
HELYREIGAZÍTÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTÉSEK A JANUS PANNONIUS SZÁRMAZÁSÁRA 
VONATKOZÓ UJABB ÉS RÉGIBB VÉLEKEDÉSEKHEZ 

(Helyreigazítások és kiegészítések 
Janus Pannonius „Kesincei János"-ságának bizonyításmódjához) 

Legkorábban: 1910-ben napvilágot látott egyik dolgozatonvvolt „Janus Pannonius »Eranemus«-a 
és a latin klasszikusok" (EPhK XXXTV, 760-75). Most, hat évtized elmúltával - nem éppen a magam 
kezdeményezéséből - megint belekeveredtem a nagy humanistánk körüli ügyekbe, egészen más 
oldalról, mint amilyenről ama hajdani dolgozatomban [próbáltam J meg hozzáférkőzni. 

Előre bocsátom, hogy főképpen Tóth István két közleménye ajzott fel erre a megnyilatkozásra. 
Arra kérem Tóth István kollégámat, aki nyilván ifjabb, mint én, ne nehezteljen meg azokért a ténybeli 
[kétjségekért és az ezekhez csatlakozó stílusfordulatokért, amelyek közleményeivel kapcsolatban 
kiváltódtak belőlem. Talán nem lesznek tanulság nélkül valók az Ő számára sem. 

,Janus Pannonius genealógiája" című előadása a fentebbi közlés szerint a következőképpen 
kezdődik: „A latin nyelvű humanizmus legnagyobb költőjének, Janus Pannoniusnak genealógiájából 
három problémára szeretnék rávilágítani: születési helyére, illetőleg családi nevének eredetére, családi 
státusára és végül nemzetiségére." 

(Az Irodalomtörténeti Közlemények 1965. (LXIX) évfolyamának 5. száma „Adattár" rovatában 
„Janus Pannonius származása" címen (i. h. 603-13) már foglalkozott a szerző ezzel a kérdéskörrel.) 
Az előadás során - legalább a közlésből kitetszőleg - a folyóiratközleménybe foglalt „bizonyítást" 
erősen összevonta, az „adatok" jelentékeny hányadát mellőzte, inkább csak a rájuk alapozott ered
ményeket közölte. Azért - gondolom, magától értetődik - , főképpen az ItK-beli cikkre vonatkozólag 
kellett elvégeznem vizsgálódásomat. 

A Drava-toroknál születés regéje 

Először Tóth egy olyan véleményének mondok ellen, amelyre nézve ő Huszti nyomdokába lép. 
Huszti (i. m. 1) úgy nyilatkozik Janus szülőhelyére nézve, hogy „valószínűleg Verőce megyében, 

kétségtelenül a Dráva torkolata közelében" született. Az I. fejezet § jegyzetében (299) meg ezt írja: 
„Janus a maga szülőhelyét egyébként hangsúlyozottan a Dráva torkolata közelébe teszi." 

A Huszti-Tóth féle Dráva-torkolat elméletről az alábbi észrevételek - no meg adatok - is 
kívánkoznak ki belőlem. Huszti nem jelzi, hogy Janus hol mond olyat, ami szerint szülőhelye a Dráva 
torkolata közelében volna. Bizonyára Janus Guarinohoz írt panegyrisének a szülőhelyére vonatkozó 
részletére gondolt. 

Csorba Győző fordításában közli ezt Tóth (ItK. 604 és . . . ) „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." 

Ennek alapján aztán kijelenti: „a versrészlet nyilvánvalóvá teszi, hogy Janus Pannonius 
születéshelyét a Duna-Dráva-torkolat közelében kell keresnünk." 

Én a fordításból sem ezt következtetném. De az eredetiből meg éppen nem. Idézem az eredetit: 

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

(Teleki, I, 28, 485-88 sor.) 

Ezt nagyobb hűséggel ekként ültethetjük át magyarra: „Pannónia földje küldött [hozzád] zsenge 
koromban, onnan, amerre - hogy majd a Dunába elvegyítse nevét és hullámait - a kövér szántókat 
már csendesedő örvényléssel szeli át a Dráva." 

A pontosabban értelmezett szöveg szerintem nem a torkolat közvetlen környékére illik, sőt még 
nem is a folyam legalsóbb szakaszára. Erre vall a „mixturus"-hoz csatlakozó „mox", amit az imént 
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„majd"-dal magyarítottunk, esetleg választhattuk volna neki a „hamarosan", „rövidesen", „nemsoka
ra" megfelelőt is. A legalsó szakaszra tudomásom szerint [nem] a partok melletti művelt földek lehettek 
a jellemzők, hanem a mocsári erdőségek. Mindenesetre figyelmet érdemlő mozzanat a „leni iam gurgite" 
- „csendesedő örvényléssel" mozzanat, aminek a fordításbeli „lágyan" nem éppen a legjobb tükröz-
tetője. Azt mondolhatjuk, hogy Janus ezzel a felsőbb részében rohamos folyású Drávának lentebb 
szakaszát jelezte. A Drávának Körös - Somogy megyei szakaszán a lassúbbodás, amint még a Lipszky-, 
sőt a Gönczy-féle térkép hurkai, illetőleg levágott hurkai világosan mutatják, amelyek aztán a torkolat 
felé mindinkább nagyobb számban és nagyobb mértékben jelentkeznek. 

A szülőhely meghatározásával kapcsolatban utal még Tóth Janus következő epigrammarészletére is: 
„lile ego et ha ec cecini Dravum generatus ad altum", és ilyen fordításban közi: „Én magam is 

ezekről énekeltem, aki a »mély Drávánál születtem." Tóth ezt fűzi hozzá: „Mivel az eredetnél nem 
beszélhetünk mély Drává«-ról, kétségtelen, hogy itt is a Dráva-torkolatról van szó." [Tóth meg
állapítása szó szerint így hangzik: „Kétségtelen, hogy itt is a Dráva-torkolatról van szó, hisz az 
eredetnél nem beszélhetne még mély Dráváról."] Furcsa érvelés, hogy mivel a Dráva - amint 
egyébként más folyók sem - nem mély az eredetnél, ennélfogva a torkolatánál mélynek kell lenni. De 
mennyire nem kell mélynek lennie, amint tudni illenék, hogy a folyók jelentékeny részénél a 
torkolatnak vagy torkolatoknak nagyon is nem a mélység a jellemzője. És ez így van a Dráva esetében 
is. 

A Janus életének korai - itáliai - szakaszáról szóló Colocci-féle közlésnek Cseles Márton 
(1641-1709.) jezsuita Rómában készített töredékes másolatából Kaprinai István felveszi „Hungária 
Diplomatica temporibus Mathiae de Hunyad Regis Hungáriáé" című (1767.) munkájába és lapalji 
jegyzeteket fűz hozzá. 

Cseles Márton 1641-ben született Rosindoban Pozsony megyében, Nagyszombat mellett. Jezsuita; 
történetbúvár és vallástudományi író. Meghalt 1709., Sárospatakon (Moenich-Vulkovich, MÍrók Név
tára, 17, 31.) 

Teleki is átveszi a maga kiadványának „Vitái" közé Kaprinai jegyzeteivel együtt (II, 152-61). 
Colocci ezzel kezdi: „Ianus Pannonius qui a Ioannes vocabatur, fűit ex Pannónia, ex oppido 
Sirmio, olim Romanorum colonia." A Colocci-féle adat kerül bele Michael Bombardius „Topographia 
magni regni Hungáriáé" című munkájába (150). 

Tóth a Szeremre mint szülőhelyre vonatkozó adattal kapcsolatban ezt írja (ItK i. h. 605): „Pedig 
Mitrovica városa, amely a régi Sirmium helyén épült, éppen nem a Dráva-Duna torkolatánál fekszik, 
hanem egész pontosan a Száva partján. E körülményen nem akad fenn Kaprinai István sem, aki a 
költőről írt életrajzában kitart az idézett felfogás mellett. A szerző [Kaprinai] azonban különösnek 
tartja, hogy Janus Pannonius nem emlékezik meg verseiben a római császárság korában oly nagy 
szerepet játszó városról, mint szülőhelyről, bár verseiben említi Sirmiumot." - Itt egy eléggé ért
hetetlen tévedése Tóthnak. Nem veszi tudomásul, hogy a Colocci-féle Vita Cseles másolatából 
Kaprinaitól és Telekitől átvett közlésben a jegyzetek élén ez a felirat van: »Annotationes Kaprinai ad 
hoc Fragmentum ex S.« És íme a 3. jegyzetben ez olvasható: „Ipse in carminibus suis natale 
oppidum nuspiam emorat; quod vix dissimulaturus erat, si tarn celebri quondam loco prímám lucem 
aspexisset. Alterum est: quod se ad Dravum fluvium ortum dicat epigrammatum suorum." (És) idézi a 
„Dravum ad altum"-ra vonatkozó epigramma-részletet. Majd így folytatja Kaprinai (!): „Et quidem 
ante ostia fluminis huius, eo loco, ubi leni gurgite decurrentem Dravum, mox Danubio nomen et undas 
mixturum canit in Panegyrico Guarini." És idézi az idevágó részletet. KeD ennél határozottabb 
állásfoglalás a „drávai" születéshely mellett? De van további folytatása is. Mégpedig: „Dravi autem, in 
Danubium semet exonerantis, ostia Nicolaus Olahus Strigoniensium Archiepiscopus Hungáriáé suae cap. 
4. §. 5. non lange a Drázad oppido collocat, Ladislaus verő Szörényius, Sirmiensium Antistes, in 
Vindiciis Sirmiensibus pag. 33. edit. secundae: duobus circiter miUmribus infra Eszekum ad pagum 
Almás statuit" 

Ugy látszik, Kaprinainak erre a jegyzetrészletére alapozza Tóth következő kijelentését: ,Akadtak 
mégis jobb belátású szerzők, akik [a folytatás hiányzik: „ . . . Janus Pannonius szavainak hitelt adva a 
nagy költő szülőfaluját valóban a Duna-Dráva torkolatánál keresték." L h. 605]. Meglepő „kifor
dítása" Kaprinai hivatkozásainak. Szerinte ugyanis Oláh Miklós és Szörényi László a Dráva-torkola
tának a helyét jelölik meg, azonban korántsem úgy, mintha Janus szülőhelyei volnának. Ellenben 
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Kaprinai az, aki az említett Dráva torkolat közelében lévő helyekhez viszonyítva próbálja lokalizálni 
Janus „drávai" szülőhelyét a következőképpen: „Hic igitur Iani patria c i r c i t e r1 quaerenda, non 
verő in oppido Sirmio2." 

Tehát éppen Kaprinai az, aki Janus „patria"-jávai kapcsolatban a Dráva-torkolat tájékára: „circiter" 
gondolt, vagyis valamennyire ő a Tóth István elődje. Ehhez meglehetősen közel áll a mi véleményünk, 
azzal az eltéréssel, hogy nem a torkolatra vagy a legalsó folyószakaszra következtetünk, hanem a 
folyam mellékének feljebb eső - nagyjából Körös megyei részeire. 

Szerintem, ha Janus számára születéshelyet keresünk, nem kell okvetlenül beleragadnunk a Dráva 
torkolatába, sőt még a folyam legalsó szakaszának két parti mocsaraiba sem. 

Valóban, a Dráva-torok lápos kacskaringóiban a klasszikus ókor selló'i egy leendő humanistának 
nem igen tudtak volna Hippolyte Taine-től indikált miliőt biztosítani. 

Térjünk vissza azokra a helységekre, illetőleg helynevekre, amelyeket Oláh Miklós és Szörényi 
László a Dráva-torkolat lokalizálásával - nem Janus születéshelyével - kapcsolatban felhoznak. 

Tóth ezeket jelenti ki előadásában: „Meg kell jegyeznünk, hogy Drázad város nem létezik. Sem 
most, sem régebben. Lehet, hogy sajtóhiba csak s a Dél-Baranyában fekvő Darázs, Dárda [vagy] a 
középkorban még létezett Drávicz(a) községgel azonosítható. A két hely (melyik a kettő? ] valóban a 
torkolat közelében fekszik, de ugyanilyen alapon akár húsz helységnév (így!) is lehetne a költő 
szülőhelye." A cikkben (i. h. 605) ezt írta: „Mivel »Drázad« városnak se térképen, sem régi szak
munkákban nem akadtunk nyomára, e helységnév a délbaranyai Dárda vagy Darázs község torzított 
nevével azonosítható." 

A „torzított"-nák véleményezett nevekhez a következő megjegyzéseket tehetjük: 
Darázs Baranya megye délkeleti sarkában a Duna nyugati mellékén Apatintól északnyugat felé. 

1403: Darás (Csánki II, 242) a Zimonytol nyugatra eső Dec déli szomszédságában van egy Dras nevű 
dűlő. A távolság miatt - ami a mai Dárda nevű helyet illeti, annak a hajdani névalakjai: 

(Csánki II, 530-1) -Dravica 
A Drávica, illetőleg Daráca vízfolyás volt Siklóstól délnyugat félő eső Dráva bal melléki részeken 

(Győrffy I, 248). Volt és van most is Daróca nevű víz [? rajzi] nem a Dunába tartó Dráva végső 
szakaszán. 

Ezek azonban vízrajzi megjelölések és nem településnevek, s így születési helyekre bajosan vonat
kozhattak, mert szülni nyilván ama régi korokban sem rendszerint a vízpartokon szoktak. 

Azonban egészen felesleges volt az imént ismertetett helyneveket találgatni, csak bízni kellett volna 
Oláh Miklósban. 

Megnyugtathatom ugyanis Tóth Istvánt, hogy Oláh Miklós volt akkora tudós, hogy Ő Drázad 
esetében sem a levegőbe beszélt. A Drázad tudniillik tényleges név és tényleges hely, sőt nem is 
akármilyen. 

A Drázad név és hely nem létezésére vonatkozó kategorikus nemet el lehetett volna kerülnie 
Tóthnak, ha Csánki Dezső Történeti Földrajzával közelebbi ismeretséget kötött volna. 

- íme, az. ebben található adatok: És hogy mi ez a helynév? Világosan mutatja annak, ezért még 
kétségtelenebbé teszi az eme latin oklevélben" felvilágosítás: L.(? ] Bács vm. Szond Györffy I, 237. A 
Dráva torkolatát Drávaszádnak nevezték. Győrffy I, 248. 

Savonca Szond alatt Bács Györffy I. 235-9. 
Hut Almás 1273: Verőce megye eszéki járás Dálya ? északi szomszédságában a Dráva-torkolat 

közelében délre. Az 1273-tól kezdve adatolható Hagymás nevű Valkó megyei helységnek, illetőleg 
eléggé jelentékeny városnak felel meg, amely az 1273-i oklevél szerint: „Poss. Hagamas (Hagmas)... 
sita iuxta Danubium ubi aqua Drawe in ipsum Danubium descendit, cum tributo tarn in fluvio Drawe 
quam Danubii constituto" (Csánki II, 283). Lipszky: Pirnas h.Almash ill. Pagus C. Veröczensis" (VII 
bb 30). 

1 Én ritkíttattam 
3Ehhez csatlakozóan Szerem:S[z]irmium helyére vonatkozó nézeteket ismertet. A jegyzetet így 

fejezi be a kitűnő tudós jezsuita: „Ab hac autem positione multis passuum millibus longe abest Dravus, 
eiusque ostium." 
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János prímás két jeles János unokaöccse. - Csezmice nem Csázma, 
Miután kiderült, hogy a Kaprinai (i. m. II, 391) közölte 1460 február 16-i keltű pápai oklevél 

szerint a pécsi püspökké lett Janus Pannoniust II. Pius pápa - mint Aeneas Silvius Janus barátja és 
pártfogója - „Johannis Cesinge" néven nevezi, „hivatalos" neveként több mint száz évig ez szerepelt a 
magyar tudománytörténetben. 

A Cesinge névre adatokul szolgálhattak még a Janus halála után készült, de hiteleseknek tekinthető' 
plakettek is, amelyeknek körirata: „loh. Cesinge Ep. Q. Ecl." (Vö. Tóth: UK i. h. 612). 

Janus „hivatalos" neve körül 1879-ben történt fordulat Fraknói Vilmosnak „Vitéz János élete" 
című munkájában (8) jelzett felfedezésével: azzal, hogy a vatikáni levéltárnak Theiner Ágostontól 
kiadott regestái közül az egyik szerint „Johannes de Chesmicze fordul elő* egy 1459-i pápai oklevélben. 
Fraknói ezt az adatot nem éppen körültekintően, mondhatni kapásból Janus Pannoniusra, mint Vitéz 
Jánosnak nővére révén unokaöccsére vonatkoztatta és az ő hatása alatt így Janussal kapcsolatban a 
Cesinge nevet a „de Chesmicze vagy Csezmiczei váltotta fel. 

Tóth István dolgozatában és előadásában (ItK i. h. 606 és . . . ) kimutatja, hogy félreértés forog 
fenn, és - megítélésem szerint - megnyugtatóan igazolta, - és ez, amit érdeméül kell elismernünk - , 
hogy a két oklevél adatai két különböző személyre vonatkoznak. 

Több tekintetben szerencsésen számol az e téren abból adódott körülményekkel, hogy Vitéz 
Jánosnak két János nevű unokaöccse volt, mégpedig mindketten eléggé hasonló életmenetűek, úgy, 
hogy a kettejükre vonatkozó, illetőleg vonatkoztatható némely adatok, tudósítások keveredhettek és a 
személyiség tévesztéshez alkalmat szolgáltattak. 

így éppenséggel nem súlytalan érvelési mozzanat Tóthnál (ItK i. h. 606-12), hogy Janus Pannonius 
alias „Johannes Cesinge" 1460-ban jóváhagyott pécsi püspöksége előtt a kellő egyházjogi - papsági 
minó'sültség hiánya miatt nem lehetett titeli prépost, ellenben az a „Johannes de Chesmice" viselhette 
ezt a tisztséget, akinek, mint unokaöccsének segédjéül és helyetteséül való engedélyezését 1459-ben, 
vagyis az előző évben kéri a pápától a nagybátya váradi püspök Vitéz János. Ugyancsak elfogadható 
érveket hoz fel amellett, hogy a férfiágon való unokaöccs az a „Johannes de Chesmice", akit Mátyás 
király 1459. szeptember 23-án kelt rendelete szerint királyi személynöki feladattal bíz meg a Futó 
család ügyében (ItK 607-8). 

Tóth e körben felhozott több adatának és ezekhez kapcsolódó bizonyításmenetének ellenőrzésébe 
nem kívánok belebocsátkozni. 

Miután azonban szerintem is elfogadhatóan igazolja Tóth, hogy az adott esetekben a „de 
Chesmicze" név nem Janust illeti, a célt eltúlozva f e l e s l e g e s e n azt törekszik bizonyítani, hogy 
egy ilyen név nem is illethette őt, és egyáltalában nem is lehetett neki köze ahhoz a bizonyos - az 
unokatestvérével kapcsolatban feltűnő - Chesmicze nevű helyhez. És itt aztán többszörösen elveti a 
sulykot. A nem egyszer teljesen érthetetlen tévedések kimutatását sajnálatomra nem mellőzhettem, 
minthogy nem akarom, hogy az eddigieken kívül - az övéi révén - még további hibák keringjenek 
Janus Pannonius körük 

Ennek a mozzanatnak a behatóbb megbeszélésére utóbb fogok visszatérni. 
A költő saját emlékeibe nem csekély erőszakkal belehámozott Dráva-torkolat árja ömlik bele a 

Duna helyett Chesmice elleni érvelésbe. 
Itt aztán furcsa dolgokról értesülünk - mármint (ItK i. h. 608): „Ezzel szemben Czezmicze, újabb 

nevén Csázma, a Duna-Dráva torkolattól mintegy 200 km-re fekszik. Ez a nagy távolság kizárttá teszi 
azt, hogy ez a község lett volna Janus Pannonius szülőhelye, mégha középkori viszonylatban nagyobb 
távolságra is gondolhatnánk e téren.1 

- Hol is van Csázma? fielovár Kőrös (Körös! - P. D.) megyében fekszik, ahol a Csázma folyó a 
moslovinai gránithegyeket nagy ívben folyja körül, és a Szávához közel egyesül a Lonjával. Költőnknek 
tehát a Csázma folyót, vagy legalábbis a Szávát kellett volna említenie szülőhelye körülírására, nem 
pedig a Duna-Dráva torkolatot. Csázma egyébként eredetileg várispánság volt, Dombróval és 
Ivaniccsal területileg összefüggött, és ahogy Pesty Frigyes megjegyzi: hatalmas püspöki tartományt 
mutatott. - A csázmai főesperesség 78 plébániából állott: Ó-Csázmán vár is volt, amely terjedelmes 
területnek volt a központja." 

1A „mégha" - kezdetű részt nem értem. - P. D. 
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Az idézett cikkrészletben - sajnos, nem tudom másképpen mondani - hemzsegnek a hibák, 
> mégpedig eléggé szarvasak [is] és nagyobb részt szükségtelenek! - Érthetetlen, hogy Tóth, aki 

jegyzetben hivatkozik Csánki Dezső „Körös (!) megye a XV-ik században" című munkájának 20. 
lapjára, nem jött rá arra, hogy a hatalmas méretű Körös megyében volt és van ma Belovár Körösben 
Csázma, illetőleg Cazma, és van, de ma nincs Cse[s]zmice. Mindenesetre különös, hogy Pest[y] nem 
tartotta szükségesnek megemlíteni, hogy van egy Csezmicze nevű hely is. Tóth nem hivatkozik e 
tekintetben Pestyre, és így nem derül ki, hogy tőle hagyta-e magát félrevezetni abban, hogy az ő 
számára csak Csázma van, ületőleg Csezmicze is Csázma vá lesz. 

Tóth (HK i. h. 608), amikor előbb idézett nyilatkozatában - a Csázmá-val egybekötött 
Csezmicé-TÖl „felvilágosít "-ja a jóhiszemű olvasóit, - mint láttuk - egyebek közt ezt is írja: „Ó-Csázmán 
vár is volt, amely terjedelmes kerületnek volt a központja." És ezt a hozzácsatolt jegyzet szerint ő 
Csánki Kőrös (? Körös) megyéjének 20. lapjáról meríti, ahol Csánki Cse[s]zmiczé-TŐl mondja ezt 
(fentebb idéztük). Vagyis Tóth Csezmiczé-t Ó-Csázmá-vá alakítja át. [Megint] megtakarította azoknak 
a . . .tudni vehetőknek a figyelembevételét, amelyeket Csánkinál (i. m. 71, 113-4) megtalálhatott 
volna. Merthogy Ó-Csázma csakugyan volt, csakhogy semmi köze nem volt Csezmiczé-hez, hanem 
Csázma helységnek - városnak és később várnak valamilyen mellékrésze vagy melléktelepe: az itteni 
káptalan birtoka lehetett. 

Csánki idézett helyén ezt olvashatta: „E tájon (Belovár hely, valamint ennek délnyugati szomszéd
ságába eső, Felső-Szerdahely: ma Sredice-Velike környékén) kereshetjük: Cse[s\zmicét, melyet a 
Mátyás király idejében egy idevaló nemes család európai nevű tagja: Janus Pannonius, a világias költő 
főpap tett előttünk hírnevessé. A XV. században azonban egyik Csesmicze (Alsó) az Egerváriaké volt; 
hajdan, az Árpádok idejében pedig vár is állt itt, mely terjedelmes kerületnek volt a központja." 

Ha némi figyelmet szentelt a Csánki-féle munka mutatójának (i. m. 138), nehéz volt észre nem 
venni, hogy számos tételben van utalás Csázmá-ta és különféle vonatkozásaira, de - ha kisebb 
mennyiségben is - , találhatók (uo.) utalások Csezmiczé-vel kapcsolatban. így például megtudhatta 
volna Tóth, hogy a zágrábi püspökség kamarczai (nem csázmai) főesperessége - egyik plébániája: 
(1334:): Eccl. B. Virginis in Chesnzicha öielyesebben Chesmicha. Azaz: Csezmicza, Csezmicze. 
(1501-ben: Pleb. de inferiori Chesmycze. 215.1.) Belovár környékén (kel.) feküdt." 

A „Csezmice = Csázma" azonossághoz különben Tóth ragaszkodik ifjú Vitéz Jánossal, illetőleg 
szerinte Csezmicei Jánossal kapcsolatban is, amikor (ItK i. h. 611) ezt jegyzi meg róla: „Ifjú Vitéznek 
szlavóniai származása is . . . csázmai, csezmicei születésére utal." 

Mindenesetre csudálkozom, miképpen nem ismerhette fel Tóth, hogy Csezmice és Csázma nem egy, 
de annyira más két hely, hogy körülbelül 30 km-re eshettek egymástól. A nevük etimológiailag 
összefügg egymással, illetőleg a Csázma hely neve azonos a mellette elhaladó Csázma folyó nevével, 
amelynek bal partján feküdt. 

Tehát mivel Csázma helynek mint Janus szülőhelyének teljesen ritkított légből kapott feltevését 
csupán saját magának számíthatja fel Tóth, felesleges volt eljátszadozni a Csázma hely és a Száva folyó 
távolságának a méricskélésével, ami egyébként nem a Csázma és az ezt felvevő Lonja mentén, de 
légvonalban több mint 25 km. 

Tóth Csázmának saját maga költötte szülőhely voltát még azzal is cáfolja, hogy Ivanich Pál, aki 
csázmai kananok volt, azonkívül Janus idejében Vitéz János legközvetlenebb környezetéhez tartozott, 
egyszersmind meghitt barátja Janus Pannoniusnak, nem szól arról, hogy ez Csázmán született volna. -
Nem ismervén, hogy Csázma nem azonos Csezmicével, Tóth itt valami olyan féle esetet konstruál, 
amelyben ő egy Ökölvívóhoz hasonlít, akinek látomása volna, hogy a maga árnyékát földre küldi és a 
legyőzött „ellenfelet" a döntőbíró szerepében egy füst alatt ki is számolja. 

A délkeletről északnyugat felé menő, majd a Csázma helység irányában délnek forduló Csázma vize 
észak felé alakult (? ) felhajlásától jobbra - valószínűleg körülbelül 8-10 km-re eshetett Csezmice, sőt 
lehetséges, hogy egy ilyen nevű patak mentén volt. 

Itt jelzem, hogy - mint látni fogjuk - nem egészen lényegtelen, hogy Csezmice és (az? ) az egykori 
Dráva csak talán valamivel több mint 30 km-re lehettek egymástól, míg Csezmice meg a Száva 
távolsága légvonalban legalább 50 km. 

Csezmicével kapcsolatban még majd lesznek adalékaim, valamint megjegyezni valóim. 
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A fentiekből tehát kiderül, hogy a közleménynek az „Adattár"-ba való beosztása nem volt a 
legszerencsésebb, mivel - gondolom - eléggé meggyőződhettünk róla, hogy éppen az adatokkal, 
illetőleg az adatok kezelésével áll különösen hadilábon a szerző és ezt a [hadi? lábát] előadásában is 
megtartotta, 

Péterffy Ida 

HORVÁTH ÁDÁM LEVELE CSUTOR JÁNOSHOZ1 

A' magyar nyelvértt sóhajtás - ezt a címet adta Horváth egyik, még „füredi poéta" korabeli verses 
levelének. Egész élete jeligéje lehetne e mondat, mert az anyanyelv sorsa felett érzett aggodalma-
évtizedek múltán sem csitult. Inkább fokozódott: a „sóhajtás"-tól a reménytelenségen át a kiáltásig, 
Csutorhoz intézett levelében - 1813-ban - a „Lélek Harang" megszólaltatásáig. A lelkesítő dalairól, 
vidámságáról híres, Arionnak, Orpheusnak szólítgatott Horváth gazdag kedélyvilágának legsötétebb 
árnyalatait ismerjük meg azokból a barátaihoz intézett bizalmas leveleiből, melyekben a magyar 
nyelvhasználat mostoha sorsa felett érzett aggodalmát fejezi ki. Nem a nagy nyilvánosságnak szánta 
sorait. Jelzett korábbi levele mégis - „híre nélkül" - megjelent nyomtatásban: Révai Miklósnak a' 
hazáját szerető Horváth Ádám Füredről. 1785. címmel. Akkor még ifjan és bizakodón csak 
„sóhajtás"-nyi keserűség került a bíztató sorok közé: „nem vész el azért régi nyelvünk rangja; Hogy 
sok Hazafinál idegen a hangja." Az „Úrfiak", az arisztokrata ifjak, kikből az ország vezetői kerülnek 
majd ki „Nőnek Német, Olasz, Frantz Társaságokba. Idegen tselédek forognak mellettek." A bajok 
felsorolása mellett mégis buzdítja Révait: 

írj, édes Magyarom! írj, és sok néma Magyarnak 
Hallgasd meg kötözött Angyali nyelve, szavát. 

Nógasd a' restet, sőt néha jutalmat is ígérj: 
Biztatgasd az erőst, és, ha ki gyenge, segítsd. 

Nemzeted ezt néked meg fogja köszönni sokára 
'S emleget a' Magyarok'hajdani Nagyja között.2 

A jóslat valóban „sokára", de bevált. Ma már nemcsak a Révai „nagyságrendű csillagok"-at tartjuk 
számon, hanem azokat is, kik serkentették őket, s akik távolról ugyan, de élénk figyelemmel kísérték a 
magyar nyelvért vívott harc gyézelmes kimenetelét. Utóbbiak közül való volt az irodalmi életünkben 
„névtelen" Csutor János is, kihez csaknem három évtizeddel a Révaihoz intézett levél után Horváth 
ugyancsak verses levelet ír. Ez esetben bizonyos volt abban, hogy nem kerül nyilvánosságra a magyar 
nyelv akkori helyzetéről vallott rendkívül elkeseredett nézete, leplezetlenül őszinte szava: 

'Csutor János „1790-ben még Tapolcán élt, tanult, ügyvédi vizsgát tett, és az 1800-as évek elején 
megyei (Zalai) alügyésszé majd tiszti ügyésszé választották. Viosz Zsuzsannát vette feleségül." 
„Salomvári birtokát vagy az asszony hozta a házhoz, vagy ügyvédi jövedelméből vásárolta." „Az ő fia 
volt az 1813-ban Salomvárott született Csutor Imre." „1845-ben megyei aljegyző. Közvetlenül a 
kiegyezés után választották első alispánná, és állásában maradt az 1870-es évek végéig." „Alkalmasint 
az ő alispánságának idején bízta meg a megye Nagy Imrét, Vághelyi Dezsőt és Nagy Gyulát a megyére 
vonatkozó középkori oklevelek kiadásával." - DEGRÉ Alajos: A helytörténetírás és a történet kritika 
kezdetei Zala megyében. Levéltári Szemle 1973.1. sz. 54. 

2 Révai Miklós' elegyes versei, és néhány apróbb kötetlen írásai. Függelékül hozzájuk adainak 
másoknak is némelly hozzá íratott darabjaik, végre néhány régiségek is. - Pozsonybann. 1787. -
Horváth Ádám Révaihoz intézett verses levele a 262. lapon. Közli ABAFI Lajos: Horváth Ádám egy 
kézirata. Figyelő, 1876. I. k. 230-231. - Kéziratos másolata MTA Kt. Régi és újabb írók 4r. 
41/2. köt. 35. sz. 67. 
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