
GERÉZDÍ RÁBÁN 

EGY KÖLTŐI HÍRNÉV TÖRTÉNETE 

(A Janus-hagyomány sorsa a Jagelló-korban) 

Janus Pannonius, ki rövid életének, korán derékba tört költői pályafutásának értelmét 
abban összegezte, hogy ő hozta elsőnek a fagyos Duna mellé a „szent Helicon zöld koszorús 
szüzeit", életében nem nagy visszhangra lelt új, polgári foganású poézisével a feudális Duna 
mellett. Az egykori csodagyerek, Guarino ferrarai humanista iskolájának dísze, a híres mester 
egyik legjobb költő-tanítványa, ki kamasz fővel szerzett jóesengésű nevet Észak-Itáliában, 
azt is megérte, bár igyekezett régi kapcsolatait fenntartani, sőt, újakat szerezni, hogy hajdani 
dicsősége színhelyén lassan-lassan már a nevét is elfelejtették.1 Itthon pedig — mint XX. 
századi költőutódja Fogarasban —, távol a „bátor, büszke, boldog költők" boldog versenyétől, 
kik együtt, értőknek dalolnak, jobbára csak magának énekelgetett: „Nincs aki olvasná, 
mondod, Vid, hát minek írok? írok a Múzsáknak, Vid, s magamért dalolok".2 Szellemi magá
nyának, társtalanságának lépten-nyomon hangot is adott: „Küldd ide Vergiliust s bereked 
majd lantja e tájon. Mit keres itt Cicero? Néma lesz itt Cicero."3 Lantja — szerencsénkre — 
nem némult el, sőt, egyre mélyebbről, egyre tisztábban zengett, ő azonban joggal érezhette, 
hogy a Mecsek déli lejtőjén látott, tél közepén nyíló mandulafa saját hazai sorsát példázza. 

Mennyiségileg sem lekicsinylendő életmű maradt utána; s jellemző, hogy Hunyadi 
Mátyás — nem sokkal egykori kedvencének, udvari poétájának gyászos halála után — csak 
epigrammáit gyűjtette össze tudós kancellárjával, a Vitéz-rokonsághoz tartozó Váradi 
Péterrel.4 Valószínűleg azért csak az epigrammákat, mert ezek egy része a király, illetve családja 
dicséretét zengte, tehát érdekeit, dinasztikus céljait szolgálta, propagálta. Az ellene lázadt, 

1 Battista Guarino, Janus ferrarai mesterének a fia írja egyik — 1467-ben kelt — 
levelében, hogy Petrus Campanus nem is hallott Janusról, őt „barbarum sibi incognitum esse 
d ix i t . . . " (ÁBEL JENŐ: Adalék a humanizmus történetéhez. Bp. 1880. 203.) 

A 'Janus-hagyomány első „modern" összefoglalását HTJSZTI JÓZSEF adta, vázlatosan és 
inkább regisztrative. (Janus Pannonius. Pécs, 1931. 287—96.) — A Jagelló-koriét újabban 
KARDOS TIBOR A magyarországi humanizmus kora című monográfiájának „A nemzeti irodalmi 
öntudat és a Janus-filológia" c. fejezetében. (Bp. 1955. 228—43.) E fejezet kritikáját ld. 
ItK 1958.544—52. 

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

Ep. I. 312. TELEKI SÁHXJEL két kötetes Janus kiadásából idézzük. (Utrecht 1784. 1: 595.) 
Magyarja LATOR LÁSZLÓ fordítása. — Az epigrammában felemlegetett Vid Janus pécsi segéd
püspöke: Huendler Vitus. 

3 Hic Maró ponatur; fiet lyra rauca Maronis, 
Huc Cicero veniat, mutus érit Cicero. 

Ep. I. 35. (TELEKI, 1: 473) — VAS ISTVÁN fordítása. 

* GERÉZDI RÁBÁN: Egy magvar humanista: Váradi Péter. Magyarságtudomány 1942. 
324—5. 
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rebellis pécsi püspök szellemi hagyatékának egésze (s ennek további sorsa) a feudális uralkodót 
korántsem érdekelté. Mátyásnak még nem volt „nemzeti" kulturális tudata, s ezért nem is 
gondolt, s nem is gondolhatott arra, hogy Janus hagyatékát a (leendő!) magyar nemzeti 
Jiteratúra hagyományává tegye. 

A Mátyás-korban csupán egy kicsinyke értelmiségi kör ápolta híven „ama kiváló férfiú 
emlékét", aki „kifejező készségének szellemességét és témáinak változatosságát tekintve 
olyannyira gazdag volt, hogy nem ismerünk még egy költőt, ki az ókori epigrammaíró Martialist 
úgy tudta volna utánozni, mint ő".5 A Vitéz-féle összeesküvés után háttérbe szorult, kegy
vesztetté vált néhány jóbarát, s egy-két itáliai egyetemet járt, humanista műveltségű egyházi 
ébresztgette költőnk szellemét, s ha írt, a római klasszikusok mellett őt utánozta, őt állította 
eszményének, követendő mintának, példaképnek maga elé.6 Közéjük tartozott a rokon Garázda 
Péter is, kinek versei Budán -— 1483-ban — a lengyel király követének, Calümachus Experiens-
nek a kezébe kerültek, s olvasván őket, mi sem természetesebb, mindjárt az ihlető, a minta 
után érdeklődött. Váradi Péter válaszul Janus verseit hozta elő, s bennük, helyesebben Janus-
ban jelölte meg az ihletőt, a hagyományt: 

lile rudem primus permulsit uersibus Histrum 
Et patrie et gentis Candida fáma fűit.7 

E nagyrészt köznemesi származású egyháziakból összeállt, szűk értelmiségi kör szemé
ben és tudatában Janus már ekkor „mind a hazának, mind a nemzetnek ragyogó dicsősége" 
volt. A hazán és nemzeten természetesen a magyar nemesség hazáját, illetve nemzetét szabad 
csak értenünk! 

Janus kultusza a XVI. század első évtizedeiben lép ki e szűk, „családi" körből, és 
emelkedik az egyre inkább szélesedő, megerősödő magyar humanista értelmiségi réteg köz
ügyévé. Az előző század utolsó évtizedétől kezdve számosan mennek Magyarországról Bolognába 
és Padovába, híres mesterekhez, így Beroaldóhoz, Giovanantonio Pióhoz, Achille Bocchihoz 
és másokhoz tanulni, s az addig is sűrűn látogatott krakkói és bécsi universitásokra. Ez utóbbi 
kettő épp ez idő tájt fejlődik fel a közép-európai humanizmus centrumává és tűzhelyévé. 
Ezt a már eléggé szélesnek mondható értelmiségi réteget erős (nemesi) nemzeti tudat és öntudat 
hatja át, s ennek jegyében a magyar humanista kultúra és literatúra fejlettségének bizonysága
ként Janus Pannoniust rakják a kirakatba, ő az ős, a nagy előd, a példa: „a haza és a nemzet 
ragyogó dicsősége". A feudális nemesi „hazát és nemzetet" már csak azért is méltán képvisel
heti, mert maga is nemesi származású volt, s mi több, pécsi püspök: feudális nagyúr. 

Ez az értelmiségi réteg emelte Janus Pannoniust nemzeti klasszikussá; s az ő műveit 
kiadni a XVI. század első harmadának minden valamirevaló magyar humanistája — ob 
Pannonum glóriám et meritum Jani — „hazafias" kötelességének érezte. A külföldi humanista 
centrumokban tanuló magyar diákok idegen nációbeli társaik, tanáraik és a tudós közvélemény 
előtt ezzel demonstrálják, hogy a magyar sem barbár, nem begyepesedett agyú, műveletlen 
fajta, hisz ilyen nagy humanista költőt produkált; másrészt pedig hazai pártfogóiknak bizo^ 
nyítani óhajtják a bonae literae-ben való előhaladásukat és jártasságukat. Tanáraik szintén 
ezzel igyekeznek magyar mecénásaik kedvében járni. 

5Janus epigrammái „ . . . t um quod multis verborum salibus, et rerum varietatibus' 
exuberent, adeo, ut neminem unquam poetarum viderlmus, veterem illum epigraticum 
poetam Martialem fabre magis expressisse" — írja 1496-ban kelt levelében Váradi Péter. 
(KOLKEB, JOSEPHUS: História Episcopatus Quinqueecclesiarum. Posonii, 1796. 4: 496.) 

c WALDAEFEL IMRE: Humanizmus és nemzeti irodalom. It, 1933. 16. — KEBECSÉNYI 
DEZSŐ: Humanizmusunk helyzetképe Mátyás után és Mohács előtt. It 1934. 66. 

7 HTTSZTI JÓZSEF: Calümachus Experiens költeményei Mátyás királyhoz. Bp. 1927. 
19. — Ld. még KABDOS TIBOR: Calümachus. Tanulmány Mátyás király államrezonjáról. Bp. 
1931. 11—27. és Magyarságtudomány 1942. 323—4. 
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„A mi korúnkat — írja 1507-ben Jan Slechta, ki hosszabb ideig dolgozott Budán, 
II. Ulászló cseh kancelláriájában — nagy és valóban halhatatlan jótéteménnyel áldotta meg 
mindenek legfőbb teremtője és kormányzója: a könyvnyomtatás csodálatos találmányával, 
amely napjaink gyermeke. Azelőtt ugyanis igen nagy volt a hiány a kiváló auktorokban, azért 
mert azok eleink nemtörődömsége és tudatlansága miatt vagy teljességgel elkallódtak, vagy 
csak a gazdagok és hatalmasok birtokában voltak, akik nem a tudományokkal való foglal
kozással szoktak törődni, hanem sokkal inkább a vagyongyűjtéssel és a tisztségek meg
sokszorozásával."8 A megnőtt igényeket a könyvnyomtatás ki is elégíti; egy-egy kiváló szerző 
szélesebb körbe, sokakhoz eljuthat. S az irodalmi művek elsődleges megjelenési formájává 
a nyomtatottság vált. Ami erre nem méltó, vagy bármi okból nem jut el a nyomdaprésig, 
az kívül is reked a literatúra kerítésén. De ami méltó vagy igényt tart a „halhatatlanságra", 
feltétlenül kinyomatandó. Még a tizedrangú humanista fűzfapoéták vagy obskúrus kommen
tátorok sem kéziratban óhajtják látni és terjeszteni elmeművüket, hanem kinyomatva, több 
száz példányban. S hogy Jagello-kori humanistáink tudatában voltak mindennek, mi sem 
mutatja jobban: 1512-ig Janus művei szűk körben, kéziratban terjednek, illetve kallódnak, 
kinyomatásukra Brodarich Istvánon kívül (ő is csak 1505-ben) senki sem gondol; 1512 és 
1523 között azonban nem kevesebb, mint nyolc Janus-kiadás jelent meg, s ezek közül csupán 
egyhez nincs közük a hazaiaknak. 

A Jagello-kori Janus-kiadásokat Brodarich István próbálkozása vezeti be. Ő a padovai 
egyetemről hazatérőben — 1505-ben — a kor leghíresebb nyomdászával, a velencei Aldus 
Manutiusszal szeretné kiadatni neves földije néhány munkáját. Terve meghiúsul, de ő haza
térte után sem mond le róla, s 1512-ben — ekkor már kancelláriai titkár — újabb kísérletet 
tesz: „Nehogy ily nagy férfiú örök szennybe takarva kallódjék, elhatároztam, hogy az ő 
munkáit (opuscula) feltétlenül napvilágra hozatom.. ."9 Most sem ér el többet, pedig a királyi 
kancellária vezetője, Szatmári György is támogatja. 

Brodarich bizony elkésett: második próbálkozására már a Guarino-panegyricus bécsi 
kiadása sarkallta. Janus eme leghíresebb opusza ugyanis 1512 közepe táján napvilágot látott 
Bécsben, Syngrenius és Vietor betűivel. Egy krakkói humanista professzor, Paulus Crosnensis 
Ruthenus (Pawel z Krosno) készítette elő és ajánlotta egy magyar főúrnak, Perényi Gábor 
ugocsai főispánnak.10 íme, az első Janus-kiadvány egy magyar világi főnemes pártfogásával, 
égisze alatt jelent meg. Nem érdektelen tehát e kiadás létrejöttének körülményeit, röviden 
exponálnunk. 

A lengyel humanista és a magyar báró kapcsolata 1508-ból datálódik. Ez év tavaszán 
Paulus Crosnensis a Krakkóban fellépett pestis elől tanítványával, Magyi Sebestyénnel 
Magyarországra menekül. A tanítvány apja, Magyi Pál a Perényiek köznemes familiárisa 
és alnádor Perényi Imre oldalán. A krakkói magister Magyiék révén került kapcsolatba a király 
főkamarásával, Perényi Gábor ugocsai főispánnal, valamint a Perényi rokonsággal, így többek 
között Báthori Istvánnal és a Thurzókkal is. Előttük humanista verseiményekkel tiszteleg. 
Ezek egy része vallásos jellegű, klasszikus mértékben írott (Panegyricus in laudem divi Ladislai 

8 „Magnum enim, ut vides, et pene immortale beneficium huic nostrae tempaestati 
summus ille rerum conditor et moderátor concedere videtur ex mirifica imprimendarum lite-
rarum inventione, quae in diebus nostris reperta est, quum antea illustrium authorum maxima 
esset penuria, quippe qui vei maiorum nostrorum negligentia atque inscientia penitus interie-
rant, vei tantum penes divites et potentes viros essent, qui non tam Iiterarum studiis insudare 
quam congerendis divitiis et multiplicandis honoribus solent inhaerere." (TRUHLAR, JOSEF: 
Dva listafe humanistické. V Praze 1897. 31.) 

9 „Ne enim uir tantus perpetuo carie obsitus lateat, decreui opuscula eius omnino in 
lucem emitti curare . . . " (NOLHAC, PIERRE DE AMBROISE: Les correspondents d'Alde Manuce. 
Romé 1888. 94.) — Brodarich Janus-kiadás kísérletét részletesen ld. GERÉZDI RÁBÁN: Aldus 
Manutius magyar barátai. MK 1945. 62—7. 

10 RMK III, 177. 
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regis et Patroni Hungáriáé stb.), a másik pedig szokványos humanista dicsérő, hízelgő alkalmi 
költemény. E poémák elő is adattak. így például a Báthorihöz szólót „Magyi Sebestyén úr 
az ő [Báthori István] színe előtt, a bárók hagy csoportjának jelenlétében énekelte el" Nagy
váradon 1508. október 12-én. A Perényihez intézett újévi ódát ugyanő reprodukálta Nagy-
szöllősön. A versek azonban nem csak elhangzottak, illetve kéziratban átadattak; lengyel 
barátunk Perényit•— 1509 januárjában •**- elkíséri Bécsbe, s ott Syngrenius és Vietor officinájá
ban az egész kollekciót kiadatja, természetesen az ugocsai főispánnak ajánlva. 5 csak ezután 
tért vissza krakkói katedrájára.11 

A mondottakból az is kiviláglik, hogy a magyar főnemesség a Jagelló-korban már 
kulturálisan is felfejlődött, s nem érzéketlen a humanista literatúra iránt. Nem csoda, hisz 
sokuk egyetemet végzett, illetve egyetemet végzett nevelők tanítványa. így már érthető 
Perényi Gábor mecénáskodása, valamint az, hogy ismeri Janust, tisztában van jelentőségével, 
s munkáinak kiadására ő biztatja fel a lengyel humanistát, mint erről a már megvalósult 
kiadás ajánlóleveléből értesülünk: „S erre az ajándékra annál inkább méltónak ítéltelek, 
mert te eme férfiúnak [ti. Janusnak], kit jól ismersz és becsülsz, talentumát, munkásságát, 
tudományát és bölcsességét nem egyszer ajánlottad figyelmembe..."12 

A krakkói mesternek a magyar főúrral (főként ami az anyagiakat illeti 1) nem lehettek 
valami rossz emlékei, mert a biztatást jól agyába véste: a kezébe került első Janus-kéziratot 
kiadásra készítette elő, s megküldte magyar mecénásának. S mivel egy humanista költő és 
hazája a kor értelmiségi tudatában már szorosan egybefonódott, idézett ajánló levelében 
Paulus Crosnensis fennen hangoztatja: „És ezt annál szívesebben csináltam, mert úgy láttam, 
hogy igen hasznos és kedves szolgálatot teszek legnemesebb hazádnak: a külföldi és a leg
távolabbi nemzeteknek is tudomására hozom, hogy a szelídebb és nyájasabb múzsák a magya
rokhoz is beköltöztek."13 Perényi a kapott „ajándékot" Bécsbe küldi Syngreniusékhoz. Ezek 
Adrianus Volphardusszal készíttetik a könyvsajtó alá. A nagyenyedi szász patrícius fiú már 
évek óta tanul a bécsi egyetemen, kiváló humanista hírében áll, a Vadianus-körhöz tartozik. 
ő a kéziratot még átfésüli, egy Janus elégiával (De arbore foecundo) megtoldja, s kísérő versek
kel látja el.14 S ez a kiadás a tulajdonképpeni nyitánya Janus Jagello-kori karrierjének! 

Alig telik el egy félév, s máris újabb kiadás jelenik meg. Paulus Crosnensis egykori 
tanítványa, Magyi Sebestyén a Guarino-panegyricust Bolognában újra megjelenteti — 1513 
februárjában. Oly hív tanítvány, hogy mestere bécsi kiadását szó nélkül lenyomatja, (kivéve 
természetesen tanára epistola dedicatoriáját!), s az ott talált korpuszhoz csupán két Janus 
epigrammát, meg egy.újabb elégiát ragaszt.15 Magyi ekkor a bolognai egyetemen tanul, 
s mivel itt Szatmári György unokaöccse, Besztercei Lőrinc fehérvári prépost a patrónusa, 
kinek ajánlhatná „munkáját" gyümölcsözőbben, mint a nagyhatalmú nagybácsinak, a budai 
királyi kancellária vezetőjének, ki — mint a Brodarich próbálkozásai kapcsán már említettük— 
pécsi püspök-elődjének műveit szívesen látná nyomtatásban.16 

Magyi Sebestyén Janus-kiadásának jelentőségét nem a másodszor kiadott Guarino-
panegyricus és toldalékai adják meg, hanem az ajánló levelében kifejtett újszerű Janus-

11 ItK 1958. 547. 
n „Quo munere te precipue dignum esse existimavi, qui crebro huiusce viri quem noras 

tibi familiarissimum, ingenium, vigilantiam, doctrinam, sapientiam, mihi commendaveris..." 
(TELEKI, 2 : 246.) 

13 „Quod eo feci libentius, quom rem patriae tuae nobilissimae non minus utilem quam 
iucundam me facturum perspicerem; exteris quoque et remotissimis declararem gentíbus, ad 
Pannonios etiam ipsos, humaniores et svaviores migrasse Musas." (Uo.) 

14 ERNTJSZT JOHANNA: Adrianus Volphardus. Bp. 1939. 
15RMK III, 182. 
16 Magyiról és Besztercei Kretschmer Lőrincről ld. HORVÁTH JÁNOS: Az irodalmi művelt

ség megoszlása. Magyar humanizmus. Bp. 1944. 212—3. és GEEÉZDI RÁBÁN: Bologna és a 
magyar humanizmus. It 1949. Í54—56. 
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„értékelés". Váradi Péter „ama igen kiváló férfiú" munkásságában még azt tartotta nagyra, 
„hogy nem ismerünk még egy költőt, ki az ókori epigrammaíró Martialis poétát úgy tudta 
volna utánozni, mint ő".17 Bonfini elismerte a Guarino tanítvány nagy tehetségét, mégis 
bizonyos fenntartásai voltak: „Ha nem hányódott volna közügyekben, viszontagságokban, 
bizony felvehette volna a versenyt az ó-idők szónokaival, költőivel."18 Brodarich szerint „nagy 
férfiú". Paulus Crosnensis is mond ehhez hasonlót (nagy költő), de jóval többet is. A Guarino-
panegyricus valóban mintapéldánya annak a „tudós poézisnek", mely eszményként élt minden 
humanista tudatában, és amit megkövetelt és propagált a humanista poétika. E műbe foglalt 
és a belőle áradó temérdek „tudomány" hatása alatt mondja Janusról a lengyel humanista, 
aki maga is jónevű „tudós poéta" volt: „őt, mint a mi korunk sok tudományú emberét (poly-
histora seculi nostri), véleményem szerint, kétségtelenül mindenki elé, a legbölcsebbek, a leg
kiválóbbak, a legtudósabbak elé kell helyeznünk."19 

Magyi mesterének ezt a „gondolatát" fejleszti tovább. Tolla alatt „korunk" páratlan 
polyhistora „a mi korszakunk (nostrae tempestatis) legnagyobb, legkiválóbb poétájá"-vá 
nő. De nem ál! meg e tétel kategorikus kinyilatkoztatásánál. A maga humanista módján 
bizonyítja is: Janusban egymagában megvan mindaz az „eruditio ac lépor", ami Vergilius-
ban, Ovidiusban, Catullusban és a többi antik poétában külön-külön, és „ha hősi versben 
a vezérek viselt dolgait vagy valami mást énekel meg, teljességgel felér Vergiliusszal; sőt azt 
mondanám, felül is múlja; hacsak nem kerülném annak látszatát is, hogy mivel földim, azért 
dicsérem ily szertelenül. Ha elégiáit olvasod, a szellemdús és édes szavú költőre, Tibullusra 
gondolsz. Ha epigrammáit, nem vágyói többé Catullus után".30 Tehát — szerinte — Janus 
nemcsak a „mi korszakunk" legnagyobb költője, hanem az antik nagyságokat is túlszárnyalja. 

Az állítása erősítését célzó, úgynevezett mentegetődző stílusfordulattal ő maga leplezi 
le sajátmagát előttünk. (Persze csak előttünk, mert kora az ő Janus értékelését elfogadta 1) 
Valóban azért dicséri fel Janust ily szertelenül, mert földije, mert magyar nemes. A köznemes 
Magyi Pál alnádor fiából csak úgy árad a nemzeti öntudat, a magyar nemesi nacionalizmus. 
S mindez a bolognai humanista iskolajfellengző stíl-köntösébe öltöztetve. Az általa használt 
stílpatronok, sablonok, fordulatok nem újak, nem ismeretlenek a humanista literatúrában; 
használja olasz, német, lengyel és más nemzetbeli humanista egyaránt; de mikor használják, 
mindig (igaz, különböző fajta és minőségű) nacionalizmus feszül mögöttük. 

Ennek az európai piedesztálra emelt magyar Janusnak csupán egy kötetnyi műve került 
még nyomtatásban a humanista olvasó elé! Ezért írja Magyi: „Többet adnék, ha többem 
volna. Tudatában vagyok ugyanis annak, hogy Janusunk ezeknél nagyon sokkal többet írt; 
ezeket azonban, ó gyalázat, az irigyei még ma is elsikkasztják. Ebből a kisded könyvből 
mégis lemérheted az ő nagyszerűségét, Pythagoras mintájára, ki a lábnyom nagyságából 
következtpff tt Hercules óriás voltára."21 

S hogy Magyi Janus értékelése a hazai értelmiség szíve és szája íze szerint való volt, 
legjobban az mutatja, hogy 1514 legelején a köznemesség vezére és ideológusa küld Janus-

17 Ld. az 5. jegyzetet. 
18 „Quod, si publicis curis et procellis non fluctuasset, nimirum cum priscis oratoribus 

et poetis certare potuisset." (Rerum Ungaricarum Decades. (BSMRAe.) 4 : 48; 108.) 
19„...quem omnibus veluti polyhistora seculi nostri, prudentissimis, integerrissimis, 

scientissimisque facile praeponendum contenderim". (Teleki, 2: 255.) 20 „Si Herois gesta ducum seu quid aliud cantat, Vergilium prorsus effingit; dixissem, 
exuperat, ni plus nimio conterraneum meum laudando, mihimet placerere viderer. Si elegos 
eius leges, ingeniosum vatem mellitumque Tibullum credas. Si epigrammata; non CatuIIum 
amplius desiderabis.', (i. m. 2: 254.) 21 „...Plus darem, si plus haberem. Non enim me praeterit, his longe plurá lanum 
nostrum composuisse; quae, pro pudor! adhuc ab invidis supprimuntur. Ex hoc tarnen, licet 
parvo libello, praestantiam eius metiri potes, Pythagorae exemplo, qui ex pedis mensura 
Herculis magnitudinem ratiocinatus est." (I. m. 2 : 258.) 
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verseket (10 elégiát) Bécsbe kinyomtatásra. Azzal az ígérettel tetézve küldeményét, hogy 
ezt hamarosan újabb, nagyobb fogja követni. Fiatal pártfogoltjának, a szintén köznemes 
származású Bekényi Benedeknek küldi, aki már negyedik éve tanul Bécsben, Joannes Camers 
professzor keze alatt. Az elégiákat a tapasztalt praeceptor rendezi sajtó alá, de tanítványá
nak is részt juttat a kiadás dicsőségéből, vele íratja meg az ajánló levelet a patrónusnak, 
Werbőczy Istvánnak.22 

Bekényi ajánló levelének humanista stiláris szintje az olasz iskolában képzett Magyiénál 
jóval alantibb, de az ő vitorláit is ugyanannak a nemesi nacionalizmusnak szele dagasztja. 
Ebben minden a haza és a haza dicsősége körül forog. Felemelő, nagyszerű a múltja; s csak 
azért nem ragyog kellő fénnyel az ősi dicsőség, mert kevés volt a magyar tollforgató, aki ezt 
megörökítette volna, a külföldiek pedig „rosszakaratú irigységtől" vezettetve őseink leg
fényesebb tetteit is elhallgatták — visszhangozza, illetve alkalmazza a Thuróczy Krónikájá
ban olvasottakat. Literatúránk kibontakozását nem a tehetség hiánya gátolta, a tehetség
ben nem volt itt hiány, hanem az állandó háborúk. Eleinket ez kötötte le. Persze, aki velük 
kikezdett, az meg is keserülte! De amikor már nem kényszerültek háborúskodni, „amikor 
a béke kedvezőbb bősége nagyobb dicsőséget engedett hazánknak és nemzetünknek, a sápadt 
Minerva édesen szóló szépsége lassan-lassan a mieinket is felékesítette. És hogy abban a 
stúdiumban, amely az életet tisztessé teszi, dicsőséget áraszt, és végül minden virágzó erény
nek becsét gyarapítja, rövid idő alatt mily előrehaladást tettünk, arra a legfényesebb bizony
ság Pannóniai János, a finom tehetségű, nagyszerű költő.. ,"23 

Ezek a „gondolatok" a Jagello-kori köznemesi értelmiségiek fejében ott kavarogtak. 
Például mikor Werbőczi — Tripartitumának ajánló levelében — azt okolja meg, miért nem 
volt eddig jogkönyve a „nemzetnek", ezt írja: „...őseink és eleink az efféle stúdiumoktól 
idegenkedtek: mert úgy látszik, hogy nemzetünk a keletkező ország legelső eredete óta, csakis 
hadi dolgokra adván magát, a többi tudományokkal nem törődött." S ha az elkészült jogkönyv 
meg fog jelenni, „e dicsőségre nézve sem fogunk a többi nemzeteknél alábbvalóknok látszani".24 

Nem fogunk a többi nemzeteknél alábbvalóknak látszani 1 — ez a jelszó. S hogy már 
most sem vagyunk, — íme a bizonyíték: Janus Pannonius. Ezért küldi Werbőczi a tíz elégiát 
Bécsbe, s ezért akar ő még több Janus művet is kiadatni. Erre azonban már nem került sor. 
Néhány hónap múlva ugyanis kitört a parasztháború, s utána Werbőczi mással volt elfoglalva... 

A parasztháború és a leverését követő kegyétlen retorziók következtében minden téren 
nagy visszaesés mutatkozik néhány esztendőre. Kulturális téren is. így például a külföldi 
egyetemeken meggyérül a magyar hallgatók száma. Egyelőre a hazaiak kezdeményezte 
Janus-kiadások is elakadnak Most meg a külföldieké a szó. 

1518 júliusában ugyanis az eddigieknél jóval gazdagabb, Janus életművéről teljesebb 
képet nyújtó kötet hagyja el Erasmus barátjának, művei legszorgosabb kiad ójának, Joannes 
Frobeniusnak bázeli nyomdáját, a híres elszászi humanista filológus és történetíró Beatus 
Rhenanus gondozásában.26 

E kötet első fele nem más, mint Magyi Sebestyén bolognai kiadásának újraközlése. 
Beatus Rhenanus eme baráti kölcsönvételről természetesen bölcsen hallgat, ugyanúgy, miként 
Magyi is elfelejtett szót ejteni az általa „felhasznált" bécsi kiadásról. Ám a kölcsönzést a szöve
gek összevetése, a Guarino-panegyricust követő néhány vers szokványos egymásutánja 

22 RMK III, • 188. — Bekényiről ld. It 1958. 548. 
23 „Cum verő pacis clementior ubertas, glóriám tum patriae tum gentis splendidiorem 

indidit; paulatim pallescentis Minerváé dulciloqua speciositas, nostros fulcivit homines. 
Quam brevi in eo studio, quo vita honestatur, glória dilatatur, omnisque denique floridae 
virtutis honos amplificatur, perfecerimus, dat apertissimum argumentum Joannes Pannonius, 
poéta gracili facultate .sublimis..." (TELEKI, 2:261.) 

24 KOLOSVÁBI—ÓVÁRI: Werbőczy István Hármaskönyve. Bp. 1894. 13. 
25 RMK III, 220. 
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(De arbore foecunda, De lucta Galeotti, De Frando, Naiadum ltalicarum Principi Divae 
Feroniae), valamint Magyi bolognai mesterének, Achille Bocchinak a bolognai kiadáshoz írt 
tetrastichonjának lenyomtatása nyilvánvalóan elárulják. A Magyi kiadásából átvett anyag 
Beatus kötetében a 44. lapig terjed. A továbbiak (45—110 lap) anyagát Janus verseinek 
egy kéziratos gyűjteménye adta, melyet Beatus Jakob Sturm strassburgi szenátortól kapott. 

A nagy műveltségű Jákob Sturmhoz nagybátyjától, a szintén strassburgi szenátor 
Péter Schottól került. A Janus verseit tartalmazó kódex ugyanis eredetileg Peter Schott korán 
elhalálozott, hasonló nevű fiának tulajdona, esetleg autográf kézirata volt. Az ifjú Schott 
(1458—1490) 1475-től 1481-ig Bolognában tanult a magyar diákoktól is frekventált neves 
humanista mestereknél: Urceo Codrónál és az idősebb Filippo Beroaldónál. Itt kötött egy 
életre szóló barátságot a nagy cseh humanista poétával, Hassensteini Lobkovic Bohuslávvaí. 
De itteni barátai közül egy magyarról is tudunk. Tőle kapta meg Janus verseit? Vagy mástól? 
K> tudja.26 A kódex a kiadás tanúsága szerint Janus legszebb, nagyrészt itthon írt elégiáit 
(11 db.), 18 epigramma ját, a Pro pacanda Italiát, valamint Battista Guarino Janushoz írt 
két versét és Janus epitáfiumát tartalmazta. 

Kétségtelen, hogy Magyi Sebestyén bolognai kiadása hívta fel az Alpokon túli német 
humanisták figyelmét Janus Pannoniusra. Hogy miért figyeltek fel rá olyannyira — kiderül 
a sajtó alá rendező ajánlóleveléből, illetve a nyomdász-kiadó előszavából. 

Beatus Rhenanus Jákob Sturmnak címzett epistola dedicatoriájában Janus elógiujnát 
adja lelkendezve, Guarino da Verona leghíresebb tanítványaként ünnepli, „Janus noster"-
nek titulálja. S afelől sem hagy kétségben, hogy e szívélyes, családias titulus miképp értel
mezendő: „Vannak egypáran, akiknek az, mit a mi korunk és a mi földünk produkál, kevéssé 
tetszik; szemben velük én homlokegyenest más véleményen vagyok: én Janust és Erasmust, 
bár németek és maiak, legalább oly szívesen olvasom, mint Polizianót vagy Ermolaót, sőt, 
mint Vergiliust vagy Cicerót.. ."27 Beatusnak ez a passzusa ütötte szíven közel egy század 
múltán Szenczi Molnár Albertet, ki e szövegrészhez az alábbi széljegyzetet firkantotta: „Non 
Germanus erat Janus Pannonius ipse: sed fűit Ungarico iure satus genere. Tudtad inkább, 
hiszem, Rhenane, de bántad, hogy nem német volt."28 

Frobenius nyomdász az iskolamesterekhez (Ludi magistris) intézett előszavában lényegé
ben Beatus koncepcióját visszhangozza, újabb példákkal illusztrálva: „Ami hajdan a mi 
Germániánknak Rudolphus Agricola Frisius volt,ami mostErasmus, a tudományok és nyelvek 
mindennemű ismeretében, a kabbalisztikus misztériumokban Reuchlin, ami a matematikában 
hajdanán Joannes Regiomontanus — az volt a költészetben Janus Pannonius. Őt olvastassátok 

8S Ifjabb Péter Schottról Id. Allgemeine Deutsche Biographie 32:406—7. és Dacheaux, 
L.: Un réformateur catholique á la fin du XVe siécle Jean Geiler de Kayserberg. Paris—Strass-
bourg 1876. 284—385. — Magyar barátjáról 14^0. III. 12-én, Bolognában kelt levelében tesz 
említést: „Dominus Georgius Ungarus sodalis nostef nomine suo te plurimum saluere iubet". 
(Schott: Locubratiunculae ornatissimae... Argentínáé 149á. fol. IX.) Ez aligha lehet más, 
mint az a „honorabilis vir dominus Georgius Thees plebanus ecclesiae Wermesch in Ungaria", 
kit a bolognai natio Germanica procufátorává választanak 1479. szeptember 8-án. (FRIED-
LAENDER, ERNESTTJS—MALAGOLA, CAKOXTJS: Acta Nationis Germanicae Universitatis Bono-
niensis. Beroíini 1887. 227.) Schottnak egyébként van egy másik magyar vonatkozású írása is: 
Mátyás és Beatrix esküvőjére (1477) egy rövidke epithalamiont szerzett. (Locubraciun-
culae.. . fol. CLXIII.) — Jákob Sturmról ld. ADB 37:5—20. és STEIN F. A.: Jacob Sturm, 
Stettmeister von Strassburg. Leipzig 1878. >. 

27 „Sunt nonnulli, quibus parum piacet quicquid nostrum vei saeculum vei solum pro-
tulerit; a quibus ego longe dissentio, quippe qui lanum et Erasmum, tametsi Germanos, et 
recentes, non contemptius ac Politianum et Hermolaum, imo quam Maronem Tulliumve 
l ego . . . " (TELEKI, 2:267.) 

28 KERECSÉNYI DEZSŐ: Szenczi Molnár Albert lapszéli jegyzetei. Prot. Sz. 1930. 397. 
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a gyermekekkel Vergilius századának költői után, mert a tudósok véleménye szerint a Pontanók, 
Marullók, Battisták mellett ő közelíti meg leginkább a régieket."29 

íme, Janus csillaga emelkedőben van, egyre fentebb ragyog, ő pedig a legjobb úton, 
hogy a magyar nemesi haza és nemzet „ragyogó dicsőségéből" a nem olasz humanista világ 
reprezentatív poétájává nőjön. Nagyot változott ugyanis a világ: Itáliának még a XV. század 
végén is csorbítatlan, feltétel nélkül elismert „kultúr-fölénye" megingott, lassan a múlté 
s a bonae literae múzsái mindinkább az Alpoktól északra, az olaszoktól lenézett, barbárnak 
csúfolt „hegyen-túl iákhoz" költöznek. Már az új status quo felismerése csendül ki Erasmus-
nakegy, tanulni Itáliába kívánkozó angol ifjúról mondott szavaiból: „Vágyakozik Itáliába? 
Pedig manapság Anglia is Itália, sőt — hacsak nem tévedek — Itáliánál is inkább az".30 

Az itáliaitól függetlenülni akaró európai humanizmus, főként a német, erejének és független
ségének igazolására az olaszokéval vetekedő írónagyságokat akar felmutatni. Nagy humanista 
tudósa, illetve prózaírója több is akad, s köztük egy óriás: Rotterdami Erasmus, a humanisták 
koronázatlan fejedelme. Valóban nagy humanista poétájuk azonban még nincs a németek
nek; nem marad más hátra: szereznek egyet a szomszédból, a fagyos Duna mellől. 

Az effajta törekvések legfőbb rugója a polgárság megerősödésével Európa-szerte együtt
járt korai nacionalizmus. A hazaiak Janus kultuszát és kiadásait a magyar nemesi nacionaliz
mus táplálta és végeredményében hozta létre, a bázeli kiadást pedig a német patriciuspolgári. 
S az sem tekinthető puszta esetlegességnek, hogy a bázeli Janus-kiadás gondolata és szellemi 
kivitelezése a Rajna balpartján, a strassburgi humanista körben fogant meg és öltött testet. 
A kötet szellemi létrejöttében csupa elszászi működik közre. Peter Schott (az idősebb) strass
burgi szenátor, Jakob Sturm szintén az, ő egyébként az elszászi német polgári törekvések és 
mozgalmak egyik vezéralakja. A baráti körükhöz tartozott slettstadti Rhenanus is csak 1511-
ben hagyta el Strassburgot Bázel kedvéért, de elszászi kapcsolatait továbbra is fenntartotta. 

Strassburg, Elszász „fővárosa", megkülönböztetett helyet foglal el a középkori Német
ország szellemi életében. Virágkorát a XVI. században élte. Nagy, gazdag birodalmi város, 
fontos szárazföldi és vízi utak csomópontja. Komoly gazdasági és szellemi kapcsolatokat tart 
fent Franciaországgal, Svájccal és Németalfölddel. A városi hatalmat gazdag, művelt patrícius
polgárság tartja kezében. Földrajzi helyzete folytán a francia királyság hatósugarába esik, 
s ennek reakciójaként igen erős nacionalizmus fejlődik ki e patríciusi körökben. Ez irányú 
érzelmeiket és felfogásukat a szolgálatukban állt humanista tollforgatók — iskolamesterek, 
papok és stadtschreiberek — fogalmazzák meg — főként történeti művekben.31 

E strassburgi humanista kör jelesebbjei: a híres misztikus, Johann Geiler von Kaisers-
bsrg (Schotték barátja, életrajzát Rhenanus írta meg 1510-ben), Sebastian Brant Jakob Locher 
és Jakob Wimpheling, Természetesen ide tartozik Beatus Rhenanus is, ő Wimpheling tanítványa 
és barátja. 

A strassburgi humanisták tulajdonképpeni „ideológusa" Jákob Wimpheling (1450— 
1528). Ő is a régi germánság és a középkori „Reich" nagyságának bűvöletében él és ír, azt 
szeretné újra reinkarnálódva látni, természetesen polgári formák között. Leghíresebb műve 
a nagy vihart támasztott Germania, mely 1501-ben jelent meg. Ebben kisebbfajta történelem
hamisításoktól sem riad vissza. így többek között efféléket próbál bizonygatni nagy tudomá
nyos körítéssel: soha „egy római király sem származott gall nemzetségből"; vagy hogy Julius 

29 „Quod fűit Germaniae nostnae jam olim Rodolphus Agricola Phrisius, nunc Erasmus 
in omnigena disciplinarum et lingvarum cognitionem in Cabbalisticis mysteriis Reuchlinus' 
in Mathematicis olim Io. Regimontanus; hoc fűit Ianus Pannonius in poetica. Quem vos,' 
post Maroniani saeculi poetas praeeiegere, minimé pigeat, ultra Pontanos, Marullos, iudició 
doctorum ad veteres proxime accedentem." (TELEKI, 2:264—5.) 

30 Allen, P. S.: Opus epistolarum Des. Erasmi Roterdami. Tom. II. Oxonii 1910 nro 
457. 

31 Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart Berlin 
(Volk und Wissen Volkseigener Verlag), 1960. 4:162. 

3* 727 



Caesar ama megállapítása, mely szerint az ókori Gallia a Rajnáig terjedt, nem állja meg a 
helyét. Továbbá merőben véletlen egyezésnek minősíti a francia és Strassburg címerében 
egyaránt szereplő liliomokat stb.32 Azt hiszem, felesleges eme történeti felfogás és módszer 
okát és indokát adnunk 1 S Wimpheling Germaniá-jával a strassburgi városi tanács, azaz 
a patríciusok, valamint a humanistáik szolidaritást vállaltak, megvédték a támadóktól. 

A germán ősi dicsőség és a középkori Reich eszméje ott kavargott a német humanista 
koponyákban, Ulrich Huttenen kezdve Konrád Celtesig, lángja és füstje — a mondottak 
értelmében — mégis az elszásziakéban csapott a legmagasabbra. Ha a Reich bűvkörén belül 
maradunk, miként Beatus Rhenanus és társai, mely a Karolingokon keresztül a római biro
dalomig vezeti vissza territoriális jogalapját, akkor Pannónia, az egykori provincia, bízvást 
beletartozik a német-római birodalomba. S ennek értelmében Janus Pannonius Erasmus 
oldalán méltán lehet Germania legnagyobb poétája. De csak ennek értelmében... 

S hogy a derék elszásziak mennyire „a pillanatnyi szükség" ihletétől hajtva, jobb híján 
fanyalodtak erre az erőszakolt megoldásra — hogy egy pannóniai poétát, ki költészetével 
egyébként szőröstül-bőröstül az itáliai kultúrkörhöz tartozik, üssenek a germánság legnagyobb 
humanista költőjévé, illetve játsszanak ki az olaszokkal szemben —, mi sem mutatja jobban: 
mihelyt a szükség megszűnt, a valóban germán nagy poéta „megszületett", a németek Janust 
azonnal detronizálják. Joannes „primus" trónját — Erasmus megtisztelő szomszédságában — 
nálánál (kár volna tagadni!) nagyobb poéta foglalja el: a németalföldi Joannes Secundus. 

Janus eme „pünkösdi királysága" mégsem volt haszontalan. A bázeli kiadással kül
földön, a német kultúrkörben is „beérkezett", európai recepciója megtörtént, mégpedig 
Magyi Janus értékelését elfogadva, ugyanakkor iskolai auktorrá is népszerűsödve. E kiadás 
mindenüvé eljutott, Magyarországra is. Például a sárvári „ludimagister", Sylvester János is 
ezt használja.33 A bázeli kiadás a magyar kezdeményezések részleges betetőzője. A magyar 
költő messze kinőtt a provinciális keretekből, az európai humanizmus élvonalába emelkedett: 
a bázeli kiadásra már egy hónap múlva megjő a „válasz" 1 Vietor Jeromos, ki Bécset elhagyva 
— 1517-ben — Krakkóban nyit nyomdát, egy kötetnyi (43 darab) epigrammát tesz közzé, 
mintegy pótlásul, amelyek a bázeli kiadványból hiányzanak.34 

Közben itthon sem feledkeznek meg róla. Adrianus Volphardus, ki Bécsből hazatérve 
hamarosan gyulafehérvári kanonok lesz, 1518-ban Gyulafehérvárt Janusnak egész sor kiadat
lan munkájára bukkan.35 S mikor ő 1521 végén jogot tanulni a bolognai egyetemre megy, 
a talált kincseket is magával viszi, s Bolognában kiadja, három kötetben. Az első kötet a Mar-
cellus-panegyricust, a második a Plutarchos, Demosthenés és a Homeros fordításokat, a harma
dik pedig az elégiák első könyvét (15 elégiát) tartalmazza. E műveket külön-külön Várdai 
Pál erdélyi püspöknek, illetve egy-egy gyulafehérvári kanonoknak ajánlja. A kísérő verseket 
ő és néhány Bolognában tanuló magyar diák, köztük Istvánfi Pál, írják.38 

Adrianus Volphardus erdélyi szász polgár sarjadék, belőle nem árad a magyar nemesi 
nacionalizmus. De Janus — szerinte is — á haza mérhetetlen dicsősége és ragyogó fénye. 
Pannónia méltán lehet büszke ily nagy fiára, az őt megdicsőítő dalnokára. Volphardus e 
kiadásokat iskolai használatra is szánta: Janust és munkásságát állítja követendő példának 
a felnövekvő, új értelmiségi nemzedék elé: „Nem kételkedem abban, hogy igen sok pannóniai 
(időszakunk termékeny kiváló tehetségekben) eme poétának erényeitől és hírnevétől fellelke
sítve, a halhatatlanság legszebb jutalmát szem előtt tartva és ettől feltüzelve, arra törekszik, 

32 Uo. és ANDEBAS, WILLY: Deutschland vor der Reformation. Stuttgart—Berlin, 
1943. 430—1. 

33Grammatica Hungarolatina... Üjsziget, 1539. c/2b lev. 
34 RMK HI, 221. E kiadás 1518 augusztusában jelent meg. 
35 EBNUSZT JOHANNA: i. m. 39—41. 
36 RMK III, 250., 251., 256. 
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hogy erejét megfeszítve a tudománynak ugyanazon végcélját érje el",37 ti. mint Janus a litera-
túra művelésével és művelésében. Ennek szellemében saját programját is megadja. Ebbe 
tartozik — egyebek mellett — az egész janusi életmű kiadása is: „Eljő majdan az a nap, 
mikor eme költő összes verseit, rendbeszedve és helyreállítva, közzéteszem."38 

Az ő számára nem jött el az a nap, de a janusi életmű nagy és jelentős része — hála 
Volphardusnak és társainak — így is napvilágot látott. Panegyricusai közül a két legnagyobb 
és valóban jelentős, az elégiáknak pedig az első kötete, amely a legértékesebb 15 elégiát tartal
mazza. Csupán az epigrammáival bántak mostohán. A több százból kb. 60 jelent meg nyomta
tásban. Ezek kiadására Volpharduson kívül senki sem gondolt? 

Joannes Alexander Brassicanus bécsi professzor 1527 júliusában jelenteti meg a latin 
kommentárral kísért Lukianosz-fordításait Bécsben, Syngreniusnál.39 Lukianosz Démónaxá-
hoz fűzött scholionjaiban egyes helyek, illetve kifejezések magyarázatához, értelmezéséhez 
az antik — görög és latin — auktorok mellett Janus Pannoniust, pontosabban, kilenc epigram-
máját is felhasználja, és idézi egy birtokában levő kéziratból. Az egyik felhasznált és idézett 
Janus-epigramma kapcsán — többek között •— az alábbiakat jegyzi meg: „Ezt az ő három 
száznál több más, saját kezével írt s a török kegyetlensége elől nehezen megmentett, kiadatlan 
és másoktól nem látott epigrammájával együtt a jóerkölcs és a tudomány ékességeivel egyaránt 
kiváló, ifjú Pannóniai Gáborunk jóvoltából nyertük el, illetve helyeztük, mint valami becses 
ékszert, könyvtárunkba."40 

Itt és ekkor találkozunk először „Pannóniai Gáborunk" nevével, ki nem más, mint 
a későbbi biblia- és Ezópus-fordító Pesti Gábor.41 A korabeli viszonyokat figyelembe véve: 
nem éppen megvetendő körülmények között, kitűnő társaságban. Nevét egy széltében ismert 
erasmista tudós Lukianosz (Erasmus kedvenc auktora 1) latin kiadásának lapjain szellőzteti 
meg, mintegy bemutatva őt a respublica literariának: íme, egy új, ifjú mecénás, egy új, nagy 
reményekre jogosító humanista palánta ! Tette, hogy Janus eladdig ismeretlen epigrammáinak 
gyűjteményével ajándékozta meg Brassicanust, s rajta keresztül — mint már a scholionokban 
való felhasználásuk is demonstrálja — a humanista tudományt, literatúrát, — jeles humanista 
tettnek számított. Ezáltal ugyanis egy „poéta antiquis neutiquam inferior" becses alkotásait 
mentette meg — korabeli terminológiával élve — „a feledés szennyétől", visszavezetve őket 
az „életbe", a „napvilágra". Más szóyal: megteremtette annak lehetőségét, hogy ez a „rejtek-" 
kincs" a nyomtatás révén sokak, az egész humanista viiág közkincsévé váljon. 

Nem az első eset, hogy külföldi professzor magyar tanítványától, illetve mecénásától 
Janus-kéziratot kap. Gondoljunk csak a lengyel Paulus Crosnehsisre, vagy Bekényi bécsi 
preceptorára, Joannes Camersre. A jelen szituációban önkéntelenül is ez utóbbi példa kínál
kozik fel analógiának. Miféle Janus-kézirat lehet a szóban forgó? Honnan került Pesti kezére? 
S mikor vándorolt a bécsi professzor könyvtárába? 

37 „Nec dubito főre, quin plurimi Pannonii (ferax enim haec optimorum ingeniorum 
aetas est), hius poetae virtutibus et fáma incitati, pulcherrima immortalitatis mercede ante-
posita inflammati, ad easdem studiorum metas anhelantes pervenire contendánt. . ." (TELEKI, 
2: 277.) 

38 „Dies olim érit, qua poemata vatis hujus, omnia, in ordinem et numerum redacta, 
vulgare maturabo." (i. m. 2:288.) 

39 Luciani Samosatensis, aliquot exquisitae lucubrationes per Joannem Alexandrum 
Brassicanum recens latináé redditae ac uberrimis Scholiis illustratae. Wiennae, Syngrenius 
1527. (App. Hung. 193.) 

40 „Id inter alia eius plusquam trecenta epigrammata manu sua descripta et a Turcorum 
immanitate aegre redemta, immo nec vulgata, nec aliis visa beneficio Gabrielis nostri Pannonii 
adulescentis, et morum et litterarum ornamentis iuxta praestabilis consecuti sumus, ac in 
bibliothecam nostram, tanquam preciosum quendam unionem reposuimus." — Brassicanusról 
Id. HABTL—SCHRATTE: Nachträge zum dritten Band von Joseph Ritter von Aschbach's 
Geschichte der Wiener Universität. I. Band. Erste Hälfte. Wien 1893. S. 43—126. 

41 WAI/DAPFEL JÓZSEF: Pesti Gáborról. Irodalmi tanulmányok. Bp. 1957. 24—28. 
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Brassicanus híres könyv- és kéziratgyűjtő, úgy mondhatnánk, harácsoló volt. „Azt 
az egyet magamról — írja —, noha a legutolsó ember vagyok, elfogultság nélkül mondha
tom, hogy már gyerekkorom óta semmi mást tiszteletre méltóbbnak nem becsültem, szentebb
nek nem tartottam, mint azt, hogy minden igen jeles könyvet, és kiváltképp a még napvilágra 
nem hozott [ki nem nyomtatott 1] régi írókat, amily szorgossággal csak lehet, felkutassak, és 
a penésztől és börtöntől megszabadítsak."42 Errie „királyi kötelesség" gyakorlásában példaképeit 
is megnevezi: Rodolphus Agricola, Janus Pannonius pécsi püspök, Joannes Trithemius, 
Conradus Celtis, Joannes Cuspinianus, kik a respublica literariának az írók régi műveinek 
felkutatásával és megőrzésével igen nagy szolgálatot tettek."43 Ő sem akart mást, és oly szenve
déllyel, minden eszközt és módot felhasználva gyűjtötte a könyveket és kéziratokat, hogy 
bibliothékája szinte páratlan volt a maga nemében. 

S ez a Brassicanus a Pesti jóvoltából szerzett Janus-kódexet a különleges bibliofil 
csemegéknek fenntartott lelkendezéssel leltározza: „mint valami értékes gyöngyszemet — tan-
quam preciosum quendam unionem — helyeztük könyvtárunkba." A könyvritkaságokért 
remegő bécsi bibliofil ezt a választékos, ritka „gyöngyszem" (unió) terminust használja más, 
hasonló alkalommal is. S épp egy oly mű kiadásának ajánlólevelében, amely mű kiadásához 
az alapszöveget a birtokában levő egyik Korvin-kódex szolgáltatta.44 Az augsburgi püspökhöz 
írt ajánlólevelében mondja, hogy a régi írók alkotásait őrző értékes kódexek sohasem, vagy 
egészen ritkán kerülnek piacra, s a maga fajtájú, épp ily kincsek után sóvárgó könyvgyűjtő 
más úton, „igen kiváló emberek tekintélye és méltósága" útján juthat csak hozzájuk. „Ezek 
engem, amikor kedvező alkalom adódott (s ez adódott követségekkel vagy más megtisztelő 
kiküldetésekkor), az efféle gyöngyszemek megszerzésében nagyon és kegyesen pártfogoltak,"45 

Az egyik ilyen útját meg is örökíti: „Mikor a múlt években Eberstein Vilmos császári 
követ kíséretébe felvett, hogy tartsak vele Lajoshoz, Magyar- és Csehország ama gyermek
ifjú királyához, aki a nemrég történt török támadáskor elesett, édesörömest vállalkoztam rá. 
Bécsből egyenesen Budára mentünk; az ország fővárosa s így választott helye ez a magyar 
királyoknak. Az országot még épen, sértetlenül láttuk. Eberstein lelkiismeretesen elvégezte 
dolgát, nekem pedig, mivel szabad időmben más tennivalóm nem volt a felséges és szeplőtlen 
Mária királynő jóvoltából (beneficio) alkalom adódott, hogy a bibliothekát megtekinthessem."*8 

S áradozik az „arany könyvtárról", a Bibliotheca Corvináról, s felsorolja, milyen híres görög 
kódexeket látott. 1526-ban történt pusztulását is elsiratja. Most bánhatja igazán, hogy közü
lük nem „menekített át" még többet a saját könyvtárába 1 

Végeredményben arra szeretnék kilukadni,.hogy az a ritka gyöngyszem, amellyel az ifjú 
Pannóniai Gábor prezentálta meg bécsi mesterét, aligha lehetett a lelkes humanista növendék 
autográf ja, mint ezt Waldapfel József gondolja. Sokkal inkább az a pazar luxus-példány, melyet 
az epigrammákat Mátyás parancsára összegyűjtő Váradi Péter készíttetett a Bibliotheca 
Corvina számára, s amelyet már — 1499-ben — Lobkovic Bohuslav is meg akart kaparintani.47 

S ezt nevezte aztán ki Brassicanus Janus saját kezével írottnak. 

42 „Hoc ego de me quamlibet infimo nomine citra omnem inuiviam dicere possum, 
quippe qui a puero nihil uel honestius aestimarem, uel antiquius duxerim, quia optimos quosque 
libros, et praecipue ueteres scríptores nondum in lucem aeditos qua diligentia possem conqui-
rere, ac a situ tenebrisque uindicare." (Salvianus: De verő judicio et Providentia dei... Basel, 
Frobenius 1530. 00. App. Hung. 224.) 

43 Uo. 44 Uo. 45 Uo. 48 Uo. 471499. szeptember 14-i kelettel írja Jan Slechtának: „...expecto tarnen abs te et 
Origenem de principiis et epigrammata Ioahnis Pannonit et Históriás Antonii Bonphinii 
et codicem Latinum, qui mihi a regia bibliotheca debetur." (Bohuslaus Hassensteinius: 
Epistolae... [BSMRAel Bp. 1946. 56; 10.) 
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S hogy került a Corvinából e gyöngyszem Pesti kezére? Sűrű homály fedi. Valószínűleg 
közvetlen a Mohács utáni zűrzavarban. S nem sokkal később — Pesti jóvoltából — tanára 
könyvtárába. És ebből az epigramma-gyűjteményből Brassicanus csupán nyolcat tett közzé, 
illetve használt fel scholionjaiban.48 Az egész kollekció kiadására nem került sor, elmaradt 
ugyanúgy, miként Volphardus tervbe vett opera omnia-ja. A Mohács utáni évtizedben már 
nem „sikk" az ő műveinek kiadása. Az új idők más, új feladatokat rónak a humanistákra. 

Itt van például Pesti l A somogyi nemes Misser nemzetségből származott pesti patrícius 
fiú a húszas évek ama ifjú tehetségei közé tartozik, akik — Volphardus szavai szerint — 
„eme poétának erényeitől és hírnevétől fellelkesítve, a halhatatlanság legszebb jutalmát szem 
előtt tartva és ettől feltüzelve", arra törekedtek, hogy a literatúra művelésével és művelésé
ben Janust kövessék. Nemcsak a kódex-ajándékozás ténye és Brassicanus elismerő szavai alap
ján merjük ezt állítani, félre nem érthető névhasználata miatt is. Mindvégig (1546-ig tudjuk 
életútját nyomon követni 1) következetesen Gabriel Pannonius Pesthinusnak nevezi magát, 
illetve nevezik; és nem Gabriel Pesthinus Pannoniusnak. Névhasználatával is jelezve a köve
tendő példát, az ideált, akivel szegről-végről atyafiságban is állott. S Pesti Pannóniai Gábor 
magiszter, gyulafehérvári kanonok és ugocsai főesperes a harmincas évek első felében, Gyula
fehérvárt is szorgosan műveli a literatúrát: de nem Janus'Jatin poémáit adja ki; a négy 
evangéliumot és Ezópus meséit fordítja — magyarra.. . 

Programját a magyar Ezópus latin előszavában — közkeletű humanista toposzokkal — 
így fogalmazza meg: „Amikor azt látom, hogy majdminden ember, a földkerekség majdminden 
nemzete a fordítások csodálatos sokaságával bővelkedik, s szerte a világon ezen serénykedik, 
azért, hogy hazája dicsőségét valamicskével mindég öregbítse, és hogy övéinek mind nyelvét, 
mind szellemét ezzel finomítsa és gazdagítsa; miért ne szabadna akkor nekem is — kérdem 
én — az enyéimnek a nyelvét és szellemét a régi bölcsek tudományával erőim szerint csinosíta
nom, és a hazáért, amelynek egyszer s mindenkorra adósai vagyunk, fáradoznom."19 

A jelszó lényegében a régi, a Janus kiadások programjából jól ismert nemesi nacionalista 
jelszó: nem akarunk a többi nemzeteknél alábbvalónak látszani 1S mi az új? A magyar nemesi 
haza és nemzet literatúrajának már a nyelve is magyar: a natio és a patria mellé megjelenik 
a porondon a lingua volgaris. 

Rábán Gerézdi 
GESCHICHTE EINES DICHTERRUHMES 

(Das Schicksal des Janus^Erbes in der Jagiellonen-Zeit) 

Die Studie analysiert das Schicksal des dichterischen Erbes von Janus Pannonius 
(1437—1472) in der Jagiellonen-Zeit. Während der Herrschaft des Königs Matthias wurde 
das Janus-Erbe nur von einem kleinen Kreis der Intelligenz gepflegt. In den ersten Jahrzehnten 
des 16. Jahrhunderts tritt der Janus-Kult aus diesem engen Kreis, der sich größtenteils aus 
der vom Mitteladel stammenden kirchlichen Intelligenz zusammensetzt, hervor und wird zur 
gemeinsamen Sache der sich immer mehr verstärkenden Schicht der ungarischen Humanisten. 
Diese Schicht der Intelligenz ist von einem starken (adligen) nationalen Bewußtsein und Selbst
bewußtsein durchdrungen und popularisiert deshalb die- Dichtung von Janus Pannonius als 
den Beweis für die entwickelte humanistische Kultur und Literatur in Ungarn. So wird Janus 
Pannonius als Ahn, als großes Vorbild zum Nationalklassiker erhoben. Während bis 1512 

48 A 8 epigramma Teleki kiadásának jelzetével: Ep. I. 52., 53., 54., 58., 132., 239., 
361., 364. 

49 „Cum videam omnes fere mortales ac orbis terrarum nationes mira translationum 
copia scatere, passimque hac in re navare, ut in cumulum decoris patriae eorum semper ali-
quando adiieiant, quo et linguam et ingenium suorum acuant, et latius diffundant. Cur quaeso 
non liceat mihi quoque linguam et ingenium nostrorum, doctrinis veterum sapientum, pro 
mea virili exornare et patriae, cui semel omnes debemus, studere." (Pesti Gábor: Esopus 
fabulái... Bécs, 1536. Lectori optimo címzett előszavában.) 
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Janus' Werke nur in einem engen Kreis, in Handschrift verbreitet wurden, erschienen zwischen 
1512 und 1523 acht Janus-Ausgaben und darunter gibt es nur eine, die nicht mit ungarischen 
Namen verknüpft ist. Die Studie analysiert ausführlich den Charakter sämtlicher Janus-
Ausgaben sowie ihre Beziehungen zu den vorangehenden Ausgaben und verfolgt mit beson
derer Aufmerksamkeit die verschiedenen Deutungen des Janusschen Lebenswerkes. Nach den 
Versuchen von István Brodarich (1505 und 1512) erscheinen die folgenden Janus-Ausgaben: 
der Band des Humanisten, Professor Paulus Crosnensis Rhutenius (Pawel z Krosno) aus 
Krakau, gedruckt mit den Buchstaben von Syngrenius und Vietor aus Wien (1512); der in 
Bologna veröffentlichte Band von Sebestyén Magyi (1513); die Ausgabe des Wiener Professors 
Joannes Camers (1514); die in der Pflege von Beatus Rhenanus in der Druckerei von Joannes 
Frobenius in Basel erschienene Janus-Ausgabe; Adrianus Wolphardus' Ausgabe in Bologna; 
Die Ausgabe des Wiener Professors Joannes Alexander Brassicanus aus dem Material des von 
Gábor Pesti erhaltenen Janus-Kodex (1527). Diese Janus-Ausgaben zeugen dafür, daß die 
Popularität der Dichtung von Janus Pannonius in der Zeit der Jagiellonen mehr und mehr 
zunimmt; den Höhepunkt zeigt die Baseler Ausgabe von Beatus Rhenanus. Der europäische, 
insbesondere der deutsche Humanismus will sich nämlich in dieser Zeit von Italien loslösen 
und zum Beweis seiner Kraft und Unabhängigkeit solche Dichter aufzeigen, die mit den Italie
nern wetteifern können. Da die Deutschen zu dieser Zeit keinen bedeutenden Dichter populari
sieren konnten, wurde Janus, der übrigens ganz und gar zum italienischen Kulturkreis gehörte, 
der große humanistische Dichter des Germanentums, aber nur bis zum Erscheinen von Joan
nes Secundus. In den Jahrzehnten nach der Schlacht bei Mohács (1526) läßt die Popularisie
rung von Janus auch bei uns nach, denn die neuen Zeiten stellen auch den Humanisten neue 
Aufgaben. Die Losung ist im Grande genommen die alte, dieselbe adlig-nationale Losung, 
die auch im Programm der Janus-Ausgaben zum Ausdruck kommt: Wir wollen nicht als 
minderwertiger gelten als die anderen Nationen. Die Sprache indessen ist neu: neben natio 
und patria erscheint in unserer Literatur die lingua volgaris. 
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