961. (Magyar Klasz
szikusok.) 202- 03. 

474 

Az - egyébként pontos és szépségben sem szűkölködő - fordításban 
az eredeti feszessége veszett el, a szövegen átrémlik ugyan a daktilusok 
zenéje, de az egész vers szinte prózává alakult. Vajon miért? Janus hexa- · 
meterében döntő szerepe van a harmadik versláb kötelező sormetszetének· 
s azt az idézett fordítás hat sorából kettő teljesen elhanyagolja. ' 

Az idézett szakasz első sorában a sormetszet mondathatárra esik. A 
második és a harmadik sorban szintaktikai szempontból szorosan össze
ta~tozó szavak közé: mintegy sürgetve a továbbolvasást. Ugyane sorok 
enJambement-nal ívelnek át a következő hexameterbe. A belőlük alakuló 
hosszú mondat halmozott alanyai ut án a negyedik sor élén bukkan föl 
az állítmány: vanuerant. Itt tudjuk meg, hogy mindaz, amit az előző 
nevek fölidéztek előttünk, Marcellus mögött már a messzeség ködébe 
foszlott. A negyedik sor Libya nevét emeli ki a sormetszettel. Az ötödikben 
a metszet előtti surgens a sorvégen feltűnő tulajdonnév jelzője. Ez a sor 
egyébként a kötelezően daktilusi ötödik lábtól eltekint ve végig spondeu
szokból áll: a felhők mögül előrajzolódó hegyóriás monumentális méltó
ságát érzékelteti. A hatodik sor az elsőnek a metszetmegoldását ismétli : 
mintegy két egymásnak döntött kőtömbből épült, - s így megnyugtatóan 
lezárja az úti beszámolót, akárcsak az Atlasz a látóhatárt. 

Példának s nem bizonyítéknak szántam ezt a hatsoros szemelvényt. 
J?e Janus egész költői művének vizsgálata arról győzött meg, hogy több 
tizezer hexamet~ré?ől min~öss:ze ha fé! t ucatn!iban hanyagolta el a középső 
sormetszetet. R1tkan (az okon klassz1kusoknal sokszorta ritkábban) alkal
~_az,z~ azt a ~orm~ts~ete~, mely a harm_adi~ daktilus két rövid szótagja 
koze illeszkedik. R1tkan es tudatosan. Mindig olyankor, ha valami túlter
helt gazdagságot, valami fékevesztett sietést, szertelenséget kíván érzékel
te~ni. Pél~ául a Guarin,~-panegyricus 223. sorában: „Per magnos cumulanda 
fm~ doctrma labores. Vagy: „Sunt quaedam, prope mille, puto jam 
scnpta per annos .... " (Epigr. I. 364). Az arszisz és a theszisz határára eső 
s~rmetszetnek pedig . mint az elemzett példából is kiviláglott - igen 
valtozatos szerepet Juttatott Janus. Némelykor mondatokat, egységes 
szókapcsolatokat választ el vele, mint az elemzett példa első és h~todik 
sorában. Máskor ívet épít rá, mintegy szintaktikai belső rímmel, mint 
a~ elemzett szakasz ötödik sorában a surgens .. . Atlas kapcsolatban 
(fi~yelemre mé~tó, h?,gy később, 3'. ~eoninusban épp itt csendül majd föl 
a ~1m). Olyk~,r Jel~ntos szót emel k.1 alt~l~: ;iegyedik sorunkban a Libyae-t, 
m~sko: b,elso enJambement-ok kialakítasara használja föl, mint itt a 
masodi~, es , a ~a~madik sorban, jelző .. s jelzett szó, i~etőleg a mondatot 
~ev:ezet~ modos1t? szavak s a mondat t orzse közt. Íme, igy lesz ezer sorokon 
at is valtozatos es kalandos olvasmány Janus hexametere. 

Minderre bizony a jelenlegi magyar versíró gyakorlat nem ügyel. A hat 
versláb kiszámolásán túl Janus-fordítóink más verstani, versmondattani 
megkötöttséget nem vállaltak, a sormetszetet legtöbben kötelezőnek sem 
érezté~? nemh~gy bá~ni tudtak volna vele. Így aztán prózaivá oldódott 
a versuk: versiculus iners, ernyedt vers lett belőle, s messzire szakadt a 
~anysi e~zménytől. Pe~g lehetne magyarul is olyan feszes hexametert 
irm, amilyet Janus latmul írt! Vörösmarty például még értett ahhoz, 
hogyan lehet akár a belső, szintaktikai „rímet" is megvalósítani magyar 
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hexameterben. A Széplak előhangjának szarvasa 

Mindaddig viszi büszke fejét hátára hajoltan, 
Míg vég rengetegét szaladással eléri Bakonynak. 

Itt a második sorban a sormetszet és a sorvég fölé egy birtokos jelzős 
kapcsolat íve épült merész inverzióval. (A sormetszetet elhanyagolva 
lehetett volna így is mondani: Míg ~ Bakony vé~ rengetegét _szaladá~sal 
eléri. Mennyivel prózaiabb !) Az elso sorban pe~g a ~armadik da_kti~us 
két rövid szótagját választja el a metszet: megmt affele hangulati hat
térrel mint amit Janus versében ez a metszet fölidéz. 

Radnóti versében a szabadság angyala „sárba fagyottan, alélt gyökerek 
közt fekszik aléltan" (Száll a tavasz). Itt a szintaktikai összetartozást a 
szó megismétlése váltotta fel. A szerkezeti váz annál hangsúlyozottabb. 

Mindenesetre a ritmikai és a versmondattani szándék komolyan vétele 
Janus fordítóitól a köznapi szórend bátrabb megmozgatását követelné. 
Inverziókat, amelyekkel latin versében Janus is oly bőkezűen bánt. Baróti 
Szabó merészsége talán már nem illik századunkhoz, de az nem ártana, 
ha ezek a szórendi bravúrok a köznapi nyelvtől, a próza megszokott szó
rendjétől kissé e~~áv;olítanák, fe,~z~ssé , és zenélővé te;mék a hexameter~! 
mint a megfeszülo hurt vagy az iJ ideget; nem hangutanzó vagy hangfesto 
szavak s alliterációk alkalmazásával - ezzel is él Janus, de csak mértékkel, 
mintegy mellékesen, kísérő muzsikaként-, hanem magának a szövegnek 
belső szinte intellektuális zeneiségével. 

A 'költőmesterség másik titka Janus idézett megállapítása szerint az 
alkalmas szavak („apta verba") kiválasztása, vagy még inkább a szavak 
kényszerítése arra, hogy proprias vires servent, saját erejüket-jelentésüket 
megtartsák. Ez a megállapítás ,v~zet vizsgálatunk más?~k té~~kö~éhez. 

Kardos Tibor kiváló emlékezeseben, amely a Nagyvilag lap3ain Jelen
tette be a Janus-jubileumot, többek között azért ünnepli költőnket, 
mert A klasszikus latin megújított formájával szólt, azt alakította tovább, 
nemc~~k hogy bravúrral, de mint élő nyelvet".3 A dicséret Janus nyelv
tudását, kifejezésbeli ügyességét akarja érzékeltetni, s nincs okunk rá, 
hogy kisebbíteni próbáljuk. Mégis úgy véljük, pontosabb volna azt mon
danunk: „úgy bánt a latin~al, mint. élő ny~lvvel is kev~se~"· ~á~mily 
jól tudott ugyanis Janus latmul, a latm - s epp a, h~m?'mst8:k latrr:Ja, -
holt nyelv maradt a keze k?zött. A n:egf~lelo szo kiva~as~tasa szamar,a 
memóriapróba, szótárismereti, felad~t, illetole9 ,olv~~~tsa?at, s versemle
kezetét igazoló szellemi bravur. Élo "?yelven }r? kolto s~amara a szavak 
is éh1ek: ismeretlen veszedelmeket es lehetosegeket re3tegetnek. Janus 
pontosan ismeri azokat az ~szköz?.ket, amelye~et 8: kezébe, v~~z, ne1?
küszködik hanem rendelkezik veluk. Ha alakít ra3tuk, anelkul teszi, 
hogy egy 'meglevő, élő nyelvtudat erőterébe be kellene lépnie. ~ él~ 
nyelven megszólaló költő birkózik a nyelvvel, néha alulmarad, s az igazi 
költőnek veresége a legnagyobb r~mekelés. Janu~ min~g g!.ő~,'. a ;er~e 
sohasem más: nem több, de nem is kevesebb, mmt sa3at kolt01 szande-

a KARnos TIBOR, Nagyvilág 1972. 114. 
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kának megvalósulása. Az ő verséből hiányzik az élő nyelven született 
költői megnyilatkozások tudatalatti asszociációsávja, azok az áthallások, 
amelyek az élő nyelvben óhatatlanok; itt a tisztán-tudatos világában 
mozgunk, ami van, tudatos, ami nem tudatos, nincs. 

A Kortárs műfordítóversenyében Janus Búcsúénekének refrénje körül 
(amelyet Huszti, nem tudni miért, Martialistól eredeztet) tanulságos vita 
alakult ki . 

„Quam primum, o comites, viam voremus" - hangzik a sor. A viam 
vorctre kötött "szószerkezetét a fordítók nagyobbik fele elemeire bontva 
magyarította: „hiszen azt mégiscsak magyar költő írta - mondja pl. 
Garai Gábor - , ha latinul is". „Nyilvánvaló - állítja Hegedüs Géza - , 
hogy Janus ezt a bizarr értelmet is kihallotta az idézett klasszikus szöveg
ből." Meggyőződésünk, hogy Fodor Andrásnak van igaza, aki nem 
hajlandó „egy a latinban mindennapos nyelvi fordulatot . . . a magyar 
közbes2'.édben nem használatos képes kifejezéssel helyettesíteni", viszont 
tudatosítja a viam voremus alliterációját, s a fordításban vissza is adja 
azt. A comites 'gróf' jelentése, a magyar koma szóval való összecsengése 
vagy épp ugyanebben a versben a patarai Apollónak a patarénusokkal 
való kapcsolata, amelyről Rónai M. András meglepő képzelőerővel érte
kezik; mind nem létező asszociációs mező Janus versében. Hisz ő - ne 
feledjük ! - azt nevezte költőnek, aki „singula vocabula proprias vires 
servare cogit", s ha kétértelmű (mint obszcén epigrammáiban nemegyszer), 
akkor tudatosan és programszerűen az. Rónai M. András Dantéval keres 
párhuzamot, csakhogy Dante olaszul írt, a latint is az olasz anyanyelvlí. 
otthonosságával kezelte egy humanizmus előtti igényfokon. Janus nyilván 
jól tudott olaszul, de épp nem olasz anyanyelvűsége jelenthetett előnyt 
számára a klasszikus nyelvi eszmény tisztább megvalósításában: mert 
ez volt az eszménye s nem a köznapi nyelvbe áthajló, sejtetésekkel teli, 
modern költői nyelv. De vegyünk egy másik elemezni való példát, egy 
költői hasonlatot (Eleg. l. 6. 13- 14. sor): 

Turbidior nobis caligine noctis opacae 
Semper eris. 

írja Janus édesanyja halála napjáról. A „caligo noct is opacae" Csorba 
Győző fordításában „köd-ülte sötét éj". Tartalmi szempontból a fordítás 
pontosabb nem is lehetne. Csakhogy Janus szava Vergiliusra utal, Csorba 
fordulata friss. Vagy - s ez újabb veszedelem ~ ha utal valamire, Vörös-
marty romantikus nyelvi világát idézi. . 

A Szelek versenyében Boreas a tengernek feszül (160 - 63. sor): 

At cum marmoreas pelagi convertor ad undas, 
ln morem quamquam stagni, placidaeque paludis 
Prostratum sileat, undisque tacentibus aequor; 
Continuo vasti surgunt in nubila fluctus. 

Berczeli A. Károly fordításában: 

Ám ha utamba esik roppant tükrével a tenger, 
S oly nyugodalmas, akár a mocsár vagy az álmodozó tó, 
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S méla merengéssel terül el, mozdulni se kíván, 
Rettenetes hullám csap föl tüstént a magasba. 

Ez a fordítás a hexameter alapzenéjét, sormetszeteit szépen kezeli. Az 
eredeti zenéjéből még az alliterációt is sikerült átmentenie ( placidae 
paludis prostratum: méla merengéssel ... ). Ám elejtette a marmoreas 
undas képét, amely pl. Babitsnál a Jónás könyve első énekének végén nem 
véletlenül jelzi a vihar utáni csendet: „A víz simán gyűrűzött, mint a 
1nárvány." S ami még veszedelmesebb: Berczeli megajándékozza Janust 
két modern jelzős kapcsolattal. Egyik az álmodozó tó, másik a méla merengés. 
Ez a Nyugat stílusforradalma utáni líra nyelvi világa, nem Janusé. 

A példákat - nem egyes vétségek, hanem hibatípusok szóvátétele 
végett - lehetne szaporítani. Talán az említettekkel ellenkező, de szintén 
hibás szélsőséget jelentheti a Janus-szöveg újságírós, majdnem jassz
nyelvi visszaadása. Az epigrammákban még védhető ez a megoldás, a 
Threnos de morte Barbarae matrisban azonban nem lehet nem rosszallnunk 
pl. Csorba Győző némely szóválasztását: „Bátyád akkor Olaszba utaztat" 
- írja4• S az eredeti (105. sor): „Cum tuus Ausonias tradit me frater ad 
oras" - ahol még csak nem is Itália szerepel, s az A.usonias oras mitológiai 
emlékeket idéző körülírását az inverzió meg a hexameter sormetszetet 
átívelő szerkezete is ünnepélyessé teszi. 

Traduttore - traditore: fordítás - ferdítés; igaz. De nehéz ott a hűtlen
ségben is hűnek lenni, ahol a kiindulópont, a lefordítani való maga is 
tisztázatlan. 

Rónai M. András előbb idézett műhelytanulmánya ad alkalmat arra, 
hogy végezetül s mintegy függelékként a Janus-fordításoknak-értelmezé
seknek egy különleges hibaforrására fölhívjam a figyelmet. 

Janus Búcsúénekének egyik sora Vitéz János váradi könyvtáráról mondja 
hogy: „Quam Phoebus Patara colit relicta." Rónai Apollo patarai jós
helyének megnevezéséhez a patarénus mozgalom nevét társítja. „Vitéz 
János könyvtárába - írja - nem a fő-Apolló, nem a protokolláris delphoi 
Phoebus, hanem a patarai, éppen hogy Apollo Patarenus szelleme költö
zött." Nos, Janus e sorának hátterét egyszerűbben és valószerűbben is 
meg lehet rajzolni. Horatius egyik ódájában (3. 4. 64) „Delius et Pat areus 
Apollo" -t emleget, vagyis Déloszt és Patarát Apollo egyenrangú jós
helyeként ismeri. Servius Vergilius-magyarázata szerint pedig Apollo a 
hat téli hónapot Patarában, a hat nyárit Déloszban tölti. A Búcsú Váradtól 
téli vers, az idézett Horatius-óda közvetlen ihletője is lehetett, mert Delos 
és Patara mellett Castaliát is említi, akárcsak Janus. De Ovidiusra is 
gondolhatott költőnk, akinek versében Apollo így büszkélkedik (Metam. 
I. 516): 

... mihi Delphica tellus 
Et Claros et Tenedos Pataraeaq_ue regia servit. 

Vagyis a M etamorphoses költője szerint Apollo palotája Patarában van, 
elhagynia azt kell, ha Váradon akar lakást venni. 

4 Jelenkor 1972. 101. 
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A Guarino-panegyricust Csorba Győző fordításában közölte - szemel
vényesen - a Magyar Klasszikusok megfelelő kötete. A fordítás egyik 
sorpárja így hangzik (266 - 67. sor): 

Főbecsvágya a városatyáknak, jámbor igényük, 
Hogy tereád bízhassák gyermekeik nevelését. 

A kiadás jegyzete szerint „figyelemre méltó, hogy a jómódú városi polgárság, 
a városatyák nála [ti. Guarinónál] képeztették ki gyermekeiket a kom -
munális közélet számára". Az eredeti nem igazolja ezt a fordítást és jegy
zetet: 

Patribus in primis summi pia gloria voti 
Erudienda tuae committere pignora curae. 

vagyis a városatyák egyszerűen a patribus fordítása. 
Janus Galeotto szentévi zarándoklását kigúnyoló epigrarnmá]ána.k: utolsó 

sora: „Nemo religiosus et poeta est." Végh György fordításában: „Mert 
költő sohasem lehet, ki hívő." Nos, a religiosus szó Janus költői műveiben 
e soron kívül az Epigr. I. 324-ben fordul csak elő. Feltűnő, hogy ott is 
zarándoklattal kapcsolatban .. Róma szólítja meg a falai közé érkezőt: 

Seu levis ambitio, seu lis te huc improba duxit, 
Seu peregrinandi religiosus amor ... 

A szó jelentésének közelebbi meghat ározása szempontjából tisztázni való, 
mit ért Janus religión. Ugyancsak Galeott óhoz szóló, már említett elégiá
jában dicsérőleg mondja barátjáról, hogy „vincit religione Numam". 
Numa Pompilius a rómaiak hagyománya szerint istentiszteleti rendjük 
szervezője, legrégibb papi testületük alapítója. A religio tehát itt nem 
egyszerűen hitet, hanem jámborságot jelöl. Így illik Barbarának, Janus 
anyjának s Andreolának, V. Miklós anyjának jellemvonásai közé is, akit 
a költő szintén elégiában siratott el: mindkétszer a colo igével kapcso
latban. 

De a Teleki-kiadás levélgyűjteményének II. darabja még tovább segít. 
„Nigidiosus - írja ott Janus - affirmaverit inclinamentum semper hujus
cemodi verborum ut vinosus, religiosus signare copiam quandam immo
dicam rei, super qua diceretur." E levél magyarra fordítója (Boronkai 
Iván) a religiosus szót nagyon helyes közelítéssel itt babonás-sal adja visz
sza: hisz az alapszóban jelzett emberi tulajdonságnak valami alkalmatlan 
túlságát kell kifejeznie. Ha itt ezt jelenti, ezt kell jelentenie a Galeottóhoz 
írt epigrammában is: a szövegkörnyezetnek teljesen megfelelően - „mert 
költő vakbuzgó, bigott nem lehet". 

Nem szaporítom a példákat: lehetne. Ha Teleki a Janus költeményeiből 
„ad usum delphini" kiadást sajtó alá rendező Conradi Norbertnek fölrótta, 
hogy „megférfiatlanította" Janust, mi könnyen az ellenkező hibába esünk. 
Egy hibatípus ez is, amelynek kerülése Janus eszmevilágának tisztázása 
szempontjából jelentős. 

479 



„ 

MIKL Ó S PÁL 

JANUS PANNONIUS EGY VERSÉRŐL 

(Ad animam suam) 

Janus Pannonius verseit nemcsak az öt évszázad választja el a mai 
olvasótól, hanem elsősorban nyelve. Az első, nyelvi nehézségen mégis 
könnyebb segíteni: vannak kitűnő tolmácsaink, akik hozzáférhetővé teszik 
ezt a költészetet - nyelvileg. Nehezebben boldogulunk a másikkal, mert 
az idő itt a történelmet jelenti s mindazt, ami benne változik; a szűkebb 
értelemben vett nyelven túl a költői nyelv, a képvilág, a gondolati, 
műveltségi közeg homályosult el az ötszáz esztendő múlásában. De ma 
az egyik feladatunk éppen az lehet , hogy közvetítők legyünk a költői 
mű és mai olvasója között, nemcsak az életmű nagy kérdéseinek vagy 
éppen történelmi környezetének vizsgálatával, hanem maguknak a művek
nek, a költői szövegeknek az értelmezésével. 

J anusnak azt a versét választottam ki, amelyet ugyan Gerézdi R abán 
„utolsó évei egyik legtökéletesebb versének" nevezett, mégsem tartozik 
a sokat idézettek közé.1 Az 1466-ban íródott Ad animam sitam címet 
viselő elégia ez. A választást elég talán előzetesen ennyivel is megokoh10m, 
igazolását éppen mondandómmal akarom teljessé tenni, hozzátéve azt is, 
hogy az interpretátor választásában mindig közrejátszik a személyes 
rokonszenv is. Az interpretáció, az olvasóé éppúgy, mint a kritikusé, 
személyes élményen alapszik. Ez fogja tehát kiindulásomat szolgáltatni: 
élménymodell formájában fogalmazom meg az értelmezést. 

Mint a mai átlagolvasó, én is fordításban olvastam ezt a verset. Ezért 
is, a vállalt cél érdekében is - a mai olvasó számára interpretálni a ver
set , saját készültségem okán is , műfordításban fogom idézni a m{í.vet. 
Magam ugyan az eredetit is használtam, de nem tudok annyira latinul, 
hogy a vers eredeti nyelvi, formai szépségeinek megítélésére vállalkoz
hatnám; így hát ezek vizsgálatáról le is mondok. Annyira azért elég ez 
a latin tudás, hogy a legsikerültebbnek érzett műfordítást kiválasszam: 
Vas Istvánét találtam ilyennek.2 

Az élmény alapja it.t is, mint minden ilyen régi és t olmácsolásban kapott 
szövegnél általában, az a szövegrész, amely mintegy meztelenül - a 
korabeli retorika és poétika formulái és vonatkozásrendszere nélkül -
szólaltatja meg az embert: 

1 Gerézdi Rabán m egállapítása: A magyar irodalom története 1600-ig (szerk. 
KLANICZAY TIBOR). Akadémiai Kiadó, 1964. 241- 42. 

2 Vas István fordítása a Hét tenger éneke e. kötetében. Ú j Magyar K önyvkiadó, 
1955. 88-89. 
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És ha a mostoha végzet űz ide vissza a földre, 
csak nyomorult ember, csak ez az egy sose légy. 

Ez a disztichon fogott meg elsőre, hangja személyességével s a szen
vedés eltúlzott, szenvedélyes kitörésével. A költő ugyan önmagához, 
„saját lelkéhez" szól, de az olvasó önmagát helyettesíti be ebbe a meg
szólítottba: ez a Te itt Én is vagyok. A szenvedés eltúlzása azzal, hogy az 
egyéni sors keserveit az egész emberiség panaszaként fogalmazza meg: 
ez a másik élménymozzanat; olyan szemléletmód, amelyet ezek a sorok 
közelinek éreztetnek a mai olvasóval. Mi, úgy tudjuk, éppen mi és éppen 
mostanában tanultunk meg csak egész „emberiségben" gondolkodni, s 
éppen azért, mert mindannyiunkat fenyegető gondök JWtik egybe sorsunkat. 
Rokon hang, rokon érzelem szól hozzánk öt évszázad mélyéről, a személyes 
hang és az „emberiségben" való szemlélet okán. 

A gondolat kibontása még megerősíti ezt az érzésünket, fokozza rezo
nanciánkat: 

Inkább méh, aki jószagu mézet gyűjthet a réten, 
hattyú légy, ki dalát zengeti néma tavon. 

Tengeren, erdőkben rejtőzz, csak tudjad örökké: 
sziklából született hajdan az emberi test. 

Régi verseknél a költői előzményekül, forrásul szolgáló képvilág inkább 
nyűg, megértéséhez külső segítség kell. Az olvasóban keltett hatásban 
viszont jelentős szerepük lehet az olyan asszociációknak, amelyeket a 
szöveg szabadít fel ugyan, de az olvasó saját élményvilágából. Ezek az 
olvasón keresztül kötik a verset a költészet egész világához, attól a vers
szövegtől még független művek sorához. A „nyomorult ember", a „mostoha 
végzet" Vörösmarty (és Jókai) képeit idézi emlékezetünkbe, a méh talán 
Csokonai-képet („Gondolatim minden reggel / Mint a fürge méh, Rep
kedtek a friss meleggel/ Rózsáim felé"), a hattyú Berzsenyit („A szent 
poézis néma hattyú, / S hallgat örökre hideg vizekben" ) és Petőfit (,,Ó, 
lassan szállj, és hosszan énekelj,/ Haldokló hattyúm, szép emlékezet! . .. "), 
s még sorolhatnám a tengeren és erdőkben rejtőzés, a sziklákból született 
ember képeinek kései visszhangjait, akár századunk költőitől is. De nem 
teszem, mert csak jelezni akartam velük egy lélektani folyamatot, azt, 
amelyben a költészet élményeinek felrebbentésével bekapcsolódik ez a 
régi szöveg a mai olvasó világába. 3 

Tegyük hozzá: mind a méh, mind a hattyú gyakran haszpált költői 
képek régi idők óta s népszerűek a középkor végén is. Petrarca pl. (Senecára 
és Macrobiusra hivatkozva) a költői mesterségre vonatkozóan így ad 
tanácsot Tommaso da Messinának: „A tanács summája a következő: a 

a Tisztában vagyok azzal, hogy az olvasói élményvilágból asszociált képanyag 
voltaképp nem is Janus képeihez kapcsolódik közvetlenül, hanem Vas István nyelvi 
formuláihoz. Ilyenformán a míJ,fordítáB szövegének - s nem az eredetinek - gene
·tikai képvilágát, illetve annak hátterét is jelenti, egyben ez a magyarázata az asszo
ciációk lehetőségének magának is. Az olvasó nézőpontjából azonban ez a lényegen 
nem változtat. 
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k?l~ői leleményben a méheket utánzod, melyek nem úgy hozzák el a 
viragot, ahogy ráleltek, hanem viaszt és mézet készítenek belőle vala
milyen csodálatos vegyítéssel." Janus tehát még az emberi léttől meg
ui:dor~dva is valami költői tevékenységet idéző lényre go:p.dol: a méh 
mar .tavol van az embertől, de rokon a költővel. A magányosan - s a 
közhit szerint csak halála előtt - éneklő hattyú is a költő megszemé
lye~í~ője v?lt igen sokszor. (Petrarcánál is, akinél egyébként az asztro
l?.g1a1 utalasokat, a lélek . csillagokból jöttét és visszatérését is megleljük 
tobb helyen. A neoplatomsta gondolatok Petrarcánál is át- meg átszövik 
a dalokat s a költői érzelmeket. )4 

. Így sum_~ázható teh~t a, ~rimer él~ény. A v~rs kezdetétől ekkor még 
idegenkedunk, konvenc10nalis formulanak gyamtjuk, de a szenvedélyes 
kitörés magyarázatát keresve újraolvassuk a középső részt. S talán úgy 
találjuk, hogy a kórleírás túlságosan naturalista, s hogy az elkeseredés 
oka meglehetősen prózai, s mint ilyen, nem is elég ok a kozmikus panaszra: 

Csak az a baj, hogy e test oly gyönge, a tagjai véznák, 
túl puha mesteri kéz gyúrta lazára sarát. 

Lázakat oltva a rosszul fércelt ízületekbe, 
.. s gyúlnak a szüntelenül váltakozó nyavalyák. 
Orökös nátha csöpög, leszivárog nedves agyamból, 

két hurutos szememen árad a vaksi folyás 

Tudjuk, hogy Janus sokat betegeskedett, közismert verseiben is szokatlan 
részletezéssel panaszolja kórját és fizikai szenvedéseit. De eszünkbe juthat, 
hogy éppen ez ad jelentőséget ezeknek a verseknek: az, hogy bennük 
az ember e.~ős~.ör _figyel . fel önm~gá~~' .saját testér~ . . ~ sze~vedés addig 
~em .volt kolt?1 tema, hiszen a tulvilag1 rekompenzac10 remenyében s az 
is.tem .elrendelesnek tartozó engedelmesség erényeként türelmesen el kellett 
viselni. Janus a panasszal épp ez ellen tiltakozik: ő nem viseli türelmesen 
keresztjét. 

De hiszen nem is keresztény a szónak klasszikus értelmében ! Ez lehet 
a következő felfedezésünk: a lélekvándorlás tana· sosem volt a tételes 
keresztény tanok része, márpedig itt arról van szó: 

S míg odafönn ezer éveken át tisztulni igyekszel, 
messze kerüld, ha bolyongsz, a feledés folyamát. 

A lélek visszaszáll a csillagok közé, azután, ezer éveken át tisztulva 
ismét visszatér a földre; ha el talál feledkezni régi szenvedéseiről, ismét 
ember lesz; ezért figyelmezteti Janus: inkább méh vagy hattyú legyen, 
ne ember ismét. Ezzel a szövegből kihámozott értelemmel most már némi
képp megvilágosodik a vers kezdete is, legalább annyira, hogy tudjuk: 
a Tejútról a földre való leszállás is ennek a lélekvándorlástannak a része. 

' A Petrarcánál fellelhető analógiákra KARnos TIBOR hívta fel a figyelmemet. 
Az idézet is az ő fordítása: Petrarca levelei. Bp. 1962. 64. 
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Ezen a ponton azonban a mai olvasó megállni kénytelen. Átlagos 
műveltségünk morzsáiból, amelyeket még meghagyott a modern élet és 
információözön jelenre irányultsága, legfeljebb arra futja, hogy megkülön
böztessük a kétfajta világot, amely pedig szemmel láthatóan szoros kap
csolatban van ezzel a tannal. Az antik mitológia és az asztrológia képei 
és nevei ötvöződnek itt a bolygók neveiben, de szerepelnek külön-külön is. 

Innen tehát az olvasó a filológia segítségére szorul, amely megmagya
rázhatja, hogy tiszta antik képek csupán az „Atlas teste" (Atlas: a világot 
a vállán hordó titán), a „Milo ereje" „Milo: erejéről híres crotoni atléta), 
továbbá az eredeti szövegben vagy más fordításokban előforduló ne
veket is sorra véve - a „bölcs" (az eredetiben „Pittacus" név áll he
lyette: Pittakosz, leszboszi vezér, a hét görög bölcs egyike) és a „mesteri 
kéz" (az eredetiben „Promethea ... arte" áll e helyen: utalás a Promé
theusz-mítoszra). 5 

A másik névsor egy másik világra utal, az ókortól a középkoron át 
szüntelen terebélyesedő, keleti és görög hagyományokat összefoglaló 
hiedelemvilágra (és pre-tudományra), az asztrológiára. Az asztrológiai 
terminológia és képzetvilág azonban csak hordozója az említett lélek
vándorlástannak. Hogy e kettő miképpen tartozik egybe, arra vonat
kozólag a művelődéstörténethez kell fordulnunk felvilágosításért. 

Tudjuk, hogy Janus élete utolsó évtizedében kapcsolatba került a 
firenzei neoplatonista körrel, amelynek spiritus rectorával, Marsilio Fici
nóval levelezett is. Janus levelezése, fordításai tanúsítják, hogy a neopla
tonista eszme, illetve annak töredékei sokat foglalkoztatták.6 Költészete 
arról is vall, hogy ezek az eszmék és terminológiájuk, képzetkincsük költői 
anyaggá formálódott benne.7 Itt, ebben a költeményben is ezeket az 
eszméket találjuk, költészetté formálva. 

s Vas István fordításának ezek a megoldásai, amelyekkel a kevésbé ismert antik 
neveket elkerüli s pusztán közhelyjelentésükkel adja vissza, · csak a mi elemzésünk 
által feltárt struktúra tekintetében bizonyulnak hiányosságnak. · 

s Janus neoplatonizmusáról: HUSZTI JózSEF: Platonista törekvések Mátyás király 
udvarában. Minerva 1924. 153-222 és 1925. 41-76. Továbbá HUSZTI JÓZSEF: Janus 
Pannonius asztrológiai álláspontja. Minerva 1927. 43- 58. - Huszti az „Ad animam 
suam"-ról az utóbbi cikkben azt kockáztatta meg, hogy születési horoszkópot rejt. 
(A feltevés nem volt jogosulatlan, vart rá példa irodalmi ábrázolásban, festőiben is.) 
Könyvében azután korrigálta ezt a feltevést, mert megtalálta az első rész forrását, 
amelyet alább idézek. Janus Pannonius. Pécs 1931. 376. -Továbbá: KARDOS TIBOR: 
A magyarországi humanizmus kora. Bp. 1955, különösen 127-29. 

7 Janus asztrológiai felfogásának költői summázata a „Siratóének anyjának Bor
bálának halálára" c. versében így hangzik (Jékely Zoltán fordításában): 
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Forgó földtengely hajtja a fürge időt. 
Csillagképek, akiktől függnek az emberi sorsok, 

Vád egyedül titeket érhet a könnyeimért. 
Döntötök, égi erők, ti az életen és a halálon, 

S minden e-földi dolog bennetek áldja okát. 
Mily örömöt, fura kéjt éreznek az istenek, égre 

Függesztvén ártó kósza tekék rajait? 
6, hisz a rossz nyavalyák úgyis folyvást fenyegetnek, 

Sorvadt testünkből illan amúgyis a lét. 
Nos, ha a csi!Jagok ott a halandó lény veszedelmét 

Célozzák - mért nem puszta mező csak az ég·? 

Amit szövegünk megértéséhez feltétlenül tudnunk kell ebből a neopla
tonizmusból, az a következőkben foglalható össze: 

A neoplatonizmus a keresztény dogmák filozófiai igazolásának ürügyén 
feleleveníti, fordítja és kommentálja Platón és kései követői (Plóti
nosz, továbbá Proklosz, Iamblikhosz, Dionüsziosz Areopagitész, Macro
bius és mások) filozófiai tanításait, igyekezve egyeztetni ezeket az 
akkoriban tisztelt klasszikusok· (Vergilius és Cicero), sőt egyházatyák 
(Ágoston és Tamás) tételeivel, és - felhasználva az asztrológia klasszikus 
teoretikusait: Manilius, Firmicus Maternus és főképp Ptolemaiosz műveit -
megkísérel kialakítani egy ,,korszerű", egységes filozófiai rendszert.8 (Ezt 
a munkát Ficino el is végezte, de ezek a munkái csak jóval Janus halála 
után készültek el; a formálódó gondolatok töredékeit azonban Janus is 
ismerte.) 

A heterogén és végső formájában is következetlen filozófiai rendszer 
makrokozmoszsémáját megtaláljuk Macrobius egyik munkájában is. 9 

Kikerekítve ebben summázható: a világeg)':~tem középpontja a Föld, 
pontosabban mindaz, amit a „Hold alatti" tartalmaz (mundus sub
lunaris): az anyag (materia) és természet (natura). A földi világ fölött 
sorakoznak egymásután, koncentrikus szférákban a Hold (Luna), a Mer
curius, _a Venus, a Nap (Sol), a Mars, a Juppiter és a Saturnus. A bolygók 
fölött az állócsillagok (stellae fixae) az állatöv (zodiacus) rendjében. Ezeken 
túl van a metafizikai világ: az Isten és a halhatatlan lélek szféráia. 

A platonisták előzetes lét és reinkarnáció tana úgy kapcsolódík ehhez 
a kozmológiához, hogy a lélek (mens, intellectus humanus sive angelicus) 
az égi birodalomban, a csillagok fölött, az isteni (intellectus divinus) 
közelében tölti előzetes életét. (A neoplatonista kozmoszban tehát nincs 
Pokol!) Amikor sorsa úgy hozza, leszáll (vagy lezuhan) a földre: a Rák 
(Cancer) csillagképnél van a kapu, amelyen át elhagyja az eget, előbb 
azonban a szomszédos Oroszlán (Leo) csillagkép mellett iszik a feledés 
vizéből. Előző létét (vagy inkarnacíó1t) effeledve tér a földre, ahol mindig 
nyomorultan érzi magát a testben - a feledés nem teljes: visszavá,gyik 
az égbe. Útközben azonban a planétáktól sorra megkapja emberi tulaj
donságait. Macrobius leírása tefjesen egyezik Januséval: 

Észt a Saturnus adott, Jupiter meg erélyt cselekedni, 
bátorságot a Mars, ízlést Phoebus adott. 

Vénusz a jóérzést, a müvészetet adta a Merkur, 
Cynthia osztott rád felnövekedni erőt. 

(Az eredetiben és némely fordításban a planéták költői nevükön szerepel
nek: Phoebus a Nap; Cynthia, azaz „Cynthus hegyéről való" Diana: a 

8 A firenzei neoplatonizmusnak igen jó, tömör összefoglalását adja ERWIN P ANOFSKY 
reneszánsz-tanulmányaiban: Studies in Iconology. New York (Harper Torchbooks) 
1962.2 

9 Macrobius leírására a lélek csillagok közti útjáról Huszti József hívta fel a figyel
met (l. 6. sz. jegyzet). A „Commentarii in somnium Scipionis" c. munkája (Liber 
primus, XII) a Teubner-kiadásban megtalálható (1893) 530- 33. 
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Hold. Az eredetiben Vénusz Erycina, vagyis „Eryx hegyéről való" néven 
szerepel.) 

Janus lelke is így érkezett: kilépve „a Rák izzó kapuján" (izzó mert 
nyári csillagkép, a nyári napforduló zodiákus jegye), de ő nem iv~tt „a 
Serleg, a rejtelmes" feledést hozó vizéből - ezért emlékezhetik útjára. 
Ez a mozzanat a költői mindentudás igazolására szolgál. Onnan, a Serleg 
és a „gyors, vad Oroszlán" érintkezési pontjáról „ívelt le utad", egészen 
a „Hold alatti" világba: 

Cynthia áll a halál meg az élet mesgyehatárán, 
földünknek törvényt mennyei Cynthia szab. 

A Hold szerepének ilyen túlbecsülése, amely megvan J anus más, kései 
verseiben is, nem jellemző minden neoplatonista elképzelésére.10 

Az eredeti szövegben Janus neni a közkeletű címben szereplő „anima" 
szóval szólítja meg lelkét, hanem a „mens" kifejezést használja Az eddi
giekből világos, hogy ez a szó a lélek (anima) személyesebb és költői célra 
alkalmasabb, konkretizált megfelelője. 

Ennyi elég ahhoz, hogy értelmezhessük a verset. A költő tehát saját 
lelkéhez szól, mégpedig a „mens" értelemben vetthez: emberi (és angyali) 
intellektusához. (Az „észt", amely ennek kiegészítője, csak a Saturnustól 
kapta.) Ezt a címzettet tehát bízvást érthetjük mai fogalommal költői 
ÉN-nek: a költő önmagához szól. Emlékezteti énjét a múltjára, meta
fizikai történetére, leszállásara a csillagok közül, a kozmoszból. Aztán 
leírja jelenét: a derekas és derűs lélek és a gyönge, nyavalyás test kínzó 
ellentétét. Végül elkeseredett tanácsot ad énjének a jövőre: ha ismét vissza
térne a földre, ne legyen emberré, inkább valami más élőlénnyé. 

A vers tehát szabályosan tagolódik három részre: az első rész a múltat 
tartalmazza, amelynek színhelye a kozmosz, a második a jelent, s itt a 
testtel foglalkozik, a harmadik a jövőt idézi, a földi természet világát 
(l. 1. kép) . 

Itt, ebben a szerkezetben találjuk meg a közvetlen mondanivaló - az 
elkeseredett, kozmikussá növesztett panasz - mögött a költeménynek 
azt a második, rejtett jelentését, amely, ha megértjük, még közelebb 
hozza hozzánk, mai emberekhez. A . költő saját lelkéhez intézett verse 
annak az önmegszólító verstípusnak igen korai példája, amelyet általában 
a modern költészetre, a sajátosan modern életérzés kifejezésére tartunk 
jellemzőnek. A múlt, jelen és jövő együttes jelenlétében, sőt, egymáshoz 
viszonyításában is tipikusan modern lírai formulát, az ún. időszembesítést 
ismerhetjük fel. (Ez is, az előbbi is Németh G. Béla terminusa és elmé
lete. )11 Nem szükséges példákkal illusztrálnunk, hogy ezek a lírai formák 

10 .Janusnál bizonyára _valamilyen olvasmány hatására jel!lnik meg a Hold szerepé
nek _ilye:i;i .eltúlzása; An~Ja halálát f~nte?b idézett versében általában a csillagoknak 
tulaJdomtJ~; egy kesőbb1ben „In~eh1tur m Lunam" („leszidja a Holdat"), mert ekkor 
már egyedu~ ezt a bolygót vádolJa. Ezekben a kérdésekben egyébként a neoplatonis
ták maguk is különböz~. né~eteket va1:Io.t~ak. Janus asztrológiai koncepciói csak egy
egy versben alkotnak koltő1 koherenciáJU vonatkozásrendszert, összességükben azon
ban következetlenek, ellentmondásosak, mint az egész neoplatonista tan. 

11 NÉMETH G. BÉLA: Mű és személyiség. - Irodalmi tanulmányok. Magvető Ki
adó, 1971. 621-99. 
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valóban a nagy költői önvizsgálatok, a személyes és az emberi sors mér
legelésének a pillanatait fejezik ki . S amint J anus versében is, ezek a 
pillanatok rendszerint kozmikus távlatban nyerik el értelmüket. 

Ebben az értelmezésben most már helyére kerül minden - esetleg első 
benyomásra formálisnak vagy henyének talált - elem. Értelme és költői 
funkciója van így az első rész asztrológiai kat alógusának is, a középső 
rész antik mitológiai utalásainak is, de az utolsó rész természeti képeinek is. 
Különösen fontos itt a középső rész jelentésének a kiteljesedése: ebben 
a szerkezeti összefüggésben válik világossá, hogy a t esti szenvedés prózai 
mozzanatainak naturalista leírása csupán lírai hitelesítése az emberi sors 
mérlegének, a vers voltaképpeni tárgyának. 

A költeménf - Janus - voltaképp azt fogalmazza itt meg szenvedélyes 
erővel, költőileg hiteles világképbe ágyazott pátosszal, hogy a világ töké
letlen. Gondoljuk csak meg, mit jelent ez - szemben az egyház tanítá
sával, a biblikus világkép belenyugvást sugalmazó és parancsoló kozmikus 
idilljével ! Radikálisan új és jelentős költői eszme ez, mert a következetlen, 
heterogén eszmék töredékeiből barkácsolt neoplatonizmus csak filozófiának 
fogyatékos, költői világképnek teljes és koherens, mert a természet
törvénynek nem spekulatíve absztrahált, hanem élményszerű, átélt lírai 
megfogalmazása (s egyben az isteni gondviselés t agadása).12 Igazi reneszánsz 
eszme, igazi humanista_költői gondolat remekművű foglalata ez a vers : 
a csillagvilággal, a Tejúttal inditott képsor a matéria legalsó, legnyersebb 
változatánál végződik: „sziklákból születet t hajdan az emberi test". S e 
két végpont között ott hüiramzík az egész (akkori) univerzum: a boly
góktól az emberi belső részekig, a mitológiai alakoktól a mézgyűjtő méhig 
és a tavi hattyúig. S így alkot olyan szoros és szervesen épülő művészi 
struktúrát , amilyent kevés versben találunk. 

A vers hat almas ívű, kozmikus t ávlatú világértelmezésének és a költő 
személyiségét bensőségesen és szenvedélyesen feltáró őszinte vallomásának 
kettősségében rejlik az a titok, amit költői hatásnak, nagyságnak szoktunk 
körülírni. A személyiség közvetlen szavát nyomban érthetjük, világértel
mezését azonban ki kell hüvelyeznünk a szövegből s a történelemből. 
De éppen erre való az irodalomtudomány : nem állhat meg a filológiai 
adatok összegyűjtésénél, meg kell próbálnia azokat a szövegek értelme
zésére felhasználni, s ezzel a mai olvasóhoz közelebb hozni ezt a költői 
üzenetet. 

12 Külön figyelmet érdem el az, hogy J anusnál az isten i gondviselésn ek n em csak a 
biblikus, hanem m ég a skolaszt ikus világképben is hangsúlyosan jelenlevő fogalma 
mikén t tűnik el ebben a versben a közvetítő rendszer, a z asztrológiailag értelmezet t 
csillagvilág mögött. Ficino folytonosan a keresztény teológia korszerűsítésére, filo
zófiai igazolására törekszik - ezt természet esen csak úgy teheti, hogy nem lép ki 
annak alapvető fogalmi köréből. Janus viszont szemmel láthatóan közönyös a teoló
gia és különösen annak istenfogalma irán t ; így - a költői jellegű világért elmezés 
keretei közt - voltaképp m eghaladja a n eoplat onizmust . 
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IV. 

JANUS PANNONIUS UTÓKORA 



BÁN IMRE 

JANUS PANNONIUS ÉS A MAGYAR IRODALMI 
HAGYOMÁNY 

I. 

'A jelen tanulmány nem ígéri Janus Pannonius teljes utóéletének feldol
gozását, ezt a szerteágazó témát egyetlen áttekintés nem is merítheti ki. 
E feladatot meg is osztottuk, s reám J anusnak, mint magyar költőnek, 
a magyar, főleg a magyar nyelvű irodalomra gyakorolt hatásának felfejtése, 
egyszerűbben a magyar Janus-recepció útvonalának és módjainak tisz
tázása vár. Nem kerülhettem ki természetesen Janus utóéletének lehető 
teljes áttekintését, bemutatni azonban csak a Janus-hatás korszakos fordu
lóit szándékozom. 

Kifejtendő témám nem mentes belső elllentmondásoktól, hiszen egy 
kizárólag latinul író humanista költő életműve válik, éspedig igen hamar, 
a magyar - pontosabban Hungarus - nemzettudat alkotó elemévé, 
másfelől annak is viszonylag korai nyoma van, hogy Janus Pannoniust 
a magyar nyelvűséggel hozzák kapcsolatba. Bizonyos pedig, hogy az 
itáliai humanizmus szellemében fogant janusi költészetnek Mátyás korában 
semminő érintkezési pontja nem volt a bontakozó hazai nyelvű vallásos 
vagy deák · literatúrával, s a Mátyás kori egyházi irodalom nagyjai, egy 
Váczi Pál vagy Temesvári Pelbárt akkor sem vették volna kézbe a Corvi
nában a pécsi püspök epigrammáinak a leendő . kalocsai érsektől össze
gyűjtött szövegét, ha véletlenül megfordultak volna a királyi könyvtárban 
egy Szent Jeromos- vagy Szent. Vazul-kézirat megtekintése végett. 

Janus hazai tekintélyének és lényegéhen nemzetközi hírnevének meg
alapozója kétségkívül Antonio Bonfini, Mátyás korának humanista történet
írója volt, de tudomásul kell vennünk azt a tényt is, hogy Bonfini hatása 
jórészt csak a XVI. század második felére érvényesült, hiszen Brenner 
Mártonnak az első három decast tartalmazó kiadványa csak 1543-ban 
jelent meg nyomtatásban, s ezek sem tartalmazzák Mátyás uralkodását. 
A Janusról szóló részletek1 pedig még később, csak Heltai (1565) és Sam
bucus (1568) Bonfini-kiadványaiban láttak napvilágot. Addigra viszont 
a humanista költészet propagátorai, már a Jagelló-kor második felében, 
megkezdték és sikerrel folytatták Janus hírnevének munkálását, s Beatus 
Rhenanus 1518-as Frobenius-féle kiadásában már a legnagyobb antik 
költőkhöz hasonlítja a pannóniai poétát, Megvan ez a nagy valószínűséggel 
Guarinóra visszavezethető összehasonlítás már Bonfininál is: „vir ille 

1 Antonius de Bonfinis: Rerum Ungaricarum Decades, ed. I. FóGEL-B. IVÁNYI 
-L. JUHÁSZ. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. IV/I. Bp. 1941. 
Dec. IV. Lib. III. 10; uo. 104-13. Vö. Iani Pannonii Poemata, pars prima; Iani 
Pannonii opusculorum pars secunda. Traiecti ad Rhenum 1784, ed. S. TELEKI (a 
továbbiakban: TELEKI I, II). II. 109. 

491 



utraque lingua eruditissimus, qui si a curis reipublice se revocare potuisset, 
habuisset nostra aetas qui cum universa vetustate certasset."2 Ez a Bonfini 
józanságát dicsérő fönntartás alig két évtized alatt teljesen eltűnik, Janus 
panegyrise egyetlen szólamként hangzik itthon és külföldön egyaránt, 
természetesen csak abban a nem éppen szűk, de mégis csak korlátozott 
körben, amelyet a humanista latin műveltség megérintett. 

Ismeretes, hogy a Jagelló-korban 1512 és 1523 között, kizárólag kül
földön, nyolc Janus-kiadvány látott napvilágot, s bár a kézirati hagyo
mányozás sorsa távolról sincs tisztázva a mai napig sem, mégis úgy látjuk, 
hogy a legtöbb alapszöveg hazulról került elő, az itáliai források (pl. a 
Jacobus Sturm-Beatus Rhenanus-féle kézirat) inkább csak kiegészítő 
szerepet játszottak. Nincs szándékomban ezt az irodalmi folyamatot 
vázolni, annál kevésbé, mert ezt már Gerézdi Rabán3 és mások több tanul
mányban megtették. 

Azt szokták mondani - helyesen - , hogy e kiadványok előszavaiban, 
kísérő verseiben a magyar nemesség „szittya öntudata" jelentkezik, még
pedig védekező, önigazoló hangsúllyal, minthogy a kemény harcokkal 
elfoglalt magyarság mindig „szablya élével írta örök hírnevét", s nem 
áldozhatott eleget a Múzsáknak: Janusszal íme ez is megváltozott, a 
magyar föld is megszülte a költői géniuszt. Nem szabad persze elfelejtenünk, 
hogy itt egy a magyar történetírásban lassanként toposszá váló fordulatról 
van szó, korban legutóbb Thuróczy használta Attila hírnevének fenn
maradásával kapcsolatban.4 

A Janus-recepció első szakasza Paulus Crosnensis kiadványától (1512) 
a Delitiae poetarum Hungaricorum (1619) megjelenéséig tart, s bár e folya
mat szinte egészében latin nyelvű, nyomai vannak már, hogy Janus 
nemzeti dicsősége utat talál a magyar nyelvű olvasók köréhez is. Az 1513-as 
időpont előtt, tehát a még kortársinak nevezhető irodalomban, alig néhány 
elszórt adatot találunk Janus Pannonius _hazai kultuszára, így a magyar
országi manuscriptum princepset megalkotó Váradi Péternél 1496-ban, 
aki negyedszázaddal a költő halála után, de még mindig közvetlen püspök, 
utódja idejében Martialishoz hasonlítja ugyan, de - különös szórako
zottság! - pécsi kanonokként emlegeti.5 Ismeretes, hogy Brodarics István 
már előbb megkísérelte Janus műveinek Aldus Manutiusnál való meg
jelentetését.6 A Jagelló-kori magyar humanista körnek van néhány csak 
név szerint ismert tagja, akikről feltétlenül többet kellene tudnunk, ha a 
hazai Janus-recepció hajszálereit szeretnők kitapintani. Ilyen pl. az a 
Debreczeni László, aki az 1513-as Magyi Sebestyén-féle bolognai Janus-

2 Lm. i. h. 
3 GERÉZDI RABÁN: Egy költői hírnév története . ItK 1962. 720- 31; Újra: Janus 

Pannoniustól Balassi Bálintig. Bp. 1968. 48- 67; Egy magyar humanizmus-történet 
margójára. ItK 1958. 544-61; újra: Janus Pannoniustól ... 166- 85. 

4 MÁLYUSZ ELEMÉR: A Thuróczy-krónika és forrásai. Bp. 1967. 181. 
5 Petrus de Warda: Epistolae, ed. CAROLUS WAGNER. Pozsony- Kassa 1776. 74-

76; J9SEPHUS KOLLER: Historia episcopatus Quinqueecclesiarum. Posonii 1796. IV. 
496; ABEL JENŐ: Analecta ... 29-30. - Vö. V. KovÁcs SÁNDOR: Magyar humanis
ták levelei. Bp. 1971. 377 és 386. (Itt Váradi egy ismeretlen, talán Janusnak tulaj
donítható költeményből idéz.) 

6 V. KovÁcs SÁNDOR: i. m. 
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kiadáshoz írt üdvözlő verset, s Révész Mária mindmáig kitűnő Romulus 
Amasaeus-monográfiája szerint hosszú it áliai tanulmányok után pénzverő 
szakértőként bukkant fel Erdélyben.7 

Nevezetes hely illeti meg e kiadványsorozatban az 1518-as B. Rhenanus 
bevezette Frobenius-kiadást,8 amelyben mint közismert mindkét 
bázeli humanista Germánia költői dicsőségeként tünteti fel J anusunkat. 
Különös figyelmet érdemel a nyomdásznak a német iskolamesterekhez 
intézett figyelmeztetése, ebben ugyanis Janus Rudolphus Agricola, Frisius, 
Erasmus, Reuchlin és Regiomontanus társaságában kerül „Germaniae 
nostrae" dicsőségei közé, Pontanus, Marullus és Baptista Mantuanus elé. 
A kitűnően tájékozott humanista egész Közép-Európa szellemi látóhatárát 
áttekinti Janus rangsorolása érdekében, Beatus Rhenanus még Polizianót 
és Ermolao Barbarót említi a J anusszal összevethető olasz humanisták 
között; a kiadvány hatása itthon is századokon át kimutatható. Gerézdi 
Rabán helyesen utalt rá, 9 hogy a Celtis Konrád körében születő germán 
nacionalizmus a birodalom részének tekintette a Nagy Károly hódoltatta 
Pannóniát, nem törődve azzal, hogy a középkori nyelvhasználat már 
századok óta egész Magyarországot nevezi Pannóniának. (Vö.: „Andreas ... 
Pannoniorum invictus rex." Tihanyi alapító levél.) Nem érdektelen annak 
megjegyzése sem, hogy Istvánfi Pál az egyik 1522-es bolognai Janus
kiadáshoz írt üdvözlő versében10 költőnket „gloria prima soli"-nak, a 
világ első dicsőségének nevezi, ami persze nem magyarázható a nemzeti 
dicsekedés hajtóereje nélkül. Ez a vitathatatlan költői hírnév oly kizáró
lagos, hogy Oláh Miklós egy 1536-os, Kálnai Imréhez intézett verses 
episztolájában visszautasítja a Janushoz való hasonlítást, s magatartása 
valóban nem álszerénység: „Nulla igitur causa est, cur Jani conferar abs 
te Pannonio ... "11 

A század közepén még egyre sorjáznak a Janus-kiadások idegenektől 
és magyaroktól egyaránt. 1553-ban Cantiuncula Hilarius Velencében,12 

1555-ben Oporinus Bázelben13 jelentet meg ilyet, s mindkettő címében 
viseli az „antiquis vatibus comparandi" kitételt, utalva ezzel a kiadások 
összefüggésére. Már az első is egy német főúri ifjú kedvéért készült. Ezekkel 
párhuzamosan, szinte vetélkedve futnak Sambucus publikációi. (Padova 
1559; Bécs 1567: az Eranemosz; Bécs 1569: a véglegesnek szánt kiadás. 

7 RMK III. 182, TELEKI II. 257, EUGENIUS ABEL: Analecta nova ad historiam 
renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Ed. STEPHANUS HEGEDÜS. Bp. 1903. 
178; RÉVÉSZ MÁRIA: Romulus Amasaeus, egy bolognai humanista magyar összeköt
tetései a XVI. század elején. Szeged 1933. 34, 38; VERESS ENDRE: Olasz egyetemeken 
járt magyarországi tanulók ... Bp. 1941. 81. 

s RMK III. 220. 
9 GERÉZDI RABÁN: i. m. 61. 

10 TELEKI II. 281-82. Vö. HORVÁTH JÁNOS: A reformáció jegyében. Bp. 19572 • 

103. . 
11 TELEKI II. 330 (téves dátummal!); HEGEDÜS: Analecta recentiora. Bp. 1906. 

382-85; Nicolaus Olahus: Carmina, ed. J. FOGEL et L. JUHÁSZ. Lipsiae 1934. 10. 
- Vö. V. KovÁcs SÁNDOR: Egy magyar hum~nista a mohácsi vész korában. ItK 
1970. 667. 

12 App. Hung. 333. 
13 RMK III. 426. 
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Ez utóbbi szándék a címben is kifejezésre jut, de ott van az „antiquis 
vatibus comparandi, recentioribus certe anteponendi" megszokott fordu
lata is. )14 Mindezek főleg magyar humanistáknak készülnek, az 1569-es 
kiadás ajánlása Liszti János veszprémi püspök alkancellárnak szól, jelezve 
ezzel azt az értelmiségi réteget, amelynek érdeklődését keresi, de ne 
maradjon említés nélkül az a tény sem, hogy az 1559-es viszont egy lengyel 
kanonokot, Marianus Lezenslciust (Lespzinsky ~) nevezi meg mecénásául. 
Sambucus előszavaiban, főleg az 1569-esben összegezi mindazt, amit a 
nemzeti önbecsülés Janus Pannonius okán a magyar tehetségről elmondhat. 

A magyar reformátor értelmiségnek J anushoz való viszonya, a XVI. 
század közepén, még eléggé egyenetlen. Ahogy látom, főként a melanchthoni 
humanizmus jegyében nevelkedettek és a gyulafehérvári humanizmus 
kisugárzó körében élők ismerték. Bornemisza Péter már 1555 után jegyez
getett Volaterranusába,15 aláhúzta, hogy Janust az olaszok Ungheretusnak 
hívták, kitűnően tudott görögül és latinul, „annyira, hogy nem barbárnak, 
hanem rómainak lehetett volna tartani", a lapszélre pedig lciírta: „NB. 
Ungarus." A krakkói kapcsolatokkal rendelkező Székely István Ohronicá
jában (1559) víszont semmit sem olvasunk Janusról, noha az 1471-es 
évnél egész humanista névsort kapunk, mint akik „könyveket írnak". 
Az itt szereplő „Joannes de monte" természetesen Regiomontanus nevének 
változata.16 

Heltai Gáspár Historia regis Matthiae Hunnyadis (Kolozsvár 1565) c. 
kiaitványa nemcsak azért fontos, mert először adja a hazai olvasók kezébe 
Bonfininek Mátyás uralmát tárgyaló decasait, bennük Janus Pannonius 
életrajzát, hanem közli a nagy költőnek Mátyás nevében Antonius Con
stantinushoz (Constanzi) intézett episztoláját is, amely a magyarság harci 
dicsőségéről és helytállásáról szól.17 Heltai ezzel határozott nemzeti programot 
fogalmaz meg kortársai számára, akárcsak a tíz évvel később napvilágot 
látott magyar nyelvű Krónikájában.18 Itt olvashatta először anyanyelvén 
a latinul nem vagy csak gyengén tudó kisnemesi-polgári közönség a költő 
hiteles életrajzát, poétai dicsőségét, szerencsétlen végzetét. Heltai szokása 
szerint novellásít is, amikor ezt írja: „a káptolom könyörge néki [ti. a 
királynak], hogy eltemethessék a János poéta testét. Mert ingyen püspöknek 
nem merik vala mondani." Arról, hogy nem merték püspöknek nevezni 
sem Bonfini, sem Pierio Valeriano nem tesz említést, más forrásunk pedig 
nincs. 

14 RMK III. 468. (Előszava kiadva VERESS ENDRE: A páduai egyetemen járt ... 
Bp. 1915. 170-73); RMK III. 557 (az Eranemosz egy a magyar királyokat tárgyaló 
mű függeléke); RMK III. 585 (TELEKI II. 308- 15). 

1s ECKHARDT SÁNDOR: Balassi Bálint. Bp. 1941. 19. 
1s A várnai vereség a 206b lapon; a humanisták felsorolása a 220b-22la lapon 

(BHA). 
17 RMK II. 97, RMNyt I. 209. Vö. HORVÁTH JÁNOS: A reformáció jegyében, id. 

kiad. 385; HuszTI JózsEF: Janus Pannonius. Pécs 1931. 222-24. -A Costanzinak 
írt episztola: Eleg. I. 8. TELEKI I. 304-12. 

1B RMK 118, RMNyt 360; Győr 1789, Bp. 1943 (kiadta V AR.JAS BÉLA. Lásd a XXIX. 
és XXXII. fejezetet. (Varjasnál 309 és 316.) 
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A nagy műveltségű Károlyi Péter Kolozsvárt 1567-ben kiadott vers
tanában19 a hexameter tárgyalása során idézi Janus Pannonius néhány 
sorát a Carmen pro pacanda ltaZia ad lmp. Oaes. Frideriwm Ill. c. költe
ményéből, ezeket megállapíthatólag Georgius Sabinus egy az antik költők 
imitálását tanító művéből veszi, bár Janus közvetlen ismerete egyáltalán 
nincs kizárva.20 Skaricza Máté J anus-ismereteit feltehetőleg Kolozsvárt 
szerezte, itt ugyanis éppen Károlyi Péter tanítványa volt. Skaricza Szeg~di 
Kis István-életrajzában már azt említ i - nyilván ,a Beatus R~e~anus-~ele 
germanizálással szemben , hogy Janusunkat a nemet humamstak egyike 
sem múlta felül. Ismeretének forrása egyébként ugyanúgy Volaterranus, 
mint Bornemissza Péteréinek.21 

A magyarországi humanista körökben élénk feltűnést keltett Janus 
elveszett epikus művének a magyar t?rténelmet ~árgyaló .A~nalesn~k„ a~ 
ügye. Ma sem tudunk róla többet, mu:it 8;menny1t ~u~zti ~ozsef kituno 
monográfiájában összefoglalt. A~ erdélyi szasz _hu?1amst~k, ~ar az 152~-es 
bolognai kiadásokban utalnak ra, Sambucus szmten azt allít]a, hogy Becs
ben többen látták és olvasták. Felhívom azonban a figyelmet arra, hogy 
azt nem mondja: ó látta, ó olvasta. Ezt a szövegbe csak belem~gyará~zák 
némileg menthető téves szemlélettel. Sambucus a Plut~rkhoszbol fordított 
Brutus- és Galba-életrajzokról jelenti ki, hogy „de libro Veronae a me 
viso et a Guarino emendato, testis oculatus confirmo"; az Annalesről 
viszont így nyilatkozik: „Utinam quidem Annales eius aliquando Viennae 
conspecti et lecti prodeant, carceresque perfringant." Csak Sambucusna~ 
nyomban ezek után következő . személJ:es hangú in~u~atlcitörése, hog~ ti: 
úgy ragadná őket magával, mmtha Cicero vagy Livms elveszett muvei 
lennének, sugallta azt a benyomást, hogy itt az író által egyszer már lát,ott 
és olvasott költői alkotásról van szó. Növelik a hatást azok a kemeny 
átkok amelyeket Sambucus részben egy Platón-idézet segítségével a 
Janus~kéziratok elsikkasztóira szór.22 A XVIII. századi Janus-ismertetők 
és kommentátorok kegyes csalása tehát, hogy egyes Sambucus-citát-i;,
mokba a kérdéses hely elé is becsempészik az a me-t, ahogy látom, legelo
ször Czvittinger Dávíd. Mindebből az következik, hogy az Annales ~eg
létét kétségbe vonnunk aligha lehet, komoly bizonyítékunk azonban mncs 
rá. 

Janus Pannonius állítólagos magyar nyelvtanáról még ennyit sem mond
hatunk. A magam részéről teljesen elfogadom Huszti érveit:23 ez a nyelvtan 
sohasem létezett de nagyon nevezetes, hogy Baranyai Decsi J ános 1591-ben 
ezt állíthatta, méghozzá olyan levélben, amelyben a magyarság ősi írásáról 

19RMNy 236. 
20 A Carmen pro pacanda Italia .. . TELEKI I. 223. 1. 225. skk. sorok. Magyarul 

KARDOS TIBOR: A reneszánsz Magyarországon. Bp. 1962. 164 (Magy. Klassz. ). Vö. 
BÁN IMRE, ItK 1970. 564. Georgius Sabinus műve : De carminibus ad veterum imi-
tationem artificiose componendis. Vö. TELEKI n„ 320. . 

21 Theolo.giae sincerae loci communes. . . Ba~ileae 1608, _ed. qu_inta,. föl. fJ 3~. 
in Stephani Szegedini Vita auctore Matthaeo Scar10eo Pannomo. Az eletraJzOt Skari
cza 1585 efőtt írta. 

22 Sambucus kijelentései: TELEKI II. 314; a korábbi említések uo. 292, 270, 274, 75. 
2a I. m. 254, 390. 
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esik szó.24 Világos bizonysága ez annak, hogy a nagy képzettségű humanista 
gondolatvilágában már kibontakozóban van az autochton, tehát anya
nyelvű művelődés szükséges volta: ennek tartozékai lennének a nemzeti 
írásrendszer, a magyar nyelvtan és nyilván az ornata syntaxis, amelvnek 
egyik segédeszközét maga alkotja meg az erasmusi Adagia25 magyarrá 
tételével. A kor kívánalmait mondja ki nem kell már két évtized. sem, 
és megjelenik Rzenci Molnár népszerű magyar nyelvtana ! de nyoma
tékosan alá kell húznunk azt a tényt is, hogy az alkotót éppen a legünne
peltebb hazai poétába:n keresi. Nincs, sajnos, tudomása róla, hogy ezt 
a feladatot Sylvester János „századának csendes dísze" (Kazinczy) több 
mint öt évtizede már megoldotta. Mint minden magyarázhatatlan meg
állapításban, így Baranyai Decsi közlésében is van valami nyugtalanító. 
Milyen alapon állíthatta, hogy „Janus ille Pannonius ... non erubuit 
Ungaricam Grammaticam conscribere." Az nagyjából bizonyos, hogy a 
pécsi püspök nem írt magyar nyelvtant. Hogyan került azonban olyan 
hírbe, hogy írt? Ennek felderítése a XVI. századi Janus-recepció legérde
kesebb kérdése lehetne. 

A nagy költő hírnevét, de mií.vei ismeretének egyenetlen színvonalát 
egyszerre bizonyítják az olyan adatok, hogy Bornemisza Péter Énekec 
karom rendbe (Detrekő 1582)26 , e. terjedelmes gyűjteményébe a Cur mimdus 
militat c. tipikusan középkori vallásos éneket J acopone da Todi igen 
népszerű szerzeményét Janusnak tulajdonított latin szöveggel veszi fel. 
Közli a verset magyarul is, arról viszont nem nyilatkozik, hogy a fordítást 
is Janusénak tartja-e. Valószínűleg nem.27 Apró adat volta ellenére is 
sokat mond, hogy egy erdélyi tanuló, Kornis György atyjához intézett 
levelében (1591. nov. 7.) hosszas itáliai időzését Janusra hivatkozva men
tegeti, aki állítólag 18 évet töltött olasz földön.28 Ez a téves adat annyira 
megrögződik a köztudatban, hogy Jöcher nemzetközi tekintélyű lexikona 
1750-~en is 17 évre teszi Janus külföldi tanulását,29 noha maga Janus 
mond1a meg a pontos adatot: „Durn sol undecies per sua signa redit" 
(Threnos de morte Barbarae matris). 30 Janus igazi ismerete, mint látjuk, 
nem állott arányban költői hírnevével. 

Balassi Bálinttal kapcsolatban Eckhardt Sándor egyetlen komolvabb 
párhuzamot tud idézni az Animum ingratitiidine amatae moerentem ipsemet 
solatiir e. versből,31 amely az asszonyi állhatatlanságról panaszkodik. 
Janus Pannonius ezt a széltében kiaknázott antik közhelyet egyik Tito 
Vespasiano Strozzához intézett elégiájában használja. 32 

24 A levél teljes terjedelmében kiadva Bod Péter Magyar Athenasának az olvasóhoz 
ntézett előszavában . Az alábbi idézet a 12. számozatlan lapon. 

2s RMNy 815, RMK I. 298 és II. 277. 
26 RMNy 513, RMK I. 185. 
27 Lásd a CCVIIb és CXLIXa lapot (BHA) ! Vö. KovÁcs SÁNDOR IvÁNnak a jelzett 

fakszimile kiadáshoz készített kísérő tanulmányával. Bp. 1964. 17-18. - NEMES
KÜRTY ISTVÁN: Bornemisza Péter, az ember és az író. Bp. 1959. 329, 331. 

28 VE_RESS ENDRE: Ohsz egyetemeken járt ... Bp. 1941. 161 és uő.: A páduai egye-
tem3n Járt ..• Bp. 1915. 237. 

29 Allgemeines Gelehrt.en-Lexicon. Leipzig 1750. II. Theil, 1834. has. 
3o Eleg. I. 6. 108. sor. (TELEKI I. 292.) 
31 Krit. kiad. Bp. 1951. I. 73. sz. 
32 Eleg. II. 8. 15. skk. sorok. (TELEKI I. 379.) 
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A hazai Janus-hagyomány egyedülálló, különleges terméke az Erane
mosz 1594-.es debreceni kiadása (címlapjáról fakszimilét közlünk: 1. kép); 
1754-ig nem is jelenik meg más Janus-nyomtatvány magyar földön. Nem 
tudjuk pontosan eldönteni, kinek az indításából és közreműködésével, 
milyen célra készült. Nyomdásza a Muraközből jött Csáktornyai János volt, 
a Kollégium rektora ekkoriban a wittenbergi tanultságú Debreceni Tarack 
János. A lelkész személye bizonytalan: Szegedi Pastoris Dániel valószí
nűleg még nem szolgált Debrecenben.33 Feltehető mégis, hogy a kiadvány 
a Kollégium szellemi erőinek közreműködése nélkül aligha jöhetett létre. 
Nincs megállapítva, hogy a debreceni Eranemosz milyen viszonyban van 
Sam bucus 156 7 -es bécsi kiadásával. A címlapon szereplő „seorsim excusus" 
ugyanis nem elég nyomós ok e kapcsolat f~ltételezésére, amint ezt a Régi 
Magyar Nyomtatványok szerzői teszik. Osszevetettem a Teleki-kiadás 
közölte Sambucus-féle és debreceni variánsokat, ez utóbbiak többnyire 
jobb értelmet adnak. Ha tehát mégis a bécsi kiadást tekintjük alap
szövegnek, akkor is feltételeznünk kell, hogy ezt a nyomda számára 
lemásolták és ugyanakkor emendálták is. A Szelek versenye egyébként 
igen alkalmas iskolai gyakorlatok céljaira, hiszen - mint Pais Dezsőtől34 

tudjuk nem egyéb a klasszikusokból szőtt nagyszabású centónál. 
A magyar Janus-hagyomány különlegesen érdekes fejezete az, amelyet 

Kovács Sándor Iván kifejezésével „a Janus-kultusz protestáns vonalának" 
nevezhetünk. 35 Ennek is több rétege van. Figyelemre leginkább méltó a 
heidelbergi strassburgi magyar humanista kör munkássága. Ennek mintegy 
vezérkönyve Schődel Mártonnak, a pozsonyi polgármester fiának Dis
quisitio Histo.rico-Politica de Regno Hungariae (1629} c. műve. Rendszerezi 
mindazt, amit a Nyugatnak Magyarországról tudnia kell, s ezt nyugodt 
fölénnyel, az elmaradottság tudata nélkül, sőt a magyar régiségre büszkén, 
nemzeti szellemben teszi. A patria lingua számára egészen természetesen 
a magyar, Janust a nemzet dicsőségének tartja, tud Annaleséről, a Paraeus
féle Delitiae-kiadásról, legtöbbre mégis Sambucus editióját tartja előszava 
miatt. Idézi is Janus önértékelését: „Et de se ipso cecinit: Ille ego Panno
niae gloria prima meae." Szenci Molnárra sűrűn hivatkozik, még azt ~s 
megjegyezve, hogy Pozsony megyei földije. Érdemes lenne ezt a Turócz1-
Trostler Józseftől többször dicsért művet alaposabban ismernünk, a magyar
ságot bemutató adatait értékelnünk, hatását nyomoznunk. A Debreceni 
Kollégium példánya 1765-ben jutott mai helyére, de már 1633-ban magyar 
kézben volt.36 

Szenci Molnár Albert, úgy látszik, alaposan ismerte Janus költészetét. 
Kerecsényi Dezső találta meg az Akadémia könyvtárában levő 1518-as 
BeatUs Rhenanus-kiadás Molnár Albert kezétől származó jegyzeteit.37 

33 RMNy 743. - THURY ETELE: Iskolatörténeti Adattár, II. 1908. 98 (Tarack 
János), 29, 46, 97 (Szegedi P. Dániel). 

34 EPhK 1910. 760-76. 
35 L. a 27. jegyzetben említett kísérő tanulmányt. · 
36 RMK III. 1140. - Janusról A4r, A4v, T2r lapokon. A Szencire való hivatkozás 

Av lapon. Vö. TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF, It 1953 és Magyar irodalom - világiro
dalom I . 1961. 361 és II. 37, 39-42. - A Debr. Ref. Koll. példánya I. 704. sz. 

37 KERECSÉNYI DEzső: Szenczi Molnár Albert lapszéli jegyzetei. Prot. Szemle 
1930. 397. 
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A magyar humanista kifakad német pályatársa germanizáló törekvése 
ellen: „Non germanus erat Janus. Pannonius ipse: sed fuit Ungarico iure 
satus genere. Tudtad inkab hiszem Rhenane, de bántad, hogy nem nemet 
volt." Mulatságos, ahogy a bosszankodás a hűvös latinból magyarba csap 
át; az „Ungarico iure satus genere" pedig az „igaz magyar nemzetből 
való" sűrűn használt fordulat átültetése: Molnár Albert latinul írva is 
gyakorta gondolkozik magyarul. Ugyanő két Jamisra vonatkozó verset 
rögtönöz a szóban forgó könyv „karéj ára". Az első a Guarino-panegyric.us 
651-56. sorára céloz, a másik a Threnos de morte Barbarae matris 95 - 96. 
sorára.38 A DictionariumLatinoungaricum ajánló levelében viszont a Carmen 
pro pacanda Italia . .. egy részletét idézi a háború pusztító hatásáról, 
Ma,g!a;?;szágr.a al~~lmazva azokat a ~orokat,, amelyek már Károlyi Péter 
poet1kaJaban is elofordultak.39 Szenc1 Molnart európai látóköre igazán 
alkalmassá tette Janus értékeinek megbecsülésére, érdekes viszont, hogy 
állítólagos nyelvtanáról nem tud; igaz, hogy Sylvester és Dévai gramma
tikáit sem ismeri. 

Ennek a nyugat-német református egyetemek köré csoportosuló hiagyar 
értelmiségnek nyilván jelentős szerepe volt a Johannes Philippus Paraeus 
által közzétett Delitiae poetarum Hungaricorum (1619) létrejöttében. Főként 
annak a Kórodi Bedő Dánielnek, aki 1618. jan. ll-én Debrecenben kelt 
versében a kiadványt üdvözölte, a „poeta laureatus Caesareus" címmel 
büszkélkedve."4° Fogalmunk sincs, hogy ezt hol és mivel érdemelte ki! 
Részletes verstant írt közismert humanista források alapján,41 1617- 18-
ban debreceni rektorként működött, de a Janus műveit legterjedelmesebben 
bemutató 1619-es kiadványban való közremunkálásáról semminemű ada
tunk nincs, sőt további életútját sem tudjuk követni. Az 1594-es debreceni 
Eranemosz és a népszerű Janus-kiadásban részt vevő Kórodi debreceni 
meghívása valahogyan mégis összecseng. A XVII. század első harmadának 
magyar református műveltsége oly erős humanista töltéssel rendelkezett, 
hogy a Kórodiéhoz hasonló költői tevékenység és eruditus munkásság 
előnynek számított a debreceni vagy más rangos állás elnyeréséhez. Mind
ezek alapján mégsem feltételezhetjük, hogy Janus Pannonius minden
napos olvasmánya volt az egyébként igen kiterjedt klasszikus művelt
séggel rendelkező papi értelmiségnek. Mi sem jellemzőbb, hogy sem 
Alv~nczy Péter, sem Miskolczi Csulyak István munkásságában - legalábbis 
eddig ! nem találkoztam Janus nevével, de hiányzik a Károlyi Zsuzsánna 
fölött mondott latin és magyar gyászbeszédek 1624-es gyűjteményéből is, 
noha ez a keresett retorika és a műveltségfitogtatás korabeli csúcstelje
sítménye. Éppen ezért érdemel megkülönböztetett figyelmet , hogy Kaposi 
István királyhelmeci prédikátor ugyanebben az évben a Szepsi Csombor-

38 Kiadva RMKT XVII. sz. 6. köt. 383. 
39 Kiadva ugyanott 453. · 
40 TELEKI II. 316. - Kórodi Bedőre 1. Szücs IsTvÁN: Debrecen város történelme 

II. Debrecen 1872. 591; NAGY SÁNDOR: A debreceni kollégium .. . Debrecen 1940'. 
298; HEREPEI JÁNOS: Adattár XVII." századi szellemi mozgalmaink történetéhez, I. 
(Bp.-Szeged) 150- 51. 

41 BÁN IMRE: Irodalomelméleti kézikönyvek . . . Bp. 1971. 23- 25. 
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tanítvány Nyáry Ferkó felett elmondott temetési beszédében váratlanul 
egy Janus-idézetet közöl, méghozzá kevéssé ismert elégiából (Threnos in 
Racacinum Cubicularium) : 

Quam cito bullatae pluvius tumor interit undae , 
Tam postrema cito cuilibet hora venit 

és mindjárt magyarra is fordítja: „Mint amaz zapor essőben való vízi 
buborik mely hertelenséggel elmúlik, oly hertelen el iő az embernek 
életének utolsó óráia." A szószaporító prózafordítás tudtommal az első 
nyomtatott J anus-translatio irodalmunkban. 

Kéziratban maradt ugyanis Foktövi János Az embeor eletenek I. eredeti
röl. II. termezetiröl. III. allapottiarol irattatot koeniw c. prédikációs kötete 
1614-ből. Ebben az antik citátumokban gazdag műben a váci református 
lelki.pásztor két ízben idézi Janust, s döcögős metrikus versekben magyarra · 
is fordítja szemelvényeit. Az egyik az Ad Guarinum 415- 16. sora . 

Boldogh varasnak P lato mondotta az olliant 
Hol az vrak bölczek, vagi bölczen abba vegeznek 

A másik, a Kaposi István által is lefordított az ln Racaciniimból (35- 36. 
sor) való: 

Möli hamar az buborik el mulik essös W döben 
Vegsö s utolso Orad igi mulik Embör hamar 

Foktövi és Kaposi szövegeinek összefüggése nem állítható, mégis feltűnő, 
hogy ugyanazt a ritka elégiát citálják. Janus P annonius-verseknek huma
nista florilegiumokba, antológiákba való bekerüléséről nem tudok (Langius 
pl. nem citálja), pedig alighanem ilyen kapcsolat a janusi közhely magyar 
idézésének titka.42 · 

Az európai és benne a magyar J anus-hagyománynak egy különleges vál
tozata a protestáns polémia számára történő kihasználás. Ebben a vonat
kozásban nem mutatnak valami nagy olvasottságra a prédikátor idézők. 
Mellőzik Janusigazánszellemesés eszmeileg is éles antiklerikális epigrammái
nak egész sorát, s pusztán az otromba „Johanna papissa" történettel ját
szadozó verset közlik, meglepő egyhangúsággal. Teleki Sámuel az Opuscula 
331. lapján felsorolja a janusi epigrammát közlő prot estáns tudósok név
sorá.t, nem tudja persze, hogy magyar nyelvű művekben is megjelenik. 
Legelőször Szegedi Kis István 1584-ben Bázelban megjelent Speculum 
pontificum Romanorum c. művében szerepel,43 majd Magyari I stván: Az 

42 RMK I. ·534, az F2r lapon (vö. BÁN IMRE: Apáczai Csere János. Bp. 1958. 71). 
- Az idézett költemény Eleg. I . 15. 35- 36. sor (TELEKI I). - A beszéd egyébként 
1622-ben hangzott el. -Foktövikézirat a OSzK Oct. Hung. 380. Vö. ERDÉLYI PÁL: 
Foktövi János ismeretlen prédikációs könyve 1614-ből. MKSz 1887. 74-88. (A Fok
tövi-adat ismeretét Stoll Béla baráti szívességének köszönöm. Erdélyi Pál nem t ud a 
Janus-fordításokról.) 

43 RMK III. 727. 
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Országokban valo soc romlasoknac okairol (Sárvár 1602) c. vitairatában 
terheli a pápák bűnlajstromát.44 

A Janus-kultusz első nagy, mondhatjuk reneszánsz fejezetét ezzel le is 
zárhatjuk, de külön kell még tárgyalnunk egyetlen, nem is hiteles Janus
~öltemény recepcióját, mert ez a XVII. század közepétől végig húzódik 
ir.odal~~nk egész tö,rténetén Arany Jánosig. A Romulidae Oanas tanulságos 
histórm1aról van szo. Az I. Ulászló király nevében beszélő egyébként igen 
~zép epitr;P,hiwi;iot már Teleki Sámuel gyanakodva, ho'sszú magyarázó 
1egy;;et ~ser~tebe_n ,cs,atolta Ja:nu~ Pannonius költeményeinek legvégére, s 
J1;1hasz Laszlo a kivalo Ja_nus-filologus 1931-ben sem jutott tovább; Huszti 
Jo~sef sem tart?tta eredeti Janus-költeménynek, noha a régi magyar hagyo
many egyhangulag nagy humanista költőnk művének minősítette.45 Ennek 
a~ v;olt az o~a, hogy. pontosan beleilleszkedett a protestáns-apologetikus 
t?rtenetszemleletbe, hiszen az oly sokszor emlegetett várnai csatavesztést 
si~atta. Ismeretes, hogy régi irodalmunk egyik legjobban kihasznált pole
mikus, klérusellenes érve a várnai csatavesztésnek isteni büntetésként való 
felfogása, amely a szegedi béke esküszegő megtörése miatt következett be. 
A_z ~laph~ng?t már Bonfini megüti, amidőn Magyar Történetének megfelelő 
re~ze?e;i ig!' ir: „Az ~lköve~ett esküszegés ói:iási bűne miatt a haragvó isteni 
meltosag kiengesztelese okan, Isten e szent es mocsoktalan királyi áldozatot 
szánta magának, hogy őt, akit a földhöz méltatlannak ítélt halandóságá
ból kivetkőztetve, az égiek közé emelje."46 Az ifjú, daliás és' igen népszerű 
I. Ulászlót már a humanista közvélemény, Cesarini Julianus elítélésével a 
papi fondorkodás áldozatának tartotta. A protestáns polémikusok tern'ié
szetes mó.~01! ra~ad~,ák. meg ezt az, é~vet. Székely István, Heltai Gáspár 
magY:ar torteneti muveiben ott talal1uk; Magyari István is érvel vele a 
katolikusok ellen, Pázmány védekezik a vád ellen; bőségesen kihasználja 
~ecskem~ti Alexis .János. Dániel próféta könyvének magyarázattyában, Al
vmczy Peter az Itin~rarium catholicumban. Említi Apácai Csere János a 
Magyar Encyclopaedia IX., történelmi részében, különös módon össze
keverve a várnai ütközetet a mohácsival.47 
,~~?a a latin epigramma, a Romulidae Oannas ego Varnam clade notavi 

eloszor, 1646-ban b~kkan f?l Szilágyi Benjámin István sárospataki tanár
uak grof Bethlen Peter, a fe1edelem unokaöccse felett 1646. okt. 22-én Liszka
falv~n ~ondott latin nyelvű halotti oratiójában, egyenesen költőnknek 
tula1d~m~va: „ ... nunq.uam tamen ad extremas eam [ti. a magyar nem
zetet] mcitas hostes redigere potuerunt, si praeter cladem Varnensem, cui 

44 RMK I. 379., Krit. kiad. Ferenczi Zoltántól. Bp. 1911. RMKt 27. sz. 4 7. lap. 
- A szóban forgo Janus-vers: Epigr. I. 58. (TELEKI I. 45.) 

45 TELEKI I. 689-90; KOLLER: i. m. IV. 23; HUSZTI: Janus Pannonius. Pécs 1931 
391; J~s~ LÁSZLÓ: Adal~kok az 1437-1490 évekből. Bp. 1931. · 

• 46 Bonfim: Rerum Ungarwarum Decades. Dec. III. lib. VI. 274; lásd még Bonfi
mnál a ha~adik decas hatodik könyvének 117-27. 169., 193., 451-53., 269„ 279., 
299. caputJait. 

47 ~zékely István: C~ronica. . . 206b lap; Heltai Gáspás: Krónika. . . VAR.TAS 
B. kiad.: 194,3; Ma,gyari: .Az Országokban való·:. id. kiad. (Ferenczi) 94-95; Páz
mány: üt szep level ... OM. II: 541. Ke,cskemé.t1 A. ~ános: Dániel próféta könyvének 
... Debrecen 1621. 791; Alvmczy Peter: Itmerarmm catholicum. INCZE G. kiad 
Bp. 1935. 42; BÁN I.: Apáczai Csere János. Bp. 1958. 309. · 
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vates Hungarorum Janus Pannonius, ita quondam parentaverat, sub no
mine Regis: 

Romulidae Cannas, ego Varnam clade notavi: 
Discite mortales non temerare fidem. 

Me nisi Pontifices jussissent rumpere foedus. 
Non ferret Scythicum Pannonis ora jugum 

gravissimam Tartaroruni eruptionem, totius propemodum Hungaricae gen
tis, regnante Bela quarto extirpationem excipias." („ ... mégsem kényszerít
hette soha az ellenség utolsó veszedelemre a magyar nemzetet, ha a várnai 
vereségen kívül, amelyet a magyarok költője Janus Pannonius a király 
nevében így siratott meg hajdan: [A rómaiak Cannaet, én Várnát tettem 
nevezetessé vesztemmel. Tanuljatok halandók, hogy meg ne szegjétek az 
esküt. Ha a főpapok nem kényszerítettek volna a hit megtörésére, a pan
nonok földje ma nem viselne szkíta - értsd: török - igát,] a tatárok borzasztó 
betörését és a magyar nemzetnek IV. Béla uralkodása alatt történt szinte 
teljes pusztulását kiveszed. ")48 A bölcselkedő alaphangú gyászbeszéd egyéb
ként a nemzetsorsról, a nemzetek és a nagy családok végzet rendelte pusz
tulásáról elmélkedik, s nyomatékosan figyelmébe ajánlhatom azoknak a 
modern történetíróknak, akik a magyar nemzettudat múltját nyomozzák. 
Szilágyi B. István a verset nyilván kézirati hagyományból veszi, az eddig 
megjelent nyomtatott kiadásokban nincs nyoma. 

Ugyancsak nemzeti katasztrófával, az 1658-as év szörnyű háborús csa
pásaival - lengyel pusztítás a Felvidéken, török betörés Erdélybe kap
csolatos Medgyesi Pál hivatkozása is Ibrányi Ferenc fölött Ibrányban 1659. 
július 29-én mondott temetési beszédében: „Elhallgassam bár a' régieket: 
ne szóljak Varnáról Romániában az előtt 215 esztendőkkel esett szomorú 
romlásunkról, Amurates Török Csaszár miat, kivel akkori Királyunk Vla
dislaus, a' Pápa követének ösztönzésére, igazság kivül a frigyet felbontotta 
vala. Melyröl illy keserves Epitaphiumot irt volt egy jámbor Poeta: Ro
mulidae Cannas [pontosan, szó szerint!]. Mellyet illyen Magyar-Strophaban 
fejezek én ki: 

Romaiak Cannast, 
A Magyarok Varnát 

Jól meg-festék vérekkel: 

Tanulj minden innen, 
Szörnyö hitszegésben 

Ne leledzél senkivel: 

Izgága ha Pápa 
Hazánk, nem lesz vala, 

Bírnánk most is békével."49 

48 Temetési pompa. Várad 1646 (RMK I. 787) 25. 
49 Medgyesi Pál: Joseph Romlasa ... Sárospatak 1659 (RMK I. 948) 14-15. 
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Ez a szép Balassi-strófa az első mlí.vészi Janus-fordítás irodalmunkban. 
A költeményt erősen elmagyarosítja, protestáns szellemben értelmezi („a 
pápa izgágasága"), egyszóval jelentékenyen aktualizálja. Az utolsó három 
sor merész, „közöléses" szórendfordítása szinte Baróti Szabó Dávidot 
előlegezi. 

Ismeretes, hogy Bod Péter a Hungarus tymbaulesben (1764) közölte, 
Batsányi János a „Várna és Mohács"-ciklus mottójául tette meg a Romu
lidae Cannast,50 Arany János pedig 1881-ben, változatlanul Janusnak tu-
lajdonítva, imigyen fordította le: · 

Cannaet római vér: az enyim Várnát örökíté; 
Ember okulj innen: vétek az esküszegés. 

Engem is a papság ha nem indít béke-szegésre, 
Most Magyarország nem hordana ozman igát. 

Nagy klasszikusunk a címben jelzi, hogy „I. Ulászló hagyományos sírverse 
Janus Pannoniustól".51 Egyébként hű marad Medgyesi Pál hagyományos 
protestáns-magyaros felfogásához, noha ennek XVII. századi költői szö
vegét aligha ismeri. A még nyilván XV. századi eredetiben a „Panno
nis ora" kitétel nem mutat a török magyarországi jelenlétére, hiszen az ora 
inkább szegélyvidékre, előtartományokra utal: érthető viszont, hogy az 
idézők és fordítók századok óta a hódoltság magyar gyötrelmeinek okát 
keresik a hajdani esküszegésben. Végül még annyit, hogy a költemény nem 
lenne méltatlan Janus géniuszához, sőt legszebb hazafias epigrammáival 
vetekszik. Bár sikerülne eredeti voltát bizonyítani ! 

II. 

Janus Pannonius utóéletének barokk kori szakasza távolról sem oly 
gazdag, mint a humanista szellemű reneszánszé volt: a költő hírneve, tekin
télye hanyatlik, említései ritkulnak. A barokk ízlés, bár a külsőséges for
mák imitációjában a klasszikusok tanítványa, a humanista művészet lé
nyegének megértése tekintetében távol esik tőlük, hiszen éppen ez az új 
benne. A Romulidae Cannas már vázolt sikerétől eltekintve, a XVII-XVIII. 
század folyamán csak gyér adatokat gyűjthetünk nagy költőnk olvasásáról 
vagy kultuszáról. Eléggé ismeretes, hogy Négyesy László Zrínyi Szigeti 
veszedelem c. nagy eposzában fedezte fel J anusnak az alapeszmét befolyá
soló hatását.52 Ezzel szemben az igen művelt Apácai Csere János sehol 
sem említi költőnket, noha mint láttuk, a várnai csatáról, tud néhánv téves 
adatot.53 Így a XVII. század írói között kivételes jelenség Pápai Páriz 
Ferenc, aki Rudits redivivumának saját maga készítette fordításában (Rom-

50 Bod Péter: i. m. 7; Batsányi János összes művei, I. Bp. 1953. 108 és 462-63. 
(Batsányi több antiklerikális Janus-epigrammát másolt le magának!) . 

51 Arany János összes művei, VI. Bp. 1952. 169. 
52 Gróf Zrínyi Miklós művei, I. 1914. 53, 57, 58. 
53 L. a 4 7. jegyzetet. 
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lott fal felépítése , 1685) magyarra teszi át Janus ismeretes sírversét . A sok 
vonatkozásban érdekes nyilatkozat t eljes szövege méltó a kutatás figyel
mére: „És hogy ezt mintegy czélomon kívül hozzá adjam, boldog város 
volt Pécs, két lakosokkal, kiknek egyik Janus Pannonius vala. Ez is ugyanis, 
valamint Dudithius pécsi püspök vala, ki Magyarországot a szép tudomá
nyokkal elbővíté, ő előtte ez merő tudatlanságban lévén. Mely az ő maga 
epitaphiumából, és az mely ma is ottan márvány kő oszlopokra fel vagyon 
metszve, az utánna való maradéknál megbizonyosodik, mely így olvastatik: 

Hic situs est Janus patrium qui primus ad Istrum 
Duxit laurigeras ex Helicone Deas. 
Hunc saltem titulum livor concede sepulto 
Invidiae non est in monumenta locus. 

Pannonius János nyugoszik ez helyben 
Ki Helicon hegyét csorbitá fényében, 

Annak lakosait a tudományokat 
Elhozván s azokkal áldván magyarokat, 
Én csak e titulust kívánom magamnak . 
Irigység járj távol, nincs helye itt annak. 

Másik pedig volt Dudithius András, a kiről most szólunk, ez is igen nagy 
tudományú ember vala, ennyiben pedig Janusnál is nagyobb, hogy ez nem 
annyira a Heliconban, hanem a Sionban tanult tudománnyal ékesité hazá
ját."54 

Látnivaló, hogy Janus csak Dudith András okán kerül szóba, a prédiká
tor szerző a teológus humanistát a költőnél többre becsüli. A költő is hasz
nos azonban, mert Pápai Páriz művelődési koncepciója szerint a humaniz
mus akárcsak Apácainál - lépcsőfok a reformáció felé. A művelődés 
magyar jellege is kétségtelen szerzőnk számára, ezért is fordítja le a latin 
verset, ami egyébként százados prédikátori gyakorlat. Az átültetés barok~ 
bőbeszédűséggel, allegorizálva történik (Múzsák= tudományok); formai 
szempontból azonban a páros rímű tizenkettős túlmutat Gyöngyösin, noha 
a stílus eleganciája meg sem közelít i a gömöri alispánét. Így is nevezetes 
emléke Janus-fordításunk múltjának. 

A továbbiakban, egy jelentéktelen német adatot mellőzve,55 arra kell rá
mutatnunk, hogy a Janus-hagyomány sorsa évtizedekre a magyar kultúra 
védelmének ügyéhez van kötve. Ismeretes, hogy Czvittinger Dávidot a 
nemesi öntudattól táplált hazafias felháborodás késztette a Specimen 
Hungariae Literatae (1711) közzétételére. Ezzel mintát és példát adott 
magyar irodalombúvár utódainak. Janusról különös részletességgel ír, 
életidejét cikke elején tollhibából a XVI. századba teszi, halála évét viszont 
pontosan közli. A költő itáliai tanulmányainak tart amát 17 évben álla
pítja meg; az összeesküvés tényét homályban hagyja - mint hajdan Sam-

M Magyar Prot. Egyháztört. Adattár V (1906) 159- 60. Vö. TELEKI II. 329-30; 
HuszTI JÓZSEF: i. m. 409-10. 

5.~ TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF, EPhK 1916. 661- 62. 
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bucus - , csak Janus holttestének rejtegetését és Mátyás kegyelmi elhatáro
zását színezi ki. Nagy részletességgel sorolja fel azokat a külföldi tekintélye
ket, akik Janus Pannoniust dicsőítik, s Hungaria díszének tartják. Sam
bucusra többször hivatkozik, elkövetve vele kapcsolatban a fentebb már 
említett interpolatiót.56 Czvittingerre utal, adatait átvéve, Joannes Albertus 
Fabricius a híressé vált Bibliotheca Latina mediae et infimae aetatis IV. 
kötetében (1735),57 őt követi Rotarides Mihály, aki viszonylag rövid Pro
legomenájában (1745) két ízben is említi Janus Pannoniust,58 természetesen 
a magyar kultúra múltjának dicsőségeként. Czvittingert kivonatolja, hibá
san Ch. G. Jöcher,59 1508 tájára téve költőnk életidejét. Itt kell említenünk 
a Delitiae Poetarum Hungaricorumnak egy bővített 1727-es kiadását, amely
nek nyilván volt szerepe a XVIII. s:t;ázadi Janus-hagyomány továbbvitelé
ben.60 Fordulópontnak mégis a budai piarista Norbertus Conradi 1754-es 
kiadását tarthatjuk, hiszen ez tekintélyes mennyiségű szöveget adott az 
olvasók kezébe, s humanista apparátusával az ízlés klasszicizálódását jelenti. 
Közli ugyanis Kórodi Bedő Dániel versét (fakszimiléjét 1. a 2. képen), Sam
bucus 1569-es előszavát, Janushoz intézett költeményét, maga Conradi is 
megírja a költő életrajzát. Igaza van viszont Teleki Sámuel szigorú kriti
kájának, midőn „kasztrált" kiadásról beszél, ezt még azzal is megtoldhat
juk, hogy Norberti bocsátotta szárnyra azt a képtelenséget, hogy Janus 
szerelmi költeményei Antonio Marcellótól valók, Janus csak latinra fordí
totta őket.61 Bod Péter Magyar Athenasában már erre a budai kiadásra 
hivatkozik (1766), egyébként nagyon röviden intézve el a nagy humanista 
költőt. Azt azonban szükségesnek tartja megjegyezni, hogy „sok versei 
forognak az embereknek kezeken", bizonyságot téve arról, hogy Janus 
tekintélye emelkedőben van. Tud az Annalesről, s ezt a „Magyarok Histo
riá"-jának nevezi.62 Egyébként a Hungarus tymbaulesben (1764) maga is 
közölt néhány Janus-epigrammát.63 Horányi Elek a Memoria Hungarorum 
Ill. kötetében, „Pannonius" címszó alatt részletes Janus-méltatást közöl, 
de ezt túlnyomólag Conraditól kompilálja.64 Érdekes, hogy ez ideig tehát 
Teleki Sámuel kiadása előtt - Janus családi neve (a Cesinge) sehol fel nem 
bukkan. Jellemző, hogy Csokonai még 1803-ban sem tudja, mert Dayka 

56 RMK III. 4767. 287-301. 1. (A Debreceni R ef . Kollégium példánya Kazinczy 
Ferencé volt !) 

57 PosteditionemPatavinamA.1754. Florentiae 1858. Neudruck Graz 1962. 316-17. 
(Teljesen Czvittingert írja ki, csak a Sambucus-idézet görög citátumát pontosítja: 
„ ... ut apud Platonem est in Phaedro"). 

58 Rotarides M;ihály: Historiae Hungaricae Literariae . . . Lineamenta. Altona. 
1745. Vö. FARKAS GYULA: A magyar szellem felszabadulása . . Irodalomtörténetírásunk 
fejlődésrajza. Bp. 1943. 62 és 67. 

59 Lásd a 29. jegyzetet. · 
60 Ezt a kiadást csak cím szerint ismerem Széchényi Ferenc katalógusából. Sopronii 

1799. Tom. I. Pars I. p. 194. 
61 TELEKI I. Praefatio. XII. l. („ ... editionem . .. admodum castratam et mirifice 

corruptam ... ");TELEKI II. 133. („Ex quo facile quisque conjiciet, ea, quae de amo
ribus in Juvenilibus lusibus referuntur, a Marcello Italica primum scripta, a Jano 
Latine pronuntiata fuisse." -TELEKI SÁMUEL cáfolata uo. 207.) 

62 Magyar Athenas. 
63 Hunyadi János, Szobi Péter, Bakó György és Vitéz Borbála sírverseit. 
64 Pozsony 1777. III. 10-31. 
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Gábor verseinek Kazinczy kérte bírálatában ezt írja a mesternek: „Cesing: 
ezt az alusiót szeretném tudni."65 

III. 

A felvilágosodás és a Bessenyei-program sodrában meggyorsuló irodalmi 
fejlődés változást hoz Janus PannoninA értékelésében is. A magyar nyelvlí. 
literatúra követelménye egyszeriben időszerűtlenné teszi a nagy humanista 
latin nyelvű remekléseit, s minduntalan felhangzik a panasz: miért nem írt 
magyarul. Ezt az alaphang0t Batsányi János már a Magyar Museum „Bé
vezetés"-ében (1788) megüti, kifogásolja a nemzeti nyelv elhanyagolását 
a reneszánsz idejében. Ism~retei egyébként fölényesen pontosak: közli 
költőnk családi nevét, tud Janus magyar nyelvtanáról, bár ezen a címen 
sem menti fel őt az anyanyelvű literatúra elhanyagolásának vádja alól. 
Említi Janus egyik törökellenes versét. Tájékozott a Teleki- Kovásznai
kiadás keletkezése tekintetében. Irások a magyar nyelvről és irodalomról c. 
francia nyelvű cikkeiben idézi a Const anzihoz intézett episztola egy sorát.66 

A nagy irodalmi ellenfél, Kazinczy Ferenc hasonlóképpen gondolkozik. 
Mátyás udvarát és egész művelődési tevékenységét kizárólag a magyar 
nyelvűség szempontjából ítéli meg; sajnálja, hogy a Corvinában nem volt 
magyar könyv; Mátyás érdemét a t udom.ányszeretetben és a „nyomtató
mesterség" behozásában látja. Az első magyar nyelvtant a Magyar régiségek 
és ritkaságok bevezetésében bizonytalankodva Vitéz J ánosnak tulajdonítja,67 
a Tübingai pályaírásban már Janusnak.68 A nagy költőről egyébként ki
terjedt tudásanyaggal rendelkezik, jól ismeri Czvittingert; Janust a papi 
rendű irodalmi hírességek között szeretné emlegetni, 1803-ban (a bigottság 
elleni harcában lenne rá szüksége), „de annak nevét a ' Censor megszenvedni, 
kivált most, ezen boldogra hajlani kezdő időszakban bizonyosan nem fogná ! 

Mert boldog idők, igen igen boldogok várnak, ha valamelly Isten nem 
szán meg bennünket."69 Megjegyezhető, hogy a bőbeszédű és vizenyős tor
dai poéta, Gyöngyössi János már 1790-ben Janus Pannonius példájával 
mentegette kissé szabadabb - Janushoz képest persze gyermekien ártat -
lan - költői „játszadozásait" .70 · 

Kazinczy történet i stúdiumai során mind többet tud meg Janus P anno
niusról, akit a tőle annyira tisztelt Teleki-ház egyik ős~nek tekint . (Az 
Erdélyi Levelekben behatóan értekezik róluk.)71 Kerekes Abel 1816-ban írt 
az Erdélyi Museum V. füzetében „Cesingi János" -ról, a korán elhalt erdélyi 
tanár munkásságát a széphalmi mester nagy figyelemmel kísérte;72 Teleki 

65 ~azinczy Lev. III. 11-:-22; HARSÁNYI-GULYÁS kiad. II/ 2. 750. 
66 Osszes művei, II. 93, 94, I. 462-63, II. 369-70. 
67 Magyar régiségek . . . Pest 1808. XVIII- XIX. 
6BTübingai pályaírás. Bp. 1916. RMKt 37. sz. 150, 151. L ev. XIV. 159, Lev. 

XII. 236. 
69 Lev. XI. 269 (Kis Jánosnak 1814. márc. 8-án). 
10 Magyar Versei. Bécs 1790. 17. számozatlan lap. 
n Erdélyi Levelek. 354. 
12 Lev. XIV. 252. 
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László pedig egyenesen az ő felszólítására írta ~eg, ig~n részletes család
történeti levelét.73 Teleki Ferenc 1820-ban tett kozze cikket Janus Panno
niusról a Hormayr- Mednyánszky-féle Taschenbuch für die vaterlandische 
Geschichte c. évkönyvében, Kazinczy nagy elismeréssel fogadta a fiatal 
gróf tanulmányát Majláth Jánosnak, majd Rumy Károly Györgynek írt 
leveleiben.74 Mindez nem változtat azon a tényen, hogy Kazinczynak sem
minő érdemleges nyilatkozata nincs Janus Pannonius költői tehetségéről. 
Poétai dicsőségéről tud, de a hajdan volt csillogás, a magyar renEszánsz 
fénye nem képvisel számára a jelen harcaiban mozgósítható értéket. A tőle 
függő írótársak csak az ő ítéleteit ismételgetik, pl. Pápay Sámuel, aki egyéb
ként emlegeti a janusi grammatikát is: „ jó lenne, ha megvolna" .75 Horvát 
István Kazinczyt dicsérve, ízlését és műveltségét Januséhoz hasonlítja.76. 
ő egyébként a Mátyás-kor megítélésében iE? általában mesterét követi,77 

bár a magyar nyelv szerepét Kazinczynál többre becsüli. 
Megemlítést érdemel, hogy Mihálkovics József a Tudományos Gyűjte

mény 1818. évfolyamában78 Varnai ütközet című terjedelmes értekezést 
tett közzé, a megszokott theodicea értelmében magyarázva a vereséget: 
„A' Világ kormányának lelke" semmi igazeágtalanságot nem tűr. A Janus
nak tulajdonított sírverset viszont nem említi. 

A romantika patrióta törtéuelemkultusza inkább Janus tragikus sorsát, 
mintsem költői dicsőségét választotta tárgyul. Kisfaludy Károly Barátság 
és Nagylelkűség címen egyfelvonásos drámát írt (1820) a J anus tetemét rej
tegető hű barát és a n~gylel}d~ei;i megbocsát~, -~őt a megboc~átás lehe,tő,~ 
ségét kereső király talalkozasarol.79 Az amb1c10zus, de keves tehetsegu 
Kovacsóczy Mihály költeményt akart közzétenni Janusz Pannon~usz vagy 
a' Szegény Lantos címen, amint azt egy 1826-os levelében Kazmczynak 
jelezte.80 A verses mű, ha elkészül, nyilván a téma Kisfaludy Károly fel
dolgozta változatát variálta volna, Pierio Valeriano regényesített elbeszé
lését használva forrásul. (Ehhez a Teleki-kiadás II. kötetében mindenki 
hozzáférhetett!) · 

A Janus-bibliográfia első komoly teljesítménye Horvát Istvánnak Pan_
nóniai János, előbb Nagy Váradi Kanonok, utóbb P étsi Püspök, Költeményei
nek számos Kiadatásaikról c. dolgozata,81 amely a Teleki-féle anyaggyűjté
sen túlmenve, pontos könyvészeti leírást nyújt az általa ismert kiadvá
nyokról. Van egy a Janus utóélete szempontjából igen jelentő.s elvi meg
állapítása is: „Ha Conradi Ignátz Norbert Kegyes Oskolabeh Szerzetes, 

13 Lev. XIV. 476. 
74 Lev. XVII. 44 és 209. Vö. KUNCZER GYULA: Hormayr és az egykorú magyar iro-

dalom. Pécs 1929 ( ?) . 18. 
15 A magyar literatúra esmérete. Veszprém. 1808. ~60-61, 364-. , 
1a Mindennapi. Horvát István pest- buda1 ~aplÓJ?'· · Szerk. TEMESI ALFRÉD es 

SZAUDER JÓZSEFNÉ. Bp. 1967. 404 (1809-es beJegyzes); VASS BERTALAN: Horvát 
István életrajza. Bp. 1859. 143.. , 

11 Magyar irodalomtörténete, kiadta PAPP KÁROLY. 1934. 73, 83. · 
18 III. köt. 3- 39. 
79 Minden munkái. Pest 1872. II. 257-76. (TOLDY F. kiad.) 
80 Lev. XIX. 504 (több megírandó magyar történelmi téma között utolsóként 

szerepel) . 
81 Tudományos Gyűjtemény 1838. I. 102- 20. 
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ha Koller József Pétsi Nagy Prépost, ha Teleki Sámuel Gróf, a' tündöklő 
érdemű boldogult Erdélyi Cancellarius, nem fordíto~ták volna e' jeles Férfi
ra figyelmünket, ellehetne róla is mondani, hogy esméretlen maradott 
szülőföldén az újabb időkben."82 Csakugyan Janus modern ismeretét a 
XVIII. század közepén kibontakozó klasszicizmus biztosította, s a H orvát 
István említette kiadványok (1754, 1784, 1796) a magyar irodalomtudo
mány mindmáig nélkülözhetetlen monumentumai. Janusnak a magyar 
romantika idején és a Petőfi Arany-korszak népnemzeti irodalmában való 
jelenléte így is nagyon csekély. Semmi nyomát nem találom Vörösmarty 
költészetében, noha az ő iskolás-deákos indulása közismert. Igaz, hogy 
abban a latin barokk poézisben, amelyet kezdeti mintának tekintett, J anus 
már nem szerepelt.83 

Toldy Ferenc A magyar nemzeti irodalom tprténetének II. kötet ében 
(1851)84 kissé bővebben szól Cesinge Jánosról. Ugy tudja, hogy a flórenci 
M. Ficino növendéke volt. Sambucus még látta az „évkönyveket", de 
„irigy kéz által elsikkasztattak." Toldy több dátuma hibás, így még a 
Teleki-kiadás megjelenésének éve is. Az 1864- 65-ben megjelent tankönyv
ben viszont már nem említi Janus Pannoniust.85 Arany János az 1850-es 
évek közepén készült iskolai jegyzetében így ír: „H adi dalokat magyar 
nyelven is, a híres latin költő Janus Pannonius pécsi püspök szerzett, de 
sajnos, hogy mindezekből reánk egy árva hangocska sem maradhatott." 86 
Janus legnagyobb klasszikusunk s"zámára csak magyar költőként jöhetett 
volna számba, s feltételezi is, hogy Janus csakugyan eleget tett ennek az 
igénynek. 

Sok századon átnyúló szemlénket itt be is fejezhetjük. Janus költői 
dicsőségének megújítását, igazi ért ékeinek megismertetését az elmúlt 
évszázad hozta meg. Ezt a folyamatot Ábel Jenő kiváló filológiai munkája 
indította el, majd Horváth Jánosnak latin költészetünket ismét jogaiba 
iktató elvi álláspontja virágoztatta ki. Janus Pannonius első igazán művészi 
költőarcképét is neki köszönhetjük. H uszti József monográfiájának értékét 
nem kell magasztalnunk: jelen dolgozatunkkal is egyik óhajának, a J anus
utóélet jobb tisztázása kívánalmának igyekeztünk eleget tenni.87 A mode"n 
magyar Janus-kutatás, számos maradandó értéke ellenére sem kíván 
panegyricust, mert mindmáig hiányzik az annyim. várt kritikai kiadáR. 
Reméljük, már nem sokáig ! 

82 Uo. 104. 
8 3 HORVÁTH KÁROLY: A klasszikából a romantikába . Bp. 1968. 54 skk. 
84 Az 51-53. lapon: 91. §. Deák költészet. 
85 BARTA JÁNOS nyilván erre a kiadásra céloz, amidőn azt írja: „Toldynál J anus

nak még neve sem fordul elő." (Arany és a XVIII. század. ItK 1971. 571.) 
86 PAPP KÁROLY: Arany János magyar irodalomtörténete. Bp. 1911. 107 (Olcsó 

Könyvtár). 
87 HUSZTI JózSEF: i. m. 413- 14. 
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2. Kórodi Bedő Dániel verse Janus Pannonius 
műveinek 1754-es budai kiadásában 



DÁVID ANDRÁS 

JANUS PANNONIUS A DÉLSZLÁVOKNÁL 

l. 

Janus Pannoniust elsősorban származásának vélt és való szálai fűzik a 
délszlávokhoz: az integrálisan értelmezett délszláv művelődéshez, illetve 
a délszláv népek irodalmához is. Származásának momentumát Janus 
egyetlen helyen sem rögzíti ugyan, míg a szülőföld táját, a gyermekkori 
tartózkodás színhelyét annál pontosabban jelöli meg az annyira csodált 
és igazi benső szeretettel övezett tanítómesternek, a veronai Guarinónak 
írt dicsőítő énekében a következő szavakkal (Dicsőítő ének a veronai Gua
rinusra, 485- 88. sor): 

Engemet is hozzád hoza egy kegyes isteni végzés 
Zsenge koromban azon tájáról Pannoniának, 
Hol a Dunába nevét s a vizét elveszteni készül 
És szelíden szeli át a kövér szántókat a Dráva. 

(Hegedüs István ford.) 

Szülőföldjére utal még az önmagáról (De se ipso) írt epigrammájában is: 
„Költő vagyok, ki a mély vízű Dráva mellett születtem." 

A Duna- Dráva torkolatvidékére utaló területi meghatározás alapján 
szerepel Janus megkérdőjelezhetően Csezmicei (Cesmicki), újabban pedig 
mindinkább és sok valószínűséggel Kesincei (Kesinacki vagy Kesinski) 
néven. Kétségtelen pontossággal azonban a magyar irodalomhoz hasonlóan, 
a délszláv népek irodalmában is legmegbízhatóbban humanista írói nevén 
tarthatjuk számon. 

Az a körülmény, hogy Janus Pannonius írásban nem rögzíti délszláv 
származásának vonatkozását, nem jelenti egyúttal azt is, hogy erről meg
feledkezett volna. Aeneas Sylvius Piccolomini (a későbbi ·II. Pius pápa) 
Eitrópájának egyik kitétele ugyanis épp azt igazolja, hogy Janus Panno
niusról meg nagybátyjáról, Vitéz Jánosról „mégis fölhozzák szláv szárma
zásukat" („horum tamen originem Slavonicam ferunt"), Pannonius élet
írója, a firenzei olasz humanista, Vespasiano da Bisticci (1421 - 1498) 
pedig ugyancsak szláv voltát („di nazione Schiavo") emlegeti.1 

Köztudott tény továbbá, hogy gyermekkora első szakaszát, tizenhar
madik életévéig, szűkebb, esetleg tágabb értelemben vett szülőföldjén 
töltötte, s életének és iskoláztatásának első lépéseit a szerető és féltő anyai 
gond lengi körül. Az édesanya és a szülőföld képe így szorosan egybefűződik, 

i Vö. Janus Pannonius (Ivan C.esmicki, Joannes de Chezmicze). Enciklopedija 
Jugoslavije, 4. Zagreb 1960. 461-63 (V. GORTAN). 
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s egymást kiegészítve simul össze, amiért csa~ telítődik azoknak a sorok
nak az emotív hatásfoka, amelyekkel - anyJa ravatala mellett hu~atva 
könnyeit - saját életpályája első színfoltjait idézi föl (Siratóének anyJának, 
Borbálának halálára) : 

Csöpp fiadat bolyhos pólyákba csavartad, 
Számhoz nyomkodvá:n édes-erős kebeled. 

Meg-megölel tél, ajnároztál,. mintha egyetlen 
Lennék, nyájas öled mélye becézve dugott, 

Majd amikor biztosabbá lett lábam a földön, 
S nyelvem a selypítést elhagyogatta, legott 

Iskolamesterhez küldtél a nemes tudományra, 
Hogy ne mulasztgassam tétlen a napjaimat. 

És ami hasznot a gyapjúból húztál s a szövésből, 
Mind a te kis tanulód kapta a díjaira. 

Még csak alig kóstoltam volt a tudásba, de máris 
Szép bizonyítékát adta előre jövőm. 

Így történt, hogy olasz tájakra kerültem 

(Csorba Győző ford.) 

Bizonyos tehát, hogy anyja nyelvén szólalt meg legelébb, s azon szólha
tott, míg a „selypítést elhagyogatta", s az első iskolamesterhez nem ~er~lt, 
de hogy ez a nyelv horvát volt-e avagy magyar, annak megnyugtato tisz
tázására vajmi kevés reményünk lehet. Itáliai tanulóévei folyamán r~
gyogóan elsajátította Vergilius és Dante meg Homérosz nyelvét, de ar~ol 
már egyetlen adatunk sincs, h~gyan ~{í.z.te a szavakat magyarul, i:u?t 
ahogy arról sem fogunk megtudm semmi bizonyosat, hogyan zengett aJkan 
a horvát nyelv muzsikája. 

II. 

A szülőföldön töltött gyermekkor esztendeit az itáliai tanulóévek követik, 
majd a tizenegy olaszországi é~ ?,tán m~g!,arországi,életsz'.1-kaszának ti,zen
négy esztendeje van sor~:m. !taliaho: ~uzodnek ~e~1,at, az is~~re~szer~es; ~ 
tanulás, a poétai hangprob,a es az els? siker~k, ~~ i~~u;,'.1 serdules es, a f~r~1v,a 
érlelődés évei. Magyarorszaghoz: a fenyes s1keru koltoi kezdet tovabbepite
se és kibontása, a közélet sodrába való bekapcsolódás, az elhivatottság ki
vételes tudatának megélése, a magány és visszhangtalanság dermesztő 
élményébe való belezuhanás: a sikerek sziporkái és a kudarcok pöröly
csapásai. A horvát szülőföldet a tizenhárom éves gyermek hagyja el, a 
huszonnégy esztendős ifjú pedig, Olaszhon után, Magyarországra tér, s az 
élete java korát kitevő mintegy huszonöt év folyamán már nem tudunk 
kimutatni a szülőföldhöz kötődő érdemlegesebb szálakat. 

És mégis, horvát szárn;azá~ána~ szál'.1-in túl,, de ezekb~l köve~~e~ően, 
Janus Pannoniusnak a delszlav nepek irodalmahoz - kozvetlenul is: a 
régi horvát literatúrához füződő immanensebb és lényegesebb kapcsola-
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tait a költészetében föllelhető délszláv vonatkozások, így mindenekelőtt a 
délszláv tájról festett képei, illetve költői színfoltjai határozhatják meg. 

Igaz azonban, hogy Janus Pannoniust ezen a kereten belül elsősorban 
és döntő módon a pannón univerzum érdekli és köti le éber tekintetét. 
A pannón táj meg nem bontott egysége, valamint az itt sorsközösségben élő 
népek egysége áll figyelme és költői meglátása középpontjában. A pannón 
tájhoz s az itt élő népekhez való ilyen alapvető viszonyulása után, illetve 
ennek szem előtt tartását követően szólhatunk a délszláv elemek megjele
néséről és jellegéről. A délszláv elemek - s ez leggyakrabban tehát a dél
szláv tájak képeinek a föltíí.nésére vonatkozik elidegeníthetetlenül a 
pannón egység keretében jelennek meg. 

Mindennek megfelelően vonhatjuk vizsgálódásunk körébe A nyárdél 
egén ragyogó üstökös (De stella aestivo meridie visa) című elégiáját, valamint 
azt az epigrammát, amelyben Mars istenhez fohászkodik békességért (Ad 
M artem, precatio pro pace). · 

Az elégiában a pannón tájat s az itt élő népeket félti a török veszélytől. 
A baljóslatú üstököst, amely a „déli verőfényben" villog az égen, s „csóva
uszálya nehéz háborúval fenyeget", arra kéri: ne hozzon gyászt és szomorú
ságot, ezzel szemben hagyja, hogy „kínzott földünkön" „újra viruljon a 
béke": 

Minden népnek hozz virulást és tiszta szerencsét, 
„ Mégis főképpen Pannoniára tekints: 
Uzd a nyilas törököt mind Hellespontuson által, 

Kit most hűtelenül hoz mifelénk a Duna. 

(Weöres Sándor ford.) 

Az epigrammában a római had.istenhez, Marshoz folyamodva, ugyancsak 
békéért esedezik; azért, hogy a haragvó istenség kímélje meg pannón népét: 
„Atyánk, kíméld megfáradt pannón népemet !" 

Bizonnyal nem tévedünk, ha mindkét esetben az egységesen összefogott 
Pannóniq,, illetve pannón nép keretében ott sejtjük a délszláv népek jelen
létét is, hiszen ez idő tájt kétségtelenül rájuk is vonatkozik a szűnni nem 
akaró török veszély, és nyilván erre a konkrét tényezőre, illetve okozatra 
vezethető vissza a pannón tájon élő s a magyarral rokon sorsú népek „meg
fáradt" voltának a tünete. 

Az ilyen jellegíí. pannón univerzalitást költőnk már lényegesen leszűkíti 
és közvetlenül is konkrét délszláv vonatkozásokat rögzít világhírű darab
jában, költői mesterművében, az olyan hosszú ideig (1453- 54-től 1456 - 69-
ig) dédelgetett és csiszolt Guarino-dicsénekben ( Silva Panegyrica ad Guari
num Veronensem prneceptorem s1uim) .A messze földön híres mesterhez 
özönlő, tanulni vágyó, tudásra szomjúhozó ifjak között ugyanis legelőbb 
a dalmátokat említi (475-77. sor): 

Fényes híred fölszította a vágyat a szépre, 
Még azokét is, akik gylílölték eddig a Múzsát. 
Átkel a tengeren, és eljön hallgatni a dalmát 

(Csorba Győző ford.) 
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A görög, spanyol és német, lengyel, angol és más tanulótársak sorában meg 
ott van ő is, akit a már előbb érintett, zsíros szántóföldekkel ékes, Dráva
Duna torkolatvidékről vezérelt jó sorsa a mesterhez. A sok ifjú között pedig, 
akik Guarinónál szerezték tudásukat, róla sem feledkezhet meg a messzi 
utókor: (651-:--53. sor): 

Mert én hívom először a Pó mellől a Dunához 
~hoebus Apollót és Mnemosyne lányait és én 
Ultetem át a Dráva vizéhez Nysa virágát. 

(Csorba Győző ford.) 

Partján pedig templomot óhajt építeni, oszloposat, hogy közepére Guarino 
aranyszobrát helyezze el. Vizsgálódásainkat érintően itt még arról szól, 
hogy eljön az idő, amikor érett férfiként Hunyadi harcait énekli majd, hogy 
hadviselése folyamán miként pusztította a törököt. E ragyogó költői terv 
fejtegetése közben csupán megvillantja Macedóniát és a rodopei hegyek 
vidékét vagyis Hunyadi balkáni háborúinak egyik színterét. 

Mindezek az elemek: a Guarinóhoz igyekvő dalmát ifjak említése, a szülő
föld szlavóniai képének ecsetelése; annak büszke tudata, hogy a Dunához 
és Drávához a költészet múzsáit ő hozta el, vala:r;nint Hunyadinak a dél
szláv tájakkal és népekkel annyira összeforrott hadjáratainak tervezett 
megéneklése - a Guarino-dicséneket délszláv vonatkozásai tekintetében 
is az egyik leggazdagabb darabbá avatják. · 

Említsük meg ezen a helyen még azt is, hogy Szlavóniát a szülőföld meg
határozásának szándéka mellett igen sajátos módon, játszi derűvel fogja 
képszerűen megfogalmazni abban a csupán kétsoros epigrammában is, 
mely szerint Pannóniának az a része, amelyet most Szlavóniának nevez
nek, falvakban bővelkedik, de egyetlen városa sincs. 

A délszláv táj legmesteribben ecsetelt, már mindenképpen szemet is 
gyönyörködtető freskóját azonban a Mátyás király által Antonius Constan
tius olasz költőnek adott válaszában ( Matthias rex Hungarorum, Antonio 
Constantia, poetae Itala) festi meg, jóllehet a vers az említett momentum 
mellett más délszláv vonatkozásokkal is bővelkedik . . Az elégia egyébként 
Mátyás 1463-ban lezajlott török elleni győzelmeihez fűződik, amikor siker
rel hárítja el Ali támadásait, vagyis ahhoz az akciójához, amikor megkezdi 
Bosznia fölszabadítását, s amikor, ennek keretében, 1463. december 24-én 
a fővárost, a fő erődítményt, Jajcát is elfoglalja. 

A költeményben Mátyás mindenekelőtt azt hangoztatja, hogy a szent
séges hitéért viselt hadban már melléje tömörült „az egész pannón fiatal
ság", majd így folytatja: 

Még csak gyűjtöttem katonáim a mély Duna mellett 
S elmélkedtem csak még hadi terveimen, 

S bősz Ali bég, roppant büszkén erejére, a Száván 
Átúsztat s a Szerém-földre orozva lecsap. 

A bég a király szeme láttára dúl, perzseltet és fosztogat ezen a vidéken, 
amiért Mátyás hadai üldözőbe vesz~k és követik a futó ellent Mysia földjén, 

512 

hogy csakhamar Bosznia területére jussanak megkísérteni a „csalfa szeren
csét". S, íme, a zordon fönségében megjelenő bosnyák táj, a pompás színek
kel föl tárulkozó freskó: 

Illír föld volt hajdan, Bosznia most, a lakói 
Így nevezik. Csupa hegy s benne tömérdek ezüst. 

Nincsenek ott viruló rétek téres kerülettel, 
Nincs magokat szorozó, bőerejű televény, 

Csak zord sziklák és egekig nyúló köves ormok 
S fönt a gerinc magasán itt is, amott is erőd. 

Ezt a lebírhatlan tájat, mit tán csak a villám 
Képes elérni s az is meglehetős nehezen, 

Kímélet nélkül leigázta a zsarnok a nyáron 

(Csorba Győző ford.) 

A témánkkal kapcsolatos utolsó két szövegben, az árvízről (De inun
datione) és a táborban történt megbetegedéséről (De se aegrotante in castris) 
szóló két elégiában - a délszláv tájak föntebb bemutatott közvetlen ecse
telése után -, Janus vizsgálódásainkat érintő tájleírásai ismét kiszéle
sednek. Így a pannón tájat s annak keretében a délszláv területeket 
is, e.gységesen szemlélve, az apokaliptikus pusztulás tébolyult forgatagában 
festi: 

Már a Maros, Száva, Dráva, Tisza és azon is túl 
Északi nagy vizeink főnöke, a Duna is, 

Bár egymástól mind jó messzire görgeti habját, 
Árvizek és tocsogók síkjain egybE'.szakadt. 

(Szabó Lőrinc ford.) 

A táborban a költőnkre zúduló betegség gyötrelmeit megörökítő darab 
bizonnyal Zvornik várának 1464 őszén lezajlott ostromához kapcsolódik. 
A vizsgálódásunkat képező versszövegek szemléjében pedig méltóbb záró 
darabot aligha kívánhatnánk, hiszen az elégia a költőnek azt a vágyát . 
örö~ti ,meg; ~ogy a ~aló porában is a pannón táj őrizze, a pannón föld fo
gadJa · es zarJa magaba: 

Drága barátaim, ott ássátok nékem a sírt, hol 
Harmatgyöngyöktől csillog a zöld s buja fű, 

Dúslombú erdők s a kies rónák közepette, 
Hol nimfák járják ünnepi táncaikat, 

Ott, hol a lágy szellőfuvalom csupa balzsamos illat, 
És a dalosmadarak bús dala zeng epedőn. 

S hogy ne boruljon mély feledés rám néma síromban, 
Azt akarom, hogy e vers álljon a sírkövemen: 

Itt nyugszik Janus, kivel ősi Dunánkhoz először 
Jöttek a szent Helikon zöldkoszorús szüzei. 

(Kálnoky László ford.) 
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E sorokban külön is megdöbbentő az a mozzanat, hogy négyszáz esztendő
vel később a hasonló betegségtől hasonlóképpen kikezdett egészségű költő, 
a szerb romantika legnevesebb képviselője, Branko Radicevic (1824- 1853), 
egészen Janus soraihoz hasonlóan veti majd papírra abbeli óhaját, hogy 
sírja ezen a tájon domboruljon. De megdöbbentő a vers látnoki volta is, 
hiszen a finom veretlí sorok mintha nem költői óhajt, hanem komor jós
latot fejeznének ki; Janus ugyanis - jóllehet Itália felé menekül - életé
nek utolsó, halálosan megfáradt óriáiban, a sors, a véletlen szeszélyes játéka 
folytán ismét visszakerül arra a horvát rónára, amely bölcsőjét ringatta. 

III. 

Janus Pannonius délszláv vonatkozásait kutatva, végezetül, még arról 
szólunk, milyen módon él, hogyan hódít teret költészete a délszláv népek 
körében. 

E kérdés kapcsán mindenekelőtt azt kell megállapítanunk, hogy az egy
korú délszláv, illetve horvát (dubrovniki és dalmáciai) humanista költők
kel nem volt kapcsolata. Csupán Ludovik Crijevié Tuberon (1459- 1527) 
vagyis humanista nevén Ludovicus Cerva Tubero dubrovniki történész ír 
róla a Commentaria de temporibus suis című művében, amelyben több íz
ben szól Mátyás királyról, és megörökíti Dózsa parasztháborúját. Janus 
Pannoniusról írva, megemlíti a közte és a király között támadt ellentétet, 
s az irigységet, amely körülvette, s amire a sírfeliratnak szánt sorokban is 
céloz. Megemlíti továbbá Janus költői munkásságát és tehetségét; nemesi 
származásúnak mondja, szülőföldjeként pedig a Száva és Dráva közét 
jelöli meg.2 

Janus költői hangja ténylegesen tehát nem talál visszhangra és fogad
tatásra a dubrovniki és általában a dalmáciai humanista költők körében, 
amit kellőképpen nem magyarázhat az a tény sem, hogy a dalmát humanis
ták zöme valamivel később, a XVI. század folyamán alkot.3 Ez a meggondo
lás annál kevésbé fogadható el, miután Dubrovnik és Buda XV. századi 
kapcsolatai igen élénkek. Dubrovnik éppen a XV. századi délszláv- magyar 
művelődési kapcsolatok valóságos aranykapuja, Mátyás környezetében 
meg éppenséggel számos délszláv, illetve horvát származású humanista. 
ténykedik. Dubrovnik a király halála alkalmával is nagyszabású gyász
ünnepséget rendez, amelyen a már említett Ludovicus Tubero méltatja. 
többek között éppen a király művészetpártoló ténykedését. 

Bármilyen eredményekhez is vezetne egyébként az ilyen tényállás oko
zati összefüggéseinek föltárása, az mindenképpen leszögezhető most is, 
hogy Janus Pannonius egykorú magányossága egyképpen vonatkozik 
Pannónia magyar és horvát, illetve magyar és délszláv részére is. Jellemző 

2 Vö. Lunovra: CRIJEVIÓ TuBERON - Ludovicus Cerva Tubero (1459-1527). Pet 
stoljeéa hrvatske knji.Zevnosti 2. Hrvatski latinisti (Croatici auctores qui latine scrip
serunt) I. Matica hrvatska, Zagreb 1969. 321-30. 

3 Vö. I van Őesmicki - Janus Pannonius. Pjesme i epigrami. Tekst i prijevod. Pre
veo N. ~OP. Predgovor M. KoMBOL. Jugoslavenska a.kademija. znanosti i umjetnosti. 
Zagreb 1951. L. a bevezetés XXII. lapját. 
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azonban, hogy művei kiadására 1505-ig senki sem gondol, csupán a délszláv 
származású Brodarics István (1471 - 1539): „Nehogy oly nagy férfiú örök 
szennybe takarva kallódjék, elhatároztam, hogy az ő munkáit feltétlenül 
napvilágra hozatom ... ''4 

Horvátországban első ízben érdemlegesebbén 1886-ban ír róla Iván Ku
kuljevié Sakcinski (1816- 1889) a nevezetes horvátokról szóló monográfiájá
ban,5 1901-ben pedig Milivoj Srepel (1862 1905) értekezik epigrammái
nak ciniznmsáról.6 Ezeknél az írásoknál szerényebbeknek tekinthetők azok 
a méltatások, amelyek a délszláv irodalomtörténetekben fordulnak elő,7 
még az olyanokban is, amilyen Mihovil Kombolé (1883- 1955)8 • H asonló 
a viszonyulás iránta egyébként a legújabb jugoszláv általános vagy irodal
mi lexikonokban is.9 Figyelemre méltó azonban K rlefa írása, majd az a 
horvát nyelven is publikált és Sinkó Ervin (1898- 1967) tollából származó 
Janus-portré,10 amely első ízben a szerző Magyar irodalom című kötetében 
jelent meg;11 valamint Veljko Gortannak a jugoszláv enciklopédia számára 
írt terjedelmesebb cikke.12 

Janus Pannonius költői műveinek ez ideig két délszláv kiadásáról szól
hatunk. Az első a Jugoszláv Tudományos és Művészeti Akadémia gondozá
sában 1951-ben jelent meg Zágrábban,13 s összesen 32 elégiát és 227 epigram
mát tartalmaz. E Janus-kiadás válogatási szempontjairól, a fordítás minő
ségét is érintve, igen pontosan írt Gerézdi R abán,14 amiért ezen a helyen 
fölösleges megállapításainak bármelyikét is megismételni. A második ki
adás legújabban, 1969-ben jelent meg ugyancsak a horvát latinisták soro
zatában, tehát más latinul alkotó írók társaságában, kétnyelvű: horvát
latin szövegközléssel a Horvát Matica gondozásában.15 E legújabb válo
gatás hat elégiát és harminckét epigrammát ölel fel, s az előbbi kiadás for
dításait veszi át. A horváton, illetve szerbhorvát on kívül más délszláv nyelvű 
kiadásai nincsenek. 

A fönti áttekintésből nyilvánvaló tehát, hogy Janus Pannonius teljesebb 
és igazibb arculatának és költészetének integrálisabb fölmutatása délszláv 
viszonylatban, a délszláv közönség előtt még várat magára. 

4 GERÉZDI RABÁN: Janus Pannoniustól Balassi Bálintig. Akadémiai Kiadó, Buda
pest 1968. 51. 

5 lvAN KUKULJEVIÓ SAXCINSKI: Glasovit i Hrvati proslih vjekova. Matica hrvat ska, 
Zagreb 1886. 

e MILIVOJ SREPEL: 0 cinizmu Panonijevih epigrama. Nastavni vjesnik, Zagreb 
1901. 37- 42. 

7 Vö. BRANXO Vonmx: Povijest hrvatske knji.Zevnost i, I. Matica hrvatska, Zagreb 
1913. 78. 

s MrnoVIL KoMBOL: Povijest hrvatske knji.Zevnosti do narodnog preporoda.. II 
izdanje. Matica hrvatska, Zagreb 1961. 64. 

s Vö. Ma.la enciklopedija Prosveta, 2. Beograd 1969; P anonius Janus. 254; Jugo
slovenski knji.Z. leksikon. Mat. srpska 1971. 70. 

l o SINKÓ ERVIN: Srednjovjekovna i humanistiCka poezija, Janus Pannonius. Tri 
knji.Zevne studije. Rad 333, Zagreb 1963. 

11 Uő.: Magyar irodalom, tanulmányok. Fórum, Újvidék 1961. 71-83. 
12 Vö. az 1. számú jegyzetet ! 
13 Vö. a 3. számú jegyzetet! 
14 GERÉZDI RABÁN: i. m.: Janus Pannonius horvátul. 40-47. 
16 Pet stoljeéa hrvatske knji.Zevnosti, 2. Hrvatski latinisti I. Matica hrvatska Zagreb 

1969. !van Cesmicki - Ianus Pannonius. 153-223. 
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IV. 

Janus Pannoniust a délszlávoknál a vonatkozások három síkján közelí
tettük meg: a származás és a költészetében szereplő délszláv elemek síkján, 
valamint a délszláv irodalmi köztudatban kialakított képe alapján. E három · 
vizsgálódási sík egybefogása nyomán összegezhetünk olyan értelemben, 
hogy Janus Pannonius délszláv földön, Szlavónia azon vidékén sarjadt, 
ahol a Dráva a Dunába szakad, s a szülőföld ezen képét meg az iránta ápolt 
bensőséges szeretet élete végperceiig a szívében fogja hordozni. A zsenge 
gyermekkorral és az édesanya vonásaival összeforró szülőföldvíziót bele
szövi, beleömleszti egy ennél nagyobb egységbe, a pannón univerzumba, 
ahhoz hasonlóan, ahogyan azt versében a Dunába ömlő Dráva teszi. Család
neve mindmáig ismeretlen előttünk, meg az is, hogyan bánhatott a horvát 
nyelvvel; hiszen sem magyar, sem horvát nyelven egyetlen sort sem örö
kített ránk. 

A költészetéből kiszűrt délszláv elemek elsősorban a délszláv táj néhány 
ecsetvonással vázolt képeire vonatkoznak, jellegüknél fogva pedig arany
szálakként csillannak meg Janus poézisének pompás szőttesében, de 
mindenkor a szélesebb pannón közeg funkcionális és elidegeníthetetlen 
részeiként. 

Az egykorú délszláv humanistákkal nincs igazi kapcsolata, s így vissz
hang híján történt egyedül maradása, magányossága magyar és délszláv 
reláción egyképpen kimutatható. A róla szóló délszláv írások, valamint 
epigrammái és elégiái egy részének két ízben történt kiadása nyilvánvalóan 
arra utal, hogy Janus Pannonius Duna és Dráva fölött ragyogó, tiszta tüzű 
poézisének teljesebb délszláv fölmutatása adósság, amelyre a költő huma
nizmusa és előremutatható pannón szellemisége félezer esztendő múltán 
is kötelez. 
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J AN SLASKI 

JANUS PANNONIUS ÉS A LENGYELEK* 

A régi magyar és lengyel irodalmat kölcsönhatások, függőségek és szem
beszökő analógiák fűzték össze. Ezen kapcsolatok kitűnő példáj_a Balassi 
Bálint élete és munkássága. Ez a kiváló költő néhány évet töltött Lengyel
országban. A Visztula mentén való tartózkodásának nyomait verseiben 
örökítette meg. Ezek a versek aztán hatással voltak a lengyel költészet re. 
Balassit és a vele kortárs lengyel költőket, ezenkívül i:;zembeszökő hasonló
ság kapcsolta össze. 

Az ilyen jellegű kapcsolatok azonban nemceak az érett reneszámz idején 
hozták közel egymáshoz a két irodalmat. Már a korszak elején kapcsolat 
szövődött a két ország humanistái között, mely egészen Balassi koráig 
gyümölcsöző következményekkel járt. Ez a kapcsolat Janus Pannonius 
személye körül összpontosult. A kiváló újlatin költő élet története és alkotó 
munkásságának sorsa rendkívüli módon fonódott össze a lengyelekkel. 

Janus lengyelekkel valószínűleg már mint tizenkét éves fiatalember 
találkozott először Váradon. Az új kultúra Vitéz J ános által alapított köz
pontja hírével nemcsak a magyarokat, hanem a külföldieket is vonzott a. 
A felvilágosult püspök udvarában vendégeskedett többek között Szánoki 
Gergely (Gregorz z Sanoka, Gregorius Sanocensis) is. Váradi tartózkodá
sát Filippo Buonaccorsi Callimaco örökítette meg. Az olasz humanista 
szerint a lengyel vendég szónoki és költészeti tornákon és tudományos vitá
kon vett részt. Ha a t oszkán vándor nem követett el t udatos ámítást, akkor 
ezeknek a disputáknak és elbeszéléseknek Janus is fültanúj a lehetett. 
És ha ez valóban így volt, akkor Janus Szánoki Gergelyen keresztül talál
kozhatott először a humanizmus első hajtásával. 

Váradon tartózkodott ez idő tájt egy másik lengyel is, Lasocki 
Miklós (Mikolaj Lasocki). A krakkói dékán már akkor E urópa-szerte ismert 
és befolyásos személyiség volt. A felelősségteljes diplomáciai küldetések 
idején, Rómában, a bázeli zsinaton, az arrasi kongresszuson Lasocki ki
tűnő ismeretségekre tett szert, remek szónokként és ügyes tárgyalófélként 
vált ismertté. Ezzel az európai szabású humanistával t alálkozott mai 
feltevéseink szerint - Janus. Sőt mi több, ez a találkozó - ahogyan 
gyanítjuk - határozhatta meg a legközelebbi évekre sorsát, sőt ki tudja, 
talán egész pályafutását is. Ugyanis a jövendő költő ferrarai útja Guarino 

*Az alábbi tanulmány egy nagyobb munka rövidített formája. Teljes terjedelem
ben, lábjegyzetekkel ellátva a „Literatw·a staropolska i jej zwiii,zki europejskie" e. 
gyűjteményes kötetben fog megjelenni. 
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Veronese hírneves akadémiájába - minden valószínűség szerint - éppen 
Lasocki segítségével valósulhatott meg. Hiszen egészen biztosan tudjuk, 
hogy a lengyel diplomata levelezett Guarinóval, hogy kapcsolatban állt a 
mester legszűkebb környezetével, hogy rokonait és pártfogoltjait Ferrarába 
küldte tanulni, hogy bőkezűen jutalmazta az olasz professzort, készpénz
zel és a pápai kúriánál tanúsított támogatásával egyaránt. Lasocki tehát 
elláthatta Janust esetleg ajánlólevéllel, vagy talán még személyesen is 
Guarino oltalmába ajánlhatta. 

Akárhogy is történt, Janus 1447-ben Ferrarában találta magát. Az Esték 
fővárosában eltöltött közel hétéves tartózkodása alatt közeli kapcsolatban 
volt a külföldi deákokkal. Nem hiányozhattak ezek közül a lengyelek sem. 
Jogunk van tehát feltételezni, hogy Janus közelebbről megismerhette a 
Lasocki pártfogolta diákokat. Ezért tűnik helyesnek az a hipotézis, hogy 
némelyik ferrarai epigrammájában nyoma maradt ezeknek a kapcsolatok
nak. Itt azokra a m{í.veire gondolunk, melyeket ama bizonyos tolakodó 
Paulushoz intézett, aki hol rossz verseivel, hol pedig szükségtelen üdvözletei
vel és hajlongásaival gyötörte a költőt (Epigr. I. 66, 131). Mindenesetre 
ezek az északi sarkkör alól érkező lengyelek a Silva Panegyrica ad Guarinum 
Veronensem című alkot ásában valószínűleg a költő tényleges élményeinek 
megszemélyesítői. 

Janus Pannonius életének következő „lengyel" epizódjára egészen 1465-ig 
kell várnunk. Ezen év májusában - mint ismeretes - Janus Korvin Má
tyás követeként Rómába érkezett. 

Ott pedig többek között kieszközölte a pápa engedélyét az Academia 
Istropolitana megalapítására. Nem látva előre a Pozsonyi Egyetem rövid 
életét, rögtön megkezdte a megfelelő professzorok keresését. Az Örök Város
ban tartózkodott éppen - a Bolognában tartott előadássorozat után -
Ilkus Márton (Marcini Bylica z Olkusza). A kitűnő lengyel asztrológus 
és orvostudós mint Pietro Barbo bíboros - ekkor már II. Pál pápa -
volt asztrológusa, komoly befolyással és ismeretséggel rendelkezett, valamint 
jó hírnek örvendett Rómában. Nincs tehát abban semmi különös, hogy 
Pannonius választása éppen őrá esett. Így került a lengyel humanista 
Magyarországra, ahol közel harmincéves tartózkodás után ,--- fejezte 
be életét. Bizonyos jelek ·arra mutatnak, hogy Pannonius és Ilkus Márton 
kapcsolata nem szakadt meg a római találkozó után. A lengyel asztrológus 
kapcsolatban volt Vitéz János környezetével is. A költő viszont éppen a 
hatvanas évek derekán kezdett asztrológiával foglalkozni. Ilkus Márton 
többek között horoszkópokat és prognosztikumokat is készített. A jósla~ok 
iránt ,óriási volt az igény, melyet csak növeltek az aktuális események. Igy 
például az 1468-ban és az 1472-ben feltűnt üstökös két prognosztikum 
elkészítésére késztette a lengyel tudóst. Ki tudja, vajon - többek kö
zött nem az első jóslat ösztönözte-e Pannoniust a De inundatione című 
elégia megírására. Igaz, hogy az elégia közvetlen forrása a Magyarországot 
1468 őszén sújtó árvíz volt. A benne rejlő igen erős apokaliptikus han
gulat azonban talán az üstökös megjelenésének már előre megjósolt baljós 
következményeihez kapcsolódhatott. Ha az elégia és a prognosztikum 
között valóban létezik genetikus kapcsolat, akkor Ilkus Márton szerpét 
külön ki kell emelnünk. A De inundatione című költeményét ugyanis a 
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költő gondolati végrendeletének, hosszú alkotói életútja végpontjának 
szokták tartani. 

S végül az utolsó - ezúttal katasztrofális következményekkel járó -
„lengyel" epizód Pannonius életében. 1471-ben mint ismeretes, Janus 
Vitéz Jánossal együtt a Mátyás király elleni összeesküvés élére áll. A rebelli
sek a magyar trónra Kázmér (Kazimierz) lengyel királyfit szándékoztak 
ültetni. A fiatal, alig tizenhárom éves idegen trónra juttatása, tekintettel 
korára és származására, jelentős kiváltságokat és befolyást ígért a magyar 
főuraknak. Az összeesküvők reménye azonban szertefoszlott. A jól tájé
kozott történetíró, Jan Dlugosz az Annales Poloniae című hatalmas mun
kájában Janus Pannoniust teszi meg az összeesküvés legfőbb szerve
zőjének. Ő örökítette meg úgy J anust, mint aki a magyar főurak közül 
egyetlenként, az utolsó pillanatig hűséges maradt a lengyel trónkövetelő
höz. 

Janus magas árat fizetett politikai vereségéért. Személyes vereségét 
azonban költői munkásságának győzelmével váltotta meg. Már életében 
elismert és nagyra értékelt munkássága, az évek múltával - mint gazdag 
ékszer - értékében gyarapodott. A Janus halálát követő alig száz esztendő 
alatt hírének nem egy nyo·ma éppen Lengyelországba vezet. 

A Visztula partján otthonra talált Filippo Buonaccorsi Callimaco majd
nem egészen biztosan Budán tartózkodott 1483- 84-ben. Látogatásának 
egyik gyümölcse az A.dPetrum Garasdam Hungarum című költemény, amely
ből kiderül, hogy Buanoccorsi kezébe kerültek Garázda Péter versei. A ver
sek felkeltették az olasz humanista érdeklődését. És a forrásokat keresve 
Váradi Péter segítségével rábukkant Janus Pannonius költeményeinek 
gyűjteményére. Callimaco forrón dicsérte J anust, bár - nem kis túlzás
sal megjegyezte, hogy a tanítvány túlszárnyalta mesterét ... Buonac
corsi megállapításának történelmi jelentősége van. Nemcsak azért, mert 
ez Janus verseinek egyik legelső költői méltatása, hanem elsősorban azért, 
mert igen korán feltárta Janus költészetének élő hagyományait, felfedte, 
„iskoláját". Callimaco úttörő jellegű észrevételei biztosan nem maradtak 
Lengyelországban visszhang nélkül. Ki tudja egyébként, hogy vajon Buo
naccorsi az 1487-ben elpusztult gazdag kéziratgyűjtemény birtokosa -
nem hozta-e el Budáról Krakkóba Janus költeményeit. Ki tudja, hogy 
Pomponius Laetus akadémiájának tanítványa nem hallott-e még Rómában 
1465-ben Janusról, és nem találkozott-e vele személyesen. Közel hozhatta 
őket már akkor vagy esetleg valamivel később - a közös ellenfél: II. 
Pál pápa, aki ellen Janus gyilkos hangú, szatirikus epigrammaciklust írt. 
Buonaccorsinak pedig azért kellett Rómából menekülnie, mert részt vett 
a II. Pál pápa ellen szervezett összeesküvésben. 

A könyvnyomtatás feltalásának és a humanisták filológiai szenvedélyé
nek hatására megélénkült az érdeklődés Janus Pannonius iránt. Költemé
nyeinek első kiadását Brodarics István kísérelte meg először a XVI. század 
küszöbén, magánál Aldo Manuziónál. A sikertelen kísérlet után 1512-ben 
Béci;iben látott napvilágot műveinek első nyomtatott kötete, mely Paulus 
Crosnensis (Pawel z Krosna) krakkói professzor közbenjárására készült el. 

Paulus Crosnensis a Janus Pannonius-kötet kiadásának gondolatát mecé
násának, Perényi Gábornak köszönheti. Janus költeményei önálló kiadásai-
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nak hosszú sorát a Silva Panegyrica ad Guarinum Veronensem nyitotta meg. 
Nem tűnik alaptalannak az a feltevés, hogy Paulus Crosnensis tudatosan vá
lasztotta ki éppen ezt a művet. A krakkói professzor ugyanis egyrészt -
amint erről az eredeti költeményeiben elszórt utalások tanúskodnak - jól 
ismerte Janus költészetét. Másrészt pedig a Guarinót dicsőítő költemény 
különösen közel állhatott hozzá, a skolasztika krakkói ellenségéhez és 
az itáliai pedagógusok humanista doktrinájának hívéhez, aki ezenfelül 
meg volt győződve a költészet halhatatlan és örök értékéről, a legnagyobb 
tiszteletre méltó megszentelt költők küldetéséről. Paulus Crosnensis, a 
római írók kommentátora és Persius (nemsokára pedig Seneca) kiadója, 
a filológiai tökély iránti aggodalmában a megjelentetett szöveget - saját 
bevallása szerint - alapos revíziónak vetette alá. Paulus Crosnensis a pa
negyricust magyar mecénásához intézett dedikációval látta el, melyben 
többek között elidőzött Janus Pannonius alakjánál és művénél. 

A krakkói professzor vállalkozása úttörő jellegénél fogva, különös figyel
met érdemel. De elsősorban azt kell kiemelnünk, hogy Paulus Crosnensis 
kezdte meg - nemcsak kronológiai sorrendben, hanem genetikus érte
lemben is - Janus művei kiadásának és interpretációjának a hagyomá
nyát. Idézzük emlékezetünkbe, hogy Magyi Sebestyén, Paulus Crosnensis 
kedvenc tanítványa Bolognában újra nyomatta a Guarino-panegyricus 
bécsi kiadását. Emlékezzünk arra is, hogy ugyanez a szöveg jutott el 
Magyi kiadványának közvetítésével a Beatus Rhenanus által előkészí
tett bázeli kiadásba is. Végül ne feledkezzünk meg a Paulus Crosnensis 
bécsi munkatársa, Adrianus Wolphardus által megjelentetett háromrészes 
bolognai kiadásról sem. Külön említést érdemel Janus 1518-as .krakkói ki
adása. Ez volt Vietor egyik legelső krakkói nyomtatványa. Csábító lenne 
az a hipotézis, hogy a bécsi krakkói nyomdász ebben az esetben felhasz
nálta az 1517-ben elhunyt Paulus Crosnensis kézirathagyatékát. Akárhogy 
is történt, a ma már ritkaság számba menő, 43 epigrammát tartalmazó kis 
kötet hozzájárult Janus költészetének lengyelországi elterjedéséhez. 

Az első nyomokat arról, hogy Janus Pannonius munkásságát Lengyel
országban is ismerték, mindenekelőtt az újlatin költőknél kell keresnünk. 
Nehéz azonban megcáfolhatatlan megállapításokat tenni addig, míg meg 
nem történik az ókor utáni források alapos feltárása. Mindenesetre a 
lengyelországi újlatin költészet potenciálisan alkalmas talaj volt Janus 
hatásának a befogadására. 

Ezzel szemben a reformáció lengyelországi táborához kapcsolódó írások
ban kétségtelenül megtaláljuk a nyomait annak, hogy a tábor hívei merí
tettek Janus munkásságából. Stanislaw Orzechowski 1551-ben Bázelben 
kiadott egy kis művet De lege coelibatus contra Syricium oratio címmel. 
Ebben a cölibátus ellen szóló vitairatában a kitűnő közíró idézte Janus egyik, 
II. Pál pápát támadó epigrammáját (Epigr. I. 53). Orzechowski műve akko
riban bejárta egész Európát és két évszázaddal később még egy német 
kiadást is megért. Lehet, hogy J an Kochanowski éppen Orzechowskinál 
akadt erre az epigrammára. A kitűnő költő ugyanis epigrammagyűjte
ményébe bevette Janus művének lengyel változatát ( Fraszki I. 44). Ezt 
a verset tartják Kochanowski egyik legkorább.i olyan művének, amellyel a 
költő aktívan részt vett azokban a támadásokban, amelyek Aloisio Lippo-
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mani pápai követ és a lengyelországi katolikus reakció ellen folytak Sem 
Orzechowski, sem pedig Kochanowski nem hivatkozik név szerint J anusra . 
Ezzel szemben megtette ezt 1583-ban Marcin Czechowic. A lengyel unitá
riusok vezére a pápaság intézménye ellen indított heves támadásakor 
felelevenítette a nőpápa ügyét. És ezen a helyen, hogy támadásait vala
milyen tekintéllyel támogassa, Pannonius neve alatt egy harmincsoros 
lengyel művet idéz. A vers első része a tiarás asszonyról beszél, továbbá az 
újonnan megválasztott pápa nemét megállapítandó vizsgálatról és a kör
menet alatt gyermeket szülő nőpápáról. Tehát ebben az esetben a lengyel 
hitvitázó is Janus pápaellenes epigrammáihoz nyúlt vissza. A Czechowic 
által megörökítet t töredék világosan bizonyítja, hogy Janus művei a pa
rázsló vallási ellentétek idején közkézen forogtak Lengyelországban. Az 
aktív közvetítő ebben Dudith András lehetett. A volt pécsi püspök érdek
lődött elődjének költői hagyatéka iránt. Emellett még szoros kapcso
latban állt a lengyelországi protestáns táborral és magával Kochanows
kival is. 

Vajon Kochanowski egyedül csak Orzechowski vagy Dudith esetleges 
közvetítését vehette igénybe? Vajon nem ismerhette-e J anust közvet len 
olvasmányaiból? H iszen Janus és Kochanowski egyéniségüket tekintve 
nem állnak távol egymástól. Az első t eljes egészében, a második részben a 
latin nyelvre bízta költői mondanivalóját. Mindketten a tömör epigrammák 
mesterei voltak. Mindketten az elégiák és siratók műfaját alkalmazták. 
Mindketten az Iliaszon és Plutarkhosz szövegein próbálgat ták fordítói 
képességeiket. Mindkettőnek nagyratörő epikus - adottságaikhoz képest 
túlzott - ambíciói voltak, mint ahogy ezt költői alkotásaik bizonyít ják. 
Egyikük sem maradt közömbös Ovidius iránt. Végül mindketten hasonló 
módon vélekedtek saját művészetükről. Hittek költői missziójuk, külde
tésük jelentőségében és értékében. Tevékenységüket a Múzsák által eddig 
még meg nem látogatott területeken úttörőnek t artot ták. Nem titkolták 
a magányosság érzését, az őket körülvevő meg nem értést, az utódok és 
a jövendő kedvező ítéletének reményével vigasztalták magukat . É ppen 
ezeket a reflexiókat érinti az az epizód, mely alát ámaszt ja a feltevést, hogy 
Kochanowski ismerhette Janus költeményeinek valamelyik kötetét. 

Íme tehát Kochanowski hátrahagyott, M itza (=Múzsa) című költe
ménye. Az alkotás „Sobie s'piewam a Muzom" azaz „Magamnak énekelek 
és a Múzsáknak" szavakkal kezdődik. Janus pedig mint tudjuk az l n 
Vitum című epigrammáját „Musis et mihi cano" szavakkal fejezte be· 
(Epigr. I. 312). Ha mindkét költő ugyanabból a forrásból, vagy közkeletű 
humanista formulából merített volna, akkor itt csak analógiával lenne dol
gunk. Igaz, hogy csak analógiával, de olyannal, amely mélyre nyúl, mert a 
frazeológia hasonlóságát a gondolat i azonosság kíséri. Ha azonban K ocha
nowski valóban felhasználta Janus epigrammáját, akkor függőséggel állunk 
szemben. Ebben az esetben a lengyel költemény legalább 100 évvel korábbi 
költői elődöt nyerne. 

A lengyel Mitza kezdősorát az eddigi kutatások egyedül az ant ik forrá
sokhoz kapcsolták. Janus Pannoniuson keresztül pedig ezt a kezdősort 
nemcsak Ovidiusszal, hl:!-nem Petrarcával is kapcsolatba kellene hozni. Az 
itt jelzett jelenség azonban nemcsak szűk filológiai jeientőséggel bír. A len-
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gyel költőnél a „Magamnak énekelek és a Múzsáknak" szavakban tömören 
bennfoglaltatik az egész költemény gondolati tartalma. És a Muza című 
költemény Kochanowskinak „a saját művészi feladatairól, a saját eredmé
nyeiről alkotott véleményének kifejezője", „a költészet és a költő jogainak 
kiváltságainak reneszánsz manifesztuma". A „Magamnak énekelek és a 
Múzsáknak" szavak a lengyel irodalomban megszakítás nélkül egészen a 
romantika koráig szerepeltek, amikoris Mickiewicz tollából elnyerték a leg
magasabb szentesítést. A köznyelvben pedig egészen a mai napig élnek, 
gyakran közmondásként alkalmazva. Szinte kívánkozik ennek a hosszú
életű hagyománynak a kezdetére Pannonius neve ... 

A Pannonius személyének és hagyatékának Lengyelországgal és a len
gyelekkel való kapcsolatáról itt felvázolt kép még nem teljes. A cáfolhatat
lan tényeket és a feltevéseket ugyanis alapos szelekciónak kellett alávetni. 
És mennyi meglepetést tartogat még az elmúlt évszázadok gazdag anyaga ! 
Mindazonáltal ezen a területen már most erőteljesen kirajzolódik a közös 
lengyel-magyar múlt folytonossága, az első három humanista nemzedék
től kezdődően egészen az érett reneszánszig és a reformációig. Ezen a terü
leten is világosan tükröződnek az Itáliát az Alpokon túli Pannóniával és 
Szarmáciával összekötő szoros kapcsolatok. A humanista reneszánsz 
Európára oly gyümölcsöző háromirányú kapcsolatok felett Janus Panno
nius alakja tündöklik. 
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MEZEY LÁSZLÓ 

JANUS PANNONIUS XVI. SZÁZADI UTÓÉLETÉRŐL 

Bonfini IV. Decasának ama szép soraiban, melyeket „Joannes Poeta" 
végső idejének és emlékezetének sz.entel, ezt is 1!1ondj.a r?l~,: „eternumq~e 
sui desiderium non minus Pannome, quam ltahe reliqmt. 1 A nagyon is 
jól ismert klasszicizáló „elogium" -fordulat, mintha a Janus Pannonius 
utáni kívánkozás újra és újra, tehát amennyire emberileg lehetséges, örök
kön örökké megújulására utalna. Ez a „desiderium" lehetett volna az iro
dalmi valóságos életnek, olvasásnak, utánzásnak, inspirálásnak forrása és 
záloga. Hiszen a Pannonicus vates halála után néhány hónappal Pécsett 
jártában, Mátyás a szerencsétlen összeesküvő még földbe nem tett, beszur
kozott („picato scrinio") koporsója fölött.: '?indoluit ... tant~ viri c~1:~"2 
és ünnepélyesen eltemettette („honestiss1mas mox exeqmas edix1t ). 
Az összeesküvő püspök - aki Bonfini szerint vonakodó nagybátyját és 
érsekét is magával rántotta a balsorsba3 meghalt tehát, Pannónia költője 
élt vagy élhetett volna tovább. De meddig és hogyan~ 

Kardos Tibor a Janus-kultusz alapvető jellegzetességének mondja - és a 
teljes igazság szerint - , hogy olyan elementáris .erővel fedezik fel a magyar 
költőt, mint az olasz humanisták egy évszázaddal korábban az ókori író
kat.4 Ha ez így volt - és ez kétségtelen - , Kardos a pannóniai „vates" 
utáni „aeternum desiderium"-nak legreálisabb alapját adja elő. Vagy méltó 
valaki az antik auktorok mellé helyezésre, vagy nincs helye az igazi „litte
rae" birodalmában. És Janus e normának megfelelt. Ez nem csupán „lm
manista frázis" a kortársak és a következő generációk eruditusainak ajkán, 
hanem meggyőződés. Azonban e meggyőződés az irodalom történetét be
folyásoló, abban a hagyományt teremtő és éltető valósággá csak generációk 
következetes munkájával lehetett. S e munkának is megvoltak a lépcső
fokai. A kéziratos hagyományozás, mely a másolatok révén barátok, rokon 
érdeklődésűek körében teszi ismertté a művet és szerzőjét; a könyvnyom
tatás elsősorban már az eruditusok szélesebb köreihez juttatja el, és végül 

i Antonius de Bonifis: Rerum Ungaricarum Decades, ed. L. FÓGEL et B. IVÁNYI 
et L. JUHÁSZ in IV tomis. T. IV. - Pars I. Decades IV. et Dimid. V. - Bibliotheca 
Script. Med. Recentisque Aevor~. Saec. XV. B°;dapest 194!. 48. . . 

2 „sacerdotes clam eius corpus m sacellum 9umqueecc.les~e~se retulere idque p1-
cato scrinio diu reconditum habuere . . . Indolmt rex tanti vir1 casum, falsam eorum 
opinionem ac metum increpuit et, ne poeta insignis sepulcri honore fraudaretur, 
honestissimas mox exequias edixit-'.' Uo: . . . . . 

a „ ... novissimus tamen ad comurat10nem venerat ... nepot1s pot1ssrmum mst1-
gatione adactus ... " Bonfini, id. kiadás. 4 7. 

'KA:anos TIBOR: A magyarországi humanizmus története. Budapest 1955. 231. 
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az iskola mely a „humaniores litterae" általános rendszerébe, a közművelt
ségbe illeszti. Így - ilyen értelemben - lett azután irodalmi művelődést 
közízlést, stílust, kifejezési formát, sőt egy nemzet köztudatát fejlesztő'. 
gyarapító „auktorrá". Rövid és szerény mondanivalóm e témahatárokon 
belül marad. 

* 

. A ~éziratos hagyomány az egész janusi művet tekintve egészében 
ki~erJedtebb, egyes népszerűbbé lett alkotásait, így a panegyriseket, az 
epigrammákat. nézve, t,alá~ igen s?k kézi;atot magába foglaló lehetett. Ami 
elveszett - mmt az elegge nem sirathato .Annales - eredetileg is kevesebb 
másolatban lehetett meg. E tradíció tényleges, forrásszerű számbavétele 
azonban jórészt csak az említésekre támaszkodhatik. Ez utóbbiak tanúsága 
szerint a hagyományozás már Janus iskoláséveiben megindult. Erről 
tanúskodik Guarino mester fia, Battista Guarini Guarino.5 A XVI. sz. de
rekán pedig Johannes Sambucus hosszú ideig a Janus-kultusz ébrentartó
ja a Plutarkhosz-fordításról mondja, hogy Veronában maga is látta annak 
egy Guarinótól kijavított példányát („quod ipsum de libro a me viso et a 
Guarino emendato, testis oculatus confirmo").6 Janus-kézirat Firenzében 
is volt talán Vespasiano da Bisticci és Janus kapcsolata következtében, 
talán Janus római követjárása idejéből.7 Az .Annales egy kéziratát Sambucus 
Bécsben még látta,8 azután elveszett. A strassburgi Jakob Sturm nagy
bát!jának, Peter Schottnak birtokában volt az Epigrammák egy kézirata, 
anu Beatus Rhenanushoz jutott. 9 Ez a néhány példa csak érzékeltetni 
akarja a szöveghagyomány feltételezhető méreteit - külföldön.10 

Itthon a püspök költő székvárosa, Pécs őrizhette a talán legteljesebb 
Jai~ust. ~ára;di Péter. idéz egy Pécsre küldött levélben egy epigrammát, 
amit egyebkent nem ismerhettek, de - mint V. Kovács Sándor helyesen 
je9yzi m~g Pécsett ~smerhették. 11 A Janus-kéziratok hűséges őrzése és 
rnasoltatasa mellett mmtegy kezeskedik Bonfini megjegyzése a székes-

5 ~MK II~. 220 kia?ásh?z írt epigrammájában, ahol még ez is olvasható: „Qui 
pa~mu~ clans o~~as ~nrtu~1bus_ Istrum/ Doctrina ingenio, uiribus elloquio." f. 105 . . 

. Iam Pannonn Ep1scop1 Qumqueeccles. . . . omina. Opera Ioannis Sambuci ... 
V1ennea 1569. (RMK III. 585) az előszóban. 

7 Vespasiano da Bisticci: Vite di uomini illustri del secolo XV. Milano 1951. 173- 78. 
8 „ ... utinam quidem annales eius aliquando conspecti et lecti prodeant car

ceresque perfringant ... " - úgy vélem, azt akarja tudtul adni, hogy Sambucus 
egyrészt látta és olvasta az Annalest, másrészt, amikor ezt leírta, kiadásra várva még 
megvolt valahol. 

9 Beatus Rhena~us i;i. báze.li 1518-i. ki~~~s előszavábi;i.i;i: „Ianicorum epigrammatum 
exe~nplar. A~uncul1 tm Petri Schott1 mn mcomparab1hs manu scriptum ad me tam 
ainwe n11seris." 

10 Teljesebb képet nyerhetünk majd a szöveghagyomány jelenlegi állásáról a 
meglevő külföldi példányok alapján. 

11 V. Kovfi.cs SÁNDOR: Magyar humanisták levelei XV-XVI. század. Budapest 
1971. .~86. Ugy idézi (Janus mondását), mintha a pécsi püspökség familiárisa számára 
egy kozhely lenne. Lehetséges, hogy a Vára<li által összegyűjtött Janus Pannonius
epigr=ák elveszett kötetéből vette. 
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káptalan szeretetéről püspöke iránt: „Quam sacro basilice sue collegio 
charus hic fuerit ... " 12 A székváros után Buda Regia jöhet számba,. Két 
példányról biztosan tudunk. Az egyik az a díszes Korvin-kódex volt, meiy
be Janus költői hagyatékát Mátyás Váradi Péterrel, a kalocsa-bácsi érsek
kel egybegyűjtette. 13 A másik a kancellárián vagy annak levéltárában („in 
Chartophylatio" mondja Paulus Crosnensis Perényi Péternek).14 Ebből a 
példányból küldhetett az epigrammákból és az elégiákból valamit Bekény 
Benedeknek Werbőczy István a bécsi 1514. évi kiadáshoz.15 

Ez a hagyományozásnak mintegy hivatalos ága lenne. A másik a rokon
ság és barátság, a harmadik a kultusz által elindított vonal. 

A kortársak és iskolatársak, mint Magyar Simon, aki Váradra vitte el a 
még tanuló fiatal kanonok verseit; 16 a lengyel Ilkus Márton az Academia 
Istropolitanaba vihette be az egykori veronai diáktársat.17 Mindenekelőtt 
azonban Vitéz János a váradi, esztergomi másolatok kezdeményezője. 
A rokon Garázda Péter, a várbeli Szt. István vértanú társaskáptalan pré
postja18 és föesperes-kanonok szintén az esztergomi hagyománycsoportot 
gazdagította, mint Keszthölczi Mihály, a főszékesegyház lectora, az érseki 
iskola vezetője és kanonok.19 De ő már inkább a kultusz vonalára helyezhető; 
Báthori Miklós, a platonista váci püspök szintén Janus barátja.20 Vácott 
őrzött Janus-kódexet ismerhetett Szellei Ferenc váci kanonok, aki a Wer
bőczy-Bekény-féle 1514-i kiadást epigrammával látta el.21 Váradi Péter, 
a kalocsai és bácsi érsek, epigrammáit összegyűjtötte a szomszédos pöspök
nek és barátnak, de „hányattatása idején" (az újabb Mátyás-elleni össze
esküvésben) ez a kézirat elveszett. Ezért kért másolatot Keszthölczy Mihály 
esztergomi lectortól22 Thuz Ostváth, az utolsó menedékhelyet nyújtó zág
rábi püspök és székhelye bizonyosan birtokában volt a Medvevárban el
hunyt költő másolatainak. Veszprémben kétségkívül volt Janus-kódex. 
Bizonyság erre maga Janus, aki Vetési Lászlóhoz, az egyik legképzettebb 
magyar humanistához, Albert püspök unokaöccséhez és kanonokához írt 
költői levelében mondja: „Tu scribis Graio scribis sermone latino / At tibi 
nos contra barbara dicta damus ... "23 Ez több, mint . szerénység, még 

12 Bonfini, id. kiadás. 48. 
lav. KovÁcs S.: i. m. 377. 
14 „in Chartophylatio situ et puluere obducta ueluti carcere quodam clauduntur ... " 

RMK III. 177. 
15 V. KovÁcs S.: i. m. 463. 
16 Kosztolányi György Vitéz Jánoshoz (1453. dec. 3.). V. KovÁcs S.: i. m. 413. 
17 LESLIE S. DOMONKOS: The polish astronomer Martinus Bylica de Ilkusz in Hun-

gary. The Polish Review 1968. 71-79. 
18 V .. KovÁcs SÁNDOR: Garázda Péter. ItK 1957. 48-62. 
19 V. KovÁcs S.: Magyar humanisták levelei 377. 
20 V. KovÁcs S.: i. m. 291. 1. j. 
21 RMK III. 188. (Bécs 1514.) 
22 V. KOVÁCS S.: i. m. 377-78. 
2a Iani Pannonii Quinqueecclesiensis episcopi Sylua Panegyrica ad Guarinum Vero

nensem praeceptorem suum et eiusdem epigrammata nunquam autem antehac 
typis excusa. Basel 1518. A függelékben: Janus Pannonius ad Ladislaum Vetesiun1, 
Három disztichon a levél végén, idézett az első. 101. számozatlan lap (RMK III. 
220). 
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akkor is, ha elmondhatja magáról: „Nunc Marti miles, non Phoebo servio 
vates .. " 24 

A kultusz - legalább felderíthető vonala - ismét a kancellária és az 
ország bíráinak környezetébe vezet: „Werbőczyhez, aki 1514-ben a. 
bécsi kiadás évében királyi személynök és Bekény Benedekhez, aki bécsi 
diákból hamarosan nádori ítélőmester lesz,25 Szathmári György Janus
t isztelete pécsi és udvari kéziratosságból 'táplálkozott. Ugyanígy Magyi 
Sebestyéné26 és Brodarics Istváné, aki legalábbis pécsi nagypréposti java
dalma révén a Janus-kultusz tűzhelyéhez igen közel került.27 Ha előbb nem, 
Megyericsei János - a Vitéz-rokonság tagja - révén eljutottak a pannóniai 
költő művei Erdélybe is.28 Várdai Ferenc püspök idejében - 1524-ben halt 
meg - mindenestre a Janus-hagyaték nagy része megvolt Gyulafehér
várott, az epigrammakötete, az elégiák és a beszédek, vegyes költemények, 
Plutarkhosz-fordítás. Ezt Adrianus Wolphardustól tudjuk, a lelkes enyedí 
szásztól, akit amaz „aeternum desiderium" oly tevékeny és - mint látni 
fogjuk - előrelátó munkásságra ösztönzött. Wolphardus az erdélyi káptalan 
t agja és a székesegyház prépostja volt.29 

János pécsi püspök költői hagyatékát tehát hazájában, Budán a királyi 
_ udvar és az országos hivak.lok chartophylatiuma, az egykori székváros 

Pécs pedig a legfőképpen, azután rokonság, barátság, humanista össze
t artozás révén érdekelt püspöki székhelyek: Esztergom, Bács, Zágráb, 
Veszprém, Várad, Vác, Erdély (Gyulafehérvár) őrizték. Péccsel együtt az 
akkori nagyobb 12 székhely közül 8, de sok okunk nincs, hogy a hagyomány
őrzésből a másik négyet - Eger, Győr, Nyitra, Csanád - (Szerém és 
Boszna jelentéktelenek voltak) kizárjuk. Nem arra gondolok - természete
sen - , hogy a kéziratos hagyományozás csak az említett helyekhez lenn6 
köthető gazdagabb forrásanyag megléte esetén. De még ez esetben is ki
emelkednének mint az egész tradíció reprezentánsai. A végső -szót majd a. 
krit ika.i kiadás mondja ki. 

* 

Ilyen széles körön belül felbukkanó nyomokon követhető a kéziratokban 
továbbélő Janus útja addig, amíg örökségét ideje volt - a kor kifejezésé
vel - „typis mandare", nyomtatott betűkre bízni. Az első kísérlet még 
1506-ra megy vissza, amikor Brodarics István püspöke - Szathmári György 
- megbízásából Itáliában jártában Aldus Manutiusszal tárgyal Janus 
műveinek kiadásáról.30 A próbálkozás eredménytelen maradt, mert mint 

24 Uo. teljesen: „Nunc Marti Miles non Phoebo seruio uates / Obstrepet et molli 
buccina rauca lyrae." 

25 KARDOS T.: i. m. 235-238; V. KovÁcs S.: i. m. 461. 
26 KARDOS T.: A renaissance Magyarországon. Budapest 1961. 660-61; V. KovÁcs 

S.: i. m. 458-60. 
27 SÖRÖS PONGRÁC: Jerosini Brodarics István (1471- 1539). Budapest 1907. 55-57; 

V. KovÁcs S.: i. m. 554. 
2sv. KovÁcs S.: i. m. 27. 
29 KARDOS T.: i. m. 230; V. KovÁcs S.: i. m. 27. 
30 V. KOVÁCS S.: i. m. 558. 
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Kardos helyesen jegyzi meg: Aldus Manutius nem látott. benne annyi lehető
séget, mint egy klasszikus ókori szerző kiadásában. 31 Kiadói rövidlátás -
mondhatnánk , de sok és tekintélyes humanista sem vélekedett volna 
erről másként. Az első nyomtatási kísérlet t ehát Pécsről indul ki. Sikertelen
ségén sajnálkozhatunk, hiszen ekkor és innét még a teljes janusi életmű 
kerülhetett volna sajtó alá. A tizenkét megvalósult XVI. századi kiadás 
mint Kardos Tibor mondja csak részkiadás volt.32 Kiadták amit talál-
tak, vagy „amit még találtak" - írja Sambucus.33 

A tényleg megvalósult kiadások sorát Paulus Crosnensis Ruthenus Perényi 
Gábornak dedikált, tehát nyilván az ő költségén Bécsben 1512-ben megjelent 
Guarino-panegyricus (RMK III. 177) nyitja meg. A kiadásban közreműködött 
Adrianus Wolphardus is. Ennek a kiadásnak alapja a Chartophylatium 
példánya. Ez a „leghumanistább" janusi alkotás. Egy kései, de igen ille
tékes Janus-ismerő, 1934-ben újra közreadva azt, lelkesen „carminum eius 
candidissimus, elegantissimus, pulcherrimus ... "-ként ünnepli. 34 A XVI. 
század igazat ad neki. 1513-ban Bolognában Magyi Sebestyén újra 
kiadja (RMK III. 182). A következő évben Werbőczy pártfogása alatt 
mikófalvi Bekény Benedek adja ki Bécsren az Elegiarum aureum opu
sculumot (RMK III. 188). AGuarino-panegyricus 1518-ban Bázelben jelenik 
meg, immár harmadszor és az Epigrammata niinqiimn antehac typis excusa 
(RJYIK III. 220). Ugyanazon évben az Epigrammata, antea non impressa 
Krakkóban jelenik meg (RMK III. 221). 1522-ben a még ki nem adott 
Marcellus-panegyricus Bolognában megjelent. Ugyanabban az évben Janus 
görög fordításai is megjelennek ugyanot t (RMK III. 250 és 251). Gondozó
juk, Adrianus W olphardus mindkét könyvet püspökének, Várdai Ferenc
nek ajánlja. Bizonyosan nekik köszönhető az Eleyiáknak ajánlás nélkül 
megjelent következő kiadása (RMK III. 256). Velencében egyszerre jele
nik meg az Opera multo nunc demum qiiam unquam antea et auctiora et emen
datiora, in lucem edita (RMK III. 426). A magyar késő humanizmus leg
nagyobb alakja Sambucust foglalkoztatja még legtöbbet a gyengülő 
„aeternum desiderium"35-mal. Bécsben 1567-ben a Reges Ungariaehez 
adja még Janus Pannonius Eranemoszát, „nunc repertus", akkor került elő 
(RMK III. 557). Végezetül: „Quae reperiri adhuc potuerunt, omnia" meg
jelent Bécsben 1569-ben (RMK III. 585). Sambucus amit talált, össze
gyűjtötte és kiadta. Georgius Bona szebeni szász írja az Epigrammákat 
Padovában 1559-ben (RMK III. 468) kiadó Sambucusról: „Eximii voluit 
prodere vatis opus./ Eruit e tenebris passim quae fata perirent. / Magna. 
breui illius Bibliotheca dabit." A remény annyiban teljesült, amennyire 
a bécsi 1567-i kiadás mutatja. A teljes Janust a hagyományozás addig el
jutott darabjaiban így látta a magyarországi humanizmus végkifejlete. 

31 KARDOS T.: i. m. 231. 
32 Uo. 
33 A bécsi 1569. évi kiadás címében: „quae uspiam reperiri adhuc potuerunt, omnia." 

RMK III. 585. 
34 Janus Pannonius: Panegyricus in Guarinum Veronensem, ed. LAD. JUHÁSZ 

Bp. 1934. 
35 VARJAS BÉLA: Tudós humanista irodalom. A magyar irodalom története, I. 

(Szerk. Klaniczay Tibor.) Budapest 1964. 292. 
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A kéziratos és nyomtatott hagyományozás alakiilását az ismertetett jelek
ből tehát úgy ítélhetjük meg, hogy a kéziratosság végig, a kezdődő nyom
tatott kiadások pedig kiemelkedőbb próbálkozásaikban (A. \Volphardus) 
a kancelláriai és főpapi Janus-kultuszhoz kapcsolhatók. Amikor ez a nemcsak 
művelődési, hanem anyagi bázis Moháccsal megszűnik, évtizedekre megszűnik 
Janus nyomtatásban való korszerű továbbhagyományozása. Az érdeklődés az 
antik íróknál nem kisebb vates iránt Sambucusnál éled fel. De ő már szelek
tál - ha igaz „selegi de multis pauca et de bonis meliora". Azonban 
nyíltan megmondja -rá -r'bafo-ra "a/, avé"Jo-ra consilium edendi meum 
repudiassent".36 Kérdés marad azonban, volt-e akkor már az 1567-i bécsi 
kiadásba felvett Janus-műveknél tohh ismert, legalább Sambucus birtoká
ban. Akármint fogadható el Sambucus nyilatkozata, az ő kiadás~ban a vége 
felé járó magyarországi huma1üzmus tekintett vissza legnagyobb alakjára. 

* 

Sambucus megtalálta a szavakat annak a megfogalmazására, hol hát a 
helye J anusnak a „renasceni ia litterarum" összképében. Így ő is választ 
ad Aldusnak, a Janust kiadni vnnakodó tudós nyomdásznak: „antiquis 
vatibus comparandus recentioribus certe anteponendus"; másutt: az „omni 
antiquitate comparandus praesul". 37 Janus tehát felér az egész antikvitással. 
Annak minden műfaját műveiben oly magas szinten megvalósítva találjuk 
meg - mondta már jóval korábban Magyi Sebestyén - mint a legjelesebb 
antik auktoroknál. A „gesta ducum" _példája, Vergilius, az elégiák költője, 
Tibullus, az epigrammaíró Catullus. Amde „in uno Jano quicquid Vergilio, 
Ovidio, Catullo caeterisque eruditionis ac leporis inest collocaverit". Az 
egy Janusban megtalálható egyszerre mindaz, ami Vergilius, Ovidius, Catul
lus.3s Lelkes, költőket magasztaló közhelyként hangzik, de egy irodalmi köz
véleményt kell mégis mögötte sejtenünk, különösen, ha nem magyar hu
manista lelkesedik e pannón költőért . Beatus Rhenanus és az Erasmushoz 
legközelebb álló kör véleménye hangzik így: „Sic huius [Jani] me lectio 
totum rapuit, ut si cuius ueteris alias unquam."39 A fő erasmista már nem
csak az antik költők méltó társát látja Janusban, hanem Erasmus mellé 
helyezi, bennük látja a korszerű irodalmi alkotás képviselőit, az új művelt
séget formáló erőt: „mihi persuasum habeam huius temporis dicendi mo
dum non minus nostro saeculo quantum ad eruditionem conferre quam 
vel Tullij vel Quintiliani."40 Hiszen Róma világa nincs többé: „extincta 
sunt omnia, iudiciorum ritus, agendi formulae, dictandi orandique consue-

36 Padovai 1559. évi kiadás (RMK III. 468) f. A3. 
37 Uo. f . A3': „Qui enim optimos quosquo discendo, ac imitando tibi proponere ... 

huius etiam cum omni antiquitate comparandi praesulis ad reliquas tuas cogitationes, 
monumenta, totumque tuendum suscipies .. . " 

38 Sambucus idé:ú Beatus Rhenanust: „quae nobis in uno Iano quicquid Vergilio, 
Ovidio, Catullo: caeterisque eruditionis ac leporis inest collocaverit." RMK III. 585, 
előszó. 

a9 Jacobus Sturmiushoz írt leveleiben. (Basel 1518. júl. 15.) RMK III. 418. 
40 Uo. 
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tudo". Ezért kell nemcsak Vergiliust és Cicerót olvasni, hanem Erasmust 
és J anust is. 

Janus minden klasszikus auktor irodalmi erényeit adja: a miíveltségét 
és elegáns szólását (eruditio ac lepor) tudja példaként állítani. Követésre 
méltó mintakép. Így tartja ezt Sambucus is a padovai kiadás előszavában. 
Utánzandó példaképnek állítja Janust, kit természete, műveltsége és tehet
sége miatt Vergiliusnál és Ovidiusnál nem kevésbé, a legtudósabbak is tisz
telnek és utánoznak („quod ea fuerit siue natura, siue eruditio et facultas 
hominis ut non minus quam Maronem ipsum et Ovidium, doctissimi quique 
hodie colant atque adeo imitentur").41 • 

Az imitatio, a µLµTJau; nem önállótlanság, hanem a rendszeres irodalmi 
iskolázás eszköze, mar az ókor óta. Hogy Janus irodalmi utánzás tárgya 
lehet, azt jelenti, hogy annyit lehet tőle tanulni a költői vagy szónoki szólás 
tekintetében, mint az ókor irodalmi nagyjaitól. Az utánzásra méltó aukto
rok azonban az iskolákban ismerhetők meg. Ott tanulható meg, mit és 
miért lehet utánozni~ Ha Janus irodalmi példa lesz, leutánzását az iskolá
ban tanítani és tanulni lehet. Kardos Tibor ismét joggal mondja őt 
iskolai auktornak.42 Már az 1514. évi bécsi kiadás, Werbőczy és Bekény 
Benedek közös igyekezete nyomán a címlapon ígéri, hogy az Elegiákat 
hamarosan más költemények kinyomtatása követi („Carmina in manus 
studiosorum propedie uentura sperantur"). Több volt az ígéretnél Adrianus 
Wolphardus szava püspökéhez, Várdai Ferenchez. A Marcellus-panegyriciis 
bolognai kiadásában egy egész Janus-kiadási programot ad elő. Szándéká
ban áll kiadni természetesen Várdai támogatásával az epigrammákat, 
az elégiákat, beszédeket, vegyes költeményeket és a Plutarkhosz- (meg 
Démoszthenész-) fordításokat.43 A legutóbb említett még ugyanazon évben 
megjelent Bolognában, az elégiák kötete a következő évben ugyanott. A 
tervezett többi kötet, „kiigazítva a tanulóifjúság számára" ,44 már nem 
jelent meg. Egy év múlva elhunyt a fiatal erdélyi püspök is. Két év 
múlva jött Mohács. A veszedelem hírére menekülő pécsi káptalant 
Báthory István emberei fosztották ki,45 s a reneszánsz kori Pécs büszkeségé
nek „minden munkái" talán egy mecseki völgyszoros sarában málltak szét 
1526 őszén. Mohács több volt egyszerű csatavesztésnél. 

Vesztes volt az a „tanulóifjúság" is, melynek Wolphardus néhány évvel 
előbb még a teljes Janus kiadását ígérte. Remélve, hogy sok pannónt lelke
sítenek majd föl e költő erényei és híre. A pannón ifjúság másként let t „a 
haza dísze és oltalma". A „legjobb mestereket" akarta még a Mohácsnál 
elesett püspök kanonokja az iskolások kezébe adni. Elsősorban J anust. 
Nem szabad elfelejteni, hogy ez az erasmista felsőbb papi réteg, mely jól 
ismerte a bázeli Janus-kiadásból B eatus Rhenanus álláspontját: a „huius 
temporis dicendi modus" legjobb mesterei Erasmus és Janus. Janus pedig 

41 Sambucus, Padua 1559. f. A3. 
42 Adrianus Wolphardusszal kapcsolatban mondja. Az első eset, hogy Janus mint 

iskolai a$or szerepel, mint stílus és irodalom példája. KARn os T.: i. m. 239. 
43V. KovÁcs S.: i. m. 489. 
44Uo. 
45 Brodarics elbeszélése az esetről: JosEPHUS KOLLER: Hist oria episcopatus Quin

queeccles. V. Posonii et Pestini 1801. 155-. 
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magában egyesíti mindazt, ami Vergiliustól, Tíbullustól, Catullustól meg
tanulható. Az iskolák auktorává lett Janust utánzó új pannón költőnemzedék 
látomása támadt fel Mohács előestéjén a ,,nagy temető'' felé tartó humanisták 
előtt. Ők még hitték, hogy így lehet gyarapítani a haza és a költő dicsőségét. 

És ne higgyük, hogy ez csak ábránd volt, humanista széplelkek álmodozása. 
Janus bevonulása az iskola auktorai közé már akkor évek óta megvalósuló 
terv, sőt lassan kialakuló gyakorlat. Erre bizonyítéknak - remélhetőleg 
majd egyebek között - a legelső Janus-kiadás Paulus Crosnensis Perényi 
Gábornak ajánlott Guarino-panegyricus-kötetének Széchényi könyvtári 
példánya.46 A kötetet Jankovich Miklós 1814-ben vette Bécsben. A pos
sessor bejegyzése a XVI-XVII. század fordulójáról: ,,Sum ex libris bar
tholomej Sküllj." De hogy ki volt első tulajdonosa, nem tudjuk. Pedig en
nek a keze hagyta azt a sok nyomot, ami Janus iskolai használatára 
bizonyítékul szolgál. 

A középkori és humanista auktorolvasásnak velejárói voltak:47 1. A 
helyes lexikális értelmezés, minek ellenőrzésére szolgált a szokatlan szavak 
szinonimáinak, valamint az allegorikus kifejezéseknek a feloldása. 2.A tárgyi, 
történeti vagy mitológiai további értelmezés. Ehhez jött azután még ter
mészetesen a verstani vagy szónoklattani elemzés. A lexikális értelmezés 
interlineáris, a tárgyi magyarázat marginális glossza formáját nyerte.48 

Ha most a Guarino-panegyricus 1512-i kiadásának említett példányát 
nézzük, a Praefatio első lapja a következő tanulságokkal szolgál (1. kép): 

1- 2. sor: Phylliridae monitis cum profecisset Achilles 
Edoctus pariter gramina, tela, chelim 

interlineáris glossza: gramina = medicina; tela = ars 
militaris; 
chelirrt = musicam 

3. sor: Non labyrinthaeos relegentem Thesea flexus 
flexus = gressus 

6. sor: Nec matris fertur concinuisse thoros 
concinuisse = cantasse 

11. sor: Iuncti Gryphes equis lepores uenere molossis 
molossis = canibus nobilissimis 

15. sor: Non Tigrim ceruus tremuit non dama leonem 
Tigrim = ferocissimam 

18. sor: Nuper ad Herculeos sylua recisa rogm; 
rogos = ignes 

19. sor: Nudus Athos mutila Lemnon non attigit umbra 
Athos = mons;· Lemnon = insula 

23. sor: Carmen erat pueri Cythara quai'ltum ille ualeret 
carmen = cantilena; pueri = achillis; ille = chiron (a. 

46 RMK III. 177. 
47 CHARLES HOMER HAsKINS: The Renaissance of the twelfth Century. Cambridge 

1927. 113-15 és 199-207; BALASSA BRUNÓ: A latin tanítás története. Budapest 
1930. 306-13. 

48 HASKINS: L Ill. i. h. 
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24. sor: 

25. sor: 

26. sor: 

27. sor: 

28. sor: 

quantum fölött is) marginális glossza a chiron szóhoz: laus 
chironis 

a multiplici sententia pacis et tranquilitatis amore, paterno 
genere, criminum abstinentia, nobilitate discipuli quem do
cuit, postremo ab hospitalitate erga deos, quod [illos] suo 
hospitio suscipere consueuerat, etcetera. 
Quam bene Poeonia pelleret arte malum 

Poeonia = medicina 
marginális glossza a Poeonia szóhoz: Poeon medicorum 

veterum nobilissimus apud homerum 5°, et apud plinium 
capite 4 °, littera xx 5 ° a quo poenia herba dicta et ab eo 
reperta 
Nosset ut iratos dictis lenire bimembres 

ut = similiter; lenire = placare; bimembres = ·centhauros 
marginális glossza a centhauri-hoz: Centhauri monstra in 

tessalia · erant ex humana et equina forma constituta hinc 
bimembres dicti; plato, diodorus et ouidius xij metamorpho
seos [h.: - orum] 
Impia tranquilla praelia pace domans 

domans = mitigans 
Te non Ixion fallaci nube creauit 

Ixion = gigas, creauit = generauit 
Saturnus fratrem sed dedit ipse Ioui 

sed dedit = [i.] in lucem 
marginális glossza a Saturnus szóhoz: Saturnus in formam 

equi versus cum phyllirida nimpha concubuit ex qua chiro
nem genuit hinc et phillirides dictus est, diodorus et ouidius 
5° fastorum fabulam copiose scribit diodorus et ouidius 5° 
fastorum etc. 

Janus Pannoniust a kéziratos és nyomtatott hagyományozás eljuttatta 
addig a pontig, ahol továbbélése már biztosítottnak tűnhetett: az iskolai 
auktor rangjára. De éppen csak eljutott idáig. A teljes iskolai recepció 
legalább egy generációt jelentett volna. És éppen harminc év telik el a 
bolognai kiadások után, amikor 1553-ban Velencében Janus ismét meg
jelenik. Már nem az iskolások számára. Ez alatt a harminc év alat t nagy 
változásokon ment át az európai iskola. Erasmus meghalt, és távozásával 
halványodott el a nem szolgai módon utánzó, nem kölcsönzött stílusfogások
kal (non mutuato stylo) élő újlat in elegancia eszménye is. 49 És mert Beatus 
Rhenanus ilyen eszmény megvalósítását látta benne, el kellett mennie 
Janusnak is. 

Sambucus kísérleteinek éveiben állítja helyre már Nagyszombatban 
Esztergomból menekült iskoláját az érsek, Oláh Miklós, Erasmus barátja. 
Az iskola rendjét jól ismerjük. A latin auktorok, kiket itt olvastak, száma 
nem csekély: Vergilius, Horatius, Ovidius (a sikamlós művek kivetelével), 

49 Erasmus B. Rhenanushoz, ed. ALLEN; a „Ciceronianus" Róma, ami hajdan 
volt: FINÁNCZY ERNŐ: A renaissancekori nevelés története. Budapest 1919. 203. 
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Terentius, Cicero, Quintilianus, Livius, Sallustius, Caesar.50 A felsorolásból 
hiányzik Janus, hiányzik Erasmus is. Lehet, hogy az erasmista érseket még 
a régi iskola hagyományai kötötték. De akkor miért vezette be a latin 
mellett a görög és a héber nyelv oktatását is, azaz: az erasmusi „collegium 
trilingue"-t. És ha ebben erasmista volt, mért nem ragaszkodott a ciceroni
anus elveihez és miért. nem magyaráztatta iskolájában Johannes poétát, 
a „novus dicendi modus" mesterét? 

Oláh Miklós érseksége idején az ország már hitbelileg is megoszlott. A pro
testáns iskolázás nagyjából a melanchthoni inspirálású szász Schulordnung 
(1580) után igazodott, mint ez a besztercebányai evangélikus városi iskola 
rendjéből kitűnik. Ci.cero művei közül a De officiis, De senectute, De amicitia, 
Tusculanae disputationes, Vergiliustól az Aeneis és a Georgicon, Horatiustól 
pedig a Carmina az auktoranyag. 51 Kisebb, mint Oláh iskolájában. Hol lett 
volna hely itt J anusnak? 

Még rosszabb a helyzet a jezsuita Ratio Studiorum szerint átalakított 
nagyszombati iskolában Oláh után. Két auktor van: Cicero (De officiis, 
Pro lege Manilia, Pro Archia poeta, Pro Marcella, Philippica, De oratore) 
és Vergilius (az Aeneis IV. éneke és néhány ecloga kivételével).52 

A pannón ifjúság pedig akár jezsuita gimnáziumban, akár protestáns 
kollégiumban tanult, vagy keveset, vagy semmit sem hallott a pannóniai 
költőről, akit Mohács nemzedéke még mesterévé akart tenni. 

Janus úgy nem élhetett tovább, ahogyan a Jagelló-kori Janus-filológia, 
amint nevezni szeretjük, továbbélését megtervezte: az iskolán keresztül és 
e deákos nemzet közműveltségének részeként. Irodalomtörténeti sorsa ezzel 
pecsételődött meg évszázadokra. Irodalmi tudatot, alkotást már az iskolás
kortól befolyásoló auktor nem lett belőle. Ilyen értelemben nem is élt to
vább. Továbbélését nem az iskola, hanem a könyvtár biztosította. S ez a hű
séges Sambucus érdeme. Kiadások körül szorgoskodó gondoskodásával el
érte, hogy ha nem is sokan, de tudtak a költőről, egy kevéssé olvasták is. 
De hogy szélesebb körben váljék ismertté, azt nem sikerült elérnie. Csak 
a késő utókor fedezte fel magának a költőt, hogy olvassa és tisztelje. 

50 [FRAKNÓI] FRANJrL VILMOS: Adalékok a hazai és külföldi iskolázás történetéhez 
a XV. és XVI. században. Századok 1875. 667-77. 

51 Uo. 
52 FINÁCZY: i. m. 259. 
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IOANNIS EPISCOPI Q_VINQ_VE ECCLB 
SIARVM PANEGYRIGVS PRAECE„ 

PTORI GVARINO VERONEN1 
SI.PRAEFATIO; . . . 

Phyllirida: monitiscum E"ofucilS,et Achill~s::;-.. 
Edodas parit~r g:a'in10:iµG,a,~lim~' 

Non labyrintha:os rclcgcritcm Thcfca flcxo.s í 
. Anrc ncc Alcida: ~~ílra pctcmpta manil, 

Ncc fa:uum a:balío tif<i>Ilratum Bcbryca cá'fiu1 r ..... ....g., r:. 
Nccmatrisfertut concmuitsc thoros. 

Semifcri laudcs Q prrelufifse magiílrit 
_Illa fuittcncra; prima Camrena lyrre, 

Víxdum fila leui tcntarat tínnula plc&-oi 
'Afpiccres placidas .accclcrarc fcr.is, -t, ~/ 

Iundi Gryphcs equis,lcporcs ucnere molofsis / 
Co11t~it 1ffipitri bbndacolumba latos. 

· Non Tigrirtlccrims trcmuit,non damaleoncm,. 
· Sed1t & hirfutis agna ptöpinqua lupis, 
Mobilis a:ta:o dc·uertict fylua cucurrit, . 
Nup~,Hctculeos§;!ua rccifa rÖgós1 . 

Nudus Athos mutila L'tinnon nonattigit ümbw 
. Rcpfit ad auditos pindus,& of sa mOdos. 
Conílítit Eurotas,& non nebulofus Anaurus / 

. ' 

v 

• .Pcencum fupra ncc Titare[us iit.· ~...,,.1 · · :- . ,,. .,,. .-:~,.--- • 
1 "'\/ ..,(~C( rtr""" • . ~ ~ „~n 
[l ~cncratpucn~~raquantum1l c:~lcrtt, ~-r~ 
,j~ ~ Qu~m bcnc JZg;_Q.Q~.P~!!~ret ari:c malum• ~ -YJ';' 4!:f f/;;C · 
~ ~1-~o~~~!fatosw~idisltn~e]i~~ ·· ~f)';.~2:-'' _ , 
r ~f:~~~- Imp1~-qü1lla·pt~lia.p~tns;1 !f<riJ!J!;!J ~i 
· ~~ Te11onlxion~Jh.CJ.@bc·c~~1t: / ' {~ v ~' _,... 

\~ 1,, ,___.. · Satumus.~atrem.fcd d;aic .iefe lo~. .cl~~~ {:1"Y 
""'~ ,.. ~ :-- - „;,.~3C~~ ( 1:v"' :ttr . _. ~ o.1 ~ _ Jr.,... ..- I -~ :. . .--. ~,~ ~ ~ ,_, ~ ~ . r„ , .. ,„~<-!!'\,.~~. ~-""""~ ~---w•·,-. •-' 

,"t;'~1 • ~1r:? ~!/ ) .,...., yu..: ~ '"l'i".f """'t. ',,;/ 
'.!; ~'I( ----;rf(f1"(J-

1. Iskolai jegyzetek a Guarino-panegyricus l 512. évi kiadásának 1. lapján 
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KOMOR ILONA 

JANUS PANNONIUS ALAKJA AZ EURÓPAI HUMANIZMUS 
EMLÉKEZETÉBEN 

Valahányszor Janus híre-neve kerül szóba, büszkén idézzük Erasmus róla 
szóló sorait. Ezek ugyanis nem kevesebbet bizonyítanak számunkra, mint 
azt, hogy a hazai latin nyelvű humanista költészet megteremtője elsőnek 
talált utat egyúttal Európa felé is, nevével a magyar irodalom belépett a 
világirodalom áramába. 

Nézzük meg azonban ezúttal a kiszakított néhány szón túlmenően az 
Erasmus-levél egész idevonatkozó bekezdését kissé közelebbről. 

„Novum non est apud Hungaros esse praeclara ingenia, quando J anus 
ille Pannonius tantum laudis meruit in carmine, ut Italia ultro illi herbam 
porrigat. Pisonis, cuius memoriam mihi refricas, tam iucunda est recordatio, 
quam olim Romae fuerat consuetudo: quid enim illo doctius aut quid fe
stivius? Ego hunc preceptorem magis gratulor Serenissimo Regi vestro quam 
regnum ipsum. Fuerunt et hic, qui me Ferdinando Principi preceptorem 
dari vellent. Et est adolescens prorsus indole divina, docilitate incredibili, 
probitati virtutique natus, ad hec amabili quadam morum gravitate; sed 
erant, cur me nollem aulae committere. Is tamen, ut ipse mihi rettulit, 
libellum De Principis institutione semper habet in manibus."1 

(„Nem újdonság - írja Erasmus 1519-ben Thurzó Jánosnak, Boroszló 
magyar püspökének - , hogy a magyarok között vannak kiváló szellemi 
tehetségek, hiszen Janus Pannonius akkora érdemeket szerzett a költészet
ben, hogy Itália önként nyújtotta neki a babért. A P isóra való emlékezés, 
amelyet felidézel bennem, éppoly kellemes számomra, mint annak idején 
Rómában személyes találkozásunk volt; ki tudósabb ugyanis, vagy ki el
mésebb nála? Én ehhez a nevelőhöz sokkal inkább gratulálok fenséges ki
rályotoknak, mint magához a királysághoz. Voltak itt is, akik engem Ferdi
nánd tanítójának szerettek volna megnyerni. És a nagyszerű tehetséggel és 
hihetetlen tanulékonysággal megáldot t ifjú egyenesen kiváló tettekre szü
letett, ehhez járul szeretetreméltó, komoly magatartása. De megvoltak 
az okaim, miért nem akartam szorosabban az udvarhoz kapcsolódni. Ő 
azonban - amint maga számolt be nekem róla - De Principis institutione 
[A fejedelem neveléséről] írott könyvemet mégis állandóan forgat ja.") 

Erasmus levele a korabeli gazdasági, politikai, egyházi életben sokrétű 
szerepet játszó magyar főúri család egyik tagjához, Thurzó J ánoshoz, Bo
roszló püspökéhez szól.2 Válasz a püspök levelére, melyet Thurzó az akkori 

i ALLEN: Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Tom. III. 535. Nr. 943. 1519. 
április 20. 

2 WENZEL GUSZTÁV : Thurzó Zsigmond, János, Szaniszló és Ferenc, négy egykorú 
püspök a bethlenfalvi Thurzó-családból. 1497-1540. Budapest 1878. 
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szokásoknak megfelelően ismeretlenül, abból a célból intézett Erasmushoz, 
hogy- mint írja-, egyelőre csak levélben baráti kapcsolatba lépjen vele.Utal 
Erasmus magyar tisztelőire, olvasói nagy táborára. Közülük Piso Jakabot 
említi pédaként. Janus nála név szerint nem szerepel, Janust tehát ki
zárólag Erasmus rávonatkozó ismeretei kapcsolták ide. 

Thurzó János ezt írja Erasmusnak: 
„Atque ita me dii bene ament, ut audito Erasmi nomine mirifice gestire 
soleo et exultare. Fit autem hoc non infrequenter; habes enim complures 
vel in his locis eximii ingenii miratores, nominisque tui clarissimi precones 
egregios. Inter quos J oannes Piso extat, olim tibi Romae cognitus, Regis 
Ludovici Hungarie in litteris preceptor ... " 3 

(„És úgy szeressenek engem az istenek, hogy Erasmus nevét mindig 
csodálatos örömmel és elragadtatással hallom; és ez nem is ritkán esik meg, 
ezeken a helyeken ugyanis szintén számos csodálója akad kiváló szellemed
nek, világhírű nevednek itt is vannak jeles hirdetői. Közéjük tartozik Piso 
Jakab, akivel egykor Rómában magad is megismerkedtél, Lajos magyar 
király nevelője ... ") 

A Pisóra való magyar hivatkozás szinte magától adódott. Piso nyitotta 
meg ugyanis a magyar erasmisták hosszú sorát. II. Ulászló követeként 
tartózkodott a pápai udvarban, amikor Erasmusszal való személyes is
meretségükre sor került. 1509-ből datálódik első Erasmushoz intézett le
vele (amelyre a későbbiekben még visszatérünk). Pisót néhány év múlva 
Lengyelországban találjuk. Komoly diplomáciai megbízatással küldte oda a 
pápa: mozdítsa elő Zsigmond lengyel királynál a béke ügyét, illetve tá
mogassa az egységes európai front kialakítását a török várható nagy támadásá
val szemben. Mint látjuk, Erasmuséval rokon politikai célok szolgálatába 
szegődött. Igaz, tevékenységével nemigen sikerült eredményt elérnie. 
Személye ellenben annyira megnyerte a lengyel király tetszését, hogy őt 
ajánlotta Ulászlónak az éppen akkortájt trónr~ lépő kiskorú, alig tízéves 
fia, II. Lajos nevelőjének. 

A Pisóról szóló elismerő szavai nem lepnek meg bennünket, hiszen Eras
mus politikai koncepciójával, a béke, a török elleni európai összefogás ér
dekében vívott harcaival teljes mértékben egyetértett. Levélváltásuk arról 
tanúskodik, hogy Piso ·Erasmusnak, akit mesterének tekintett, mindig 
híven beszámolt tevékenységéről, a politikai helyzetről stb. Erasmus Piso 
sorsát annak 1527-ben bekövetkezett haláláig figyelemmel kísérte. Meglepő 
viszont az a kijelentése, amely szerint inkább gratulál a magyar királynak 
nevelőjéhez, mint magához a királyságához. 

Hogyan értette? Kétségtelen, hogy nem Piso érdemeinek kiemelése volt 
kizárólagos célja. És Erasmus 1519-ben írta ezeket a sorokat, több mint hét 
évvel Mohács előtt! 

Pisóról, II. Lajosról a maga gondjaira tereli a szót. „Megvoltak az okaim 
- úgymond - miért nem akartam az udvarhoz kapcsolódni." (Egyébként 
a me committere kifejezés úgy is érthető: rábízni magam vagy kiszolgál
tatni magam.) Janus és Piso nevének említése egy Thurzó Jánoshoz inté
zett levélben - ez az alkalom váltotta ki belőle, hogy erről a neki aktuáli-

3 ALLEN: Opus epistolarum. '.!.'om. III. 343-45. Nr. 850. 1518. június 20. 
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san oly sok gondot okozó felkérésről beszéljen. S feltevésünkben megerősít 
az a tény, hogy levelezé3ében sehol egyebütt nem nyilatkozik erről a kérdés
ről ilyen őszintén és egyértelműen. Hiszen tudatában volt leveleinek európai 
nyilvánosságával, s ezt tekintetbe is kellett vennie. 

. Ezután körülbelül ötven év telt el Janus Pannonius bukása, tragikus 
halála óta. A magyar humanizmus legnagyobb alakjainak, Vitéz Jánosnak 
és Janus Pannoniusnak (és természetszerűleg Mátyás királynak) emléke, 
tevékenysége azonban élénken élt a XVI. századi humanisták kollektív 
emlékezetében. Mindhárman koruk vezető egyéniségei is voltak egyúttal. 
Vitéz János külpolitikai koncepciója közismert volt, akárcsak a király mel
lett betöltött szerepe. Janus elsősorban európai hírű költő. Erasmus is ezt 
említi elsőnek, de politikai pályafutását is figyelemmel kísérte. Költészeté
ben klasszikus formát öltő bátor antiklerikalizmusa, kora társadalmi életét, 
fonákságait célba vevő szatírái ne lettek volna ismeretesek Erasmus előtt? 

A fenti mozzanatokon túlmenően Erasmus számára a közvetlen ak-
tualitása miatt ezúttal nevelői funkciójuk állt előtérben. Piso esetéb1:m 
ez nem a humanista, hanem a király tragédiájával végződött. Vitéz a király 
rokona és nevelője. Janus amint azt Kardos Tibor Janits Pannonius 
versei legújabb kiadása elé írt tanulmányában - a lényegre rávilágítva 
megfogalmazza: „Bizonyos értelemben nem csupán tanácsadó, de az idő
sebb címén nevelői szerepet is töltött be."4 Mindketten politikai síkon ke
rültek összeütközésbe neveltjükkel. Nem helyeselték Mátyásnak a központi 
hatalom megszilárdítása érdekében tett intézkedéseit. Nyugati hadjáratai
ban a törökellenes politika megtagadását vélték felfedezni. 

Az események során mikor és miben tévedett Janus és az összeesküvők, 
mennyiben a király? Mai napig sem adhatunk egyértelműen választ erre a 
kérdésre. Különös élességgel vetette fel ezt a problémát Karácsonyi Béla 
Janus Pannonius és a centralizáció c. tanulmányában.5 Annyi kétségtelen: 
mindkét oldalon történtek helyes, illetve helytelen lépések. Janus és társai 
szemmel láthatólag a nemzeti érdek jegyében és politikai lelkiismeretük 
szavára hallgatva fordultak a király ellen, ami végső soron Vitéz és Janus 
vesztét okozta. Erasmusnak a maga korában még kevésbé volt lehetősége 
a részletek tisztázására. Ő Janus bukására gondolt csupán, és azt nagyon 
fájlalta. Janus alakjában a kiváló humanista költőt tartotta számon, ugyan
akkor azonban nem választhatta el ettől azt az élményét, hogy Janusnak 
fiatalon az udvari politika áldozataként kellett elpusztulnia. 

Ugyanezek a veszélyek Erasmust is fenyegették. A nevelői feladatot ő is 
úgy értelmezte, ahogyan Janus, a felelősség kérdését is. Viszont igen fontos 
különbségként kellett felfognia, hogy neki mindezt nem a nagy magyar 
reneszánsz királlyal, hanem Habsburg Ferdinánddal szemben kellett volna 
érvényesítenie. 

Ferdinánd 16 éves volt, amikor Erasmus neve ebben a vonatkozásban 
felmerült. Csecsemőkora óta John de la Parra spanyol orvos őrködött egész
ségi állapota, testi, szellemi fejlődése felett. Ő és több befolyásos személy 

«Janus Pannonius versei. Szépirodahni kiadó, Budapest 1972. Válogatta, szerkesz-
tette és a bevezető tanuhnányt írta: KARnos TIBOR. 57. · 

6 KARÁCSONYI BÉLA: Janus Pannonius és a centralizáció. Kötetünkben. 93-118. 
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kérte fel Erasmust a nevelői feladat vállalására. Ennek levelezésében ér
dekesebbné~ ~:dekesebb n?'omai találhat~k. Erasmus első negat~v válasza 
1519 februarJab~n kel~, eppen a Thurzo-levél kelte körüli időpontban.o 
J?}iannes Ludovwus V1vest, a span;v:ol hu~anista filozófust és pedagógust 
aJanlotta„ e~lrnr maga ~ely~tt„.(~. m1.lyen fmom, igazi erasmusi irónia lap
pang amogott, hogy elonyei kozott idegen nyelvi ismereteit emeli ki azt 
hogy nagyon jól tud franciául és természetesen spanyolul.) Vives nem n~ert~ 
meg az udvar tetszését. A levelezés. tovább folyt, s egyre kellemetlenebb 
p~rceket okozo~~ ~r~mu~nak. Maga Ferdinánd is hozzá ragaszkodott, de 
mmt a levelekbol 1s k1derul, Erasmus nem adta be a derekát az állás még a 
nyár végén is betöltetlen volt. ' 

Erasmus éppenséggel súlyos tapasztalatai alapján határozta el szilárdan 
~og~ kitér a feladat elől. S ezt annál is inkább megtehette, mert ő is szuveré~ 
es. független volt, Eur?pa hala?-ó közvéleménye előtt nagyobb fejedelem, 
mmt a Habsburgok, bar ezek eppen a XV. század során nőttek rövid idő 
~latt nagyha,tal?~m~ ~uróp~,ban. F?rdinánd idősebb fivérét, V. Károlyt 
eppen a levelvaltas idopont1aban valasztották német-római császárrá a 
szóba,n forgó Ferdin~nd, n.éhány év múlva magyar és cseh király lett,' az 
osztrak Habsburg-dmaszt1a megalapítója, idővel német-római császár. 

És Erasmus tudatformáló ereje a korabeli Európában túlélte a századokat. 
Nemcsak halhatatlan remekművei, hanem levelei is teljesítették ezt a 
funkci~t. ,,F~n~, e~emzett le;el~ből kitűnik: számára intő példa volt Janus. 
J:- hozza f1;1-zodo kimondott es ki nem mondott gondolatai is egyaránt tovább
elte~. E~ert kerülhetett sor ~öze~ 1?ásfél, évszázad múltán arra, hogy Co
memus eppen Erasmus szavaival idezze sarospataki hallgatói emlékezetébe 
Janus halhatatlan alakját. 

Ezt olvassuk Comenius De libris című beszédében, amelyet alig néhány 
héttel ideérkezé~e után tarto.tt. Patakon, 1650 novemberében (1. kép}:' 

„Pulchrum emm est quod 1am ante sesqui seculum ad Johannem Tur
zonem, Wratislaviensem Episcopum, scripserat magnus ille Erasmus his 
verbis .... " ' 

(„Szép dolog, amit a nagy Erasmus már másfél évszázaddal ezelőtt írt 
Thurzó János boroszlói püspöknek . . . ") 

Ezután a fenti levélrészlet következik. Az idézetet Comenius annál a 
m?ndatná~ fejezi b~, ,aho~ Erasmus .inkább gratulál a királynak nevelőjéhez, 
mmt magahoz a k1ralysaghoz. MaJd Comenius így folytatja: 
. „Haec Erasmus: cll:jus judicium (unum ingeniosum Hungarum Hunga

nae Regno praeferentis) non adeo, quaeso Vos, in ventos abire sinite ... " 
(„Ezt mondja ~rasm1;1s;, és az .ő ítéletét, melyben egy~tlen tehetséges 

magyar embert tobbre ertekel, mmt magát a magyar kiralyságot kérlek 
benneteket, ne hagyjátok feledésbe merülni ... ") ' 

Az Erasmus-idézet pontos. Szó szerint megegyezik az Allen-kiadás szö
vegével. És ez korántsem olyan természetes és magától értetődő, különö-

6 ALLEN: Opus epistolarum. Tom. III. 491-93. Nr. 917. 1519. febr. 13 
7 qomenius: De primar~o. I~genia cc;ilendi instrumento, solerter vers~ndo Libris 

Orat10. Sub laborum auspw18: m ~atakmae. Sehol~~ Audi~orio majori recitata, Anno 
1650. 28. Novemb. Opera D1dact1ca Omrua. Ed1t10 anm 1657. lucis ope expressa 
Pragae 1957. Tom. II. Pars III. Col. 105-14. · 
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gmtas ccep1t DE r. Pukhnn~1 ·emm · ~h: qvou 
jam ante feiqvi (et:ulum ad Joh:inncm Turzo- 1 

nem, Wratiílavienfem Epifcopum, fcripfcrat 
magnus ille Erafmus, his verbis. Nov1m1.1101r~fl 1 
apud Hungaros cj]e prteclara i11genia, qvando lá11us 
i!fe Pa1mo11ius tantmnlaudir meruh in carmitze, ut l- j 
talia ultra íUi herbam porrigat. Pifanis ar1tem, rnjm 
tnemoriam mibi refnc,1s , tam jucund.1 eft recor411tio , ' 
'JPam olim Rom& jucunda fuerat co11.fuetudo. ~d 
enittr zllo dot'tiur aut f~fliviuf? Ego lmnc Pr~ceptvrem 
magi; gratulor Seren~l]i11io Regi Vejlro,qv.hn Regnum 

r tPfitm. Hrec Erafinus : cujus judicium ( unum 
1ngeniofümHungarum Huugarire Regno prre"'.' 1 

1 fcrentis) nonadeo, qva:fo Vos, in vencos:ib- j 
1 ire firute i_.Qyin Vos ad oomulationem concitan---- -~ - - -- - - - - -- ___ ___. -'··--- ........ __. 

1. Erasmus-idézet Janus Pannoniusról Comenius De libris e. beszédében (Opera 
Didactica Omnia. Pragae 1957. Tom. II. Pars III. Col. 111) 

sen, ha arra gondolunk, hogy Comenius a XVII. század közepén, Sáros
patakon tartotta beszédét. De másfelől ne felejtsük el, hogy Erasmus-szö
vegről van szó, akinek minden műve, minden írása, minden szava közös 
kincsnek számított már életében. Így levelei is eleinte az 1510-es évektől 
kezdve kéziratos gyűjteményekben terjedtek Európa-szerte. Erről magától 
Erasmustól származik biztos tudomásunk. Egy Beatus Rhenanushoz inté
zett levelében8 részletesen foglalkozik a levél műfajával, elvi kérdéseivel, 
funkciójával stb. Ebben elmondja, hogy éppen Piso Jakab volt az, aki 
először egy ilyen kéziratos gyűjteménnyel ajándékozta meg. Első meg
lepetésében „Vulcanusnak áldozta" a leveleket, de azután tudatára ébredt: 
egyfelől minden bizonnyal szükség van rájuk, a hírközlés és fent említett 
tudatformálás politikai céljai miatt is, másfelől veszedelmet rejt magában, 
ha nem ellenőrzött másolatokban terjednek neve alatt, ezért maga kezdte 
leveleit sajtó alá rendezni. Így lett azután, hogy az 1515-ben kiadott első 
kötet megjelenése óta majdnem évenként egyre több és több levél látott 
napvilágot, Louvainban, Bázelben, Freiburgban, Frankfurtban stb. Majd 
az addigi kötetekben szereplő összes levelek leggazdagabb gyűjteményé
nek kiadására Londonban került sor 1642-ben.9 

8 ALLEN: Opus epistolarum. Tom. IV. 498- 502. Nr. 1206. 1521. május 27. 
9 P. S. ALLEN: The principal editions of Erasmus epistolae. ALLEN: Opus epistola-

rum. Tom. I. 593- 602. Appendix VII. · · 
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Nos, ez az a kiadás, amely feltétlenül megfordult Comenius kezén is, annál 
is inkább, mert éppen ebben az évben Angliában tartózkodott. Az angol 
ún. „hosszú parlament" hívta meg az iskolák tantervének enciklopédikus 
alapokon történő átszervezésére. De tekintve, hogy Erasmus Comenius 
nagy útitársai közé tartozott, akinek gazdag szellemi örökségéből hosszú 
élete során mindvégig sokat merített, nem kizárt, hogy valamelyik régebbi 
kiadásból ismerte már a Thurzóhoz intézett levelet, amely Allen adatai 
szerint jó néhány régebbi kötetben is szerepel. 

Bennünket ez alkalommal azonban inkább a helyzetek párhuzamossága 
érdE;ikel, amely alapján Comeniusnál a J anusra való hivatkozás szinte magá
tól adódott. 

Comenius Lorántffy Zsuzsánna és Rákóczi Zsigmond herceg meghívására 
jött Patakra 1650-ben. Pánszofiai tervei megvalósításán kívül tudatosan 
készült arra a tanácsadói sz3repre, melyről Janusszal kapcsolatban az imént 
szóltunk. Comenius a maga kora egyik legjelentősebb politikusa is volt egy
úttal. Erről éppenséggel az eddig kéziratban lappangó és az utóbbi években 
megjelent nagy munkája, a Consultatio (De rerum humanarum emendatione 
Consultatio Catholica) kellet t, hogy meggyőzzön mindenkit, aki eddig ki
zárólag a nagy pedagógust látta benne. Erasmus és Comenius politikai kon
cepciójában - bár Erasmus halála óta több mint egy évszázad telt el -
igen sok közös vonást fedezhetünk fel. Meggyőződése volt Comeniusnak -
akárcsak Erasmusnak - , hogy a reformáció nem vallási és dogmatikai 
kérdés, hanem elsősorban politikai, továbbá, hogy a reformáció követ
keztében két táborra szakadt Európa egységét politikai síkon mindenkép
pen helyre kell állítani a béke és a társadalmi haladás érdekében. Sürgette 
az összes európai erők összefogását a török ellen - akárcsak Janus vagy 
Erasmus a maga idejében. Ennek az aktualitása ugyanis nem múlt el azóta 
sem, sőt egyenesen létkérdés volt a kelet-európai népek számára. Ehhez 
járult másik fő problémaként a Habsburg-hatalom veszedelmes terjeszke
dése. 

Comenius mindkét irányban sokat várt Erdélytől. Ezért, bár neki is 
voltak ellenérvei, amiért nem szívesen „bízta rá magát az udvarra", mégis 
eleget tett e meghívásnak. 
Kezdettől fogva úgy látta, hogy a fiatal Rákóczi Zsigmondot sikerül majd 

terveinek megnyernie. A kitűnő képzettségű, széles látókörű fiatal herceg 
szemmel láthatólag magáévá tette Comenius elképzeléseit. Comenius való
ban tanácsadója, sőt politikai tekintetben nevelője lett.10 Házassági terve 
is megnyerte Comenius tetszését, Pfalzi Henrietta ugyanis Pfalzi Frigyes 
volt cseh király legkisebb lánya, aki anyai ágon az angol királyi családdal 
állt rokonságban. 

Comenius a lakodalom alkalmát akarta magas szintű politikai megbeszé
lésre felhasználni. Úgy gondolta, többek között sikerül majd a cseh emig
rációval is szorosabbra vonnia a kapcsolatot. Latin nyelvű vallásos burokba 
öltöztetett titkos iratot szerkesztett tehát a fiatal herceg számára, melyben 
teendőit felvázolta (Sermo secretus Nathanis ad Davidem). Egyébként 

io SzrLÁGYI SÁNDOR:· Felsővadászi Rákóczi Zsigmond. Budapest 1886. 
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„ 

Comeniusnak ez a műve is sokáig lappangott. K vacsala adta ki levelezésé-
vel együtt 1895-ben. · 
· Lorántffy Zsuzsánna azonban nem járult hozzá, hogy fia lakodalmát titkos 
politikai tanácskozással kapcsolják össze. Másfelől a fiatal pár korai halála 
miatt a herceghez fűzött reményekből nem valósult meg semmi. Comenius 
a küzdelmekbe belefáradva 1654 nyarán csalódottan távozott P atakról. 

Janus példájának minden bizonnyal szerepe volt egyrészt abban, hogy 
Erasmus nem vállalta Ferdinánd mellett a nevelői megbízást, másrészt 
viszont abban is, hogy Comenius a Rákócziak,udvarába,n betöltött szerepét 
politikai küldetésnek is tekintette. Így befolyasolta tehat Janus Pannomus, 
első európai hírű költőnk tevékenysége, példája a XVI. és a XVII. század 
egy-egy legnagyobb alakját terveiben , elhatározásaiban. 
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" „ 

BORZS_{K ISTVÁN 

SAMBUCUS JANUS-KIADÁSAI 

I 

Janus Pannoniusnak egy töredékesen hagyományozott költemény 
(Eleg. II. 18: Consultatio Dei Patris et Filii de perdendo hominum genere, 
quos tandem B. Virgo exoratp kapcsolatban Huszti József2 mintegy az újkori 
Janus-filológia vélekedését foglalta össze Sambucus „szövegkritikai szem
pontból való megbízhatatlanságáról és önkényeskedésre hajló eljárási mód
járól". Ehhez egy jegyzetben (327. 1. 12. j.) kivonatosan idézte Teleki Sámuel 
kiadásának előszavából Baranyai Decsi János elmarasztaló ítéletét, majd 
a kérdést így summázta: „Bár Decsinek is, Telekinek is nagyjából igazuk 
van, lehetetlen e] nem ismernünk Sambucus nagy érdemeit a Janus-filológia 
terén." Ezt találjuk Janus Pannonius-monográfiájának zárófejezetében 
(296. 1.) is: „A XVI. század második felében Janus legnagyobb hódolója 
s egyúttal a század legnagyobb magyar származású filológusa a világhírű 
Johannes Sambucus volt. Sambucus gyűjtő buzgalmában néha tévedett 
ugyan, filológiai módszere sem mindig kielégítő, mégis . . . elévülhetetlen 
érdemeket szerzett Janus műveinek felkutatása és közzététele terén." 

Kiindulásul hivatkozzunk itt még a Matthaeus Fortunatus-kutató Weiss 
(Vári) Rezsőre, aki szerint3 Sambucus „mint szövegkritikus ... nem ért fel 
Fortunatusig" (ti. annak 1522-ben megjelent és Erasmustól is elismert 
Seneca-kiadásáig), „rendszerint egyetlenegy kézirat tekintélyére támasz
kodva adta ki íróit; inkább gyűjtő volt, mint kritikus szellem". Ezt a meg
állapítást joggal bírálta Varga László:4 „Tény az, hogy editio princeps-eit 
javarészt egy kézirat- alapján adta ki, de ez nem általánosítható valamennyi 
kiadványára, még kevésbé filológiai munkamódszerére." Helyes Varjas 
Béla Sambucus-értékelése a nagy irodalomtörténetben:5 „Kora filológusai 
között nem sokan voltak, akik tudós akribia dolgában felülmúlták, s még 
kevesebben, akik nála termékenyebbek lettek volna szövegközlő tevékeny
ségükben ... Szövegkritikája olykor nem egészen kifogástalan, s munkáján 
helyenként az elmélyültebb filológiai elemzés hiánya érezhető." 

Folytathatnók, de idézgetéssel nem sokra megyünk: a tényeket kell szem
ügyre vennünk, hogy Sambucus tudós tevékenységéről általában és - hic 

1 TELEKI SÁMUEL kiadásában: Iani Pannonii Poemata, pars prima; Iani Pannoni 
opusculorum p9.rs secunda. Traiecti ad Rhenum 1784. I. 448; a költemény címe Sam
bucus 2. kiadásában (Viennae 156'9. RMKIII. 585. XLII. 1.): J. P. de laudibus Ponti
ficis, et rerum humanarum conditione. 

2 Janus Pannonius. Pécs 1931. 68 sk. 
3 A classica-philologia encyclopaediája. Bp. 1906. 441. 
'Kéziratos Sambucus-disszertációjában. I. köt. (Debrecen 1963.) 71. 
s I. Bp. 1964. 293. 
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et nunc - Janus Pannonius feltámasztása körül szerzett érdemeiről meg
alapozott véleményt formálhassunk. Lássuk tehát a tényeket, mégpedig 
előbb a közvetett indiciumokat, majd - szemléltetésül - két janusi mű 
kollacionálásából leszűrt eredményeinket! 

* 

Teleki Sámuel az utrechti kiadás bevezetőjében a maga kiadói eljárását 
ismerteti. Megnevezi azokat a kéziratokat (így pl. az Eranemosznak annak 
idején Sambucustól talált firenzei kéziratát), amelyek nélkül Janusnak 
„sok-sok sebét nem sikerült volna meggyógyítania" (V). Kifejti, miért nem 
mellőzte az erotikus verseket sem (X): mert sohasem értett egyet némely 
álszentek szövegkasztráló gyakorlatával („quorundam ambitiose tristium 
scriptores evirandi atque mutilandi cacoethes"). Elismeri Sambucus kiadói 
érdemeit, de helyteleníti szándékos kihagyásait, pótlásait, változtatásait 
(„etsi vero plurima epigrammata ediderit Sambucus, multa tamen de 
industria suppressit, vel et audacissime interpolavit, demendo, addendo, 
mutando ordinemque perturbando. quae nos integra ad fidem codicum MS. 
restituimus"). Ezután jön a Baranyai Decsi Jánosra való hivatkozás: Sam
bucus ugyanolyan megbízhatatlanul járt el Janus műveinek kiadásában, 
mint J ohannes Decius Barovius bizonysága szerint történetírói működésében 
(„in Historia Hungarica"). Ide olvasztja bele Decsi jogszabálygyűjteményé
nek6 praefatiójából a történetírás fontosságáról és itthoni elhanyagoltságá
ról szóló részt: „ ... Eius (se. Thurocii] vestigia secuti fuere Petrus Ranzanus 
et Antonius Bonfinius, homines peregrini, qui tot anilibus fabulis ac rebus 
exoticis obscurarunt veritatem historiae nostrae, ut dolendum sit, aliquem 
e nostris, qui curam eius rei suscepisset, hactenus inventum non esse, prae
sertim cum Io. Sambucus - Teleki innen kezdve idézi Decsi szövegét - , 
homo, ut nihil aliud dicam, de Historia Ungarica male meritus, etiam ea, 
quae ab illis [se. a Ranzano et Bonfinio] peregrinis alioqui authoribus vere 
ac simpliciter memoriae posteritatis commendata fuerant, tam turpiter 
favore partis alterius corruperit" etc. 

Sambucus pártatlanságának ily határozott elvitatása nem éppen a sine ira 
et studio jegyében történt: Baranyai Decsi, mint Báthori Zsigmond híve, 
1593-ban épp Habsburg-ellenes vonalat képviselt és Sambucus Bonfini
kiadásának előszavát (III. Frigyes „megrágalmazásának" a történetírói 
officium feledéseként, sőt megvesztegetés eredményeként való aposztrofá
lását) általánosítva a „Hofhistoricus" egés~ működését a németpártiság 
rút megnyilvánulásának minősítette.7 (Ugyanakkor Mátyás emlékének 
megvédéséről egy szót sem hallunk.) Ennek az erősen vitatható kirohanás
nak a felhasználása Teleki részéről sem volt lovagias gesztus. De nem lova
gias a folytatás sem: „Haec ille [se. Decius]. Sed de Sambuco satis, quem 

6 Syntagma institutorum iuris imp. ac Ung. Claudiopoli 1593. RMK II. 241. 
7 Sambucus itt hivatkozott az antik rómaiaknak - egyebek között Tacitusnak 

- Bonfiniétől eltérő eljárására in Romanos, orbis dominos, gentemque togatam (vö. 
Verg. Aen. I. 282), és itt szőtte bele mondanivalójába a tacitusi sine ira et studio (ill. 
neque amore et sine odio) alkalmi változatát: „nisi constaret . . . nostro hoc saeculo 
gravius etiam in manifestis et heri actis rebus odio vel pretio in historiis peccari." 
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Lipsius dicebat plus famae quam doctrinae habiiisse. Nos autem non tam 
doctrinam iÍÍ homine, quam fidem et religionem in alieno opere tractando 
desideramus." Az utóbbiban igaza van; Lipsius tekintélyének felvonultatá
sához csak annyit, hogy a nagy tudós 1574. évi korszakalkotó Tacitus-kiadá
sában (a „kis írások" ajánlásában) másképp nyilatkozott Sambucus.ról: 
„in te singularem humanitatem cum singulari eruditione coniunctam dilexi." 
1576. okt. 5-én (Victori Giselino) írott levelében mindenesetre jókora adag 
rosszmájúság szólalt meg: „Humanissimum virum [se. Sambucum, akitől 
épp akkor kapott. levelet] coram (szemtől-szembe) repperi non pro opinione 
mea (tecum hoc sit) litteratum."8 

Az érdemes Teleki - emberileg érthető módon - humanista elődeinek 
nyomdokaiban járt, amikor a maga teljesítményének rendkívüliségét a 
korábbiak lekicsinylésével és a feladat nehézségével, a Janus-szövegek 
állapotának reménytelenülsiralmw voltával ily nyomatékosan hangsúlyozta. 
Gondoljunk a Guarino-panegyricust annak idején - 1512-ben - „mintegy 
sötét tömlöcéből" kiszabadító Paulus Crosnensis humanista frázisáradatára: 
„quod [se. opusculum] quom mcuria inscitiaque transcribentium blaesum 
barbarum mancum mutilum ac longo situ lacerum sordidulumque et a 
nativa penitus venustate deformatum (ut plerisque in locis coniectore 
Oedipo foret opus) offendissem, tandem ... in pristinum nitorem genuinum
que candorem restaurare curavi.9 

Telekinek Sambucus kiadói önkényére vonatkozó megjegyzéseit is szem
besítenünk kell a t ényekkel. Először is Teleki nem használta10 Sambucus 
első Janus Pannonius-kiadását,11 amely pedig mind Janus Pannonius 
szöveghagyományozásának, mind Sambucus fáradhatatlan kutat ómunká
jának nélkülözhetet len dokumentuma. Ennek a praefatiójában olvassuk 
egyebek közt azt a részletes leírást Janus külső habitusáról, amelyet Sam
bucus csak közvetlen (itáliai?) emlékezésekből meríthetett. Itt sajnálkozik 
a Janus-művek jó részének lappangása vagy éppen elveszte miatt: „quorum 
utinam potior pars extaret, nec invidorum malevolentia lateret, vel potius 
intercidisset." Felsorol néhány addigi kiadást, így az „Erasmus és Beatus 
Rhenanus ajánlásával ellátottat" („volumen .. . commendatione Erasmi 
et Beati Rhenani excusum"),12 a nemrég megjelent velenceit,13 majd az 

s Szenci Molnár Albert a Dictionarium Latino-Ungaricum (Nürnberg 1604. RMK 
I . 392) elején, a Rudolfhoz intézett ajánlólevélben m egvédelmezte honfitársát és el
ítélte Lipsius hátmögötti elméncke<;Iését:. „S~mb1;1cus ... ob eruditio.i;em l_iaud vulg~
rem factus fuit Tuae Caesareae Ma1estat1s h1stonographus. Sed ne hw qmdem pot mt 
viri docti nomen intactum servare . . . Scribit enim alicubi de eo sagacissimus ille 
Lipsius se incidisse Lutetiae in Ja. Sambucum Pannonium [Sz. M. A. tehát nen.1. pon
tosan ismert.;ti a tényállást ! ], hominem opinione indoctiorem. Quod tamen vult esse 
penes solum, cui nunciat, amicum: et patitur interim scomma hoc suum in Caesareae 
l\!Iaiestatis historicum suis in Epistolis saepe a se recognitis publicari." 

9 RMK III. 177 (praef.). 
io Vö. TELEKI I. praef. VIII. 
u Jani Pannonii, deinde Episcopi Quinqueecclesiarum facti, illius cum omni anti

quitate vatis comparandi, lusus quidam et epigrammata, nunc primum inventa et 
excusa. Patavii 1559. RMK III. 468. 

12 Basileae 1518. RMK III. 220. Erasmus persze csak Frobenius ajánlásában, majd 
Beatus Rhenanusnak alább tüzetesebben tárgyalandó bevezetésében (4. 1.) szerepel 
J anusszal együtt. 

1a 1553-ból, RMK III. 418. 
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újabb és teljesebb bázelit,14 mint amelyek kellőképpen igazolják Janusnak 
Vergiliuséhoz és Ovidiuséhoz fogható tehetségét.15 Már csak , ,közös hazá
jukra" való tekintettel is („vel ob communem patriam") kutatott tovább 
és akadt, „cum alibi, tum (apud?)16 JOAN. Listhium, Caesaris Ferdinandi 
Secretarium", további Janus-művekre, amelyekkel most a lengyel Marianus 
Lezentiust megörvendezteti. Az ókori költők maradványainak előterem
tésével felérő lelet! („ . . . ut qui plane sciam, non minus praeclaris me 
vatibus, ac si ex ömni quiddam antiquitate reliquum appareret, satisfac
turum.") De éppen ily becses volta miatt válogatott: „quamobrem s el e g i 
de multis [mármint a talált kevésből] pauca et de bmb-is meliora". A meg
okolás: „cuncta enim ob iuvenilem fervorem et in ltalia t11.m vitam actam 
edere non libuit, quod ipsius, quae consecuta has lus1•s fortuna et dignitas fuit, 
-rá -r' exc5o-ra xai avéxc5o-ra consiliiim edendi meum repudiassent"' vagyis 
a költő későbbi méltósága sem engedte volna e „játszadozások" teljes közre
adását. Sőt a praefatio végén még egyszer visszatér a kérdésre: még ebben 
a válogatásban is akadhat meggondolatlan, csak a költő fiatalságával ment
hető szabadosság, - „quodsi in his forte licentiiis aliquid nec ab auctore 
satis recognitum offenderis, aetati et manibus tanti viri, qui haec forsan 
in lucem non extulisset, cum aliis facile condonabis". 

Néhány évvel később (1567-ben, a Reges Ungariae sorozatához csatolva)17 
adta ki Janus fiatalkori Eranemoszát, melynek kéziratára Firenzében 
bukkant: „addidi Flonntiae repertum a me Eranemum18 Jani illius Pannonii, 
quo carmine ventorum naturam ambitiosa contentione elegantissime vix 
XIX annorum adolescens complexus est." (A Forgách Ferencnek szóló 
ajánlásból érdemes az előző mondatot is idézni: „te vero, quod vel in hac 
miserrima patriae vastitate a literis cognitioneque historiarum non discedis, 
vehementer laudo; ut tuos aliquando, quos polliceris, annales videamus, 
patriamqiie tat modis infractam depositamque19 studiis memoriaque sustineas, 
quod et ipse officium ei reddere cupio.") 

14 1555-ből, RMK III. 426. 
1s A most ismertetendő (1559. évi) Kiadvány végén olvasható a következő meg

jegyzés: „Ne nescias, me huius ipsius autoris alium quoque libellum epigrammatum 
cum panegyrico ad Lud. Gonzagam et r.d 8trozios elegiis Basilea [sic!] misisse, et 
iam forte ipsum excusum. Vale." - APPONYI SÁNDOR ezzel kapcsolatban (Rung. I. 
353) ritka „baseli kiadásról" írt, „mely Teleki figyelmét is elkerülte, melyet azonban 
Brunet egy a Bibl. Ste Genevieve-ben létező példány alapján m egemlít." Basilea 
jelentése azonban nem „B.-ba", hanem „B.-ból" - vagy mégis Basileam volna ol
vasandó? A Brunet-re való hivatkozást sem sikerült azonosítanunk. 

16 Sambucus szövegéből valami kiesett; a cum . .. tum . .. -szerkezet az alibi-nak 
megfelelő, másik helyhatározót kíván. 

11 RMK III. 557; mikrofilmje az OSzK-ban. 
1s Vö. H . GERSTINGER: Johannes Sambucus als Handschriftensammler. Festschrift 

der Nat.-Bibl. Wien 1926. 334.Maa Vindob. Lat. 9977. jelzetű bécsi kolligátum 96-104. 
lapján. A kézirat lefényképeztetéséért Ivánka Endre professzornak és a debreceni 
Egyetemi Könyvtár igazgatóságának tartozom köszönettel. 

1s Vö. az 1568-i (bázeli) Bonfini-kiadás (RMK III. 570) előszavával: „ ... Bonfinium 
a me recognitum et XV libris auctum ornatumq_ue iterum edendum curarem, ut si quae 
nondum cognossetis, hinc peteretis, exterae vero nationes, quid Pannonii olim valu
erint, qua occasione infracti depositique sint, secum expenderent, etc." (Vö. Liv. Praef. 
9.) Ugyanitt (a Miksának szóló ajánlásban, 7. 1.) jelenti be a Dialogi de pudore coniugali 
küszöbön álló kiadását is; az ed. princeps 1572-ben jelent meg (RMK III. 616). 
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Ezek után került sor a még teljesebb Janus Pannonius-kiadásra Bécsben, 
1569-ben.20 Ennek különböző számozású két kötetéből az egyik - a római 
számozású - merő új anyag: „altera libri pars . .. tota nunc primum in 
lucem prodit." Kiderül ebből az előrebocsátott figyelmeztetésből, hogy 
Sambucus eredetileg nem közös kiadást tervezett; az olvasó köttesse tet
szése szerinti sorrendben az újat és a már korábban is ismertet: „initio 
antea vulgata his [se. nuper repertis] connectere non constitueramus." 
Ez a körülmény - a részletekben való közreadás ténye - is jócskán levon 
Teleki vádjainak súlyosságából. 

A „Joanni Listhio, electo Vesprimiensi, procancellario Ungariae" szóló 
terjedelmes ajánlás Janus Pannonius utókorának és Sambucus élete mun
kásságának nélkülözhetetlenül fontos dokumentuma. (Az az elnagyolt fordí
tás, amelyet a régi magyar irodalom szöveggyűjteményének I. kötetében21 
olvasunk, semmiképpen sem szolgálhat filológiai vizsgálat alapjául. ) A Ja
nus-filológia akárhány kérdésének eldöntése e Sambucus-előszó helyes 
értelmezésén fordul. 

Sambucus a magyarság sorsának megítélésében nem hajlandó mindent 
a folytonos háborúkra, a törökre fogni. A meg nem szállt részeken miért 
nincsenek iskolák? Tehetségben nem volna hiány: fényes bizonyíték erre 
az előző századból Janus Pannonius költészete. „Multa scripsit, meditatus 
est plura numeris et perpetuo stilo, de ennek javát eltüntette az értet len 
közöny" (odium et invidia). Első helyen említi a hexameteres Annalest, 
de a fogalmazás határozatlansága („Annales patriae heroicis ipsum - se. 
Janum - versibus uno in volumine colligasse multi norunt, quibus con
ficiendis quantum ipse se superarit, facile ex admiranda Marcellina P anegyri 
... quisque secum cogitabit") nem autopsziára vall. Ugyanez áll az elveszett 
mű másik, valamivel alább olvasható említésére: „utinam quidem annales 
eiiis aliquando Viennae conspecti et lecti - ki látta ? ki olvasta? - prodeant 
carceresqiie perfringant!" Előkerítésük felérne Cicero vagy Livius áhít ott 
könyveinek („quae periere") felfedezésével. (Mintha a Petrarca óta Cicero 
és Livius feltámasztásán fáradozó humanistákat hallanók ... )22 Huszti 
József alaptalanul írta, hogy Sambucus még látta az Annalest.23 Csak ezt 
olvashatjuk ki az előszó után következő - Catullus-reminiszcenciával tűz
delt - Sambucus-versből is: 

... Annales utinam laboriosi 
prodeant, patriamque corruentem 
virtutis moneant speique avitae. 

„Tomyris laudes, Trottae constantiam et similia quis non requirat ?" 
Huszti24 annyit kockáztatott meg, hogy a két korai (1451 vége előtti) 

20 RMK III. 585. 
21 Bp. 1951. Szerk. BARTA JÁNOS és KLANICZAY TIBOR. 388 sk. 
22 Vö. Grynaeus-tanulmányunkkal: Ant . Tan. 11 (1964) 263 skk. 
23 I. m. 63.; még szabadabb parafrázis a 255. lapon: „S. említi, hogy ezt a művet 

többen ismerték, ő maga is látott még belőle Bécsben egy példányt, amit azután hiába 
keresett." Vö. a Gerézdi-fordításhoz fűzött jegyzettel. Szöveggyűjtemény a régi ma-
gyar irodalomból, I. 598. 1. 1. j. · 

24 I. m . 127. 
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„epikus jellegű költemény" közül az első a massageták királynéjáról, a 
másik a közelebbről meg nem határozható Tfott_áról szólt. Ennél valamivel 
tovább is mehetünk. A Tito Vespasiano Strozzával rendezett elégiaversenyt, 
mint „egy már széphírű költő pályájába való nyílt bekapcsolódást" Huszti 
részletesen ismertette,25 de arra nem utalt,26 hogy Sambucus Strozza baráti 
disztichonaiból merítette tudományát (XX): 

Vel lecta est Tomyris, nec non constantia Trottae, 
quas (!) immortales, dive poeta, facis ... 

Ezután jön a költői verseny, amelyben Janus először óvná barátját a szere
lem hívságaitól, de végül Strozza reflexióinak hatására Venus ellenségéből 
ő is Amor tanítványa lesz (XXXIV). A verseny során (a második válaszban, 
XXX) Strozza a nők derekasságáról ír. A görög mitológia hősnőihez (Hip
polyte, Melanippe, Antiope, Harpalyce, Penthesilea, Penelope ... ) csatla
kozik a magnanima Tomyris, a bátor Camilla, Carmenta, Lucretia, Cloelia, 
a Vesta-szűz Claudia, Cornelia, I;'orcia, majd az „exempla bene nota" sora 
a bibliai Eszter után Matild őrgrófnővel és általában a muliebria facta 
dicsőítésével végződik. Tomyris, mint az antik szónoki gyakorlatok kedvelt 
alakja - a többivel együtt - századokon keresztül a női bátorságot szem
léltette:27 a hős nőknek ezt a galériáját vonultathatta fel - aligha „epikus 
jellegű" - költeményében Janus Pannonius is. A „constantia Trottae" 
tárgymegjelölés pedig alkalmasint a XIV. századtól Ferrarában is kimutat
ható család28 valamely nőtagjának a derekasságára (és föltehetőleg nem a 
legendás salernói orvosnőre) utal. Az ismeretlen művek feltételezett erényei
nek ( elegantia, maiestas, copia .. .) utánzását Sam bucus persze csak a maga 
Ars poetica-kommentárjára29 való hivatkozással tudja ajánlani. 

Janus Pannonius hazai értékelését mellőzve, külföldi fogadtatásáról any
nyit ír, hogy olaszok, franciák, németek egész félsorok átvételével tanúsítják 
nyílt imitatio-jukat. Ennek a nemzetközi hírnévnek az érzékeltetésére idézi 
Beatus Rhenanusnak Jac. Sturmhoz írott levelét; pedig az - ötven évvel 
azelőtt - még csak néhány apró epigrammát ismert tőle. A Beatus Rhena
nus-levél eredeti, ill. Sambucustól idézett szövegének összehasonlítása 
tanulságosnak ígérkezik: 

„Sic huius - se. Jani - me - se. Rhenanum - lectio totum rapuit, 
ut si cuius veteris alias [ umquam ].3° Habet enim carmen non anxie cusum, 
sed plane inelaboratum, et maiore ingenio, quam cura fluens. - Gerézdi 
Rabán fordítása itt teljesen hibás: Beatus Rhenanus Janus költészetének 
keresetlenségét, természetességét, a műgond túltengése helyett tehetségének 
áradását dicséri. - Praeterea reconditam eruditionem in Panegyrico 
ostendit, tantum fabularum, tantum historiarum in[ter] texendo. [Denique 

25 I. m. 119 skk. 
2s Pedig TELEKI is megírta Janus-kiadásában: II. 235. 
21 Vö. K. ZIEGLER, Realenzyklopiidie der klassischen Altertumswissenschaft, s . v. 

„Tomyris" 1702 sk. hasáb. 
2s Enc. Ital. s. v. 415. 
29 Antverp. 1564. RMK III. 525. 
ao A szögletes zárójelek közé foglalt részeket Sambucus elhagyta. 
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nihil huius epigrammatibus doctius, festivius, acutius.] - Beatus Rhenanus 
véleménye nem éppen következetes, hiszen itt meg a Guarino-panegyricus
ban ·felhalmozott tudós ismereteket emeli ki. A kritikus rész most követ
kezik: - Sunt nonnulli, quibus parum placet, quicquid nostrum vel saeculum 
vel solum protulerit, a quibus ego longe dissentio, quippe qui lanum et 
Erasmum. 

( B. Rhen.) 

tametsi Germanos et recenteis, non 
contemptius ac Politianum et Her
molaum, immo quam Maronem Tul
liumve lego .. . 

(Samb.) 

tametsi hunc - se. Erasmum - Ger
manum et recentes, non contempt ius 
lego, quam Pol. et Herm., immo 
quam Maronem ... 

- Sambucus még a mondatszerkezet kibicsaklását is vállalja, de Janus Pan
nonius germán kisajátítását nem tűri. Majd diadalmasan (előbbi megszorí
tásának kiegészítéséül) hozzáteszi - Quid, si haec ille [se. B. Rhen.] vidisset, 
quae nunc profero 1" Mit szólt volna a nagyvonalú német, ha ezt a teljesebb 
gyűjteményt látja 1 Még öntudatosabban fogadja honfitársunkat német té, 
vagy csak még jobban magasztalja tehetségét 1 

Pedig ez még nem minden. SambU:cus szorgos kut at ással egyebet is elő
kerített: „Bruti et Galbae in Plutarcho vitae Latinae huic omnino interpreti 
[se. J ano] sunt tribuendae: quod ipsum de libro Veronae a me viso et a 
Guarino emendato testis oculatus confirmo, qui pro Ctesiphonte huius ipsius 
quoque versionem paene absolutam habeo." A latin Plutarkhosz korai 
kiadásaiban a Brutus-életrajz fordít ójaként Guarinus Veronensis , a Galba
vita tolmácsolójaként pedig Franciscus Philelphu.s szerepel. Sambucus szem
tanúi vallomását nincs okunk kétségbe vonni. A Guarino házában gyakor
lásul készített Plutarkhosz-fordítás31 könnyen bekerülhetett a többiGuarino
fordítás közé (tizennégy vita tőle való), és így a nyomdába; Filelfónak pedig 
sohasem voltak aggályai a szerzői (vagy éppen fordítói) tulajdon kérdései
ben. Sambucus nyilatkozatának ismeretében nem vitathatjuk el Janustól 
„A koszorúról" szóló Démoszthenész-beszéd fordít ását sem, de ehhez a 
3186. sz. bécsi kézirat alaposabb elemzése volna szükséges.32 

Ennyi nagy mű elvesztésére gondolva nem szabad homályban hagynunk 
az ifjúi hév diktálta kisebbeket, - folytatja Sambucus, és stílusfordulatai 
bizonyos fordulatot tükröznek Janus-kiadói ténykedésének motívumaiban 
is („atque cum illoriim maiorum nostro malo temporumque vitio recuperatio 
sit optanda potius, quam speranda, minora haec et iuvenili subitoqu.e fervore 
obiter effusa non sunt obscuranda"). Úgy látszik, Olaszországban és itthon 
végzett kutatásai során egyre fontosabbnak érezte a Janus-életmű lehető 
teljes feltárását, és ezekben a mentési munkálatokban - nemcsak anyagi-

31 Vö. HuszTI: i. m. 155 skk. 
32 Vö. HuszTI: i. m. 254. 1. és hozzá a 390. 1. 48. jegyzet; J u HÁsz L.: De J. P. int er

prete Graecorum. Szeged 1928. 37. az „oratio Demostheni s contra regem Philippum" 
előtt olvasható argumentum („quam ego potissimum orationem ideo t ranst uli, 
quia oppido convenire visa est praesent ibus Christianorum rebus contra Turcam") 
a későbbi, Melanchthon-féle aktualizálásokat juttatja eszünkbe, vö. ItK 69 (1965) 437. 
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lag _az ajánlással megtisztelt Listhius is sokban ~egítsé~é~·e lehete~t. (,_,quae 
_ se. minora haec - cum per ltaliam et Ungariam solici~e ?onquisiv~ssem, 
tuque etiam aliquot, e naufragio tabellas v_~!ut r_eliq1!-as °'!1'iecisses, legi ci;m 
nominis tui usurpatione notaque ess,~ volm. ). List~m~ ,b1ztatha,tta ~kora~
ban (az 1559. évi kiadásban) mellozött fiatalkori „Jatszadozasok publ~
kálására de a kétkötetes (1569. évi) nagy kiadás szerkesztésének részleteit 
csak tov'ábbi kéziratos anyag ismeretében lehetne tisztázni. . . 

Azért a praefatio folytatása is tanulságos: ~i~tius elgon~ol~s.a1;,~ ( ~ogi
tationes) és a tíz évvel korábban elvetett, „papi tiszthez kevesse illo kolte
mények főpapi patrocinium-ára hivatkozik: „9~ae v~ro praeter a.ntea d~dum 
edita cunctis nunc patent, sane tuo patroci~io ni~untur, ac h~et qu~dem 
Ianus nondum firma constitutaque aetate illa miniis sacer~~tio destinat.a 
luserit, et quidem Italia magistra, bonis tamen et a~ conficien:d;i"!". a_pt~s 
stomachis grata erunt." Főpapi támogatással n_iost mar ezt az it~ha1 iz~es 
szerinti étket is megemészthetőnek találja, maJd u~yanebben a kepzetkor
ben maradva, gasztronómiai hasonla~tal folytatJa: „quos ~er~3 v~l beta 
offendit, eunuchis suos castratos poetas lin~ua.m_u~, quodque T~ll~us. d1cebat, 
sine contumelia hos dimittamus, cum b?m vm smt et - u~,,~1bi :1dentui;-: 
beati." A választékos körmondat beta-Ja persze nem „betu , r:imt ?-ere~di 
Rabán gondolta, hanem a könnyű itáliai salátákhoz ~a~znalt ceklaf,ele, 
amely - mint a malva stb. - egészséges gyomornak (izlesnek) nem art, 
csak használ (vö. pl. Cic. Ad fam. VII.,26. 2; ~?r. Cai;~· I. ~l. 15- ; Mart. 
III. 47. 9), és amelynek enyhén obszcen ~ellekJele:iteset__{vo. ~a~; LXV!L 
21; Suet. Aug. 87. 2: „ beti;ar? pro languer~ ) ~i;ma~1sta n;uveltsegu olvasok
nak nem kellett magyarazm. Sambucus itt JOcskan eltavolodott 1.559-ben 
hangoztatott severitas-ától és második kiadásával megtette azt, amit „Hof
historicus"-i minőségében a viszonylag liberális Miksa alatt meg lehetett 
tenni. Néhány évvel később ilyen kiadás sem j~lenhet~tt v~lna mef?. 

Nagyjából a fordított helyzetet tükrözi ma~~ a ket kove.~kezo ,~ a1.ms
kiadás, a Conradi-féle (Budae 1754), ill. Telekie (1784). A kozb?eso k1a~
ványok csak Sambucust más~lják. ~yi biz?nyos, hogy Teleki. tudom~
nyosabban járt el Sambucusnal, ami~or„s~mmi,t sem,;ekeszt~~t ~i corpus,a
ból (legfeljebb a bécsi kézirat nyoman o is „kodolta a Lumak es Ursulak 
rejtettebb bájait), de azért szellemességén~k vitri~lját .in~á~b Ig,n., Norb. 
Conradi „erkölcsösre" purgált és férfiatlanna kasztralt kiadasara zudíthatta 
volna. (Előszavának Conradit illető bírálata indokolatlanul enyhe: XII.! 
További párhuzamként kínálkozik a Telekiné! alig későbbi, de már 3'. ferenci 
reakció feketeségében működő Carlo de' B;os~ini Guarino-é~~traJza:~4 a 
jámbor szerző nemcsak elmarasztalja az egyebkent nagyrabecsult Gu.armo
tanítványt erotikus és antiklerikális versei miatt, hanem ~,ég _eze~ ismer
tetését is mellőzi, annyira nem válla~ közösséget ~am~s „bunei:e_l, . A.zzal 
igyekszik mégis mentegetni, hogy mmdez pe;sze mkab? ,~s~~ __ ifJu~on ,el
tévelyedés volt; később a püspök erkölcsösen irt.35 Eny.híto ~orulmenykep.t 
értelmezi a T. Strozzával folytatott költői versenyt is: mmtha Janus_ a 

33 Cic. De orat. III. 17. 64. . 
34 Vita e disciplina di G. Veronese e de' suoi discepoli, I-III. Bresma 1805-06. 
35 Vö. HuszTI: i. m. 52. 
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szerelemtől való óvással a tiszt.áhh és tisztesebb élethez akarta volna vissza
vezetni barátját.36 

Ezek szerint Sambucus kutatótevékenységét fennt artás nélküli hálával 
és elismeréssel nyugtázhatjuk: fáradhatatlan szorgalma, kitartása és áldozat
készsége nélkül sem Teleki Sámuel, sem más nem boldogulhatott volna, 
és kiadásainak, valamint per ltaliam Ungariamque gyűjtött kéziratainak 
tüzetes tanulmányozása nélkül a várva várt modern kritikai kiadás sem 
születhetik meg. 

* 

Csak rövid függelék formájában térhetünk itt ki Sambucusnak mint 
szövegkritikusnak a bemutatására és értékelésére. Horatius-tanulmányaink 
során behatóbban foglalkozhattunk Ars poetica-kiadásával és a Széchényi 
Könyvtárban (419. sz. alatt) őrzött sambucusi provenienciájú H oratius
kódexszel: ilyen előzmények után hasonlítottuk össze a Guarino-panegyricus 
és az Eranemosz szövegeit (ezekről 1- 1 fakszimile lapot közlünk: 1-2. kép). 
A kollacionálásból kiderült, hogy Telekinek egyben-másban igaza volt 
ugyan, de azért tévedhetetlennek őt _sem mondhatjuk. Lássunk néhány 
példát!37 

Guar.-paneg. 124: monticolae Carni (recte) Cr, T ; monticolae Marni Rh, Ca; 
monticulae Carni S. 
149: mente tenebat Cr, Rh, Ca, T ; tenebas S. (utána is több 2. szem. ). 
159: auditore Cr, Rh, Ca, T; adiutore S. 
182: fila croci redolentia Cr, Rh, Ca, T; fida S. 
191 sk. Guarino tudós szorgalmáról és józanságáról, Horatius nyomán: 
. . . sudoris et algi / nunquam expers, vini ac Veneris sed iugiter expers (helyes 
központozással) Rh, Ca, T ; ... nunquam expers vini, ac .. . Cr, S (a rossz 
központozás miat t kétes dícséret; vö. 588 skk.). 
439: sola vacat cytharis (T: citharis) Ferraria Cr, Rh, Ca, T ; vocat Cytharis S. 
452 zavarosan hagyományozott sor: qui cornigeram iungens cum mare (!) 
iuvencam Rh, Ca; Marte Cr, S; cornigerum iungens cum matre iuvencum T 
(jegyzetben a bécsi kézirat szövege: cornigera i. c. matre iiivencam, tehát 
helyesen: qui cornigeram i. c. matre iuvencam). 
454: transtulit et curvum porta (Ca, T: portam) dum signat aralriim Rh, Ca, 
T ; portat Cr, S. 
495: hunc (se. Apollinem) Cr, Rh, Ca, T; nunc S. 
545 beteg sor, amelyet csak Teleki orvosolt: quid facies habitusve vocent (!) 
et sacra deorum Rh, Ca; nocent (!) Cr, S; notent T. Ugyancsak Teleki állította 
helyre az 566. sor értelmetlen grand(a)evus-át (Cr, R h, Ca, S) Gradivus-ra, 
vagy a 628. sort: Sicana (Ca: Sycana) Cyrene (Cr, Rh, Ca), Sicaue (S ; nyilván 

36 Vö. H uszTI: i. m. 126.; m ég különb „m entési" kísérletekről az 56. sk. lapon. 
37 Sambucus könyvtárának jegyzékében (Gulyás 1582/ 9. sz. a .) a Guarino-panegy

ricusnak Paulus Crosnensis-féle kiadása (Viennae 1512, RMK III. 177) szerep el, egybe
vetéseink során tehát ezt is tekintet be vett ük (Cr); a többi rövidítés: B eat us Rhena
nus kiadása (Basileae 1518, RMK III. 220) : Rh; Hil. Cant iunculáé (Venetiis 1553, 
RMK III. 418): Ca; Sambucusé (Viennae 1569, RMK III. 585): S; Telekié : T; a sor
számozás ez utóbbi szerint. 
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nem értette, de pontos akart lenni), siccave T. (A felsorolásban a „száraz" 
Cyrene homoksivatagjáról van szó, amelyet a kevésbé figyelmes kiadók 
Szicíliába lokalizáltak.) 

Vitatható az 580. sk. sor: 

Fatidicus Proteus stat motu (S, vultu T) immobilis uno, 
nec vitasse (Cr, S, T) velit mutantia gramina Glaucus. 

Teleki jegyzetben a vulgatára (Rh, Cr: nec mutasse velit) utal. Alighanem 
halmozott (ovidiusi) szójátékokra kell gondolnunk, amelyek Janus Panno
nius számára is fontosabbak lehettek, mint az iskolásan pontos fogalmazás; 
javaslatunk ezért (részben Sambucusszal): motu immobilis uno, ill. nec 
mutasse . . . mutantia. 

Közelebb jár Sambucus a helyeshez a 654. skk. sorok Vergilius-imitatiójá
nak (vö. Georg. III. 16 sk.) szövegformálásában is. A Guarino-apoteózishoz 
Janus persze hozzáadja a keresztény ikonográfia rekvizitumait is, vö. Apoc. 
12. 1: „apparuit in caelo mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius etc." 
A kiadásokban (Telekiében is) teljes a zűrzavar, a példányok tele javítással; 
a központozás következetlenségeiről nem is szólva. Megfelelő központozás
sal Sambucus szövegét fogadhatjuk el: 

... media, Guarine, sedebis 
aureus in camera, picto siiper iridis arcu 
insistens lunae, radiis et solis amictus. 

A korábbi kiadásokban teljességgel értelmetlen 701. sort is (missa nec 
in levibus venatur [!] epistola nugis) Sambucus szanálta a ritka (Hor. 
Ars p. 246) iuvenatur (vean:eeít;w, veanevoµai) beiktatásával; ezt vette át 
csendben Teleki is, akárcsak a 644. sorban B. Fatius nevét, amely Sambucus 
előtt minden kiadásban Satius-ként szerepelt. 

A könnyen kipécézhető figyelmetlenségek (pl. 735: laenis - levis helyett; 
777: norunt - norint h.; 817: rubor - ruber h.; 1038: rapuisse - rupisse h. 
stb.) csokorba gyűjtése helyett inkább Sambucus szövegkritikusi érdemeit 
emeljük ki, például a 894. sor (Guarino életbeosztása) megformálásában. 
Itt az eredeti kézirat(ok)ban az omnis (pl. acc.) valamely rövidítése szerepel
hetett, amelyet többen (Cr, Rh, Ca) unus-nak olvastak, ill. fogadtak el. 
Paulus Crosnensis szövegének egyik olvasója az unus-t először onus-ra 
„javította", majd rájött a helyes megoldásra (omnes). Sambucusnál ez áll, 
és Teleki is ezt vette be szövegébe: haec studia, hic omnes vitae tibi cursus 
in annos. 

Rövidítés helytelen feloldásából adódott a 911. sor romlása is: nec post
quam ( !) pro/erre potest spatiosa vetust,as, qui plus praestiterit populis (Cr, 
Rh, Ca); Sambucus, majd nyomában Teleki helyesen oldotta fel: quenq_uam. 
A 995. sor hagyománya megoszlik: Rhenanus és Cant. a rossz (metrikailag 
lehetetlen) nebula-t hozza, a helyes olvasat: nubila (Cr, S, T) . . Előfordul per
sze, hogy Teleki együtt téved Sambucusszal, pl. mindjárt a közeli 928. sorban: 
Phryx licet hunc Atym . .. dicat helyett a nem létező Attinem alakot adják 
mindketten. 
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Zárjuk a sort egy tanulságos hibával, az 1012. skk. sorokban olvasható 
látomás leírásával. Itt (1014) az egyik Parca (Cant. és Teleki szövege sze
rint): altera perspiciiiim speciili intendebat in orbem (prospiciium Cr , Rh, 
perspicui S). A következő sorban.prospectu áll, t ehát szórakozottságból 
eredő elírásra is gondolhatnánk. Valójában mégis a legkorábbi kiadók 
prospicuiim olvasata helyes: az illető Parca - a velencei „csodatükrökkel" 
űzött praktikáknak megfelelően - tükrének nem „átlátszó", hanem „előre
látó kerekségébe" néz, hogy meglássa a jövőt.as 

Az Eranemosz-kézirat kollacionálásának eredményeként legkönnyebb 
három (az 5., 138. és 264.) sor kihagyását felróni Sambucusnak. Találhatunk 
kiadásában sajtóhibából eredő kavarodást (pl. 94), felületességet (pl. a 
167. sor hegyfelsorolásában az otryx még rosszabb átírását otrix-ra, a pontos 
Othrys helyett; 33: induco - induro h., vö. Ovid. Met . VI. 692 ; 69: cimi -
tum h.) stb.; készséggel elismerjük Teleki különb akribeiáját (pl. 12: exemplo 
- extemplo), helyenként felcsillanó szövegformálói ötletességét (pl. 82: 
illudo - illido; 225: harida - horrida stb.). Tanulságos a 207. sor hagyo
mányozása: a kézirat cetus szavának bizonytalan duktusú „t" betűjét 
( occulit omnis N ereidum cetus gremio se martis aq_uoso) Sambucus alaposan 
félreértette (caecus, Martis), és csak Teleki hozta rendbe, sajnos sa jtóhibá
val: N. coetus gremio se matris aq_uaso (sic!). Idézhetünk azonban olyan 
sorokat is, amelyekkel Teleki sem boldogult (a romlott 162. versen kívül), 
pedig a kézirat alapján könnyen boldogulhatott volna. Itt van például a 
hibátlanul hagyományozott 71. sor: pulsu saxa sonant et totu immurmurat 
r::quor. Sambucus is, Teleki is fölöslegesen „javította" „totum et commiirmu
rat" -ra, ill. „et totum murmurat" -ra, vö. Ovid. Met . III. 646: totumque i. 
agmen. Vagy a 76. sor a kéziratban így fest: Hic propior nobis qm e, et 
aptior r::ther. Sambucus az első két rövidítést helyesen oldotta fel (quoniam 
est), de már a harmadikat nem vet te észre és aptior-nak olvasta, aminek 
persze semmi értelme nincs. Teleki tovább rontotta: Hic propior quonimn 
et nobis est aptior aether, és a lapalji jegyzetben még rosszabbat a jánlott: 
hic propior nobis quoniam est et aptior aether. Pedig csak a kézirat aptior-ját 
kellett volna megnézni és annak rendje-módja szerint apertior-nak olvasni. 
(Vö. Verg. Aen. I. 587; Ovid. Met. VI. 693 stb.) 

Érdemes megfigyelni a 258. sor torzulási folyamatát: et tilir:: leves et densr:: 
frondibus ulmi. A kézirat valamelyik olvasója a tiliae jelzőjét nem értette, 
ill. félremagyarázta, ti. leves-nek olvasta („könnyű hársfa"~) és az így fel
borult metrumot a tiliae-hez ragasztott -que-vel próbálta rendezni. Valójá
ban „sima kérgű" (léves) hársfákról van szó; Sambucus nem vette észre 
a „secunda manus" hozzátoldásának szükségtelen, ill. értelmetlen voltát és 
lépre ment; Teleki utána. 

Valószínűleg Sambucus lelkét terheli a 308. sornak - ezúttal nem veszé
lyes, csak fölösleges - „javítása": Victor ero. Tu, rex, tibi quae sit opinio, 
profer. Sambucus áthúzta a tibi-t és tua-t írt föléje; ezt vette át Teleki is, 
pedig a dativusi alak hitelesebb, jobb, és akárhány vergiliusi példával 
(Aen. IV. 408; VI. 373; X. 6 - : caelicolae magni, quianam sententia vobis 
versa retro?) támogatható. A 108. sorban viszont Sambucus hozta rendbe 

38 Vö. Acta Class. Debr. 4 (1968) 98. 
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a kéziratban talált szöveget (Zephyrus tetszelgését): rebus ego (a hagyomá
nyozott ago helyett) primos ortus vitamque ministro. (Az ego hatásos - há
romszoros - anaphorájával.) 

* 

Példáinkat csak két Janus Pannonius-mű szövegéből válogattuk. Ugyan
ezt a munkát - nálam hivatottabban - fogják elvégezni az egész életmű 
tudós kiadói, hogy - fél évezred elteltével - Sambucus és Teleki Janusa 
helyett szeplőtlen kiadást vehessen kezébe az olvasó. Feladatunknak meg
felelően csak arra kerestünk választ: oly nagyon lenézendő-e hát Sambucus 
tudománya, hogy csak óvatos megszorításokkal dicsérhetjük? Korántsem: 
nélküle nem volna ennyire ép Janusunk, és Janus Pannonius ünneplői hálával 
adózhatnak suscitator-ának, a XVI. század leglelkesebb magyar filológusá
nak is. ' 
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l KOLTA FE RENCI 

JANUS PANNONIUS-KULTUSZ PÉCSETT A XX. SZÁZADBAN 

A XX. század első két évtizedében Pécsett Janus Pannonius-kultuszról 
valójában nem beszélhetünk. A költő emlékét sem szobor, sem emléktábla, 
sem utca, sem intézmény nem őrizte. Pécs ősrégi püspöki székhely, s akkori 
vezetői és szellemi életének irányítói gyanakvó szemmel tekintettek a huma
nista költő püspök életművére, akinek verseiben vallásos motívumok alig 
szerepelnek, nagyonis világi vágyak és gondolatok viszont annál inkább. 
Jellemző, hogy amikor a 30-aa évek elején megkezdődtek egy irodalmi társa
ság szervezésének az előkészületei , és a szervezők azt javasolták, hogy nevez
zék el Janus Pannoniusról a társaságot, a gondolat egyes vezetőkben meg
döbbenést keltett, mondván, miért legyen a társaság névadója „egy olyan 
püspök, aki obszcén verseket írt" .1 

A társaság 1931-ben mégis Janus P annonius Társaság néven alakult meg, 
s pecsétjét az alapszabályok így írták le: „Janus Pannonius püspöki díszben, 
pásztorbottal és írótollal. A pásztorbot mellett lant és babérág. A pecsét 
jobboldali részén a Quinque Ecclesiae rajza."2 Ezzel kezdődött meg tulajdon
képpen a XX. századi pécsi Janus-kultusz. 

A Társaság elnöke, Surányi Miklós az első rendes közgyűlés megnyitójá
ban nagyon jellemzően ezt mondotta: „Az a gondolat, hogy a Társaság 
Janus P annoniusra, a nagy humanistára és a reneszánsz emberére függeszti 
tekintetét, történelmileg, irodalmilag és hangulatilag termékeny és hatásos. 
Valósággal szimbolikus jelentősége van."3 

Vajon milyen szimbolikus jelentőséget láttak a Janus-örökségben 1 
Erre a kérdésre a fennmaradt jegyzőkönyvek, valamint a korabeli sajtó

beszámolók eléggé egyértelmű választ adnak: Janus életműve számukra a 
szellem fegyvereinek magasabbrendűségét jelentette egy veszedelmesen 
erősödő, agresszív hatalom pusztulást hozó fizikai fegyvereivel szemben. 
Mátyás uralkodása második szakaszának idegenekre is t ámaszkodó katonai 
politikája helyett Janus Pannonius humanista örökségében látt ák a köve
tésre méltó hagyományt. 

A Kisfaludy Társaság nevében Babits Mihály köszönt ötte a Janus P anno
nius Társaságot. Bizonyára nem véletlen, hogy beszédében ő is hasonló 
gondolatokat pendített meg, hiszen először őt próbálták megnyerni a Társa
ság elnökéül, tehát ismerte az előkészítő megbeszélések hangulatát és a 

1 Lovász Pál szóbeli közlése. 
2 Az alapszabály és a Társaság jegyzőkönyvei jelenleg Lovász Pál birtokában vannak. 
3 L. az 1933. febr. 3-i közgyűlés jegyzőkönyvét. A beszéd szövege nyomtatásban 

is megjelent. Pécs 1933. A Janus Pannonius Társaság kiadása. 

557 



célkitűzéseket: „A nagy humanista ugyanazt a harcot harcolta, amit ma 
harcolunk mind, akik a Szellem nevében gyűltünk és tartunk össze ebben 
a tépett és vad korban, ebben a nyers és legkevésbé sem szellemi erőknek 
kezdettől fogva annyira kiszolgáltatott országban. Nem tudnék nevet, mely 
jobban kifejezné az övénél azt, amire ma is szükségünk van: hív és büszke 
megállásra a régi szent európai kultúra kincses szigetein, minden vad és 
nyers és új erők között és ellenükre: mert ez a reneszánsz."4 

Hasonló gondolatok gyakran hangzanak el a Társaság működése során 
különböző alkalmakkor és megfogalmazásokban. Az 1932. május 8-i fel
olvasó ülésen pl. Fischer Béla társelnök megnyitójában ezt hangoztatta: 
„Egy új vízözönben fuldoklik minden, és ebből az örvényből a művészet 
Jákob-létrái vezetnek a szabadulás felé." 5 Az 1933. január 21-i felolvasó 
ülés elnöki megnyitójában Tolnai Vilmos hasonló aspektusból méltatta 
Janus Pannoniust.6 

A 30-as években, a fasizmus terjedésének idején nyomasztó a Janus 
Pannonius Társaság üléseinek atmoszférája. Az előadók szomorú képet 
festenek a jelenről, és sötét látomásokat vetítenek a hallgatók elé az egyre 
reménytelenebbnek látszó jövőről. Erőmerítés, vigasztalás céljából idézik 
fel újból és újból a humanizmus világát, amelyet a szellem, a gondolat erejé
nek érvényesülése jellemzett. 

Ebben az atmoszférában - különösen a harmincas években - tudatosan 
szélesíti a Társaság Pécsett a Janus-kultuszt. „Programszerűen és fárad
hatatlanul belekezdtünk és folytatjuk a Janus Pannonius kultuszt Pécs 
városában ... Pécs városát Janus Pannonius városává akarjuk tenni" -
jelentette ki Surányi Miklós az 1933. október 21-i felolvasó ülésen.7 „Janus 
Pannonius reményvesztetten hagyta itt a világot, azt hitte, hiába hozta 
Itália szelíd ege alól a múzsákat, nem lesz életük és fejlődésük. De Janus 
Pannonius eszméje nem halt meg, csak szunnyadt és a legjobbkor feltámadt. 
Eszméinek a Janus Pannonius Társaság állít világító tornyot" - mondotta 
Tolnai Vilmos az 1933. január 21-i ülés elnöki megnyitó beszédében.8 

Janus életműve azonban nemcsak elnöki megnyitók és ünnepélyes dekla
rációk tárgya volt, hanem számos nagyelőadás témája is. 

Az 1931. június 10-i alakuló közgyíí.lésen mutatta be Huszti József Janus 
Pannonius című monográfiáját, amely az év októberében meg is jelent, és 
illetménykötetként eljutott a Társaság minden rendes, tiszteletbeli és pár
toló tagjának az asztalára. Ugyanezen az értekezleten Tolnai Vilmos, a 
pécsi egyetem tanára is tartott előadást Janus Pannonius pályája címmel. 9 

Még Klebelsberg Kunó kultuszminiszter is beszélt a Társaság felolvasó 
ülésén, bár nem egyenesen erről, Janus Pannonius és Goethe címmel s a 

4 A beszédet TÜSKÉS TIBOR közli először A pécsi irodalom kistükre című munkájá
ban. Klny. a Jelenkor 1969-70. évi számaiból. Pécs 197.0. 41. Az idézetet innen vet
tük át. 

5 L. az ülés jegyzőkönyvét. 
6 L. a Dunántúl c. napilap ismertetését az ülésről. 1933. jan. 22. 4. 1. 
7 L. az ülés jegyzőkönyvét. 
8 Idézi a Dunántúl 1933. évi jan. 22-i számának 4. lapján. 
9 Erről az előadásról csak a meghívóból tudunk, tartalmáról nem sikerült közelebbit 

kiderítenünk. 
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korabeli napilap szerint párhuzamot vont „a germán szellemóriás és a sze
rencsétlen életű humanista költő" között, rámutatva, hogy a német nép 
nagy költőjénél sokkal nehezebb helyzetben levő magyar humanista milyen 
óriási szellemi teljesítményre volt képes, bár a körülmények miatt igazi 
tehetsége nem is bontakozhatott ki teljesen.10 A híradásból kiderül, hogy 
a miniszter Goethe ürügyén - tulajdonképpen egy Goethe-ünnepségre jött 
a városba - Janus Pannoniusról és a magyar tehetségek küzdelmes sorsáról 
beszélt. , 

A Társaság 1932. június 19-i ülésén Koltay-Kastner Jenő Humanizmus 
és régi magyar irodalom címmel tartott előadást. Az előadó annak a szellemi 
áramlatnak a folyamatára világított rá, „amelyet szimbolikusan Janus 
Pannonius nevével jelölhetünk meg". Elsősorban a humanizmus hazai fel
tételeit kutatta, majd kibontakozása és virágzása sajátos magyar változatá
nak megvilágítása után, a magyar humanizmus kései szakaszával is foglal
kozott. Janus helye és szerepe közvetlenül nem volt a tanulmány tárgya, 
de azzal, hogy az előadó érzékletesen megfestette a nevével jelölhető áramlat 
folyamatát, valójában mégis elsősorban a mi költőnk életműve kapott 
mélyebb értelmezést.11 

1933. február 24-én Harsányi Zsolt Janus-fordításokat olvasott fel a 
Társaság nyilvános ülésén. A korabeli napilapból tudjuk, hogy a Katalin 
királynőről szóló, továbbá a Frigyes visszautasítja a koronát, a Vízkereszt 
és a Hunyadi sírfelirata című fordításait olvasta fel.12 

1933. október 21-én Surányi Miklós bejelentette, hogy 1934-ben, Janus 
születésének 500. évfordulóján a Társaság jubiláris évet fog ünnepelni. 
Körvonalazta azokat a nagyszabású terveket, amelyeket a jubileumi évben 
igyekeznek megvalósítani. Bejelentette: a város vezetőségétől ígéretet kap
tak, hogy Janus Pannoniusról teret vagy utcát neveznek el. A tervek között 
szerepelt Janus-emléktábla állítása is. 

Lovász Pál visszaemlékezéséből tudjuk, hogy a Surányi Miklós által 
csak nagy körvonalakban ismertetett terv a további megbeszélések során 
milyen nagy méretekre duzzadt. Pátzay Pált fel akarták kérni Janus-szobor 
készítésére, s ennek kicsinyített mását a Zsolnay gyár sokszorosította volna. 
Az ünnepségre érkező idegenek ezt kapták volna ajándékba. Felkérték 
Surányi Miklóst egy ünnepi szcenárium vázlatának a kidolgozására. Ez el is 
készült, s prózai részeken kívül ének-, zene- és balettszámokat is tartal
mazott. A részletek kimunkálásával Németh Ant·alt és Trócsányi Zoltánt 
akarták megbízni. Az emlékünnepségeket a Tudományos Akadémiával 
közösen szándékozták megrendezni, s ezekre az összes irodalmi és tudomá
nyos társaságot meg akarták hívni. Az anyagi segítséget mindehhez a vár
megyétől és a várostól várták.13 

10 L. bővebbet a Dunántúl 1932. május 10-i számának címlapján. Ezt az ülést a 
Budapesti Rádió is közvetítte. 

11 Az előadás teljes szövege megjelent a Győri Szemle 1933. évfolyamának 1-3. 
számában. 19-24. 

12 Dunántúl 1933. febr. 25. 3. 1. 
13 Minderről 1. a további részleteket LOVÁSZ PÁL cikkében: Attikai éjszakák 

Janus Pannonius udvarában. Elmaradt jubileumi ünnepségek Janus Pannonius 
születésének 500. évfordulóján. Jelenkor, 1972. áprilisi szám. 361-69. 1. 
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Nemcsak imponáló rendezvényekre készültek azonban, hanem az egész 
jubileumi esztendőnek mély tartalmat szerettek volna adni. Erről Surányi 
Miklós többek között ezeket mondotta: „A Janus Pannonius Társaság el
határozta, hogy ebben az évben szemügyre veszi a magyar kultúra jelenét, 
és mérleget készít. Megpróbálunk belevilágítani a holnapba. Szemlét fogunk 
tartani a magyar irodalom jelen állapota és jövő programja felett. Harcot 
fogunk hirdetni minden álkultúra ellen. Az igazi európai kultúra városává 
akarjuk tenni ezt az évezredes mecseki várost."14 

Sajnos, az 1934. október 3-án rendezett felolvasó ülésen Surányi Miklós
nak be kellett jelentenie, hogy a tervezett ünnepségekből nem lett semmi. 
Az anyagi fedezet hiányára hivatkozott, a város nem adta meg a szükséges 
segítséget.15 A terv kudarcának azonban bizonyára nemcsak anyagi okai 
voltak. Nyilvánvaló ugyanis, hogy pl. egy utca elnevezésének vagy egy 
emléktábla elhelyezésének elsősorban nem a pénz hiánya az akadálya, 
pedig még ez sem valósult meg a tervekből. A Társaság egyébként ezen az 
ülésen emlékezett meg az évfordulóról, s ebből az alkalomból Berczely A. 
Károly Janus-fordításaiból mutatott be néhány szép darabot. (Itt jegyezzük 
meg, hogy Berczely kötete: Magyar költő magyarul. Janiis Pannonius 
1934-ben Szegeden jelent meg. Lovász Pál szóbeli tájékoztatása szerint a 
kötet megjelenésének anyagi nehézségei voltak, ezért a Janus Pannonius 
Társaság felajánlotta, hogy több száz példányt megvásárol, és tagjainak 
illetménykötetként megküldi. Így került a Huszti-könyv mellett ez a for
dításgyűjtemény is a Társaság J anusszal kapcsolatos illetmény kötetei közé.) 

Az 1934. évi utolsó felolvasó ülésre december 12-én került sor. Ezen az 
ülésen Halász Gábor tartott Janus Pannoniusról előadást. Az előadás 
mondanivalóiról bővebbet nem tudunk, a korabeli napilap csak annyit ír 
róla, hogy „eredeti meglátású" volt, és hogy a publikum „nagy tetszéssel 
fogadta", 16 de aligha tévedünk, ha úgy véljük, hogy ennek az anyaga jelent 
meg a Nyugat 1944. december 1 - 16. számának 582 92. lapjain Magyar 
humanisták címmel. 

Érdekes, talán jellemző is, hogy tudtommal ezután már nem szerepel 
Janus-témájú előadás a Társaság ülésein, csupán Várkonyi Nándor olvasta 
fel 1941. október 18-án Janusról szóló novelláját. A Janus Pannonius 
Társaság Janus-kultusza a jubileummal kapcsolatos tervek meghiúsulása 
után jó ideig megszakadt. Hogy nem szűnt meg, azt csak a Sorsunkban 
megjelent írások jelzik. 

A Sorsunk a Társaság fennállásának 10. évfordulóján, tehát 1941-ben 
indult meg. Már a II. évfolyam 5. számában (1942. júliusi - augusztusi 
szám) igen érdekes Janus-tanulmány látott benne napvilágot Barankay 
Lajos, pécsi egyetemi magántanár tollából Janus Pannonius, az első magyar 
pedagógiai gondolkodó címmel. A tanulmány szerint Janus Pannonius a 
magyar nevelői gondolkodás első ismert jelentős képviselője volt. Tézisét 
a szerző elsősorban a Guarino dicsérete című panegyricus elemzésével bizo
nyítja, mert benne a költő „miközben emléket állít mesterének, egyszersmind 

14 A beszéd teljes szövegét az ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza. 
15 L. az ülés jegyzőkönyvét. 
rn Dunántúl 1934. dec. 13. 4. 1. 
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tükröt tart honfitársai elé, hogy megmutassa, mire kellene nekik is a nevelés 
terén törekedniök".17 Janus nevelői elképzeléseit részletezve Barankay 
Lajos azt is megállapítja, hogy ezekben „lehetetlen rá nem ismerni a XVI. 
század magyar protestantizmusának és utóbb a megújhodó ~atolicizmusnak 
neveléstani elveire" .18 

A Sorsunk 1947. (7.) évfolyamának 321 - 26. lapjain Kardos Tibor Janus 
Pannonius emlékezete címmel közölt újabb tanulmányt. Ez volt az első tudo
mányos munka, amely a felszabadulás után mérlegre tette Janus életművé
nek jelentőségét. Ez a tanulmány előzőleg, 1946-ban egy irodalmi esten 
szóban már elhangz:ott Pécsett. Kardos Tibor megállapítja, hogy a magyar 
műköltészet első nagy alakjáról, egyben világirodalmi rangú költőről van 
szó, akinek „modernsége időtlenül lebeg a századok felett". Aztán hozzá
fűzi: „Nekünk, dunántúliaknak és pécsieknek még többet adott, mint a 
magyar irodalomnak általában: életünk szépségeit megszentelte s ront
hatatlan hajlékot szerzett a Múzsáknak Pécsett. Méltóan meg kell becsül
nünk, hogy egykor világirodalmi nagyság élt a város táján." (Itt említjük 
meg, hogy Kardos Tibortól már előzőleg, 1935-ben is jelent meg Pécsett 
Janus-tanulmány, mégpedig a pécsi egyetem tudományos folyóiratában, 
a Pannoniában. A szép munka címe: Janus Pannonius bukása.19 Ennek az 
azóta sokat idézett tanulmánynak főbb mondanivalóiból készült Geréb 
László Itáliai évek c. kötetének előszava is.) 

Íme: ha más formában és módon, de tovább élt ezekben az években is a 
Janus-kultusz a róla elnevezett Társaság megnyilatkozásaiban. Ez azonban 
természetszerűen csak egy szűkebb réteg, a szellem embereinek a kultuszát 
jel~ntette. 

Altalánossá és hivatalosan támogatottá a Janus-kultusz Pécsett tulajdon
képpen csak a felszabadulás után lett . 

Vázlatosan hadd utaljunk ennek is néhány mozzanatára. 
1948-ban a volt Kardos Kálmán utcát, amely a Széchenyi térről a Pécsi 

Székesegyházhoz vezet, Janus Pannonius utcának nevezik el. Még u_gyan
ebben az évben az államosított volt jezsuita gimnáziumnak a Pécsi Allami 
Janus Pannonius Gimnázium nevet adják, s azóta ez a középiskola rend
szeresen és tudatosan ápolja Janus kultuszát. (Minden tanév kezdetén meg
emlékeznek a névadóról, versenydolgozatokat, szavalóversenyeket rendez
nek a tiszteletére, életművének ismeretét minden évben kitűzik az érettségi 
tételek közé, akkor is, ha az állami tételjegyzék nem tartalmazza stb.) 
Ennek az intézetnek a folyosóját Janus-szobor díszíti (Palkovics Lajos 
alkotása), amely az 50-es évek elején készült; az iskola évkönyveiben Janus
tanulmányok jelennek meg; a mostani évforduló alkalmából tartalmas 
Évkönyvet adtak ki, mely jelentős Janus-kutatók és -fordítók cikkeit, vissza
emlékezéseit és vallomásait tartalmazza stb. 

1949-ben az államosított pécsi múzeum neve is Janus Pannonius Múzeum 
lett. 

Az újabb Janus Pannonius-évfordulókról sem feledkeztek meg Pécsett. 

17 I. m. 385. 
18 I. m. 389. 
19 Klny. Pannonia Könyvtár 5. 1935. 
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Halála 480. évfordulója alkalmából (1952) az új pécsi irodalmi folyóirat, 
a Dunántúl megemlékező tanulmányt közölt Janus Pannoniusról Kardos 
Tibor tollából.20 1953. november 26-án pedig a költő születésének 520. 
évfordulójáról egy irodalmi est keretében emlékezett meg a város közönsége ; 
ezt a November 7 Kultúrotthon és a Társadalom és Természettudományi 
Ismeretterjesztő Társaság rendezte, a Pécsi Pedagógiai Főiskola irodalmi 
tanszékének közreműködésével. 

Közben megindult Pécsett a tudományos kutatómunka is egyes Janus
problémákban. A példa kedvéért említjük meg Tóth István tanulmányát, 
amely a régebbi tévedést helyreigazítva tisztázza a költő születési helyét,21 

valamint Petrovich Ede tanulmányát, amely a költő sírjának a helyét 
igyekezett megállapítani.22 

A pécsi művészeket, költó'ket is megihleti Janus Pannonius öröksége. 
Hadd utaljunk pl. Csorba Győző kiváló műfordítói. tevékenységére vagy 
Martyn Ferenc Janus-rajzaira, Pákolitz István és mások verseire. 

Az ötszáz éves Janus-évforduló eddig soha nem tapasztalt Janus-kultuszt 
élesztett Pécsett. Baranya megyének és Pécs Megyei Város Tanácsának 
védnöksége alatt valósult meg az 1972-es pécsi tudományos ülésszakunk, 
továbbá az Irodalomtörténeti Társaság és a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat vándorgyűlése. A Tanács megbízásából Borsos Miklós Kossuth
díjas művész elkészítette Janus Pannonius bronzszobrát és plakettjét. 
A Megyei és Városi Tanács művészeti érmet alapított, amelyet Pécshez, 
Baranyához kapcsolédó művészi tevékenységért ítélnek cda háromévente 
(először 1972-ben). Az ünnepségek során komplex kiállítás nyílt meg Janus 
Pannonius és kora címmel, melynek forgatókönyvét Kardos Tibor készí
tette, szaktanácsadója és szervezője Gerevich Lászlóné volt. Ugyanekkor 
valósult meg Martyn Ferenc Munkácsy-díjas festőművész kiállítása Rajzok 
Janus Pannoniusról témakörben; részesei lehettünk a Pécsi Nemzeti Színház 
reneszánsz témájú táncjáték-ősbemutatójának, nagyon sikeresen zajlott le 
a Janus Pannonius művészeti pályázat, áprilisi számát a Jelenkor is az év
fordulónak szentelte. Április 6-9-ig az V. országos Kamarakórus Fesztivál 
ugyancsak a Janus-évfordulóhoz kapcsolódott. Áprilisban Pannonia dicsé
rete címmel irodalmi estet adtak a Kamara Színházban a Pécsi Nemzeti 
Színház művészeinek közreműködésével, ugyanennek a hónapnak a végén 
bemutatásra került Farkas Ferenc: Oantus Pannonicus című műve a Pécsi 
Filharmonikus Zenekar és a Liszt Ferenc kórus előadásában. Májusban 
Reneszánsz Kőtár nyílt meg, júniusban reneszánsz muzsika hangzott el 
a „Tettyei Este" sorozatban. A Doktor Sándor Művelődési Központban 
reneszánsz kollégiumot tartottak, és külön ünnepségsorozatot rendezett a 
Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola is. A Dunántúli Napló 
című napilap pedig folyamatosan közöl Janus-fordításokat és Janusszal 
kapcsolatos más írásokat. 

Mindez bizonyára új fejezetet nyit a pécsi Janus-kultusz történetében. 

20 Dunántúl 2 (1932) 42-51. 
21 TÓTH ISTVÁN: Janus Pannonius származása. ItK 5 (1965) 603-11. 
22 PETROVICH EDE: Az egyetemalapító Vilmos pécsi püspök és Janus Pannonius 

sírhelye. Baranya megyei Levéltár 1968. évi Évkönyve 161-76. Klny. 
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V. KOVÁ CS SÁNDOR 

AZ ÚJKORI JANUS PANNONIUS-FILOLÓGIA 

(Ábel Jenőtől Huszti Józsefig) 

A Janus-filológia újkori fejezete: hatalmas téma, melynek kibontására 
és érdemi tárgyalására itt nem vállalkozhatunk. Teljesség helyett csak váz
latos fejlődéstörténetre szorítkozunk olyan értelemben, hogy leszűkítve téma
körünket a szokásosnál szorosabbra vonjuk a filológia hagyományos fogalmát: 
dolgozatunkban csupán a kézirati kutatásokra, szövegkritikai és irodalom
történeti munkálatokra leszünk figyelemmel, míg a hermeneutikai stúdiumok
ból kirekesztjük - sajátosan egyedi problematikája miatt - a fordításokat. 

Ami az időhatárokat illeti, két fundamentálisnak ítélt művet állítottunk 
alfának és ómegának, annak hangsúlyozására, hogy az 1880-tól számított 
félszáz év alatt sokkal lendületesebb fejlődésnek és szilárdabb alapvetésnek 
lehetünk tanúi, mint korábban. Ennek megfelelően Ábel Jenő áll e jelentős 
periódus élén, kinek ismeretlen forrásszövegek hasznos korpuszát köszönheti · 
a Janus-filológia (1880), s a sort az első tudományos szintézis szerzője, Huszti 
József zárja, úttörő jelentőségű Janus Pannonius-monográfiájával (1931). 

Hogyan vezetett az út a Janus-kódexek felfedezésétől eme klasszikus 
életmű első modern összefoglalásáig: erre próbál választ adni alábbi, idé
zetekkel bőven dokumentált áttekintésünk. 

Humanizmus-szemlélet a XIX. sz. első évtizedeiben 

Amikor a XVIII. sz. végének szellemi életében kiéleződött a deák és a 
magyar irodalmi nyelv használatának, sőt, végső fokon hegemóniájának 
kérdése, az általános költői gyakorlat vagy megalkudott átmenetileg a 
többnyelvű, latin-magyar verseléssel, vagy viszonylagosan nagyobb törés 
nélkül tudott átváltani az anyanyelvű poézisre. Mindez azonban nem jelen
tette a költők múltszemléletének bármiféle „kettéhasadását". Berzsenyi 
Dániel például megilletődött lelkesedéssel idézte fel 1812-ben a Pécs „szent 
erdeit" megéneklő „főpapi lantverő", vagyis Janus Pannonius emlékét, 1 

jeléül annak, hogy számára a humanizmus latin költészete azonos a· magyar 
költészet fogalmával. 

Azért kell ezt hangsúlyozni, mert más volt a helyzet a tudományos iro
dalomban. Itt a magyar nyelvűség kritériumának múltba történő vissza
vetítése egyszersmind irodalomtörténeti rendszerező elvvé vált. Így például 
Révay Miklós Magyar deáki történet (1801) e. munkája a következőképp 
írja körül a magyar irodalom ismérveit : „A magyar nemzetnek az írástudás-

1 Berzsenyi: A balatoni nympha gróf Teleki Lászlóhoz midőn a Balatonra szállott. 
4. vsz. Erre az adatra Kardos Tibor hívta fel a figyelmem. 
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ban és egyéb tanúságokban hazai nyelven való jártassága, felhozatott emlé
kezetes jegyekben, régi, középidejű s utóbbi jeles írásokban."2 

Lényegesen kidolgozottabb teóriát nyújt Pápay Sámuel 1808-as, hatalmas 
méretű irodalomtörténete, melyet A magyar literatura esmérete címen adott 
közre. Már az irodalmat is rendkívül precízen és jellemzően definiálja: 
„ ... a literaturával szorosan egybe van kapcsolva a nyelv állapottya. Ez 
vagy tulajdona s anyai nyelve a nemzetnek, :agy pedi~ idegen, s a lit~ratura 
más nemzettül kölcsönzött. Ehez képest a hteratura is vagy nemzeti, vagy 
pedig idegen; ha ti. az a nemzetnek tulajdon anyai nyelvén foly, nemzeti, 
máskülönben idegen avagy külföldi, mint p. o. magyar hazánkban a deák 
literatura."3 Ebből az okoskodásból logikusan következik, hogy az irodalom
történetírás Pápay számára nem más, mint: „olyan tudomány, mely a ma
gyar nyelvnek és írástudásnak mind természeti mind történeti állapottyát, 
az írásbéli előadás minden nemeire való alkalmaztatással adja elő."4 
· Ugyanabban az évben, amikor Pápay Sámuel nagylélegzetű összefogla
lása megjelent, írta Kazinczy Ferenc híres tübingai pályaművét, melyben 
rövid irodalomtörténeti áttekintést is nyújt. A Mátyás kori művelődés
történetről és literaturáról szólva éles különbséget tes·z a középkor és huma
nizmus között. Az egyetemalapításokról így ír: „Zsigmond, továbbad 
Zrednai Vitéz János esztergomi érsek, végre Mátyás, alkottak ugyan Aca
demiákat, de ezek a csendetlen időben csakhamar elenyésztenek, s bennek 
a hazai nyelvre nem vala semmiféle gond."5 E véleményével összhangban 
világítja meg az irodalom helyzetét is: „Nem bírván ezen időkből egyebet 
némelly legendáknál s hymnáriumoknál. .. bátran azt lehet állítanunk, 
hogy azoknak száma, akik magyarul írtak, igen csekély volt. Hiszen maga 
a könyveket vesztegetve vásárlani szerető Mátyás is nem bírt annyi böl
csességgel s hazai szeretettel, hogy a nép éne~~it, mint Na~y .Károly_ ,a 
franciákéit, feljegyezni parancsolta volna s budai igen gazdag bibl10theka3a
ban nem találtatott egy magyar könyv is."6 

Az idézetek ezúttal csak egy szempontból fontosak számunkra: egyértel
műen bizonyítják a magyar nyelv irodalmi használatának teljes azonosítását 
a magyar irodalom fogalmával, kizárva belőle a többnyelvlí.ség bármiféle 
lehetőségét is. 

A Janus-kritika Ábel fellépése idején. Toldy Ferenc 

A XIX. sz. irodalomtörténeti közfelfogását lényegében Toldy Ferenc 
osztatlan tekintélye határozta meg. Nézeteit a magyar irodalomról kánonná 
emelték kortársai. Nincs tehát semmi meglepő abban, hogy a Toldytól átvett 
irodalomtörténeti hagyomány is lassan az ő egyéni nézeteiként élt tovább 

2 Révay Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve. Kiad.: RUBINYI MÓZES. 
Bp. 1912. 16. , 

a PÁPAY SÁMUEL: A mf!,gyar literatúra esmérete, I. 1-2. rész. Veszprem 1808. 3. 
4 PÁPAY SÁMUEL: i. m. 31. 
s Kazinczy Ferenc tübingai pályaműve a magrar n~elvr~l. ,1808: Kiad;: ~Er;rarcH 

GUSZTÁV. Bp. 1916. 150. (Korábban: A magyar hteratura tortenetei. Erdely1 Muzeum 
1814. 5.) 

G Kazinczy: i. m. 151. 
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utódai körében. Ennek az örökségképp átvett hagyománynak volt fontos 
része a magyar nyelvűség jelenlétének túlzott hangsúlyozása a régiségben. 

Pregnáns példa erre Toldy legismertebb - s egyik legjobb - művének, 
A magyar költészet történetének (1867) középkori fejezete, hol többek között 
a következők olvashatók: „Három költőnek maradt ugyan fenn neve 
Mátyás korából, de csakis nevök: munkáikat megvonta tőlünk az idő, 
Az elsőt kivéve arról sem értesülünk, mely nemében működtek legyen a 
k?ltészetnek. Megnyitja a rövid sort Cesinge János, pécsi püspök, ugyanaz 
ki Janus Pannonius név alatt mint újlatin költő európai névvel bír, s Mátyás 
királyt boszniai híres hadjáratában követvén hadi érdemekkel élesztgette 
a sereg harci tüzét. . . Cesinge, ki az akkor hatalmasan serkenő óclassicai 
~usa emlőin nőtt fel, latin költeményeivel szükségképp és egészen a classica 
iskolához tartozott, magyar énekeiben is hihetőleg e szellemet érezhette."7 

Postumus kiadványként, Gyulai Pál gondozásában kiadva A magyar 
nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelen korig rövid előadásban 
(1878. negyedik kiadás) c. Toldy-mű ugyanezzel a gondolattal indítja el a 
tárgyalást: „A nemzeti irodalomtörténet a nemzet nyelvén készült műveket 
tárgyalja." (18.) Nem arról van tehát szó, hogy a magyarországi latinság, 
benne a humanizmus irodalma és Janus Pannonius költészete átmenetileg, 
Toldy pályakezdő periódusában volt csak kitagadva a magyar literatúrából, 
hanem sokkal többről: a felvilágosodás haladó magyar nyelvprogramjának 
átmentéséről a XIX. sz. polgári nacionalizmusa számára. Toldy világosan 
kettéválasztotta az irodalomtörténetírás feladatait magyar és klasszikai 
részre, utóbbiba sorolva Janusszal együtt a latin humanizmust, mondván: 
a deák literatúra a klasszika-filológusok terrénuma. Ábelnek, mint görög
latin filológusnak mit sem kellett volna tennie, mint Toldy koncepciójának 
szellemében vizsgálni a Mátyás kori irodalmat, ő azonban sohasem húzott 
választóvonalat a „humanisticus mozgalmak" és a magyar kultúra közé. 
S ezzel új fejezetet nyitott a Janus-filológia történetében. 

A Janus-filológia megteremtése. Ábel Jenő 

A hazai ókorkutatás fellendülése nem választható el a Budapes'ti Philo
logiai Társaság történetétől és folyóiratának, az Egyetemes Philologiai Köz
lönynek szerepétől. Heinrich Gusztáv és Ponori Thewrewk Emil köré hama
rosan olyan fiatal tudósok csatlakoztak, mint Ábel Jenő, Némethy Géza, 
Katona Lajos és mások, jelezve, hogy a Társaság közlönye - meghirdetett 
programja szellemében - valóban egyformán teret nyit a görög - latin 
filológia és a magyar irodalomtörténet (mint a modern filológia egyik disz
ciplínája) előtt. Abel grécistának indult, Némethy a római irodalomtörté
netet búvárolta át, Katona pedig az összehasonlító folklór középkori vonat
kozásainak kutatójává képezte magát. 

Ábel Jenő kitűnő ismerője volt a görög - latin paleográfiának, akárcsak 
mintaképe, a francia klasszika-filológus Charles Graux. Tudományos prog-

7 TOLDY FERENC: A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig. 
2. jav. kiad. Pest 1867. 92 és 94. A másik két költő: Gabriel Hungarus és Simon 
Hungarus. 
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ramjukban is - tudva vagy tudatlanul - sok volt a hasonlóság, s miként 
Graux a szövegkritika számára értékesítette paleográfiai ismereteit, Ábel is 
kezdettől fogva kézirati kutatás és szövegkritika oldaláról közelítette meg 
a homéroszi hagyomány és az orphikusok kérdését. Nem tagadta meg ilyen 
irányú érdeklődését akkor sem, amikor évek múltán egy meglehetősen isme
retlen terület, a magyarországi humanizmus felé fordult a figyelme. Meg
ismerkedve a kutatás addigi eredményeivel, felismerte, hogy a humanista 
filológia csakis. akkor mozdulhat el a holtpontról, ha újabb kéziratok fel
tárásával kibővülnek és teljesebbé válnak az irodalmi és művelődéstfö·téneti 
ismeretek. 

Ábel kutatásainak egylk célpontja Janus Pannonius életművének „fel-
fedezése" volt. Nem mintha lebecsülte volna elődei munkáját, sokkal inkább 
azért, mert Janusban látta azt a klasszikust, akinek még sok műve lappang
hat európai gyűjtemények mélyén. Teleki Sámuel és Kovásznay Sándor 
kétkötetes Janus Pannonius összkiadásával kapcsolatosan világosan ki is 
fejtette véleményét: „Hogy képezhetünk magunknak helyes fogalmat a 
humanizmus latin költőinek klasszikus tanulmányairól, ha beérjük a haláluk 
után egy-egy rossz kézirat alapján hányagul rendezett kiadásokkal, melyek
nek csonka szövege csak úgy hemzseg a nyelvi és verstani hibáktól 1 ... 
Annál nagyobbra kell becsülnünk, hogy már a múlt század vége felé akadt 
köztünk olyan férfiú, aki a humanizmus legjelentékenyebb képviselői egyi
kének, Janus Pannoniusnak műveit, a rendelkezésre álló eszközök mértéke 
szerint, lehető kifogástalan alakban iparkodott kiadni. Teleki Sámuel gróf
nak Janus Pannonius-kiadása a méltányos követelményeknek teljesen meg
felel. .. Csak egy hiánya van, amint azt Teleki is jól tudta, az, hogy nem 
voltak meg benne Janus Pannoniusnak azon költeményei, melyek Olasz
ország könyvtáraiban állítólag kiadatlanul lappangtak... A Teleki-föle 
kiadásnak ezen hiányán akartam segíteni, midőn 1878 - 79-iki olaszországi 
utazásom alkalmából Janus Pannoniusnak Olaszországban levő kéziratait 
és legújabb időkben a németországiakat, tüzetesen átvizsgáltam."8 

Ábelnek ez a kutatóútja fordulatot hozott mind a magyarországi huma
nizmus történetében, mind pedig a Janus-filológiában, így méltán tekint
hetjük őt egy új korszak alapvetőjének. 

Analecta (1880) 

Ábel kézirati kutatásainak eredményeit az Adalékok a humanismus törté
netéhez Magyarországon (1880) c. kötet tartalmazza. Az analecta műfajú 
kiadványtípusnak régi hagyományai vannak a magyar tudománytörténet
ben. Ezzel kapcsolatban - a teljesség igénye nélkül - elég, ha Bél Mátyás 
Adparatusára (1735), Kovachich Márton György Scri11tores minoresére (1798), 
Engel Christian Monurnenta Ungricájára (1809) s Ábelt megelőzően Toldy 
Ferenc Analecta moniimentorum Hungariae historico-literariorum maximum 
inedita (1860) c. kiadványára utalunk. Az Adalékok azonban (melyet latin 

s Adalékok a humanismus tnrténetéhez Magyarországon. Kiad.: ÁBEL JENŐ. Bp. 

1880. 1- 2. 
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címlapos v_á~toza~ok alap~án inkább Analecta néven szoktak idézni), mégis 
csak formahsan illeszkedik bele a sorba, mivel koncepciózusabb és filoló
gus,abb valamennyinél. 

Abel szakított az univerzális tematikával, anyagát egy korszakra össz
P.?nt,osította. Kötetének középpontjában egyes egyedül „hazánk művelődés
t~rt~net~nek legérde~es.ebb fejezetei egyikére", a magyar humanizmus 
tortenetere vonatkozo ISmeretlen vagy kiadatlan forrásszövegek állnak 
legye?ek azok magyar szerzőtől származóak vagy magyar vonatkozásúak'. 
„~lsó helyet foglalnak el köztük Janus Pannoniusnak és a vele baráti 
viszonyba;n álló olaszo~szági _humanistá~na~ a magyarországi humanismusra 
vonatkozo ai:n~ nagyreszt kiad~tla~ m?-vei, melyek a Teleki gróf által ren
dezet!. 1 7 ~4-iki, J anu~ Pannomus-kiadas ban nincsenek meg'' - írj a szer
k~s~to1 ,eloszavaban Abel, majd így folytatja: „Azon nagy hatást, melyet 
Vitez Janos kortársaira gyakorolt, Tribrachus Gáspár költőnek hozzá inté
zett eclogái tüntetik fel, melyeket annál szívesebben közöltem egész terje
delmökben, mert a korának jobb költői közé tartozó Tribrachusnak mind
ed~~ a~ig .ismert köl~ői egyén~s~gér~l világos és határozott képet adhatnak. 
A. ~obb1 kisebb adalekok, a V1tez Janoshoz és Janus Pannoniushoz intézett 
a1anl?lev~lek? Vespasiano életrajzai, Zágrábi Ágoston levele stb. mint iro
dalmi muvek ugyan kevesebb absolut aesthetikai értékkel bírnak de a 
bennök .foglal~ ~rdekes, a~atok miatt mégis csak megérdemelték, hogy a 
fele~te rit~a ~ezira~okbol es nyomtatvánY:o~ból, melyekben mindeddig csak 
keves tudos altal ismerve lappangtak, kivalasztva, könnyebben hozzáfér
hetővé legyenek."9 A könyv végén Galeotto Marzio életrajza címmel Ábel 
63 lap terjedelmű kismonográfiája olvasható, azzal az egyébként helytálló 
megokolá~sal, hogy másutt (folyóiratban) aligha lehetne ekkora tanulmányt 
elhelyezm. 

Az Analecta latin szövegeit természetesP.n nem kísérte magyar fordítás 
- erre akkor. mé9 nem ,volt igén-y: - , viszont kiegészítette számtalan 
(az analecta-kiadvanyoknal rendszermt mellőzött) lectio varians. A Janus
~zövegekhez har~inc oldal_nyi kommentár járult, a többiekhez pedig lapalji 
1egyzete~be sz~r~tot_t schohonok csatlakoztak. Ábel kollációi a janusi szöveg
hagyomany kritikai megállapításához és editiójához készítették az utat 
előtérb~ á,llítva:. e_~ál~al i~I?-ét egy újabb feladatot a sok közül. A problém~ 
fontossagara kulon is k1tert a kötet előszavában. 

„-!'2 újabbkori latin költők műveit teljes criticai apparátussal kiadni 
. irta :- ' sokakna~ fölösleges do~ognak fog látszani, kivált az olyanoknak, 

akik:', mmt a hu~amsmus ~ör~éneténe~_néhány újabb német művelője, azt 
tart1ak, hogy eleg a humamstak munkamak szövegét többé kevésbé érthető 
alakban egyszerűen lenyomtatni és csak a belőlük meríthető művelődés
történelmi a~atokra fordítani a. f~gyelmün~et. Aligha szükséges mondanom, 
hogy ezen ?e~~t n~,m, tart~at igenyt föltetlen helyeslésre."10 
, . A fo;m~i u1szeru~e9eknel ,sokkalta )elentékenyebbek a kötet tartalmi 
UJ~o?sagai. Ábel s~ivosan vegzett, modszeres kézirati kutatásai nyomán, 
marol holnapra kmcsekkel gazdagodott a magyar humanista-filológia: 

9 ÁBEL: Analecta 1. 
10 ÁBEL: Analecta 1. 
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Velencében 5 Janus-kódex, illetve olyan kézirat került elő, melyben Janus
szöveg van, Modenában 1, Milánóban 3, Bresciában 2, Firenzében 2, Rómá
ban 6, Münchenben 3, Drezdában 1, Lipcsében 2, Bécsben 4 és Mölkben 
1 kódex került elő. Harminc Janus-kódex nem kevés számú epigrammája, 
hat elégiája és a Renatus-panegyricus: híven jelzi Ábel kötetének jelentő
ségét. Ha csak pusztán lajstromba szedve írta volna le ezeket, akkor is új 
alapokra helyezte volna az egy helyben topogó, a nyomtatott szövegekkel 
megelégedő és azokat különféleképpen interpretáló Janus-irodalmat. S e 
tekintetben nemcsak a magyart - melyről később még szó lesz - , de a 
németet is. 

A polgári reneszánszkutatás immár klasszikus alkotása, Georg Voigt 
Die Wiederbelegung des classischen Altertums oder das erste Jahrhiindert 
des Humanismus c. kétkötetes monográfiája külön alfejezetet szán a magyar 
vonatkozásoknak. A második kiadás 1881-ben megjelent 2. kötetében Voigt 
szinte teljes egészében Ábel magánközleményeire, idegen nyelvű publiká
cióira s döntő mértékben az Analecta szövegeire alapozza mondanivalóját. 
Hogy ez mennyire így van, az nemcsak Ábel szakkritikájából derül ki, 11 

hanem abból a tényből is, hogy a következő, 1893-as kiadás már javítja 
az észrevételezett elírásokat. 

Ábel Jenő érdemeit nem homályosítják el azok a hibák és tévedések, 
melyek munkájába belekerültek. Kódexek mellől olykor hiányzó fólió
megjelölés, a gyors jegyzetelés közben elkerülhetetlen olvasati hibák, máso
lási pontatlanságok bizony nemegyszer ingoványos talajra viszik a hasz
nálót. Egy tévesen ismeretlennek minősített epigramma,12 az „ae" difton
gusok ingadozó átírása vagy feloldása pedig arra készteti napjaink szöveg
kritikusát, hogy ismételten ellenőrizze a szöyeghűséget, sőt a hitelességet 
is.13 Mindezek ellenére joggal mondhatjuk el, hogy az Analecta Janus
textusai máig mellőzhetetlen forrásai mindennemű Janus Pannonius-értéke
lésnek. 

Utódok és folytatók. Hegedüs István és Juhász László 

Munkaereje teljében, 31 éves korában ragadta el a halál Ábel Jenőt, aki 
a magyarországi humanista-filológiának nemcsak nagy ígérete, hanem nagy 
tudósa is volt. Egyetemi katedráján keveset dolgozhatott ahhoz (1887 -
1889), hogy iskolát neveljen maga köré, így „csodálatra kényszerítő élet
művére", erudícióval és szorgalommal összegyűjtött kéziratos hagyatékára 
sokáig nem akadt hozzá haso!lló örökös. Hegedüs István, hivatalosan ki
nevezett egyetemi utóda, az Abelénél szerényebb kvalitásokkal, de rokon
szenves lelkesedéssel iparkodott folytatni a megkezdett munkát. 

u EPhK 1882. 70-72. 
12 ÁBEL: Analecta 295, azonos a TELEKI-féle Epigr. II. 18.-kal. 
ia Kétségtelenül nem Janustól való: „Ad Nicolaum V. Pont. Max. de Homero 

traducendo" (Analecta 103-08) és a „De eodem" (Analecta 127). Egyes feltevések 
szerint az Elegia XXXI. sem (Adalékok 127). Vö. KAR.nos TIBOR: Janus Pannonius 
reneszánsz-kori értékelése és költői metódusa. Bp. 1972. 48. l. 9. j. (Kísérő tanulmány 
a Sambucus-féle Janus-kiadás fakszimiléjéhez.) 
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„A félbeszakadt élet terhének egy részét magamra vállaltam, de épp e 
vállalkozás küzdelmes munkája közben nőttön nőtt emléke iránti tisztele
tem és fokozot.t.an Riílyosbodott felelősségem érzete ... a tudomány egye
temes egységének híve volt, de ez egyetemes egységnek volt egy korszaka: 
a renaissance, mikor a latin nyelv egyetemes uralma összeköté a népeket: 
mikor egy szellemi imperium Romanum, Róma geniusának uralma előtt 
meghódolt minden nép, itt érezte Ábel igazán otthon magát: mert itt föl
találta szeretett hazáját ... Rengeteg buzgalmú tevékenységének ez igazán 
termékenyítő része. Ezzel hatott rám is leginkább. Ez tett engem halála 
után, mert életében talán csak egyszer léptem vele érintkezésbe, szellemi 
rokonává, barátjává, követőjévé ... " 14 

Hegedüs mindenekelőtt sajtó alá rendezte Ábel második forrásgyűjte
ményét, a postumusnak maradt Analecta nova ad historiam renascentiimr, 
in Hungaria litterarum spectantia (1903) c. kötetet. Ez a gyűjtemény nem 
kevésbé jelentős az elsőnél. De míg az Analecta elsőrendűen érdekelte a 
Janus-filológiát (mert 14 7 2-ig tartalmazott szövegeket), addig az A nalecta 
nova a XV. sz. végének és a XVI. sz. első felének humanista emlékeiből 
válogat ismeretlen és nehezen hozzáférhető verses és prózai műveket. Janus
tól már semmit sem hoz, ellenben a költő utóéletéhez fontos adalékokkal 
járul hozzá. Sajnos, az Analecta nova Hegedüs minden lelkiismeretes törek
vése ellenére, nem mentes kisebb-nagyobb hibáktól, pontatlanságoktól: 
egy epigramma kétszer került közlésre,15 Szalkai László (Ladislaus de Zalka) 
esztergomi érsek (1524 - 1526) neve Zalka János XIX. századi győri püspö
kével cserélődött fel16 stb. 

Hegedüs az akadémiai emlékbeszédben hangoztatott vállalásával össz
hangban, tudományos munkásságával csakugyan tovább akarta vinni az 
Ábel-féle örökséget. Hamarosan újabb, de most már önálló analecta-kötet
tel jelentkezett: Analecta recentiora ad historiam renascentium in Hungaria 
litterarum spectantia (1906) címmel. A tematikus egység ebben is fennmaradt, 
de keretei fellazultak (társszerzőt is bevont a munkába Récsey Viktor sze
mélyében), és ezzel a biztatóan indult, értékes vállalkozás, végleg elakadt. 
Sajnos Ábel közvetlen és szakirodalmi téren legtermékenyebbnek bizonyuló 
barátai és tanítványai sem követték mesterüket: Latkóczy Mihály fiatalon 
meghalt, Vári Rezső pedig megmaradt klasszika-filológusnak: grécista és 
bizantinológus lett. 

A Janus-filológia az 1910-es évek elejére szinte egy csapásra gazdátlanná 
vált, s hosszú ideig nem akadt senki, aki kézirattári kutatásokra vagy újabb 
szövegkritikai vizsgálódásokra vállalkozott volna. Végre az 1920-as évek 
végén, mintegy harminc évvel Ábel halála után, feltűnt egy fiatal szegedi 
tanár, Juhász László, a Janus-filológia területén. Juhász - ellentétben sok 
kezdő tudóssal - , már pályája kezdetén elkötelezte magát a középlatin 
filológiának. Professzora, Huszti József személyes és tudósi példájának 
hatására eleinte a magyarországi latin irodalom textológiai problémáival 

14 HEGEDÜS ISTVÁN: Emlékbeszéd Ábel Jenő levelező tagról. Bp. 1900. 1-2. 
16 „Epitaphium illustrissimi Mathiae Ungarorum regis" címmel Analecta nova 8, 

és „Epitaphium Mathiae regis Hungariae" címmel uo. 417-18. 
16 Analecta nova 503. Bár a szövegben „finis per me, Ladislaum de Zalka" van, 505. 
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akart foglalkozni - ennek jegyében alapította és szerkesztette Bibliotheca 
Scriptorum M edii Recentisque Aevorum c. nemzetközi hírűvé emelkedett 
sorozatát - , de a középkori historiográfia helyett végül is inkább a huma
nizmus felé fordult érdeklődése, középpontban Janus Pannonius életművé
vel. 

Juhász azáltal, hogy Ábel eredeti kéziratkutatási programját felelevení
tette, nemcsak az általa tervbe vett kritikai kiadást készítette elő, de hasz
nosan segítette Huszti ekkor tájt befejezéshez közeledő Janus-monográfiáját 
is. Juhász precíz részletességgel dolgozta fel a lelőhelyek hosszú sorát 

Perugiát és Veronát is bevonva az Ábelnél szereplőkön kívül - és rend
kívüli szorgalommal, nyomról nyomra haladva végül is sikerült megkét
szereznie az ismert Janus-kódexek számát.17 Nagyszerű eredmény ez, melyet 
szórványosan lehet ugyan még gyarapítani tovább, de a teljesítményt 
egészében véve megismételni aligha lehet. 

Az európai levéltárak és kézirattárak ismétdt átvizsgálása mellőzhetetlen 
fázisa a kritikai kiadás előkészítésének. Emellett azonban hátra van még 
a hazai másolatok felkutatása és kollacionálása abból a célból, hogy a 
magyarországi kéziratos Janus-hagyomány is belehelyeződjék végre a 
kéziratcsaládok egyetemes rendszerébe. Mivel Juhász László nem jutott el 
kézirati kutatásainak végleges lezárásáig, nagy hozzáértéssel végzett anyag
gyűjtése éppúgy befejezetlen maradt, éppúgy nem jutott el a kritikai kiadás 
megvalósulásáig, mint ahogyan Ábelé sem. A Janus-filológia számára tehát 
száz év múltán még ma is megoldandó feladatul maradt az összes európai 
és hazai könyvtárak Janus-kéziratainak feldolgozása. 

Egy kritikai kiadás szinopszisa ( 1929) 

. Juhász László munkálkodásának első esztendeit tüzetes anyagismeret, 
világos rendszerezés és koncepciózus látásmód jellemezte. Gondos filológus 
módjára kommentárokban és részletesen kidolgozott kötettervezetekben 
vázolta fel elképzeléseit egy Janus Pannonius-összkiadás érdekében, nyitva 
hagyva a lehetőséget ahhoz, hogy a tudományos közvélemény hozzászól
h~son a szinopszis bármely pontjáhóz, megerősítve, vagy ha kell, korri
galva azt. 

Az epigrammákról szóló kommentár Quaestiones criticae de epigrammatibus 
Jani Pannonii címmel jelent meg Rómában 1929-ben. Feltérképezte a 
kéziratos és nyomtatott szöveghagyományt, s először adott világosan át
tekinthető képet a külföldi levéltárakban található Janus-kéziratok 
egymáshoz való viszonyáról. E téren tehát jelentős volt az előrelépés az 
előzményekhez képest. Azonban Juhász sem tudott megbirkózni a Teleki 
Ková~znay-f~le, ~endsze~be szi?te al~g állítható sorrenddel, így ma is csak 
az ep1grammak kisebb hanyadat tudJuk helyhez és időhöz kötni. Hozzá kell 
azonban tennünk, hogy ez a kronológiai tisztázás sem ezen a Juhász-füzeten, 
hanem sokkal inkább Kardos Tibor legújabb kutatásain alapszik.1s 

17 Kardos Tibor szíves közlése az általa ismert Juhász-hagyatékról. 
18 K~t Janus-kiadásban figyelhető meg a ~ély~eható elméleti kutatások eredménye: 

A rena1ssance Magyarországon. Válogatta es a Jegyzeteket írta: KARDOS TIBOR. Bp. 
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Az elégiák komment~rja Corr':mentatio c;ifica ad edendas ~ar:j Pann,onii 
elegias (Szeged 1929) mmmel latott napvilagot. Ezek az eleg1akhoz ll'Ott 
jegyzetek már konkrétabb ,eredm~nyekre tö~te~: ~egáll~pítot!ák a versek 
kézirati és nyomtatott forrashelyeit, megrostaltak oket h1telesseg szempont
jából, s végül kritikailag meghatározo~t, időrendbe ~llítot.t~k .valamennyit. 
Juhásznak ez a munkája, minden poz1t1vuma ellenere, k1hívJa maga ellen 
a kritikát. Sem a szövegből meríthető belső érveket, sem a keletkezéstörté
netből adódó külső körülményeket nem vette kellő mértékben figyelembe, 
mindezek következtében végeredményei sem lehet~k el~ggé meg~;yőzőe~.19 

Juhász harmadik, egyben utolsó füze:e De edend~s ,!ar;i. Pann?nii oP,er,ibiis 
quae supersunt omnibus (Szeged 1929) mmmel az elozo tez1sek m.mden izeben 
kimunkált tetszetős szintézisét hozta létre. Az „opera omma" -hoz nem 
véletlenül került a „quae supersunt": a tervezet ugyanis a maximális teljes
ség igényével gyűjtötte össze Janus Pannonius ~ite~es és h,agyomán~~sai1 
neki tulajdonított, szövegszerűen fennmar~dt I?-uveit, beleertve a, F1mD:o
féle Platón-kommentárhoz készült - máig kiadatlan - glosszakat is. 
Csak az olyan eh;eszettként számon tartott munkákról nincsen szó sehol 
sem, mint a feltételezett magyar grammatika s a lappangónak vélt Annales.~ 0 

Mindent egybevéve Juhász Lászlónak ez a szinopszisa önmagában véve is 
fontos tudománytörténeti dokumentum, egyik határköve az újkori Janus-
filológiának. 

öt fejezetre oszlik: az első a költő é,letét és m~nkás~á?át vázolj;1, e~t 
követi a kéziratos és nyomtatott forrasok annotalt leirasa. A masod1k 
Janus Pannonius összes fennmaradt és kritikailag helyreállított szövegét 
tartalmazza az epigrammák, elégiák, epikus versek (Eranemosz, pai:i~gy~ 
ricusok és epithalamiumok) sorrendjében. A prózai művek _közül a. politikai 
beszédek, a magán- és közérdekű, familiáris,. hivatal~ és ll'oda~1!11 levelek, 
valamint a görögből készült fordítások követik egymast. HozzaJuk csatla
kozik a Ficino-féle kommentár glosszaanyaga és a Hédervári-kódex Janus 
által írott, de Mátyás király nevében készült diplomá.ciai levelezése. A nagy
szabású seregszemlét a Janustól származtatott, de hitelesnek el nem foga~
ható versek és prózai fordítások zárják. Az utolsó három ;ész az appe~1di; 
szerepét tölti be: ide kerültek más humanistáktól származo, Janushoz mte
zett írások továbbá a verstani táblázatok és különféle mutatók. 

Juhász teljességre törekvő 1929-es szinops~i~a nagy léJléssel vitte el~bbre 
a kritikai kiadás ügyét, s a részlete~be, b~epitv~ .- k.1mo_ndatlanul is ,
hivatva volt reprezentálni a J anus-filolowa add1g1. ~elJeS 1smeretan~ag~t, 
medményét. Ez azonban csak részben sikerült. Hianyos maradt pelda:il 
nz episztolák sora, mivel nem szerepel be!l:r:e az 14~0-b,ol ~el~ezett - ,talan 
legkorábbi - Janus-levél, melyet Sabbadim adott ki meg t1z_ evvel korabb?'.n 
a Guarino-epistolarium 3. kötetében (Velence 1919).21 Nmcs szerencseJe 

1961 és Janus Pannonius versei. Válogatta, szerkesztette és a bevezető tanulmányt 
írta: KARDOS TIBOR. Bp. 1972. · , 

19 E kérdéssel - nagy fontossága miatt - külön fejezetben foglalkozom me~. 
20 Huszti ezeket is elhelyezi monográfiájában (254-55), sőt a Tomyrist é.s a T_rottcit 

is (127). Juhász tervezetéből nem derül ki, hol sorolta volna fel ezeket, mmt k1 nem 
adható Janus-műveket, ill. fikciókat. 

21 Ez annál meglepőbb, mert Huszti eléggé kiemelten foglalkozik vele (34-35), 
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Juhásznak az orációk számának meghatározásával sem. Szerinte négy beszé
d '3t ismerünk, holott a fennmaradt beszédek száma tulajdonképpen öt, 
de mivel ebből kettő variáns, valójában csak három Janus-beszéd maradt 
korunkra.22 D~ nem ezek az apró korrekciók jelentik az igazi problémát, 
hanem az elégiák véglegesnek szánt, de valójában Juhászétól teljesen eltérő, 
új megközelítést kívánó kronológiája. 

Janus elégiáinak időrendi problémái 

A Juhász-féle kritikai kommentár (Commentatio critica ad edendas Jani 
Pannonii elegias) a költő 37 elégiáját tart ja számon, melyek a következők: 
1- 15. (Teleki I. 1- 15.) - 16. (Teleki II. 3.) - 17. (Teleki II. 1.) - 18. 
(Teleki II. 2.) - 19. (Teleki appendix) - 20. (Teleki II. 4.) - 21. (Teleki 
II. 6.) - 22. (Teleki II. 8.) - 23. (Teleki II. 10.) - 24. (Teleki II. 11 .) 
- 25. (Teleki II. 12.) - 26. (Teleki II. 13.) - 27. (Teleki II. 17.) - 28. 
(Teleki II. 14.) - 29. (Teleki II. 16.) - 30. (Teleki II. 15.) - 31. (Teleki 
I~. 18.) - 32. (Ábel, Bartholomeo Cevolae) - 33. (Ábel, EL XXX.) - 34. 
(Abel, El. XXXI.) - 35. (Ábel, El. XXXII.) - 36. (Ábel, El. XXXIII.) 
- 37. (Ábel, EL XXXIV.) 

Juhász azonban kettőt nem tartott hitelesnek: a 19. számút, mely Sam
bucus kiadásában az elégiák élén áll, de mivel Angelo Poliziano műve, 
Telekiné! már appendixbe szorul, továbbá a 31. számút, mely Sambucusnál 
De laudibus pontificis et rerum humanarum conditione, Telekiné! pedig 
Consultatio Dei Patris et Filii de perdendo hominum genere, quos tandem 
B. Vi~go exorat címmel található. Figyelembe véve mindezeket, Juhász, 
a fenti so:számoknál maradva, az alábbi - kritikailag megállapított -
sorrendet Javasolta („Secundum collectiones hunc ordinem in elegiis edendis 
accipi posse credimus"): 30, 22- 24, 33 - 35, 15, 36, 16- 18, 37, 20- 21, 
25 - 29, 32, 1-14.23 Utóbb, az összes művek szinopszisában Huszti javas
latára a 31. számon szereplő égi certament visszaemelte a hiteles művek 
közé, kronológiai helyéről azonban nem nyilatkozott.24 Valószínűleg az 
itáliai korszak korai termésébe sorolta volna, ahová Huszti monográfiája is 
illesztette.25 

Nehéz nyomon követni Juhász gondolatmenetét, amikor ezt a „kritikai" 
so_rrendet meg akarjuk érteni, de még nehezebb megbírálni; ugyanis ma már 
aligha lehet eldönteni, mennyit ismerhetett 1929-ben Huszti nyomdakész, 
1930-ban leadott s 1931-ben megjelent munkájából. Tény az, hogy az elégiák
nak ez az 1929-ben keletkezett J uhász-féle időrendje - ellenvetéseinket jórészt 
épp Huszti Janus-monográfiájára alapozva, és Juhász sorszámozását az 

sőt fontosabb szövegrészeit jegyzetben közli (313-14). A levél teljes magyar nyelvű 
szövege azóta megtalálható: Magyar humanisták levelei. XV-XVI. sz. Szerk. és 
hev.: V. KovÁcs SÁNDOR. Bp. 1971. 203. (Fordította Boronkai Iván.) 

z2 Valamennyit kiadtam keletkezésrendjük figyelembe vételével: .Janus Pannonius 
munkái. Bp. 1972. 459-65. (Boronkai Iván fordításai.) 

2a Commentatio critica, 14. 
24 De edendis Iani Pannonii operibus quae supersunt omnibus. Szeged 1929. 7. 
25 .Janus Pannonius. Pécs 1931. 68-70. 

572 

• 

, 

összes variációk áttekinthetősége érdekében változatlanul megtartva -
az alábbi módosításban látszik inkább hihetőbbnek: 24. (Juhász: 30) - 22. 
(J: 22) - 21. (J: 23) - 23. (J: 24) - 18. (J: 33) - 32. (J: 34) - 37. (J: 35) 
- 27. (J: 15) - 17. (J: 36) - 16. (J: 16) - 25. (J: 17) - 26. (J: 18) -
28. (J: 37) - 30. (J: 20) - 29. (J : 21 ) - 34. (J : 25) - 36. (J: 26) - 15. 
(J: 27) - 20. (J: 18) - 33. (J: 29) - 1. (J: 32) - 2. (J: 1) - 3. (J: 2) 
- 4. (J: 3) - 5. (J: 4) - 6. (J: 5) - 7. (J: 6) - 8. (J: 7) - 9. (J: 8) -
10. (J: 9) - 11. (J: 10) - 12. (J: 11) - 13. (J: 12) - 14. (J: 13) - 35. 
(J: 14). 

Az eltérések sokkal nagyobbak annál, mintsem elegendők lennének az 
egyszerű szembesítések, ezért az elégiák általunk javasolt új kronológiáját 
versről versre röviden meg is indokoljuk: 

I. Ad Franciscum Durantum Fanensem (Teleki II. 11). 1450- 1451 táján 
keletkezett, nyomban az Eranemosz után (vö. Huszti, 76). - II. J anus 
Pannonius de annulo, ad T itum Vespasianum Strozzam (Teleki II. 8). 1451 
első feléből való, a költői levélváltás első darabjaként készült. (Vö. H uszti, 
128.) - III. Janus Pannonius Tito Vespasiano Strozzae (Teleki II. 6). 
A levélváltás második darabja (vö. Huszti, 128). - IV. Responsio ad 
Titum Vespasianum Strozzam (Teleki II. 10). A Strozzával folytatott "."etél: 
kedés záródarabja (vö. Huszti, 128). - V. De morte Andreolae, Nicolai 
V . Pontificis Romani et Philippi cardinalis Bononiensis (Teleki II. 2). 
Az elhalálozás időpontja 1451. augusztus hó (vö. Huszti, 62). - VI. Pru
dentissimo iurisconsulto Bartholomeo Cevolae Veronensi (Abel, 95 - 98). 1451 
végéről vagy legfeljebb 1452 elejéről. Janus ismer~tsége Ce.volával ekkorra 
datálható (vö. Huszti, 42). - VII. [De certamine mensium] (Ábel, EL 
XXXIV). Meghat ározott dátumra készült, 1452. január 17-ére (vö. Huszti, 
67). - VIII. Ad Borsium Estensem, marchionem Ferrariae, Ioannes Gaibana, 
per Janum Pannonium (Teleki II. 17). 1452 előttről, mert attól kezdve 
Borso már dux (vö. Huszti, 64). - IX. Ad Apollinem, cum e pede laboraret 
(Teleki II. 1). 1451 - 1454 között i időből (vö. Huszti, 64). - X. Marca 
Georgia et Antoniolo Scientae rusticantibus (Teleki II. 3). A ferrarai időszak
ból (vö. Huszti, 65). XI. Ad Antonium Mariam, de coniuge ducenda 
(Teleki II. 12). 1451 - 1454 között keletkezett (vö. Huszti, 64). - XII. 
Ad Antonium Mariam (Teleki II. 13). Szintén a ferrarai korszakból (vö. 
Huszti, 64). - XIII. Epithalamium in Mattheum Herbam M ediolanensem 
et Margaritam Costabilem Ferrariensem (Teleki II. 14). A három Ferrarában 
készült lakodalmi ének közül az első (vö. Huszti, 95). - XIV. Epithalamium 
ad Gulielmum Calefinum et Flordemiliam Guarinam (Teleki II. 15). A máso
dik nászének (vö. Huszti, 338). - XV. Epithalamium in Liberam Guarinam 
et Salomonem Sacratum (Teleki II. 16). Az utolsó epithalamium Ferrarából 
(vö. Huszti, 338). XVI. Ad Carolum (Ábel, El. XXXI). Föltétlenül 
ferrarai elégia, talán 1454 előttről (Huszti nem foglalkozik vele). - XVII. 
Ad P erinum (Ábel, EL XXXIII). A ferrarai korszak végéről (vö. Huszt i, 
64). - XVIII. Threnos in Racacinum cubicularium (Teleki I. 15). A tragikus 
végű lóverseny Ferrarában zajlott le (vö. Huszti, 130) . - XIX. Ad Gale
ottum N arniensem (Teleki II. 4). Az élet ra jzi adatok 1454 első felét valószínű
sítik keletkezési időpontul (vö. Huszti, 119). - XX. [Valedicit M usis] 
(Ábel, El. XXX). Valószínűleg az első padovai elégia, ezért 1454 második 
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felére datálható (vö. Huszti, 148 - 49). - XXI. Naiiadum Italicarum prin
cipi divae Feroniae Janus Pannonius cecinit in reditu ex Urbe nonis Juniis 
anno 1458 (Teleki I. 1). A vers címe pontos időpontot közöl. - XXII. Laus 
Andreae Mantegnae, pictoris Patavini (Teleki I. 2). 1458. június 9 után kelet
kezett (vö. Hui;;zti, 153). - XXIII. Blasio militanti Janus febricitans 
(Teleki I. 3). A versben megénekelt hadjárat kezdete: 1458. augusztus 25. 
(vö. Huszti, 198). - XXIV. De stella aestivo meridie visa (Teleki I. 4). 
Az üstökös megjelenése: 1462. június (vö. Huszti, 214). - XXV. De apro 
et cervo (Teleki I. 5). A vadászat 1463. februárban zajlott le Pécs mellett 
(vö. Huszti, 207). - XXVI. Threnos de morte Barbarae matris (Teleki I. 6). 
Vitéz Borbála 1463. december 10-én halt meg (vö. Huszti, 200). - XXVII. 
Invehitur in Lunam, quod interlunio matrem amiserit (Teleki I. 7). 1463. 
december 10-ét követő, közeli időpontban keletkezhetett (vö. Huszti, 215). 
- XXVIII. Matthias rex Hungaroritm, Antonio Constantia, poetae Italo 
(Teleki I. 8). A király nevében írott költői válasz 1464. februárban készült 
(vö. Huszti, 223). - XXIX. De se aegrotante in castris (Teleki I. 9). A tábo
rozás 1464. október - november táján kezdődött (vö. Huszti, 199). - XXX. 
Conquestio de aegrotationibus suis, in mense Martio, anno MCCCCLXVI. 
(Teleki I. 10). A keletkezés időpontját a cím megadja (vö. Huszti, 198). 
- XXXI. Ad Somnum (Teleki I. 11). 1466 tavaszán készülhetett, az előző 
vershez közeli időpontban (vö. Huszti, 392. l. 59. j.). - XXXII. Ad animam 
.;;uani (Teleki I. 12). Az előző két elégia szomszédságában íródhatott, tehát 
1466 tavaszán (vö. Huszti, 215). - XXXIII. De inundatione (Teleki I. 13). 
A megénekelt természeti csapás 1468. októberben volt (vö. Huszti, 256). 
- XXXIV. De arbore nimium foecunda (Teleki I. 14). Valószínűleg 1468 -
1469 táján készül,t (vö. Huszti, 256). - XXXV. [De venatione Stephani de 
Bajon oratoris] (Abel, El. XXXII). A vadászkaland 1469. szeptember vagy 

·október hónapban esett meg Bajoni Istvánnal. (Fraknói Vilmos: Mátyás 
király magyar diplomatái. Bp. 1900. 86 - 87. Klny. a Századokból. Vö. 
Huszti, 257.) 

Ábel Jenő és Hegedüs István irodalomtörténeti tervei 

A részletkérdések kutatása közben forrástanulmányok, adatfeltáró cikkek, 
életrajzi füzetek összefoglalásai, interpretáló é~ analizáló dolgozatok szép 
számmal születtek az Ábel fellépését követő időkben.26 Ehhez sokféle tényező 
járult hozzá: a Budapesti Philologiai Társaság működése, az Egyetemes 
Philologiai Közlöny publikációs tevékenysége, Ábel munkássága és Ana
lectája. A vegyes értéklí tanulmányok seregszemléje ezúttal nem lesz bib
liográfiai teljességű, inkább csak a fejlődésvonal főbb pontjait igyekszünk 
meghatározni. 

Többször tett nyilatkozataii;>ól tudjuk, hogy energikus forráskutató és 
forráskiadói munkásságával Abel egy távolabbi jövőre tervezett nagy 
monografikus összefoglalást igyekezett előkészíteni. A humanista szöveg-

26 A részletes Janus szakirodalmat 1.: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 
1772-ig. Szerk. STOLL BÉLA-VARGA bmE - V. KovAcs SANDOR. Bp. 1972. 232- 35. 
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publikációk Janus Pannonius minden eddiginél teljesebb kritikai kiadásával 
egészült volna ki, majd mindezeket nagyszabású szintézis tetőzte volna be 
Mátyás kori művelődéstörténetünkről. A céltudatos munka nyomait könnyű 
felismerni Ábel azon cikkein, melyeket élete utolsó évtizedében tett közzé.27 

Értekezett Janus Pannonius kéziratairól, megállapította halálának pontos 
helyét és idejét, elmélyült tanulmányokat írt Janus baráti köréről (Galeotto 
stb.), felfigyelt a Janus-iskola elfeledett költőegyéniségeire (Garázda Péter, 
Megyericsei János). Imponáló áttekintést nyújtott a középkori és huma
nista egyetemekről, az irodalmi közéletet sokáig jelképesen is fenntartó 
Sodalitas Litteraria Danubiana budai működéséről. Vonzották a Mátyás 
kori könyvtárak kiaknázható adatai (Corvina, bártfai könyvtár). Elsőként 
állapította meg a korvinák filológiai értékét, gondoskodott külföldi egye
temek matrikuláinak magyar vonatkozású kijegyzeteléséről és kiadásáról. 
Az összehasonlító irodalomtörténet módszerének mintaszerű alkalmazásá
val rekonstruált - európai minták alapján - egy színlaptöredékből olyan 
passiojátékot, melynek szövege egyébként elveszett stb. Nem kétséges, 
hogy Ábel tervének megvalósulása nyereség lett volna a Janus-filológia 
számára is, hisz talán ő lett volna a költő első, nagyigényű monográfusa is. 
Mindezek a feladatok azonban Ábel későbbi, de méltó utódaira vártak. 

Ábel pesti egyetemi tanszékének hivatalos örököse, Hegedüs István, 
komoly felelősségtudattal, fáradhatatlan és lelkes munkával iparkodott 
valóban folytatni a magyarországi humanizmus félbeszakadt kutatását.2s 
1897-ben tartott akadémiai székfoglalójában nagyszabású elgondolásokat 
ismertetett: „Egy életre kiható programot adhatnék, ha nem ismerném 
a hangzatos ígéret beváltásával járó nehézségeket. E program nem keve
sebbet ölelne fel, mint a magyarországi latin műveltség történetét. De bonyo
lult a feladat. Az anyaggyűjtést kell folytatni és minél teljesebbé tenni, a 
meglevőt feldolgozni és az európai nagy kultúráramlatok keretébe foglalva 
kidomborítani és a IJlagyar nemzeti szellemre gyakorolt hatásában meg
becsülni. . . Egyelőre a magyarországi latin epikával foglalkozom tüzete
sebben. Az epikában Janus Pannonius helyét kívánom megállapítani."29 

Sajnos, a valóban lenyűgözőnek ígérkező tudományos életprogramból 
csak részletek - de értékes részletek - készültek el: egy-egy nagyobb 
tanulmány a Guarino- és a Marcellus-panegyricusról, teljes műfordítás 
kíséretében, egy összefoglaló tanulmánynak szánt Janus-port.ré30 és egy 
Schesaeusról szóló, hiányt pótló szép dolgozat. 31 A Janus-filológiát az elő
zőek érdeklik elsősorban. Hegedüs történelmi keretbe állítja a két epikus 
költeményt, s legfrissebb olasz szakmunkák alapján sok kérdésben ő ta
lálja meg a feleletet is elsőként. De akkor van igazán elemében, amikor 
műelemzést végez. 

27 Ábel munkásságának bibliográfiáját V .ÁRI REZSŐ állította össze az EPhK-ban, 
1890. 81-91. 

28 Hegedüs korábban (1886-tól) a kolozsvári egyetemen adott elő, 1891-ben kapott 
kinevezést Budapestre. 

29 Dicsének Jacobus Antonius Marcellusra. Ford.: Hegedüs István. Bp. 1897. 3. 
30 Janus Pannonius. Budapesti Szemle LXXX (1894) 321-48; Guarinus és Janus 

Pannonius. Bp. 1896 és Dicsének Jacobus Antonius Marcellusra. Bp. 1897. 
31 Schesaeus Ruinae Pannonicae című epikus költeménye. Bp. 1916. 
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Érzékenyen figyel fel a Guarino-panegyricus finom lélektani motivációira, 
művészi értékeire, s határozottan utal a tartalmi-formai harmónia mindent 
besugárzó humanista eszmeiségére: „Nem egyszerűen az újjászületés latin 
költészetének egyik áradozó, amplificatiókban, részlelésben, leírásokban, 
chablonszerű személyköltésben (prosopopeia), a szónokias írásmód minden 
sallangjában, az alaki mesterség minden fogásában, a hihetetlen nagyítás 
fordulataiban bővelkedő és kimagasló alkotása - írja Hegedüs a Guarino
panegyricusról -, de ama szellemi forradalom ihletétől áthatott mű, mely
n~k egyes részei annak a nagy reformnak elveit, megjelenési formáját fejezik 
ki teljes közvetlenséggel és figyelemre méltó igazsággal, mely reform idézte 
elő az irodalmi újjászületést."32 -

Ugyanilyen aprólékos megfigyelésekből épül fel a Marcellus-panegyricus 
elemzése is, csakhogy itt háborús események bonyolult politikai viszonyait 
kellett Hegedűsnek felderítenie. Mivel kitűnően ismerte az olasz forrás
műveket, egész sereg problémát sikerült neki megoldania. Igaz ugyan, hogy 
a történeti háttér megrajzolása több teret igényelt a kelleténél, ezért nagy
szabású dolgozata inkább történeti, mint esztétikai értekezéssé vált. 

Hegedüs megállapításainak irodalomtörténeti értékét olykor elfogad
hatja, olykor megkérdőjelezheti a szakkritika, a két nagy epikus költemény 
~agy~rra fordítása fölött azonban nem törhet pálcát. A XX. sz. első év
~izedeiben ugyanis Janus szélesebb értelemben vett magyarországi recepció
]ához - beleértve a Janus-filológia iránti érdeklődés felkeltését is - , 
ezeken a filológusi hűségű Hegedüs-féle műfordításokon át vezetett az út. 

A forráskutatás kezdetei. Zalai János és Pais Dezső 

A Janus-filológia hagyományos területeit (szövegfeltárás, művelődés
történeti kutatás és irodalomesztétikai elemzés) tovább gazdagította a 
Hegedüs-iskola az 1900-as évek első évtizedében. Ennek bizonyítéka többek 
között Zalai János bölcsészdoktori értekezése, amely Janus Pannonius 
mint utánzó címmel jelent meg (Fogaras 1905). 

Zalai abból indul ki, hogy Janus Pannonius - értékelő sorrendben -
az epikában és a lírában (elégia, epigramma) alkotott jelentőset, így klasszi
kus mintaképei sem lehetnek mások, mint az epikus Vergilius, az elégiaíró 
Ovidius és az epigrammáiért kedvelt Martialis. Lexikai vizsgálatait ebből 
a szempontból végezte. Az első esetben határozottan leszögezi: „Hegedüs 
azt mondja, hogy Janus Pannonius csak annyiban utánozta Vergiliust, ·hogy 
»kiválóan epikussá lett.« S tényleg, a két költő között sem tárgy, sem tarta
lom szempontjából összehasonlítást nem tehetünk."33 Zalai elvi álláspontját 
nyelvi tények is megerősítik, mert „igaz ugyan, hogy [Janus Pannonius] 
frázisainak körülbelül egy tizedrésze értelmileg is, alakilag is, teljesen egye
zik Vergiliuséval, de ezeknek csak a fele esik az epikus költeményekre, a 
többiek a lyrai műveiben s epigrammáiban találhatók."34 

32 Guarino és Janus Pannonius. Bp. 189B. 4. 
83 ZALAI JÁNOS: Janus Pannonius mint utánzó. Fogaras 1905. 7. 
34 ZALAI: i. m. 7_ 
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Az elégiák dolgában hasonló végeredményre jut Zalai. Tárgyi szempont
ból pedig úgy találja, hogy a megvizsgált szókincs egytized frázisa egyezik 
bár a két költő között, de ezeknek csak egyharmada esik a rokon műfajra, 
Janus elégiáira. Vagyis: „Janusunk Ovidiust sem utánozta, közös vonásuk, 
hogy elégiákat írtak."35 

Végül Martialis hatását vizsgálta Zalai, melyet az előző kettőnél erősebb-
nek talált: „Kevés, sőt mondhatni igen csekély a frázisok ~z~ma, amelyek 
Martialis frázisaival egyeznek, de az is bizonyos, hogy a frazisok csa~em 
mind epigrammáiban fordulnak elő."36 Utánzó volt-e hát Janus - mmt a 
disszertáció címe sugallja - vagy sem~ Zalai János határozott nemmel 
válaszol, emlékeztetve arra, hogy Janus „mint a többi humanista költő, 
a klasszikus írók utánzója" volt, de nem egyéniség nélküli epigon, egyéni 
mondanivalót nélkülöző versfaragó. „Körülbelül ne_gyed±:élezer frázist gyűj
töttem, hogy a kellő összehasonlítást megtehessem. Amde itt sem bukkantam 
olyan eredményekre, melyek tán nyelvi szempontból utánzóvá bélyegeznék 
Janust.'' 37 

Van Zalai János dolgozatának olyan pozitívuma is, mely túlmutat az 
értekezés keretein: alapjául szolgál további, új szempontú és termékenyítő 
megfigyeléseknek. Kardos Tibor például döntő jelentőségű ~egállapítások
kal vitte tovább a Janus-filológiát, amikor így írt: „Zalai János Janus 
Pannonius rnint utánzó c., inkább anyaggyűjtő dolgozatában, elég nagy 
szógyűjtés alapján azt állítja, hogy Janus szókincsének mintegy egyhar
mada származik antik szerzőktől. Valójában sokkal többről van szó. Ha az 
egyszerűen akklimatizált kifejezéseket is tekintetbe ve~~zük,, a:melyek?en 
Janusnak már alkotó szerepe volt, akkor ez az anyag egyutt eleri a szókmcs 
kétharmadát. Ha ehhez hozzávesszük a közszájon forgó középlatin szavak, 
kifejezések, fordulatok csoportját, valamint az olasz nye.lvve~ párhuza
mosan felhasznált újraalkotott latin szavakat, akkor ez kiteszi az utolsó 
harmadot. Mindaz azt jelenti, hogy a janusi nyelv, mint szerkesztmény, 
rendkívüli teljesítmény, az élő jelenhez simuló latin nyelv."38 

Nemsokkal Zalai munkája után, 1910-ben az irodalomtörténésznek induló 
Pais Dezső tanulmánya jelent meg az Eranernosz antik és humanista forrá
sairól. 39 Pais bevallása szerint Hegedüs sikerült fordítása adta az indítást 
dolgozata megírásához, melyben egyetlen kérdést kívánt tisztázni: az Era
nernosz viszonyát az antikvitáshoz. „Elsősorban természetesen azokat a 
helyeket igyekszem megállapítani - mondja Pais -,. amelyekre ~anus 
Pannonius költeményében valamelyik részlet eredete nyilvánvalóan vissza
vihető, de utalni fogok azokra a párhuzamos helyekre is, melyek .gyakr,an, 
tán a tudat hátterében maradva befolyásolhatták Janus Pannonms szola
mainak alakulását és így a latin nyelvben való eruditiójának mértékére 
jellemzők lehettek.''40 

35 ZALAI: i. m. 8. 
36 ZALAI: i. m. 9. 
37 ZALAI: i. m. 7. 
3B KARDOS TIBOR: Janus Pannonius reneszánsz-kori értékelése és költői metódusa. 

Bp. 1972. 35. (Kísérő tanulmány a Sambucus-féle Janus-kiadás fakszimiléjéhez.) 
39 Janus Pannonius Eranemusa és a latin klasszikusok. EPhK 1910. 760-76. 
40 EPhK 1910. 762. 
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E gondosan definiált program keretében Pais jelentős számú párhuzamos 
helyet sorakoztatott fel az Eranemosz szövege mellé, hangsúlyozva, hogy 
az egymásnak megfelelő locusok értékelését nem szabad felületes általáno
sítással elintézni, mert „Janus Pannonius rendkívüli emlékező tehetsége 
mellett a klasszikus helyek roppant tömege állott rendelkezésére és tolult 
önkéntelenül elméjébe, miközben dolgozott", s végül hozzáteszi: „még ha 
akart volna is, akkor sem tudott volna teljesen felszabadulni előzői hatása 
alól. Én azt hiszem, hogy nem is törekedett erre."41 

Paisnak ez az utolsó mondata mintha ellenkeznék imént idézett, árnyalt 
fogalmazásával. Az alaposságból a mechanikusságba hajló forráskutatásnak 
- nehezen summázható végeredményen kívül - vannak más veszélyei is, 
nevezetesen: jóhiszemű feledékenység a költő önálló alkotótehetségét ille
tően. Pais egy helyütt így ír: „A Zephyrus-részletre vonatkozólag előre kell 
bocsátanunk, hogy hosszabb, összefüggő helyet nemigen találtunk a klasz
szikusokban, amely vele szorosabb összefüggésben állna. Ennek az okát 
pedig talán abban kereshetjük, hogy azon íróknál, kikben Janus Pannonius 
akkoriban jártas volt, alkalomszerűleg beleszőtt tavaszi képek nagy szá;m
ban kínálkoztak ugyan, de nagyobb terjedelmű leírás nem fordult elő. Igy 
történhetett, hogy a költeménynek éppen ezen részében mutatkozik Janus 
a legönállóbbnak."42 

Pais csak azt a lehetőséget nem veti fel, hogy Janus Pannonius esetleg 
költői tehetségénél fogva tudott tavaszleírást adni, hisz azért volt koraérett 
csodagyermek, már Ferrarában kiforrott költő (ha nem is az Eranemosz 
megírása idején ... ).43 Ilyen óvatlan pillanatokban" minden gondosan mér
legelt megfogalmazás ellenére, Pais sem tudott úrrá lenni a forráskutatás 
akaratlan perspektívaszűkítő bűvöletén. De bármint álljon is a kérdés: 
A szelek versengésének tüzetes átvizsgálása az antikvitás fényében: mara
dandó értéke a Janus-kutatásnak. A dolgozatra jellemző magas akribeia 
nemcsak a fiatal Pais Dezső filológusi kvalitásait bizonyította be, hanem 
- argumentum ex silentio - azt a veszteséget is, ami irodalomtörténeti, 
forráskutatói stúdiumainak félbehagyásával érte a Janus-filológiát. 

Szintéziskísérletek. Karácson Imre és Hegedüs István 

Történeti és költői szövegekkel gazdagon dokumentált életrajzi össze
foglalás Sambucus óta többször is megjelent már Janus Pannoniusról a 
magyar irodalomtörténetírásban. A XVIII. században kettő is: Conradi 
Norbert budai kiadása előtt (1754) és a Teleki Sámuel-föle Kovásznay 
Sándor gondozásában megjelent utrechti összkiadás (1784) második kötete 

41 PAIS, EPhK 1910. 773. 
42 PAIS, EPhK 1910. 765-66. 
As HUSZTI, aki Paishoz hasonlóan nem kevés szigorúsággal ítéli meg a reminiszcen

ciák sokaságát, itt másképp - s helyesebben - vélekedik: „A tavasz leírásánál ön
kénytelenül felfigyelünk a friss, önállóbb jellegű részletre. Van itt is fárasztó halmozás, 
a sok virágnév, van természetesen bőven antik utánzás, különösen az elokációban, 
de van ennél több is, »utáncsinálás«, ami már mégis csak »csinálás«, azaz ~wí17ai," 
Janus Pannonius. Pécs 1931. 72. 
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végén. Ez utóbbit hiába kicsinyelte le a polgári német humanizmuskutatás 
olyan képviselője például, mint Georg Voigt,44 az igazság mégis az, hogy a 
XIX. sz. irodalomtörténészei ezt a meglepően markánsnak bizonyuló portrét 
variálták tovább anélkül, hogy érdemben hozzá tudtak volna tenni valamit. 
Kerekes Ábel (1816) és Pfeiffer Antal (1877) dolgozatai csupán az érdeklődés 
fenntartására voltak alkalmasak, a Janus-biográfia gazdagítására nem 
tudtak vállalkozni. 

Az első monografikus igényű, de folyóiratban megjelent terjedelmes 
tanulmányt Karácson Imre közölte 1893-ban.45 Karácson munkáján, ha 
más nem, Ábel közvetett hatása mindenesetre kiütközik: az életrajzköz
pontú tárgyalást mindenütt az Analectáb61 felsorakoztatott adatok bősége 
igyekszik támogatni. Az életpálya lezárása után Janus költészetének be
mutatására kerül sor: de nem a Teleki Sámueltől kiadott teljes életmű 
alapján, hanem a jóval k<_?rábbi, iskolai szempontból válogatott budai 
editióra támaszkodva (az Abeltől felfedezett Janus-szövegekre csak láb
jegyzetben történik utalás). 

Karácson műve, a rosszul megválasztott forrásmunkák ellenére, persze . 
szolgáfüatna értékes részletekkel, de erről sajnos alig lehet beszélni. Janus 
költeményeinek elemzése valamivel terjedelmesebb, mint a szövegében 
ismeretlen, létében kétséges magyar grammatika, ill. a lappangó Annales 
méltatása. De nem csupán Karácson hipotézisei, hanem konkrét vélemény
nyilvánításai is ártanak olykor a dolgozat tudományos egzaktságának és 
hitelének. Kritikát gyakorol ott, ahol nem kellene, s fordítva. Janus szemé
lyét például összekeveri Mattheus Fortunatuséval, mondván, hogy Erasmus 
vele együtt adta ki Seneca Quaestiones naturalesét kritikai szöveggel,46 a 
római követség alkalmával elhangzott beszédek minden változatát kohol
mányként kezeli,47 ugyanakkor régi írók nyomán szívesen részletezi a költő 
halálának és kettős temetésének legendagyártó fantáziával kiszínezett 
regényes epizódjait. Az inkább történetíró, mint irodalomtörténész Kará
cson Imre művének megszületése jellegzetes szimptóma: jelzi azt az igényt 
és törekvést, mely ·a századforduló tudományos közvéleményében élt egy 
Janus-monográfia megteremtésére. Ennél több érdeme azonban aligha van. 

Egy évvel később, 1894-ben, újabb összefoglaló tanulmány készült Janus 
Pannonius életéről és munkásságáról, Hegedüs István tollából.48 Karácson 
és Hegedüs hasonló vállalkozását semmi sem fűzi egybe, kettejük közül 
azonban kétségtelenül Hegedűsnek volt több érzéke a művészi szépségek 
felismerésére. Már említett tanítv:_ánya, Zalai János, méltán vonh!1tta meg 
a mérleget a két Janus-filológus, Abel és Hegedüs között ekképp: Abel Jenő 
ismeretlen művek felkutatásával szerzett érdemeket magának, „de aki Janus 
Pannonius költői érdemeit behatóbban méltatta, fejlődésének titkos rugóit 
kutatta, részben magyarázta s részben fordította; az a humanisták s fő
képpen a magyar humanisták búvára: Hegedüs István."49 

44 Vö. erre ÁBEL JENŐ tiltakozó megjegyzéseit: EPhK 1882. 70-72. 
45 Janus Pannonius élete és művei. Katholikus Szemle 1893. 6- 29, 196- 210. 
46 KARÁCSON, Katholikus Szemle 1893. 16. 
47 KARÁCSON, Katholikus Szemle 1893. 27. 
48 Janus Pannonius. Budapesti Szemle LXXX (1894) 321-48. 
49 ZALAI JÁNOS: Janus Pannonius mint utánzó. Fogaras 1905. 6. 
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Valóban, Hegedüs 1894-es összefoglaló dolgozata ígéretesen indul: Janus 
egyéniségében egy európai humanista típust állít elénk. De aztán részlet
kérdésekbe bonyolódik: beszámol olasz könyvtárakban és levéltárakban 
végzett kutatásairól s a legújabb olasz kiadványok adatait gyümölcsöztetve 
végül is a reneszánsz kor bemutatásává szélesedik az eredetileg életrajzi 
háttérnek szánt fejezet. Vizsgálódásainak középpontjába a Marcellus-pa
negyricus kerül, mely szerinte Janus Pannonius „legbámulatosabb alkotása ... 
mely a valódi eposz kereteit ölti magára" .50 

A váratlan konklúziót nehéz megmagyarázni, hiszen épp ő fejtette ki 
nem sokkal korábban, milyen lényegbevágó különbségek választják el 
egymástól a vergiliusi eposzt a pliniusi Trajanus-panegyricustól (mely utóbbi 
a humanisták verses műfajának retorikai eszményképe volt). Ha a dolgozat 
némely tétele vitára serkent is, számos finom - ki nem fejtett - megfigye
lés továbbgondolásra késztet. „Janus Pannonius úgy panaszkodik Magyar
országon, mint akár Ovidius a Fekete-tenger partján" - írja egy helyütt 
Hegedüs.51 Találó észrevételét Huszti is magáévá teszi, sőt idézi is,52 a fel
ismerés igazi tartalmát azonban jóval később, Kardos Tibor komplex meg
közelítésű, mélyreható analízise hozza felszínre.53 Általában úgy tűnik, 
hogy Hegedüs a részletek megragadásában mindig erősebb, mint a rendszere
zésben, ezért ez a nagyszabású összefoglalása - tagadhatatlan erényei és 
újdonságai ellenére - sem több egy emlékezetes szintéziskísérletnél. 

Huszti József Janus-monográfiája (1931) 

A régóta várt nagy összefoglalás humanista költészetünk büszkeségéről 
csak a XX. sz. harmincas éveinek elején született meg, mintegy előkészü
letül Janus Pannonius születésének 500. évfordulójára.54 Huszti alapos elő
tanulmányok, az átlagoson felüli klasszika-filológusi képzettség és erős 
kritikai ítélőerő birtokában írta élete fő művét. Monográfiája határkő a 
magyarországi humanizmuskutatás s természetesen a Janus-filológia törté
netében. Egyfelől lezárja és saját kutatási eredményeivel tetemesen gazda
gítva összegezi az előzőkből mindazt, ami tudományosan hasznosíthatónak 
bizonyult, másfelől, megnyitja az utat a továbbhaladás számára. A perspek
tíva egyben iránymutató is: befolyásolni képes a folytatás tendenciáját 
azáltal, hogy csaknem kész munkaprogramot kínál. Számos problémát 
mintegy levesz a napirendről, vagy éppen fordítva: élesen exponál, hogy 
némely kérdés megoldását gyorsíthassa.55 A két véglet között számtalan 

50 HEGEDÜS ISTVÁN, Budapesti Szemle LXXX (1894) 329. 
51 Janus Pannonius. Budapesti Szemle LXXX (1894) 333. 
52 Janus Pannonius. Pécs 1931. 203. 
53 KARDOS TIBOR: Toni ed echi ovidiani nella poesia di Giano Pannonio. Classical 

Influences on European Culture. A. D. 500- 1500. Szerk.: R. R. BoLGAR. Oxford 
1971. 183- 94. 

54 HuszTI JózSEF: Janus Pannonius. Pécs 1931. 448 1. 
óó KARDOS TIBOR is ezt a gondolatot hangsúlyozza Hl,lszti könyvéről szólva: „Azon

felül, hogy műve rendkívüli problémaindító hatással lesz a magyar reneszánsz-kuta
tásra, maga. Huszti is sok mellőzhetetlen tudományos feladatot jelöl ki." Századok 
1932. 328. 
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átmenet biztosítja a kiegyensúlyozott tárgyalás, a meggyőző érvelés és a 
higgadt cáfolás lehetőségét. „Egy új, teljes kritikai Janus-kiadás közzé
tétele a magyar tudománynak nemzeti és nemzetközi szempontból egyaránt 
kötelessége . . . A kritikai kiadás után indulhat csak meg az a sokfelé ágazó 
egyéb filológiai munka, aminek érezhető hiányára, főleg a jegyzetekben, 
ismételten reámutatok. Jelen munkám tehát nem befejezése akar lenni a 
Janus-kutatásnak - a befejezés tudományos problémáknál egyébként is 
nehezen képzelhető el - , hanem csak alkalmi betetőzése és, ha megérdemli, 
a továbbiaknak kiindulópontja."56 

Huszti klasszikus értelemben vett monográfiát ír: türelmesen bogozza 
Janus életrajzának reménytelenül összekuszálódott szálait, mindennek 
utánajár, akár családi viszonyokról, akár itáliai stúdiumokról vagy az 
1465-ös római követjárás nyomán felröppentett mendemondákról és .a 
Mátyás elleni Összeesküvés homályos szövevényeiről legyen is szó. Ám szán
déka vérszegény lenne, ha nem próbálná beleágyazni mindezt a magyar és 
olasz közéletbe, felvillantva mindazokat a politikai és irodalmi mozzana
tokat, melyek Janus egyéniségéhez kapcsolódva újszerű összefüggésekre 
figyelmeztetnek. 

Huszti az első a magyar szakirodalomban, aki úgy ismerteti a Guarino
iskola nevelői módszerét, tudományos képzési szisztémáját, hogy rajt a 
keresztül megérthessük, milyen volt a fiatal Janust ért humanista nevelés 
forrarai metódusa. Huszti a biográfia mellett természetesen tárgyalja a 
költő teljes életművét is: verseit, prózai műveit, miközben sok helytálló 
megállapítást tesz kronológiai tekintetben. 

Nagyobb lélegzetű alkotások egyedi méltatást kapnak keletkezéstörténet 
tel együtt, kisebb költemények temat ikai csoportosít ásban vagy genet ikai 
összefüggéseik alapján a legjobbnak ítélt, a legtöbb értelmezhetőséget ígérő 
oldalról megközelítve kerülnek bemutatásra. Huszt i semmit sem aka r 
homályban hagyni, nem mellőzi a kétes hitelességű Janus-műveket sem. 
Megdönt olyan szívósan élő legendákat, mint például az Ábel óta bizonyí
tottnak vélt Homérosz-fordítás ügye, leválaszt a versek és levelek közül 
néhányat, melyeknek szerzői ismertek, csak épp a magyar szakirodalom 
nem vett róluk tudomást. 

Rendkívül gazdag a monográfia apparátusa is: szövegközlések, bizonyí
tások, sőt olykor a főszövegnél frissebb kutatási eredmények sorakoznak 
egymás mellett a szokásos szakirodalmi hivatkozások szomszédságában. 
Huszti az utóbbiban is túlszárnyalja minden elődjét - még a nagyszerűen 
tájékozott Hegedüs Istvánt is , mert minden Janusszal kapcsolatba hoz
ható külföldi könyvet és cikket ismer. 

A nagyszabású mű módszere és stílusa híven tükrözi vissza tudós szerző
jének egyéniségét. Huszti a racionális szemlélet, a szigorú forráskritika és 
a pátosztalan előadásmód híve. Janus költői életművének tárgyalásakor is 
hűvös objektivitással mérlegeli a hitelesség kérdését és senki sem vádolhatja 
azzal, hogy Janus költészetét akárcsak egy bizonytalan hitelű epigrammával 
is szaporítani szeretné. Mindez a tudományos felelősség, a kritikát lanság 
elutasítása: rokonszenves Husztiban. 

56 HuszTI: i. m. VII. 
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Kár azonban, hogy Janus legszebb költeményeiről sem tud felszabadult 
lelkesedéssel írni: mélyebbre ható esztétikai méltatások helyett végül is 
megelégszik szövegtörténeti és forráskritikai megállapításokkal, s kevésbé 
érzi feladatának a zseniális költő világot megszépítő tehetségének nyoma
tékos hangsúlyozását. Janus magyarországi elégiáinak egyik legcsodála
tosabb darabjáról, az anyja halálára írott siratóénekről mindössze ennyi 
„méltatás" olvasható: ,;A Jajca alól hazarohanó Janus ott állt anyja halálos 
ágyánál s annak lelki üdvéért az engesztelő áldozatot is ő mutatta be. 
Fájdalmának egyik elégiája ad hangot, mely a helyenként túlzott retori
zálás ellenére is mélységesen őszinte. Pl. amidőn Janus azt mondja, hogy a 
szülőt, sőt a dajkát természetszerűleg szeretni szokták, e „tétel" bizonyí
tására az antik példák és analógiák egész tömegét hozza fel bizonyítéknak, 
mintha az ilyesmit a költőnek általában bizonyítani kellene! De a huma
nisták még sírni sem tudtak az antik példákra való gondolás nélkül, néha 
még akkor sem, ha a sírás egyébként szívből tört elő."57 Költőről, méghozzá 
épp a magyar humanizmus európai jelentőségű klasszikusáról, könyvet írni 
az esztétikai elemzések háttérbe szorításával: lehet, de nem lenne szabad. 
Ha van valami fölöttébb következetesen felbukkanó, de rendkívül sajná
latos hiányossága Huszti könyvének, akkor ez az. 

Amit Huszti József elvégzett, minden pozitívumát és negatívumát mér
legre téve, a polgári jellegű Janus-kultusz legértékesebb eredménye. A tudo
mányos művek sorsa és értelme az, hogy a kutatások természetesen túl
haladnak rajtuk. Így történt ez az ő eredményeivel is, de Janus Pannonius
ról írott könyve még sokáig és sokakat fog majd további munkára ösztö
nözni, újragondolásra és vitára késztetni. 

A Janus-filológia félszázadának eredményei nem mellőzhetők napjaink 
munkálatai közben sem: Ábel Jenő reveláció erejével ható szövegpubliká
ciói, Hegedüs István elemző tanulmányokban és műfordításokban meg
nyilvánuló lelkes Janus-kultusza s végül Huszti József példásan széles 
körű szakirodalmi tájékozottsága és tudósi fegyelme olyan örökség, mely
nek vállalása nélkül a modern kori Janus-filológia sem töltheti be feladatát. 

57 HUSZTI: i. m. 201. 
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Gorgiasz 41, 43, 52 
Gorius segédpüspök 124 
Gortan, Veljko 296, 391, 509, 515 
Goszthonyi Tamás 137 
Gothein, Percy 18, 19 
Gnesotto, A. 15 
Grant, W. L eonard 296 
Graux, Charles 565, 566 
Gravaes, Robert 272 
Greco, A. 81 
Grocin 298 

. Grotius, Hugo 416-18 
Gruber Mátyás 251 
Grujic, R. 185 

• 

591 



Guarina, Thaddea 50 
Grynaeus, Simon 54 7 
Guarino, Alessandro 397 
-, Battista 17, 27, 31 - 33, 38, 45, 49, 

50, 54, 57, 59, 60, 79, 119, 120, 130, 
137, 163, 164, 191, 194- 96, 198, 
199, 201, 280, 296, 302, 339, 372, 
397, 407, 408, 524 
da Verona, Giovanni 11, 12, 15, 17-
50, 52, 53, 62, 64-66, 74, 77 - 81, 
161, 164, 190, 195, 196, 198 - 200, 
259, 265, 268 71, 273, 275, 289, 
296, 298, 301, 302, 315, 316, 337 
39, 340, 342 44, 350, 356 - 59, 366, 
377, 379-81, 391, 397, 408, 414, 
415, 419, 423, 424, 426, 475, 479, 491, 
495, 509, 512, 517, 5l8, 520, 524, 
549, 551, 552, 571, 581 

Guarna, Niccolo Matteo 320 
Gulyás József 505 

Pál 237, 238 
Guti Ország Mihály 109 
Guttmann pécsi jezsuita 128, 129, 154 

Gyárfás kanonok 137 
- Endre 162 

Gyöngyösi István 503 
- János 505 

Györffy György 67, 69 
György főesperes 137 

oltárigazgató 141 
Györkössy Alajos 283 
III. Gyula pápa 27 4 
Gyulai Pál 565 

Haas Mihálv 169, 175 
Habich, GeÖrg 270 
Habsburg Ferdinánd 535, 537, 538, 541 
Habsburgi Albert 96 
Hadrianus 410 
Hagymásy Bálint 155, 166 
Halász Gábor 560 
Halesus lásd Alesus 
HaIIlIIl, Josef 301, 317, 445 
Hampó (bán) lásd Ernuszt Zsigmond 

Zsigmond lásd Ernuszt Zsigmond 
Hanbach Ulrich 143 
Handó György 137, 138, 157, 195, 202, 

206 
Hangácsi Albert 137 
Hannibal 226, 227, 376 
Hanno 226 
Hardy Ernő 169 
Harmatta János 413 
Harris, Henry 274 
Harsányi András 142, 156 

- István 505 
- Zsolt 559 

Hartfelder, K. 298 
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Haskins, Charles Horner 530 
Hauptmann, F. 176 
Hauy mérnök 149 
Házy Jenő 130 
Hegedüs Géza 4 77 

- István 210, 267, 282, 313, 405, 493, 
509, 568, 569, 575 - 82, 584 

Hegius, Alexander 295 
Heimburg, Gregor 25 
Heinrich Gusztáv 469, 564 
Heinze 435 
Heliogabalus császár 440 
Heltai Gáspár 491, 494, 500 
II. Henrik, Szent, császár 197 
VII. Henrik 297 
Henrik Kristóf 140 
Heraeus, W. 393 
Hercegovic, Vladislav 175 
Herepei János 498 
Henszlmann Imre 155 
Hermann, J. H. 87, 197, 240, 241 
Hérodianosz 1 7 
Hésziodosz 35, 40, 44, 45, 318, 380, 424 
Heublein Jakab 143 
Hieronymus, Sophronius Eusebius 223, 224 
Hilka, A. 29 
Rill, Georg Francis 270, 288 
Hippolit lásd Este, Ippolito de 
Hodus diák 361 
Hoest, Stephanus 296 
Hoffmann Edit 87, 89, 178, 189, 194, 197, 

205, 213, 220, 235, 238, 239, 242 
W7 ' 

Holbein, Hans 330 
Hollstein, F. W. H. 211 
Holub József 159, 421 
Hóman Bálint 94, 100 
Homérosz 20, 24, 26, 29, 35 - 37, 193, 

200, 201, 317, 354, 376, 388, 409, 
419 - 21, 425 - 28, 430, 431, 434-
37, 452, 510 

Honorius konzul 378 
Horányi Elek 168, 504 
Horatius Flaccus, Quintus 29, 84, 198, 

329, 350, 351, 356, 357, 368, 369, 
376, 380, 408, 413, 425, 428, 429, 
435, 470, 478, 531, 550 - 52 

Horawitz, A. 298 
Hormayr, Josef 506 
Hortis, Attilio 44 
Horvát István 506, 507 
Horváth Antal 155 

Henrik 266 
István Károly 34 
János 15, 142, 213, 268, 341, 343, 
493, 494, 507 
János, ifj. 25, 287, 337, 408, 409, 
452, 454 
Károly 507 
Mária 317, 419, 445 

Hölbling Miksa 167 
Huendler Vitus 56, 123, 126, 127, 130-

32, 134- 36, 139, 152, 157, 158, 165, 
370 

Hugo diák 72, 73 
Hunger, Herbert 192 
Hunyadi János 11, 14, 15, 18, 36, 39, 40, 

51, 75, 93, 96, 108, 109, 117, 118, 
130, 165, 226, 227,247, 266, 302, 303, 
306, 307, 309 - 11, 385, 425, 504, 512 
Mátyás 37, 57, 59, 68-70, 73, 75, 
84, 85, 87, 88, 92, 93, 96-98, 100-
06, 109-11, 113 - 16, 118, 119, 121-
23, 126, 138, 139, 143 - 46, 150, 157, 
169, 175, 183, 184, 186, 189, 193-96, 
202, 204, 205, 209, 235, 237-39, 
247-49, 255, 256, 258, 259, 265-67, 
279,280, 322, 328, 342, 368, 372, 373, 
394, 408, 439, 441, 453, 491, 494, 
504-06, 512, 514, 518, 519, 523, 
525, 537, 544, 564, 565, 571, 575, 581 

Huszti József 13, 17, 18, 26, 32, 33, 38, 
49, 56, 67, 70, 85, 87, 88, 97, 115, 
122, 123, 126, 139, 161 - 65, 170, 
183, 189, 192- 94, 196, 198, 199, 201, 
204, 209, 210, 235, 239, 268, 269, 313, 
322, 341, 342, 350, 356, 359, 361, 
366, 368, 370, 377, 378, 381, 400, 
402, 403, 405, 407-09, 419, 420, 
423-28, 452, 461, 462, 477, 484, 
485, 494, 495, 500, 503, 507, 543, 
547-51, 558, 560, 563, 569-74, 
578, 580-82, 585 

Huusman, Roelof 1. Agricola 

Iamblikhosz 485 
Ibrányi Ferenc 501 
Ibükosz 411 
Igali Fábián 142 
Ignotus 472 
IJsewijn, Jozef 291, 295 
Ilkus Márton 251, 518, 525 
Imre főesperes 137, 154 

- kanonok 137 
-, Szent 141, 156, 197 

Incze Gábor 500 
Ipolyi Arnold 156 
Ippolitus kamaraispán 105 
Irmscher, Johannes 313-315 
István mester 73 

- vértanú 250 
I. István, Szent 125, 141,' 156, 197, 276 
Istvánffy Miklós 152, 153, 166, 421 

- Pál 166, 493 
Iszokratész 20, 22 
Iulianus Antecessor 410 
Iustinus 198, 423 
Ivanich Pál 11, 12, 15, 34, 68, 220-24, 

232, 265, 268 
Ivánka Endre 546 

38 Janus Pannonius 

Iványi Béla 90, 101, 210, 256, 278, 491, 
523 

- Lukács 160 
Ivié, A. 185 

Jakab bencés 151 
- kanonok 137 
- pécsi másoló 157 

Jakubovich Emil 237, 238 
Jankovich Miklós 236, 530 
János főesperes 137 

- kanonok 137 
- orgonista 158 

XXIII. János pápa 179-82 
Jékely Zoltán 127, 128, 161 162, 484 
Jelenits István 287, 288, 473' 
IV. Jenő pápa 238 
Jeromo~, Szent lásd Hieronymus, Soph

romus Eusebius 
Joannes Jannssonius 211 
Jób érsek 276 

- püspök 124 
Johannes cardinalis lásd Carvajal János 

- de Zredna lásd Vitéz János 
Quinqueecclesiensis =·Janus Panno
nius 
Pannonius Vitezius = Janus Panno
nius 

Jókai Mór 482 
Jordaens, Adam 295 
Joukowsky, Francoise 330 
II. József császár 176 
József, Szent 293 
Jöcher, Christian Gottlieb 210, 496, 504 
Juhász László 37, 101, 110, 115, 139, 

140, 199,203, 206, 256,275,278,280, 
294, 313, 314, 362, 363, 374, 407- 09, 
421, 452, 454, 459, 465, 473, 491, 
493, 500, 523, 527, 549, 569-73 
U5 ' 

Julius Casear, Caius 111, 222, 532 
Juranics László 168 
Justina 72, 365 
Juvenalis, Decimus Junius 28, 29, 33, 34, 

36, 37, 42, 46, 84, 198, 229, 230, 429 

Kádár Zoltán 212, 439 
Káldy-Nagy Gyula 147 
Kalliszthenész 4 70 
Kallisztratosz 412 
Kallixenosz 440 
Kálnai Imre 493 
Kálnói András 130, 135, 149, 150 
Kálnoky László 42, 62, 164, 325, 387, 513 
Kapisztrán János 159, 293, 306, 308 
Kaposi István 498, 499 
Kaprinai István 66, 67, 69, 70 
Karácson Imre 70, 72, 134, 578, 579 
Karácsonyi Béla 93, 537 

- János 178 - 182 
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Kardos Kálmán 561 
Tibor 7, 11 - 14, 17, 26„ 29-34, 38, 
43, 44, 58, 62, 63, 70, 72, 85, 86, 133, 
170, 183, 209, 219, 220, 224, 248, 
255, 266, 282 - 84, 313, 316, 331, 341, 
366,439,441,442,474,476,483,484, 
495, 523, 526, 527, 529, 537, 561 - 63, 
568, 570, 571, 577, 580 
Tiborné 303 

Karlitczky 127 
V. Károly 538 
Károly Róbert 105 
Károlyi Péter 495, 498 

- Zsuzsa 498 
„Katalin" lásd Vitéz Borbála 

·Katona István 117 
- Lajos 94 

Katus László 94 
Kazinczy Ferenc 437, 469, 472, ·496, 

504 - 06, 564 
Kázmér lengyel királyfi 117, 519 
Kecskeméti Alexis .János 500 
Kelemen főesperes 137 
VII. Kelemen pápa 459 
Keller, 0. 439 
Kemény .József 197 
Kephalasz, Konsztantinosz 414 
Kerecsényi Dezső 497 
Kerekes Abel 505, 579 
Kerényi Károly 272 
Kesinac Iván= Janus Pannonius 
Kesince János = Janus Pannonius 
Keszthölczi Mihály 525 
Kharmidész 16 
Khrüszolorasz, Manuél 19, 29, 36, 45, 50, 

62, 198, 270 
Khuen-Héderváry Károly 176 
Kiessleng 435 
Kinizsi Pál 101, 149 
Kirchner, .Joachim 314 
Kis .János 505 
Kisfaludy Károly 506 

- Sándor 168 
S. Kiss Erzsébet 107 
Klaniczay Tibor 313, 325, 481, 527, 547 
Klebelsberg Kunó 558 
Klimó György 167 
Klotz, A. 367, 371 
Kochanowski, Jan 520 - 22 
Kocsis László 1 70 
Kollányi Ferenc 182 
Kollár, A. F. 197 . 
Koller .József 76, 121, 122, 124, 128 - 31, 

134, 135, 144, 146, 149, 155, 157, 
167, 169, 172, 175, 179, 181, 183, 
209, 210, 492, 500, 507, 529 

Kolumbus Kristóf 445 
Kolta Ferenc 557 
Koltai-Kastner .Jenő 316, 559 
Kombol, Mihovil 74, 514, 515 
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Komor Ilona 535 
Konsztantinosz Porphürogennétosz 74 
Kopernikusz, Nikolaus 259 
Koppány Tibor 283 
Kornis György 496 
Kórodi Bedő Dániel 498, 504 508 
Koroknay Éva 193 ' 
Korvin Mátyás lásd Hunyadi Mátyás 
Kosáry Domonkos 176 
Kosminski, .J. A. 315 
Kosztolányi Dezső 469, · 4 70 

- György 121, 126, 203, 402, 525 
Kottanner Ilona 130 
Kovachich Márton György 104, 566 
Kovács Sándor Iván 496, 497 
V. Kovács Sándor 7, 68, 73, 75, 166, 190, 

219, 224, 249, 271, 273, 286, 314, 
324, 492, 493, 524- 26, 563, 572 574 

Kovacsevics József 148 ' 
Kovacsóczy Mihály 506 
Kovásznay Sándor 566, 578 
Kölcsey Ferenc 437 
Krey András 282, 285 
Kristeller, Paul Oskar 79, 321, 324, 461 
Kristóf, Szent 86, 87 
Krleza, Miroslav 515 
Kroll, W. 305 
Krstic, Nikola 305 
Krumpach Lőrinc 251 
Kubinyi Mária 190 
Kukuljevié Sakcinski, I van 70, 176, 515 
Kumaniecki, C. F. 296 
Kuncze:.: Gyula 506 
Kurcz Agnes 286, 288 
Küküllei János 13 
Kvacala, .Tan 541 

Lactantius Firmianus 241 
Ladvancus 360 
Laetus, Pomponius 519 
I. Lajos, Nagy 13, 146 
II. Lajos 536 
VIII. Lajos 442, 444 
XVIII. Lajos 237 
Lamola, Giovanni 34 
Lampiridius 440 
Landerer Leopold Ferenc 16 7 
Landino 298 
Lando .Jeromos 113, 114 
Langius, Rudolfus 295 
Lapus de Castiglionchio 241 
Laskaris, Johannes 211, 414 
Lasocki Miklós 17, 268, 517, 518 
Lászai János 160 
I. László, Szent 12, 140, 141, 151, 156, 

162, 197 
V. László J 3, 14, 48, 96, 229, 230, 255, 286 
Latkóczy Mihály 569 
Lator László 131 
Laura 63 

Lazzarini, Vittorio 53 
Lederer Emma 177 
VI. Leó császár 414 
I. Leó pápa 236 
X. Leó pápa 209, 292 
Leonardo da Vinci 274, 333 
Léónidasz Tarantinosz 410 
Lepold Antal 257, 259, 277, 282, 285, 286 
Lezenskius, Marianus 494, 546 
Lezze, Donaldo da 302, 306 
Lippi, Filippino 258 
-, Fra Filippo 258, 261 

Lippomani, Aloisio 520, 521 
Lipsius, Justus 545 
Liszti János 494, 547, 550 
Livinus, Szent 141 
Livius, Titus 12, 211, 223; 226-28, 230, 

231, 237,241, 318, 330, 397,495,532, 
546,547 

Lollius, Bassus 410 
Lórántffy Zsuzsánna 540, 541 
Lorenzetti, Ambrogio 258 
Lourdaux, W. 295 
Lovász Pál 557, 559, 560 
Lovati, Lovato de 291 
Lowe, E. A. 79 
Lubenau, Reinhold von 257, 259, 279 
Lucanus, Marcus Annaeus 33, · 34, 198, 

221-23, 228, 230, 231, 240, 380 
Lucilius, Caius 429 
Lucretius Carus, Titus 23 - 25, 27, 211, 

381, 429, 430, 432 - 36 
Luder, Peter 296 
Ludicius lásd Ludovicus 
Ludovicus (Janus apja?) 70 
Lukcsics Pál 181, 182 
Lukianosz 34, 410 
Lukinich Imre 83, 284 
Lutatius 191 
Luther Márton 143, 213 
Luxemburgi Zsigmond császár 12, 93, 

96, 98, 107, 112, 178-81, 183, 247, 
248, 255, 257, 266, 564 

Lükurgosz 51, 427, 433, 435 
Lüszimakhosz 116 
Lyrai Miklós 142 

Machiavelli, Niccolo 77 
Macrobius Theodosius, Ambrosius 30, 31, 

191, 198, 237, 482, 495 
Maecenas, Caius Cilnius 357 
Magvathi Barnabás 137 
Magyar Balázs 60, 103 

- Miklós 169 
- Simon lásd Simon Hungaris 

Magyari István 499, 500 
Magyi Sebestyén 404, 492, 520, 526 - 28 
Majano, Benedetto da 87 
Majláth János 506 
Malatesta, Sigismondo 270 

38* 

Malcovati, E. 12 
Malipiero, Pasquale 53 
Mályusz Elemér 17, 94, 130, 177, 179-

83, 492 
Manilius, Marcus 23, 485 
Mann, W. 297 
Mannetti, Gianozzo 20, 28, 29 
Mantegna, Andrea 52, 60, 83, 85-87, 

90, 272, 273, 323-33 
Mantius, M. 29 
Mansi 241 
Mantuanus, Baptista 493 
Manuzio, Aldo 166, 519, 526-528 
Marcali Miklós 180 
Marcella, Jacopo Antonio 38, 41, 51 - 53, 

200, 376, 378, 379, 4 75, 504 
Marcellus, Marcus 230 
Marca Aurelio 40, 193, 200 
Marcus Aurelius császár 17 
Mare, Albinia de la 239, 242 
Margolin, .Jean-Claude 323 
Márki Sándor 8 7 
Maróti János 178- 182 

- Mátyás 175, 178, 182-84, 186 
Marrasio 292 
Marsina, Richard 192 
Marsuppini 426 
Marsus, Domitius 394 
Martialis, Marcus Valerius 33-37, 42, 

43, 45, 46, 48, 49, 56, 58, 199, 299, 
339 - 55, 357 - 75, 379, 391-96, 
398., 402 - 05, 427, 429, 440, 467-
69, 471, 477, 492, 550, 575, 576 

Martin, J. 436 
Márton, Szent 141 
V. Márton pápa 181, 182 
Martyn Ferenc 562 
Marulity Márk 70 
Marullus, Michael 292, 493 
Máté főesperes 13 7 
Maternus, Firmicus 485 
Máthes, .Johann Nepomuk 235 
Matrinia 45 
II. Mátyás 95, 99 
Mauburnus, Joanries 293 
Maurus, Fridericus 296 
Mazzatini, Giuseppe 206 
Medgyesi Pál 501, 502 
Medici, Carlo de 329 

- , Cosimo de 200, 242, 270, 274, 315 
- , Giulio de 274 
- , Lorenzo de 85, 194, 206, 272, 328 
- , Luchino de 315 
- , Piero 242, 272 

Mednyánszky 506 
Medvei .János 124 
Meersseman, G. G. 292 
Megyericsei János 73, 123, 139, 209, 526, 575 
Melanchthon, Philipp 494, 549 
Meller Péter 267, 288 
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Meltius, Bartholomaeus 317 - 22 
Mencken, F. 0. 212 
Messala 376 
Messina, Tommaso da 482 
Metsys, Quentin 323, 327 
Meyerpeck, Wolfgang 257, 260, 285 
Mezey László 241, 523 
Mezzarota bíboros 330 
Michael de Quinqueecclesiis 158 
Michelangelo Buonarroti 212, 257 
Mickiewicz, Adam 522 
Middeldorf 274 
Mihálkovics József 506 
Mihály főesperes 137 

- oltárigazgató 141 
- rector 141 

Mihályfia Dénes 158, 159 
Miklós festő 156 

- prépost 137 
- püspök 134, 158, 159, 242 

V. Miklós pápa 226, 232, 315, 426, 4 79 
Miklós Pál 481 
I. Miksa császár 441, 443, 444 
II. Miksa császár 546, 550 
Milanesi, G. 85 
Mincius 25 
Miskolczi Csulyak István 498 
Mócsy András 212, 413 
Modván Tamás 154, 160 
Mohácsi Dénes 141 

- Mihály 141 
Mahler, L. 314, 315 
Mollay Károly 130 
Molnár Erik 99 

- János 437 
Mommsen, Theodor 212 
Montanus, Petrus 292 
Moorman, Fridericus 295 
Moravcsik Gyula 36 
Morigia, Paolo 319 
Morus Tamás 327, 328, 332 
Mosin, V. 1 77 
Möller István 287 
Muratori, Ludovico Antonio 320 
Mussato, Albertino 291 
Musurus, Marcus 211 
Muszaiosz 29 
Muvavasu, M. D. 297 
Müllner Karl 20-22, 24 
Müntz, E. 266 

Naevius, 211 
Nagy Albert lásd Albertus Magnus 

Iván 101, 178 
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Károly császár 493, 564 
Sándor 498 
Sándor makedón uralkodó 13, 16, 
17, 21, 326, 329, 412, 440, 441 
Zoltán 265, 266, 267, 273, 277, 285, 
287, 288, 441 

Nagylucsei Orbán 91, 194 
I. Napóleon 237 
Nápolyi László 179, 180 
N audaeus, Gabriel 7 5 
Nebrissensis 297 
Négyesy Lászlg 470, 502 
Nemes Nagy Agnes 46, 132 
Nemeskürty István 496 
Németh Antal 559 

- Béla 169 
- G. Béla 486 

Némethy Géza 565 
Nesselrode Ferenc 213 
Niccoli, Niccolo 78 
Nicolaus de Quinqueecclesiis 158 
Nigidius Figulus, Publius 199 
Nikandrosz 410, 411 
Nikarkhosz 410 
Norden, Eduard 422 
Nordhoff, J. B. 295 
Novak, V. 178 
Numa Pompilius 479 

Nyáry Albert 101 
- Ferkó 499 

Obsopoeus, Vincentius 190, 191, 194 
Octavianus lásd Augustus 
Oláh Miklós 65, 67, 124, 151-53, 160, 

166, 493, 531, 532 
Ondac, Johannes 291 
Oporinus 419, 493 
Orzechowski, Stanislaw 520, 521 
Ottó császár 77 
Ovidius Naso, Publius 29, 33, 34, 47, 56, 

57, 61, 63, 198, 211, 240, 318, 339, 
358, 366, 369, 370, 380, 384, 385, 388, 
405, 408, 418, 421-23, 425, 429, 
430, 432 - 34, 468, 478, 521, 528, 529, 
531, 541, 553, . 576, 577, 580 

Ouy 293 
Ozorai Pipó 180, 257 

Paccagnini 324 
Pacuvius, Marcus 211 
Padoan, G. 291 
Padochaterus, Philippus 266 
Padrin, L. 291 
Pais Dezső 405, 451, 497, 577, 578 
Pákolitz István 562 
Pál diák 37 

- főesperes 137, 220, 222, 224 
II. Pál 114 
II. Pál pápa 146, 163, 165, 183, 240, 247-

51, 272, 341, 368, 373, 518- 20 
Palencia, Alfonso di 297 
Pálinkás László 313 
Palkovics Lajos 561 
Palladasz 410 
Palladio, Andrea 77 

Pálóczi László 283 
Pannoniai Ferenc 160 
Panofsky, Erwin 77, 272, 329, 441, 443, 

485 
Panormita lásd Beccadelli, Antonio 
Pápai Páriz Ferenc 123, 124, 166, 210, 

282, 283, 502, 503 
Paparelli, G. 292 
Pápay Sámuel 506, 564 
Papp Károly 506, 507 
Paraeus, Philippus J ohannes 498 
Parchanter János 143 
Parmet, A. 295 
Parra, John de la 537 
Pasquazi, S. 295 
Pasti, Matteo de' 269-74, 289 
Pásztor Lajos 160, 180 
Pátzay Pál 559 
Paulus (diák?) 518 
Pauly, August 191 
Paur Iván 235 
Pa.vicié 179, 181 
Pázmány Péter 500 

- Zoltán 169 
Pécsváradi Gábor 160 
Perényi Gábor 519, 527, 530 

- Péter 525 
Perotti, Niccolo 200 
Persius Flaccus, Aulus 84, 198, 211, 229 

520 
Perugino 257, 259 
Pesti Márton 137 
Pesty Frigyes 65 
Petkó Béla 159 
Petőfi Sándor 64, 467, 482 
Petrarca, Francesco 13, 25, 29, 32, 37, 

40, 42-44, 57, 63, 64, 77, 257, 266, 
270, 293, 297, 300, 330, 331, 338, 
343, 427, 441, 467, 482, 483, 521, 
547 

Petrovich Ede 119, 142, 143, 178, 209, 
212, 562 

Petrus Gerhardus Burgensis 460 
- Histrus lásd Vergerio, Pier Paolo 

Feuerbach Georg 242, 243 
Pfalzi Frigyes 540 

- Henrietta 540 
Pfeiffer Antal 579 
Pheidiasz 39 
Phrüné 412 
Phaliscus 70 
Philippidész 116 
Philipposz 116, l 26 
Picasso, Pablo 325 
Piccinnino 52 
Piccolonüni, Aeneas Sylvius 12, 13, 16, 

25, 34, 48, 49, 57, 67-69, 74, 75, 
119, 145, 196, 199, 200, 241, 242, 249, 
255, 292, 340, 356, 357, 391, 392, 509 

-, Jacobo 145 

Pico della Miran dola, Giovanni 20, 211 
Pilato, L. 426 
Pindola 362 
Pindter, Felicitas 299 
Piovene, Guido 54 
Pisanello 52, 269 
Pisanus (Bonus Accursius) 320 
Piso Jakab 535- 37, 539 
II. Pius pápa lásd Aeneas Sylvius Picco-

lomini 
Planudész, Maximosz 414, 415 
Platen, August 468 
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529, 549 

Podjebrád Kat alin 57 
Podocatharo, Lodovico 17, 419, 426 
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Quintus (Cicero fivére) 231 

597 



Rabelais, Fran9ois 324 
Racki, F. 70, 185 
RadiCevic, Branko 514 
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Récsey Viktor 569 
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Scardeone, Bernardino 323- 24 
Schesaeus, Christian 575 
Schier, Xystus 279, 280 
Schirmer, W. F. 298 
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Schmitt, W. 0. 316 
Schomberg, Georgius 91 
Schott, Peter 524 
Schődel Márton 497 
Schreiber 439 
Schrickker Miklós 251 
Schumann, 0. 29 
Schwandtner, Johann Georg 11, 209, 

219, 220, 269 
Schwanfelder János 143 
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Scipio Africanus 227, 376 

- , Publius 227 
Sebestyén Béla 119 
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Terentius Afer, Publius 198, 223, 532 
Thalész 412 
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Thuróczi László 279 
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