
RAGUZAI EMLÉKBESZÉD MÁTYÁS KIRÁLY 
FELETT. 

(Első közlemény.) 

1358 febr. 18-án kötötték a zárai békét, 1381-ben szabályozták 
a magyar-dalmát jogviszonyt. Raguza fölszabadult Velencze uralma 
alól és magyar fenhatóság alá került. Raguza nemcsak a törvény 
betűi szerint, de szellemben, lélekben is Magyarországhoz tartozott. 
Nem is érezte magát meghódított tartománynak, de történelmi 
öntudatába ment át a magyar korona iránti hódolat. 

Thallóczy Magyarország és Raguza ez. bevezető értekezésé
ben, mely megnyitja Gelcich József forrásművét, melynek czíme 
Raguza és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára (Buda
pest, 1887), tömör formában tekinti át Magyarország és Dalmáczia 
közjogi viszonyának forrásait és kimutatja a történeti öntudat 
eleven uralmát közel 150 éven át. Az az 500 aranyforint, melyet 
Raguza Mátyásnak küld a fenhatóság elismerésének jeléül és melyet 
Mátyás maga nyugtáz, azok az ünnepek, melyeket a király tisz
teletére rendeznek, az a harmincz gálya, melynek kiállítására köte
lezték magukat: külső jelei voltak a benső összeköttetésnek. 
A raguzaiak hiven kitartottak a magyar király mellett. Mint köz
vetlenül érdekeltek, a török növekedő hatalmáról legelőbb szereztek 
tájékozódást és sűrű levelezésben álltak a magyar királyi udvarral. 
Hatalmas szomszédjaik, a szerb király és a bosnyák despota ellen 
a magyar királyhoz mindig úgy fordultak, mint civitatis unicus 
et naturalis dominushoz. 

Hunyadi küzdelmét mély rokonszenvvel kisérik. Örülnek 
diadalán, búsulnak vereségén. 

Örömmel üdvözlik V. Lászlót; ajándékot küldenek neki. 
A bécsújhelyi tárgyalásra, hol a török elleni általános háborúról 
tanácskoznak, követeket küldenek. 

Hunyadi János kormányzónak a török hadjáratra 2000 
aranyat ajánlnak föl. 
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1448 decz. 4-én Raguza városa örömét fejezi ki Hunyadi 
Jánosnak a rigómezei csata után való megmenekülése felett. 

Mátyás megválasztása után 1458 márcz. 8-án feliratot intéz
nek az ifjú királyhoz, melyben a többek közt így nyilatkoznak: 

»O felix et memoranda dies Christianorum probe desperatas 
res in pristinam dignitatem libertatemque revocatura, et iuxta pro-
pheticum verbum in camo et freno hoscium maxillares constrictura.« 

Midőn Ulászló 1490 okt. 1-én tudatja Raguzával királylyá 
történt megválasztatását és megkoronáztatását, mentegetőzik azért 
a. mulasztásért, hogy a koronázásra a raguzaiakat nem hívták meg. 
Az út nehézségeit és veszélyeit hozza föl. 

Tehát Raguzának jogczíme volt a magyar nemzet koronázó 
ünnepén részt venni. Raguza 1490 nov. 9-én válaszol. Jellemző e 
feliratnak következő nyilatkozata: 

»Nos nihil magis optasse, nihil magis optare, quam ut debito 
fidei devocionisque nostrae satisfaciamus.« 

Tehát köteles hódolat és köteles tiszteletről szól e felirat, 
mely a renaissance-stil szellemében kívánja, hogy »Nestoris annos 
-et Castoris ipse trophea et superes Quinti felicia dona Metelli.« 

íme történeti háttere annak a fényes ünnepélynek, melyet 
Mátyás halála után az ő emlékére szentelt Raguza városa. Ez 
ünnepet a városi közgyűlés 1490 ápr. 29-én határozta él. Érde
kesnek tartom a határozatot a Gelcich-féle Diplomatarium alapján 
ideigtatni: 

29. Április. De celebrando exequias maiestati regis Matthiae 
domini nostri. Per omnes contra 2. De celebrando dictas exequias 

.die Mártis, proxime futura cum expensa consueta. Peromnes. 
Tehát önként, két szavazat híján egyhangúan határozták el az 
ünnepet és összes szavazatokkal szavazták meg az ünnep költ
ségeit. Az ünnep napját a következő kedd napra tűzték ki. Mint
hogy 1490-ben ápr. 29-ike csütörtök napra esett, az ünnep május 
4-én volt. E jelentéktelennek látszó részletet azért állapítám meg 
teljes bizonyossággal, mert az az emlékbeszéd, melyet e napon 
Ceruinus raguzai költő tartott, a mely beszéd a vaticani 2939. sz. 
codex 66—81. lapjain olvasható és innét másoltattam le és mutatom 
be hű fordításban, már Ulászlót, mint a közvélemény által esdve 
várt királyt üdvözli, mi a derék dr. Rácski Ferenczet Cervinusról 
írott czikkében arra a téves állításra vezette, mintha Cervinus e 
beszédet szept. 18-ika, Ulászló megkoronáztatása után tartotta volna. 
A beszéd kifejezetten így nyilatkozik: »mi sem leszünk (t. i. a nagy 
király halála után) e földön ennyi nagy erénytől megfosztva, ha 
ugyan Ulászló, kiben nem hiányzik semmi a királyi, semmi a 
császári méltóságból, lesz az ő valódi és törvényes utódja. 
A szónok így csak a koronázás előtt szólhatott. 

Cervinus beszédére figyelmemet Fraknói Hunyadi Mátyás 
király (Budapest, 1890) ez. jeles munkájának következő helye hívta 
föl: »A legrégibb emlék, melyben azt (a születésnapot) megjelölve 
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találjuk, a halála után Raguza városában tartott emlékbeszéd.« Ez 
emlékbeszéd Fraknói szerint megtalálható Raguza város levéltárá
ban. Úgyde Rácski tanulmánya, mely a Starine 1872. évi folyamában 
a Délszláv tudományos és művészeti Akadémia kiadásában jelent 
meg, Appendini Ferencznek Noticie istorico-critiche sulle aníichita, 
storia e letter aiur a di Ragusa II. 129, lapon fölvetett eme kér
désére »miért, mikor és ki által jutottak Cervinus latin munkái a 
vaticani könyvtár 1678. és 2939. sz. kódexeibe, azzal felel meg, 
hogy raguzai GradiŐ István könyvtáros útján (f 1683.) kerül
hettek oda. 

Cervinus e beszédének kivonatát megtaláltam Margalics Horvát 
történeti repertóriuma II. 237. és köv. lapjain (1902). Siettem a 
beszédhez hozzájutni, mert a kivonatból ítélve érdekesebbnek tartam 
a Garzoni-féle beszédnél, melyet volt szerencsém a Tud. Akadémiá
ban szintén fordításban bemutatni. Egyik horvátul tudó tanítványom, 
Andrássy József úr, hálára kötelezett azzal, hogy Rácski értekezését 
lefordította. Ez értekezés az egyetlen forrás, melyből a Cervinus 
életére behatóbb részletességgel megismerkedhettem. Lexikonok, 
encyclopediák hallgatnak Cervinusról. Pedig igen érdekes alak és 
magyarországi összeköttetései révén figyelmet érdemel; emlékbeszéde 
pedig élénk viszhangja annak a meleg, testvéri szeretetnek, melylyel 
Raguza népe ragaszkodott a magyarhoz. A magyar történetben oly 
jártasságot mutat Cervinus emlékbeszéde, hogy a történelmi hagyo
mány megbízható tanujakép szerepelhet. Ezt azon tüzetes össze
hasonlítás alapján mondhatom, melylyel összevetettem az emlék -
beszédben előforduló jellemző részleteket a Ransanus Epitomejával, 
a Turóczi Editio princepsével és a Bonfini decadjaival. Meglepő talál
kozásokat találtam különösen Turóczival, de Bonfinival is, kinek alig
hanem Libellus de Corvináé domus origine ez. művét, melyet Mátyás 
királynak ajánlott, kéziratban ismerhette. A Mátyáskori történetírás 
átalakulására érdekes világot vet, ha Turóczi utolsó gondolatát szembe
állítjuk Ransanusnak Mátyás királyhoz intézett praefatiója megfelelő 
helyével. Turóczi így szól: »Sok minden elmondandó volna még e 
királyról, olyan dolgok, melyeknek nagysága és újsága nagyobb 
elevenséget tennének kívánatossá. De mivel hihetetlen nagy tetteinek 
dicsősége különös irályt és magasabb történeti előadást igényelnek, 
azokat, miket ugyan e királyról írni kell, az én szerzőimre hagyom, 
eg}^be bocsánatot kérve merészségemért, a mely az eddigiek meg
írására ragadott, azon szerzőkre, kik fenköltebb és méltóbb stílusban 
adják elő az eseményeket egyenkint, a mint történtek.« Ransanus 
pedig így szól Mátyáshoz: »a te Beatrixod, ez okos királynő 
olvasni átadott nekem egy kéziratot, melyben a fejedelmek sora 
van előadva abban a sorban, a mint következtek Attilától kezdve 
a te uralmadig«.1 És csakugyan, midőn Turóczi Mátyás ház tar -

1 Analecta nova, Budapestini 1903, p. 429. Abel irodalmi hagyatékából 
az én kiadásomban. 
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tásának kápráztató fényét akarja leírni, mintha csak az adoma 
szerinti törpk követ hebegését hallanók. Átadja a szót a renaissance-
íróknak. Úgyszólván előttünk teszi le a fegyvert, Livius tanít
ványai előtt. 

A mi Cervinusunk is e renaissance-írók szellemében fogta 
föl Hunyadi János és Mátyás történetét: beszéde felül is emelkedik 
a sablon dicsbeszédek színvonalán. 

Ki e Cervinus? 
Aelius Lampridius Cervinus, kit Rácski horvát értekezésében 

Crievicsnék nevez, Raguzában született 1463-ban. Előkelő családból 
származott. Ugyanis, mikor felsorolja egy költeményében Raguza 
előkelő családjait, köztük említi föl a -CervinorumQue propago-t 
Magát méltónak ítéli, hogy városa követtségbe küldje »az északi 
ég alá«, így nevezvén meg Pannoniát, mert nemcsak koszorús 
költő, de »patritius pariter vesterque poéta« mondja honfitársainak. 
Még érdekesebb az ő nagybátyjának Gyón Sorkocevics magaszta
lására írt beszéde, melyben a többek közt így nyilatkozik: »Ezt a 
családot a mi városunkban kiváló tagjaiért becsülik, főként Ceonik 
Pascalért, a mi nagyatyánkért és emez elhunyt férfiú atyjáért.« 
E Ceonik követségbe járt, mint Brankovic György küldötte a török 
szultánnál, majd Ulászlónál, ki aranylánczczal is kitüntette. Hunyadi 
János harczaiban részt vett, »Az ellenség sűrű sorai ellen kétszer 
harczolt, kétszer győzött a Jank kormányzó (Szibinyai Jankó) 
oldalán, kinek vezéri sátrában fejedelmi férfiú gyanánt tisztelték.« 
Cervinus tehát családja hagyományával örökölte a magyarok iránti 
hűséget. A Mátyás király felett tartott emlékbeszédben is találunk 
egy jellemző részletet. Midőn Hunyadi egy vesztett csatából mene
külve, sok viszontagság után Drakul vajdához került, kinél magát 
biztonságban érezé, mert ő helyezte vissza a trónra, ez őt mint 
gonosz ellenség börtönbe veté. Ez eseményt nemes fölháborodással 
mondja el a szónok és ezután így folytatja: »Mindazáltal őt a 
mi polgáraink is, főkép a mi nagyatyánk Ceonicus kérelmére, de 
egyúttal a magyarok fenyegetésére nagyobbik fiának túsz gyanánt 
leendő kiszolgáltatása fejében szabadon bocsátá.« 

Cervinus Raguzában költői hajlamainak és tudományszomjának 
kielégítésére alkalmas viszonyok között nő fel. Raguzába a renais
sance áramlata két csatornán is bejutott. A szomszéd Italiából, a hol 
már diadalmaskodott és Konstantinápolyból, honnét a hatalmas török 
elől menekvő tudósok is menedékhelyet találtak e városban. Cervinus-
nak alkalma nyilt, hogy a szülőhelyén föléledt latin és görög iro
dalommal megismerkedjék. Tanulmányait Raguzában kezdi meg és 
Rómában fejezi be. A nevelése betetőzését a renaissance klasszikus 
földjén érte el. Már 1476-ban mint 13 éves fiú nagybátyja Zamany 
István révén, a ki Velencze követe volt Rómában, a római udvarba 
kerül. Tehát épen úgy, mint a mi Janus Pannoniusunk Ferrarába. 

Rómában a IV. Jenő pápa által alapított collegiumba vették 
föl. A renaissance-nak kedvező pápák, V. Miklós, majd az ellen-
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séges indulatú II. Pál után, a kit Janus Pannonius meg is 
vagdal egy éles epigrammájában, IV, Sixtus (1477—1484) Rómát 
igyekeztek a tudomány és irodalom központjává tenni. Itt alapítá 
Julius Pomponius Laetus azt az akadémiát, hol a platonikus böl
cseletet hirdették, a klasszikus tanulmányokat nagy lelkesedéssel 
folytatták és a kiváló tehetségeket jutalmakkal is buzdították. Az 
ifjú Cervinus is e körbe került. Az ő tudományos kiképeztetésére 
legnagyobb befolyása volt magának Pomponius Laetusnak. Ezen 
tudós férfiú a klasszikái tudományok terjesztésére úgy élő szóval, 
mint tollal rendkívül sokat tett. Mint tanár olyan nagy tiszteletet 
vívott ki magának, hogy hallgatói már pitymalatkor elmentek 
udvarába, hogy helyet keresvén korán reggel várakozzanak elő
adásainak megkezdésére. Cervinus ily tanító által vezettetvén, főként 
a latin költészet buzgó művelője lesz, mert Pomponius Laetusnak 
is ez volt legkedveltebb tárgya. A mi szónokunk már mint tanuló 
szánta reá magát a latin írok mélyebb tanulmányozására. Különösen 
Plautus vígjátékainak tanulmányozását tűzte ki czélul, melyek épen 
ekkor kerültek .először nyomtatásban napvilágra 1472-ben Velenczé-
ben. Cervinus mint 22 éves ifjú magyarázta Plautus vígjátékait a 
quirinali akadémián, hol a jelenlevő bibornokok és a többi hall
gatónak tapsát vívta ki. Ezt ő maga erősíti meg In Plautum 
super argumento amphüryonis ez. művének (Vat. cod. 2939 fol, 
CXLIX—CV) előszavában olvasható versben, melynek jellemzők 
a következő sorai: 

Puberis aevi in flore et paene investis puer 
Bis undenorum annorum natu, haud grandior, 
Cum plausum meruit cardinalium choro 
Coram audiente. 

Tehát huszonkét éves voltát maga bizonyítja és ugyané vers 
utolsó soraiban fölemlíti azon színi előadásokat, melyeket Rhearus 
bibornok rendeztetett Plautus és Terentius vígjátékaiból. A régi 
klasszikus drámák fölélesztésének érdeme a Pomponius Laetusé, 
kinek buzgó segítőtársa volt tanítványa, Cervinus, ki a tanítványi 
hála melegségével ismeri el a Pomponius érdemét. 

Ezen színi előadások mellett fölújította Pomponius azt a régi 
szokást is, hogy az elismert költők az akadémiában babérkoszorúval 
koszorúztassanak meg. A mely kitüntetés Petrarca életét oly fény
nyel ragyogta be 1341-ben, azt a raguzai költő is elérte 1485-ben, 
huszonkét éves korában. Ezt ő maga erősíti meg egyik beszédében, 
a melynek czíme De laudibus poetaruwi. E beszéd olvasható a 
fent idézett kéziratban. Ugyané kitüntetés emlékére egy hosszabb 
költeményt is írt, melyből Rácski a Vat. 1678. cod. nyomán nagyobb 
részletet közöl. E versből tudjuk, hogy a költők koszorúztatása 
Palilia ünnepén, tehát Róma alapításának emlékünnepén történt. Ez 
időre esik költőnknek első szerelme is. Egy Flavia nevezetű nőt 

Irodalomtörténeti Közlemények. XV. 21 
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jegyzett el, de hideglelésbe esett, mely egy hónapig ágyhoz kötötte. 
In Autumnum ez. költeményében kifakad az ősz pusztító hatása 
ellen és lázas állapotát a mi Janus Pannoniusunk hasonló költe
ményeiben látható modorban rajzolja. Fél attól, hogy Latiumban 
fogják őt eltemetni elsiratlanul. Valószínűleg e betegeskedése volt 
oka annak, hogy az 1490. év előtt visszatért szülővárosába, 
Raguzába. — Nem lehet csodálkozni, hogy a Rómában meg
koszorúzott költőre esett a raguzaiak választása, mikor a Mátyás 
király tiszteletére rendezett ünnepen a beszéd tartásával őt bíz
ták meg. 

Rómával való összeköttetését levelezés útján egész életén át 
fentartja. Mesterét, Julius Pomponíust, egy szép költeményben kéri, 
hogy törje meg hallgatását és tisztelje meg levelével. E költemény 
keletkezése mindenesetre 1497 előttre teendő, mert Pomponius Laetus 
ez évben halt meg 72 éves korában. Összeköttetésben állt Alexander 
Farnesevel, a későbbi III. Pál pápával, kinek egy kebelbarátját, Bunic 
Marinust ajánlja. Alexander Farnese udvara mindig nyitva volt a 
tudós emberek előtt, mit Ariosto költő is megemlít. Ugyanennek a 
mecénásnak ajánl egy nagyobb költeményt is, a melyet egy közeli 
szigeten, a Lopodu, vagy olaszul Mezzo szigeten szerzett, a hova 
a raguzai nyári meleg elől menekült. így szólítja föl Paulus Cor-
tesiust, így Laurentius Altieriust, hogy leveleikkel keressék föl. 
A híres Pontanushoz is ír, mi azt bizonyítja, hogy a nápolyi aka
démiával is összeköttetésben állott, a hol egy Beccatelli, egy Fazio, 
egy Válla Lőrincz is szerepeltek. I. Alfonz, I. Ferdinánd, II. Alfonz 
és II. Ferdinánd udvara renaissance-fejedelmi udvar volt. 

Továbbá levelezett Soderini Péterrel, kihez egy költeményt 
intéz Petro Soderino ez. alatt, a ki Marsilius Ficinusnak volt a 
hallgatója, azon Marsilius Ficinusé, ki Mátyás királylyal és a magyar, 
főpapokkal levelezési viszonyban állott. Az itt említett költeményben 
már X. Leóról emlékezik meg, kit tehát, mint Medici Jánost, ismert. 
Ez a Soderinus bujdosása közben a vendégszerető Raguzában 
kapott menedékhelyet. Elég ennyit e költő összeköttetéseiről szól
nunk, ennyi is bizonyítja, hogy a renaissance-kor legjelesebb férfiai 
részesítették pártfogásukban. Italia sorsa szintén ihlette a raguzai 
költő múzsáját. Az aragoniai családból származó nápolyi királyokat, 
majd VIII. Károlyt dicsőíti. Gonzaga herczegekrŐl is megemlékezik, 
mint a mi Janus Panoniusunk. Szentel költeményt II. Alfonz fiához, 
Ferdinándhoz, leányához, Leonórához, a kinek majdnem egy időben 
halt meg atyja és jegyese is. De azért szülővárosát gyermeki szere
tettel szerette. Szépnek mondható az az óda Raguzára, a melyet 
Rácski idéz. (Starine 170—171. 1.) 

»Ocelle mi, Ragusa; ocelle mi, patria!« kiált fel. Az ő szeme
fénye Raguza, a melynek nemcsak születését köszöni, hanem azt 
is, hogy a halál torkából megmenekült. Raguza előkelő közönsége 
előtt egy nagyobb költeményt olvas fel, a melynek czíme Super 
comedia veteri, et satira et nova cum Plauti apologia. E köl-
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teményből kilátszik, hogy Cervinus idejében a nemzeti nyelv gátolta 
a. latin nyelv uralmát. 

»Restituat Epidauro Plautus, quod abstulit 
Immanis Scytha«, 

tehát Plautus útján akarja az ősrómai nyelvet föléleszteni. A török 
veszélytől való aggodalom többször ihlette Cervinus lantját. A török
től félti a kultúra anyaföldjét, Italiát, ettől félti hazáját. Családjának 
emlékei őt első sorban azon irányba hangolhatták, hog}^ a török 
elleni hadjáratra izgasson. Ugyanebben az eszmekörben mozog 
•Constantius Fanensis Mátyás királyhoz írt elégiájában, a melyre 
Janus Pannonius felelt.1 

Két éneket szentelt VIII. Károlynak, a franczia királynak, 
melyekben reményét fejezi ki, hogy a Kelet fölszabadításának 
érdekében Italiába jő. Károly készült is a török ellen, de terveit 
a féltékeny Velencze meghiúsította. Mikor a pápai székbe X. Leó 
ült, Soderini Péterhez, kiről már fentebb szóltunk, egy verset intéz, 
a melyben reményét fejezi ki, hogy e lángeszű pápa a török ellen 
támadást szervez. Európai koalicziót remél, X. Leót és a kardináli 
tanácsot is serkenti, hogy a keresztyén erőket szövetségre bírják. 
Ugyanazok a gondolatok, melyek Constantius Fanensisnek egy 
külön ódájában is kifejezésre jutnak, melyet volt alkalmam szintén 
ismertetni. Ha azt a beszédet végigolvassuk, melyet Mátyás király 
felett tartott, látjuk, hogy a fősúly itt is a Hunyadiak dicső küz
delmére van vetve. Nem csoda, hogy Mátyás hadierényeit oly lel
kesedéssel magasztalja. Mielőtt rátérnék magára a raguzai emlék
beszédre, meg kell említenem, hogy Mátyásban a tudomány- és 
irodalompártoló fejedelmet is dicsőíti. Rácski azon kivonatban, mely
ben ez emlékbeszédet ismerteti, egész sorát említi föl azon íróknak 
és művészeknek, a kik Raguzából és Dalmácziából származtak. így 
Raguzai Félixet, Zamani Pétert a nagy király könyvtára élére 
állította, Bunic Serafint és Bazeljic Tamást tanítóknak hívta meg 
az egyetemre. Természetesen Vitéz Jánost, Janus Pannoniust, Fran-
gepán Györgyöt szintén a szlávok sorában említi. A művészek 
között Tragurai Statelic Jakabot és Duknovic Jánost említi. Nem 
csoda, hogy Cervinus a tudomány- és irodalompártoló szellem 
további uralmában is bízván, reményt helyezett II. Ulászlóba is. 
Mindenképen a magyar királyi udvarban szeretett volna előkelő 
helyet elfoglalni. Ulászló királynak költeményeket szentel, melyek 
a Vat. 1678. cod.-ben olvashatók. Oratio de laudibus poetarnm 
ad regem Ladislaum ez. munkájának ajánlatában kimutatja, hogy 
a többi uralkodók, mint Nagy Sándor, Augustus és mások, mind 
támogatták az irodalmat. II. Ulászlónak szentel egy költeményt, 
melynek czíme Anmmciatio Virginis deiparae, melyben buzdítja, 

1 L. ez elégiát Analecta nova 110. és köv. 1. 
21* 
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hogy tisztítsa meg a földet a barbár ellenségtől. Mindeme költe
ményeit, valamint a Szathmári György veszprémi püspökhöz és 
egy 1509-ben megjelent szintén magyar püspökhöz intézett levelét 
szintén lemásoltattam a vatikáni kéziratokból és így legalább a 
magyar vonatkozású, vagy magyaroknak szánt művekre nézve 
teljesítem Appendini Ferencznek óhajtását, ki a következő nyilat
kozatot teszi: »Felette kívánatos volna, ha valaki gondot fordítana 
arra, hogy e műveket nyomda alá rendezve napfényre hozza.« 
Minthogy első sorban ránk nézve a Mátyás király felett tartott 
emlékbeszéd a legérdekesebb, ezt le is fordítottam. 

A mi Cervinusnak további életét és működését illeti, elég 
lesz annyit fölemlítenünk, hogy sorsával elégedetlen volt, nejét 
elvesztette, jobb állás után nézett volna, szeretett volna Magyar
országba jönni, ezért keresett előkelő pártfogókat. De majd elbete
geskedik, elégiáiban erről sokat panaszkodik, orvosát biztatja egy 
versben, hogy ha köszvény ét meggyógyítja, múzsájával a halhatat
lanságot szerzi meg számára. Pedig a múzsától maga is kezd 
búcsúzni, épúgy mint Petrarca, mint Bartholomeus Fontius, vallásos 
irányra tér és csodálatoskép ekkor támadják meg egyesek, a miért 
vallásos énekeket énekelt. Elkedvetlenítette, hogy. mindenfelé a vul-
•garis nyelv megerősödését látta, Raynaldus Gratianus új püspöknek 
kormányzásához azt a reményt fűzi, hogy Raguzát rómainak meg
tartja. Martula Zamanje magasztalására írott beszédében már úgy 
nyilatkozik, »hogy a római beszédnek még némi nyomai mutat
koznak«. 1520-ban meghal. Maga a következő sírverset hagyta 
hátra magáról: 

»Aelius én rejtőzöm e sírnak csöndes ölében, 
Ó te irigy gyűlölet, itt legalább ne zavarj.«1 

Rátérhetünk az emlékbeszéd méltatására, melyet a 2939. sz. 
cod. Vat.-ból másoltattam le. E kézirat 205 kvartlapot számlál 
(29 X 20) a következő tartalommal: Aelii Lampridii oratio in obitu 
Georgii Crucii. Ezután a Mátyás király fölött tartott emlékbeszédén 
kívül 65 versét foglalja magában. A másol tatást főtiszt. Lukcsics 
József úr volt szíves intézni. Az olasz másolók hihetetlen könnyelmű
séggel végezték dolgukat. Egész sorát a tévedéseknek jegyeztem 
ki a kéziratból, melyeket nagynehezen birtam kijavítani. Egy név 
máig is talány maradt. Minthogy a latin szöveget a tervezett 
Analectában szándékozom közzétenni, a másolói hibákról itt többet 
nem szólok. 

A mi. magát a beszédet illeti, a halotti beszédek szokott 
eszmekörében mozog a bevezetés. Szembeállítja egy egyszerű 
magánember halálával okozott gyászt egy fejedelem kidőlte után 

1 Aelius obscuro tacitus tegor ecce recessu, 
Nunc de me saltern, livor acerbe, sile. 
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keletkező általános megdöbbenéssel. Kimutatja, hogy á legtökélete
sebb földi boldogság is a mennybelihez képest'silány semmiség, 
de azért e nagy király e földön annyi jóban részesült és kivált 
annyi erénynyel volt felruházva, hogy bizonyára még Solon is, 
ki Croesust sem tartotta halála előtt boldognak, elmondhatta volna 
röla, hogy e földön a legboldogabbak közé tartozik. Ennek illusz
trálása végett tér rá Mátyás életének rajzolására. A nagy Hunyadi 
diadalmas hadjáratait, ezután megrázó halálát, Hunyadi László 
tragikus történetét, Mátyás megválasztatását, hadjáratait beszéli el 
színes, rhetorikai fordulatokban gazdag nyelven. Mint említem, az 
•emlékbeszéd történeti adatait összevetettem a forrásokkal és meg
lepő egyezést találtam Thuróczival. Mátyás születését határozottan 
1443 február 23-ára teszi és ez évszámot még két alakban is 
megerősíti. Ugyanis azt mondja, hogy Mátyás bátyjának lefejezte-
tésekor tizennégy éves volt. A másik észrevétele igazi szellemes, 
renaissance-kori ötlet. Hunyadi Jánosnak 1442—43. nagy diadalait 
úgy tünteti fel, mintha ő azokat már a születendő király auspiciuma 
alatt végezte volna. Az uralkodónak ez istenítése a római császárság 
panegyrikusaira emlékeztet. Ha Ransanus és Bonfini maiori stilo 
folytatták Thuróczi egyszerű, őszinte előadását, mi természetesebb, 
minthogy a mi szónokunk a Hunyadi-családot a római Corvinusoktól 
származtatja le. Kemény Simon önfeláldozását Thuróczival és Bon
fini val egyezően beszéli el, csak magát Kemény Simont nem nevezi 
meg. Hunyadinak a rablókkal való kalandja elbeszélésében új adat, 
hogy Hunyadit egy Péter nevű kereskedő vezeti a despotához. 
A Hunyadi halálakor feltűnt üstökösre nézve meglepő egyezést 
mutat szónokunk mindhárom forrásával.1 így egyezik velük Mátyás
nak Budára hívására nézve. A Hunyadi László lefejeztetését Thuróczi 
nemes fölháborodásával beszéli el. A pathetikus előadást Thuróczinál 
készen kapta Cervinus. Mátyás választatása alkalmával a gyermek-
ifjak diadalénekét Thuróczi nyomán fölemlíti. 

Hogy Kapisztrán megjósolta Mátyás királylyá emelkedését, 
ezt Cervinus Bonfinival egyezőleg adja elő, kinél e jóslat szép 
formát Ölt. Mátyás koronázásának évét és napját ugyanegy kifeje
zéssel állapítja meg Thuróczival (in diem parasceves). Mátyás halá
lozása napjának meghatározásában pontosabb Cervinus. így hatá-
rozá meg: »Miután mindent a lehető legbölcsebben elintézett, 47 éves 
korában két nappal Megváltónk szent vacsorájának évfordulója előtt 
az Úrban elszenderedett.« Ez megfelel a kedd napnak, holott a 
Bonfininél található nonis Április ötödike, tehát hétfő. Bonfinit 
megejti a Mars hónapja és a Mars napja közötti találkozás rej
télyes volta s ezért követ el kettős chronologiai hibát. Ezután 
következik Mátyás uralkodói erényeinek, bőkezűségének, testi-lelki 
tehetségeinek rajza. Halálát elbeszélvén Ulászlónak mond hízelgő 

1 Rensanus: Mátyás Florian kiadásában (1885) 147. 1. Turoczi Ed. princ. 
143. 1. Bonfini III. decad. 8. f., 355. 1. (Sambucus kiadása 1904 okt. 14.) 
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dolgokat, a letűnt csillag után üdvözli az új csillagot. Fohászkodik, 
hogy Ulászló nyerje el a koronát, ezután beszédét két epigrammávaí 
végzi. Ha eltekintünk a panegyrikus hang muformájátol, ha figyelmen 
kívül hagyjuk a helyzet által parancsolt hizelgő hódolatot a leendő 
uralkodó iránt, a mi dalmát költőnk a magyar korona iránti ragasz
kodást és hűséget meglepő melegséggel és őszinteséggel fejezi ki. 
Ezért érdemesnek tartam e beszédet egész terjedelmében átültetni 
nyelvünkbe. 

HEGEDŰS ISTVÁN. 
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