
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Az egyik új Janus-kódex datálásához 

A magyarországi latin nyelvű humanista poézis megteremtőjének alkotásait őrző kéziratok száma 
az elmúlt nem egészen két évtized alatt két jelentős szövegemlékkel gyarapodott. Az egyik Josef 
Hamm véletlen felfedezése a sevillai Biblioteca Colombina y Capitular állományában, a másik terv
szerű kutatómunka eredménye és Csapodi Csaba nevéhez fűződik. Ugyanabban a könyvtárban sike
rült felfedeznie még egy Janus-kódexet, benne jelentős mennyiségű szöveggel: megvan benne az elé
giáknak mintegy harmada, az epigrammák több mint harmadrésze - néhány eddig ismeretlen epi
gramma és verstöredék is! - , továbbá a terjedelmes Guarino-panegyricus, majd Epistolae Jani Pan-
nonii cím alatt 100 prózai szöveg, melyből eddig csupán 7 levelet és három beszédet tartottunk 
számon Janus műveként, a többi Mátyás, Vitéz János és mások nevében íródott. 

Az új kéziratok jelentőségét aligha lehet eltúlozni hazai tudományosságunk évszázados adóssága, 
egy leendő kritikai Janus-kiadás szempontjából. Ennek a még elvégzendő munkának első lépéseként 
elkészült a Janus-szöveghagyomány felmérése Csapodi Csaba 1981-ben megjelent monográfiájában.1 

Ez a rövid, de információkban igen gazdag, jól áttekinthető és világosan érvelő munka fontos mér
földkő a Janus-filológiában, s további kutatások kiindulópontja lesz, még akkor is, ha egyes megálla
pításait a későbbi vizsgálódások esetleg módosítják majd. Erre történik egyébként kísérlet az aláb
biakban is. 

Csapodi monográfiájában részletes leírást ad az általa fölfedezett és S II. siglával jelölt kódexről, 
meghatározza keletkezésének idejét és kijelöli helyét a Janus-szövegek hagyományozásában.2 

Következtetéseiben abból indul ki, hogy a kéziratban három kéz írása különböztethető meg. Az 
első a szövegeket másoló scriptoré. Az elégiák és epigrammák szövegét két kéz emendálta. Az egyik 
csak ritkán fordul elő (vele nem is kell foglalkoznunk a továbbiakban), a másik viszont végig, min
den fólión többször is megtalálható. Ez a kéz nemcsak a scriptor elírásait javította ki, hanem mó
dosította a scriptor által beírt verscímeket, ilL pótolta a címet ott, ahol hiányzott. 

Döntő jelentőséget tulajdonít Csapodi annak a megfigyelésének, hogy az egyik epigramma egy 
sorát, amelyet a scriptor a másolásnál véletlenül kihagyott, ez az emendator szabadon újraköltötte. 
(Bizonyára azért járt el így, mert nem volt a keze ügyében a másolt szöveg.) Egy másik epigrammá-
nál pedig az egyik meglevő sor mellé ugyanez az emendator aliter (vagyis „másképp") szó után egy 
gördülékenyebb variánst írt. Ebből Csapodi arra következtet, hogy az emendator azonos a költővel. 

így a kódex keletkezése 1470. febr. 26. és 1472. mára 27. közé tehető. A terminus post a 
kéziratban található legkésőbbi datálható mű keletkezése, a terminus ante pedig Janus halálának 
napja.3 

Janus tehát bizonyára még 1470-ben megbízást adott valakinek a kódex egybemásolására. Ez a 
munka - Csapodi szerint - az eredeti, egyes különálló lapokra írt autográf fogalmazványokról tör
tént. A másolás elkészülte után ő maga látott neki a szöveg javításának. Amit életének utolsó hó
napjairól tudunk (részvétele a Mátyás-ellenes összeesküvésben, csatlakozása az Északról betörő len
gyel sereghez, majd bújdosása a király elől),4 érthetővé teszi, hogy a kézirat korrigálásánál nem volt 

1 CSAPODI Cs., A Janus Pannonius-szöveghagyomány. Bp. 1981. 
2I. m. 31-50; 53. 
*I. m. 47. 
4HÜSZTI J., Janus Pannonius. Pécs 1931. 276-285. 
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előtte az eredeti, s azt is, hogy a javítást nem tudta befejezni. Már az utolsó költemény, a Guarino-
panegyricus javítása hiányos, az utána következő prózai szövegeket pedig egyáltalán nem emendálta. 

A Janusnak tulajdonított javítások egy része - mint láttuk - abban áll, hogy a verscímeket 
módosította, ilL pótolta. Az esetek többségében az emendator által beírt cím egyáltalán nem vagy 
csak kis mértékben tér el a párhuzamos szöveghagyományban található címtől. Néhány esetben 
azonban az eltérés jelentős. Ilyen a Teleki kiadásában I. 142. és 143. sorszám alatt szereplő, tartal
milag szorosan egymáshoz kapcsolódó két epigramma. A párhuzamos szöveghagyományban (és Tele
kinél) az első előtt Ad Antonium, a második előtt pedig Ad eundem cím álL Ezt a címet bárki 
adhatta a verseknek, hiszen a címzett neve vocativusban mind a két versben előfordul. Az S II. 
kódex emendatora fölcserélte a versek sorrendjét, s az első helyre került I. 143. elé a következő 
címet írta: Ad Reverendissimum Dominum Antonium Sancfalua dominum postea episcopum nit-
riensem. Az epigrammák szövegében semmi olyan utalás nem található, amely megkönnyítené, vagy 
sugallná a versek címzettjének az azonosítását az S II. kódexben említett Sánkfalvi Antallal. Az 
eddigi magyarázók közül senki sem gondolt rá Az epigrammák címzettjét Huszti „Janus egyik pap
társának" nevezi,5 V. Kovács Sándor ismeretlennek tartja,6 Petrovich Ede pedig egy Antonius nevű 
iskolamesterre gondol, akit korabeli pécsi források említenek.7 

Mivel a költő nyilván tudta, hogy kihez írta versét, a S II. kódexnek ez a címbeírása is alátá
masztani látszik azt a feltételezést, hogy a címet maga Janus írta. Valójában azonban épp ez a cím 
cáfolja meg a hipotézist: Sánkfalvi Antal ugyanis csak 1492-ben, húsz évvel Janus halála után lett 
nyitrai püspök.8 

Az S II. kódex tehát valamikor 1492 után készült, megrendelője és emendatora nem Janus volt.83 

Hogy a scriptor miről másolt, annak eldöntéséhez hozzásegíthet, ha azokat a címeket tanulmá
nyozzuk, amelyek az ő írásával találhatók a kéziratban. Figyelemre méltó, hogy 13 versnél9 a cím
ben megnevezi a költőt is, mégpedig igen változatos formában, pL: 
— Johannis Episcopi Q. de febre ipsum torquente 
— Reverendissimi domini Quinqueecclesiensis de Frederico Romanorum imperatore 
— Joannes ad regem Mathiam ut differat bella in tempóra veris 
— Jo. Epi. Q. de Apró 
— Johannis Episcopi Quinqueecclesiarum Panegyricus Praeceptori Guarino Veronensi 

További hét vers1 ° címében pedig eiusdem áll a név helyett, pL: Eiusdem ad Galeottum. 
Joggal feltételezhetjük, hogy ezeket a címeket a másoló így, ebben a formában találta az általa 

másolt kéziratban. Ebben az esetben azonban már a föntebb említett 13 versnél igen valószínűtlen, 
hogy a költő autográf kézirata feküdt volna előtte, annál a hét versnél pedig, ahol a címben eius
dem van, ez egyenesen lehetetlen. Inkább arra kell gondolnunk, hogy a másoló olyan gyűjteményes 
kötet(ek)bó'l dolgozott, amely(ek)ben különböző költők darabjai következtek egymás után, akár 
tematikus csoportosításban, akár a bemásolás véletlenjének sorrendjében, s ezért az egyes versek 
előtt föltüntették a 'költő nevét, ilL ha az előző vers is ugyanattól a költőtől volt, akkor eiusdem 
szóval jelezték ezt. 

5I. m. 207. és 374. 43. jegyzet. 
6 Janus Pannonius munkái latinul és magyarul. Bp. 1972. 504. 
7PETROVICH E., Janus Pannonius Pécsett in Janus Pannonius tanulmányok. Bp. 1975.132— 

136. 
8E felismerés prioritása Boda Miklósé: ,Janus Pannonius Itáliája" c. nyomtatásban még meg 

nem jelent pécsi előadásában (1984. okt. 22.) már említette. Eredményéről csak cikkem elkészülte 
után értesültem (korrektúra-jegyzet). - A Sánkfalvi pályájára vonatkozó adatokat összeállította 
FÜGEDI E., A XV. századi magyar püspökök. Történelmi Szemle VIII (1965) 490. és BÓNIS Gy., 
A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Bp. 1972. 233-234; 236-237. 

8aA költő azonosítását az emendatorral - más érvek alapján - elutasítja Csonka Ferenc is recen
ziójában: It 1984.634-635. 

9CSAPODI, i. m. 37-46. található felsorolásban az 1, 3, 7, 8, 18, 25, 29, 67,85,133, 134,140. 
sorszámú versek, valamint a Guarino-panegyricus. 

1 "Sorszámuk Csapodinál (1. az előző jegyzetet) 4,15,19, 41, 46, 84,131. 

303 



Szigorúan véve csak az említett 13. és 7. versről állíthatjuk, hogy valamilyen gyűjteményes kéz
iratról másolták őket. Mivel azonban ez a húsz nem egy tömbben, hanem szétszórva található az S 
II. kézirat versei között,1' valószínűnek kell mondanunk, hogy a többi vers is onnan származik, 
ahonnan az említett húsz. 

Az S II. kódexet tehát nem hozhatjuk közvetlen kapcsolatba sem Janus személyével, sem auto-
gráfjaival. Elmondhatjuk azonban róla, hogy a költő szövegeit őrző többi korai kézirattal nagyjából 
egykorú, a szöveghagyományozás szempontjából velük egyenértékű. 

Ez a megállapítás természetesen csak a scriptor által írott szövegre vonatkozik. Az emendator 
pótlásait és javításait az eredeti Janus-szöveg rekonstruálásánál nem kell figyelembe venni, hiszen -
mint láttuk - a javításnál nem támaszkodott az eredeti szövegre. Csupán végigolvasta a másolatot, s 
a szembeszökő hibákat igazította ki saját belátása szerint anélkül, hogy a másolt szöveggel összeha
sonlította volna. 

Az emendator eljárását szemléltetheti az I. 28. De amigdalo in Pannónia nata c. ismert epi
gramma szövegében végrehajtott két javítása. 

A másolatban a 3. sor utolsó szavaként armis állt. Ez ugyan egy lehetséges latin szóalak, ám az 
adott helyen értelmetlen. A hiba létrejöttét könnyű rekonstruálni: a legtöbb korabeli írásban nehéz
séget okoz a kiolvasásánál, ha m, n, u, i betűk következnek egymás után. A szöveg összefüggéséből 
világos, hogy itt egy „föld" jelentésű szónak kell állnia — bizonyára ennek alapján javította az 
emendator a szót aruis-ra. Ezzel el is találta a helyes megoldást, ez a szó található a párhuzamos 
szöveghagyományban is. 

A vers 6. sorát így írta le a scriptor: tristia et veris germina fundit hiems. Verselésben jártas 
szemnek (ill. fülnek) azonnal feltűnik, hogy a sor eleje hibás: a tristia és az et között hiatus van 
(ilyen esetbon ugyanis az előbb álló magánhangzó elisióval kiesik, tehát „tristiet"-et olvasunk, ám 
akkor az első versláb dactylus vagy spondaeus helyett trochaeus lesz, ami metrikai lehetetlenség). 
Az emendator éles szemmel észrevette a hibát és fürge kézzel már javította is: et helyett nec-et ír, s 
ezzel megszünteti a hiatust. így a metrum rendben lenne, ám a sor értelme, amely a scriptor által 
adott formában sem volt teljesen világos, ezzel még homályosabb lett, ti. a nec tagadószó sehogy-
sem illik ide. 

De ne is törjük a fejünket a nec értelmezésén, Janus versében ugyanis et állt, úgy, ahogyan azt a 
scriptor másolta. A hiba nem itt, hanem az előző szó végén csúszott be. A párhuzamos szövegha
gyományban a szóvégi a helyett or található (tehát: tristior). A scriptort ismét csak a szeme tévesz
tette meg: az előtte fekvő írásban közel kerülhetett egymáshoz a két betű, s ő a kettőt egynek 
olvasta, éppen a-nak, talán a sorban hátrább álló germina befolyására is. 

A vers 5. és 6. sora gondosan szerkesztett disztichon: 

- Audax per gelidos en floret amygdala menses, 
tristior et veris germina fundit hiems. 

Mindegyik sorban két-két jelzős főnév van, mégpedig úgy, hogy a jelzők a metszet előtt, a főne
vek pedig utána állnak. Elhelyezkedésük is gondosan kiszámított. Ha az összetartozó jelzőt és főne
vet azonos betűvel jelöljük, így szemléltethetjük a sorok felépítését: a,b,a,b - c,d,d,c. Ezt a harmo
nikus rendet teljesen felborítja az emendator »javítása", s az egyszerűen értelmezhető 6. sor is bo
nyolulttá, szinte érthetetlenné válik. 

Ha nem értünk is egyet emendatorunk javítási módszerével, voltaképpen hálával illik rá gondol
nunk, azért, hogy a költő életművének tekintélyes részét lemásoltatta és ezzel egy értékes szöveg
emléket hagyott ránk. De ki lehetett az emendator? Aligha vállalkozhatunk arra, hogy megnevez
zük, de talán kijelölhetjük azoknak a személyeknek a körét, akik között keresnünk kell. 

Értékeljük először azt, amit tőle, és csak tőle tudtunk meg: azt, hogy szerinte az I. 142. és 143. 
epigrammák Antoniusa nem más, mint Sánkfalvi Antal. 

E köznemesi származású, kánonjogi doktorátust is szerzett egy háznagy pályáját nagy vonalakban 
ismerjük.12 Első javadalma egy váradi kanonokság volt, melyet 1463-ban kapott. A hatvanas évek-

11 Az előző két jegyzetben közölt sorszámok mutatják a versek elhelyezkedését a kódexben. 
12L. a8. jegyzetet. Az ott idézett két munka ugyan néhány, szempontunkból lényegtelen rész

letben eltér egymástól. Fontos azonban Sánkfalvi pozsonyi préposti kinevezésének éve. Ez Fügéd i-
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ben a királyi kancellária nótáriusa. Mind a kanonokság, mind kancelláriai szolgálata az akkori váradi 
püspök és kancellár Vitéz János bizalmi emberének mutatja. Alighanem patrónusának, Vitéznek a 
bukásával magyarázhatjuk, hogy szépen induló pályafutása egy időre elakadt. Csak a hetvenes évek 
végén vagy a következő évtized elején sikerül egy további kanonokságot elnyernie. 1486-ban azután 
pozsonyi prépost lesz. Ez a királyi kegy visszanyerésének jele lehet, a püspökségig azonban csak 
Mátyás halála után jutott el. 

Hogy Vitéznek ez a művelt munkatársa és a püspök kedvenc unokaöccse kapcsolatban állhatott 
egymással, az eleve valószínű. Az említett epigrammaparban arról van szó, hogy Antonius értékes 
üvegpoharakat ajándékozott Janusnak, aki ezt a gesztust egy aranyozott tállal viszonozta. A versek 
hangjából őszinte barátság és némi baráti kötekedés is kiérezhető. Mindaz, amit Sánkfalviról tudunk, 
valóban alkalmas személlyé teszi őt arra, hogy az epigrammák címzettjével azonosítsuk. Azzal, hogy 
Sánkfalvi nevét bevette az epigramma címébe, emendatorunk bizonyságot tett róla, hogy jól tájéko
zott Janus magyarországi ismeretségi körében. 

Az I. 48 epigramma eddig Ad Rubertum címet viselte. Az S II. kódexben eredetileg cím nélkül 
állt, az emendator a köv. címet írta fölé: In Róbertom Dominum Prepositum Zagrabiensem. Bizo
nyára találhatnánk a zágrábi prépostok között a XV. sz. második felében egy Robertust, mégis azt 
hiszem, emendatorunk itt tévedett. A versből ugyanis kiderül, hogy ez a Róbert költő volt, s a 
hajdani gall bárdok utódának tekinthette magát.13 Egyébként a rövid költemény jól beillik Janus 
többi itáliai epigrammája közé, melyekben tanulótársait dicséri, vagy (mint itt is) csipkedi. Történe
tesen tudunk is valakiről, akinél minden összejön: Janus iskolatársa volt, költő, származását tekintve 
köze volt a „bárdokhoz", s még Róbertnak is hívták: ez az angol Robert Flemmyng.14 

Még ha itt melléfogott is emendatorunk, tévedése annyiban tanulságos, hogy az epigramma cím
zettjét ezúttal is (bár tévesen) egy Janusszal föltehetően kapcsolatban állt hazai egyházi méltóság
viselőben keresi. 

A hazai papi előkelőségek prosopographiájában való jártasságát másutt is megcsillogtatja. Az I. 
51 epigramma fölé a scriptor a köv. címet másolta: In laudem Waradiensis cum fűit factus Archi-
episcopus Strigoniensis. Ezt az emendator törölte s helyébe ezt írta: Ad Joannem episcopum Vara-
diensem. Translatum in sédem Metropolitanam strigoniensem. Avunculum suum. Az új cím tartalmi
lag azonos a régivel, de közli a püspök nevét, s utal arra ÍSJ hogy a címzett a költő nagybátyja volt. 
Figyelemre méltó még, hogy az általános factus fűit helyett a kánonjogilag szabatos translatum ter
minust használja. 

Azt tudja az emendator, hogy az I. 88. epigramma nem Vetési Lászlóhoz szól, mert törli a Ve
tésit említő címet, de - úgy látszik - nem tudja, kihez szól a vers, mert nem ad neki címet. A 
párhuzamos szöveghagyomány szerint a címzett nem akárki: Filelfo. 

Megfigyeléseink arra látszanak mutatni, hogy az S II. kódex megrendelője és emendatora egy 
magyarországi egyházi tisztségviselő volt, valószínűleg a Vitéz-Janus kör egy fiatalabb tagja, aki jól 
ismerte Janus hazai kapcsolatait, az itáliaiakról viszont nem tudott. 

Kapitánffy István 

nél föltehetően sajtóhiba következtében 1468 a helyes 1486 helyett; az utóbbi évszám szerepel 
Bónison kívül ORTVAY T., Pozsony város története III. köt. Pozsony 1894. 221. 1-on is. 

13 Az említett ismérvek alapján az I. 48. epigramma címzettje nem lehetett azonos a Galeotto 
római zarándoklását csúfoló I. 22. versben említett loquax Rubertusszal, akit egyébként HUSZTI, i. 
m. 346. 24. jegyzet meggyőzően azonosít Roberto da Lecce ferences prédikátorral. 

14 Oxfordi, kölni és padovai tanulmányok után mintegy 1447 végétől 1451 végéig volt Ferra-
rában Guarino tanítványa. Versei közül a Carmina diversi generis elveszett, s csak a hetvenes évek
ben írt Lucubratiunculae Tiburtinae maradtak fenn. Mintegy húsz évvel volt idősebb az őt kicsúfoló 
Janusnál, akinek koraérett magabiztosságát talán az táplálta, hogy az angol a divatos humanista is
meretekben a jelek szerint nehezen jutott előre: latin verseiben gyakori a prozódiai baki. Flemmyng-
ről: R. WEISS, Humanism in England During the Fifteenth Century. Oxford 19572. 97-105. 
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