
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

Janus Pannonius elveszett „Annales patriae"-ja 

Zsámboky János Janus Pannonius művei 1569-i bécsi kiadásának1 előszavában mint közismert 
dologról mondja, hogy Janus Magyarország történetét egy egész kötetet kitevő költeményben megírta: 
„Annales certe Patriae heroicis ipsum versibus uno in volumine colligasse multi norunt." Még hozzá 
azt is állítja, hogy ezt a művet ő maga látta, sőt olvasta Bécsben: „Utinam quidem Annales eius ali-
quando Viennae conspecti et lecti prodeant, carceresque perfringant!" Tehát nem akkor látta, amikor 
Janus összes műveit kiadta - hiszen akkor ezt is közölte volna —, hanem „egykor", „aliquando". 
Azóta valahol lappanganak ezek az évkönyvek, vagy el is pusztultak. Sőt Sambucus valamilyen különös 
szándékosságról beszél, mintha valaki vagy valakik irigységből nem akarnák, hogy Janus művei nap
világot lássanak és ezért rejtegetik azokat: ,,Multa scripsit Janus . . . Quorum quidem optimum quae-
que vei interciderunt, vei potius ab odio et invidio, ne lucem adspiciant, suoque tempore iugi fruantur, 
alicubi premuntur." 

Az irigységnek ezt a Janus műveit elnyomó szerepét már korábban Magyi Sebestyén is említi 
az 1513-i Janus-kiadás2 elején: „ab invidia supprimuntur." Hasonlóképpen Adrianus Wolphardus az 
1522-i bolognai elégiakiadásban: ,JNec sum animi dubius, plures a Ioanne Pannonio elegias scriptas 
esse, quae tarnen aut perierunt, aut invidiorum indignis loculis continentur."3 

Zsámbokynál azonban az Annalesszel kapcsolatban ennél a háttérbe szorításnál, elrejtésnél több 
van: talán szándékosan pusztították el, tűzbe vetették, vagy a Dunába dobták, esetleg éppen félreeső 
helyen emberi ürülékben rothadt el, ahogy egyesek gondolják: „Quodsi Vulcano vei Istro sunt tradita, 
vei, ut quidam non dissimularunt, excrementis humanis loco abdito, foraminibusque putruere." 
„Manes invidiorum luant poenas" kiált föl Zsámboky elkeseredésében. (Kissé szabadabb magyar 
fordításban: lelkük bűnhődjék érte a pokolban.) Egy Phaedrus-idezettel pedig isteni ítélőszék elé 
állítja ezeket az irigyeket: ip&óvos 'é%u> TÓV tfeíou dpóvojYoTaTai. 

Azt is megtudjuk Zsámbokytól, hogy Janus az „Annales"-t „hősi versekben" írta meg és a Marcello-
panegyrishez volt hasonló. Sambucus a Janus-kiadáson kívül egy versében is megemlékezik Janus-
nak erről a lappangó művéről: 

„Annales utinam laboriosi 
Prodeant, patriamque corruentem 
Virtutis moveant, speique avitae".4 

, ,Nagy fáradsággal írt Évkönyveid bár 
csak meglennének, hogy romló hazánkat 
virtusra intsék s ősi jó reményre!" 

(Geréb László fordítása)5 

'JANUS PANNONIUS, Quae unquam reperiri adhuc potuerunt omnia. Opera Iohannis Sam-
buci. Viennae 1569. (RMKIII. 585.) 

2RMKIII. 182. 
3 JANUS PANNONIUS, i. m. 
4IANUS PANNONIUS, Poémata.[Ed. Samuel TELEKI]. Traiecti ad Rhenum. 1784.1. 315. 
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Az „Annales Patriae" létéről azonban Zsámbokynál jóval korábbi megemlékezéseink is vannak. 
Az említett Adrianus Wolphardus a Marcello-panegyris 1522-i kiadásának Váradi Ferenc erdélyi 
püspökhöz írt ajánlásában6 azt mondja, hogy ha gonosz emberek nem fosztották volna meg Janust 
szerencséjétől, s nem halt volna meg olyan korán, a magyar név dicsőségére a legkitűnőbb versekben 
írt annalest írt volna. „Cui si malorum audacia furtunae beneficium non eripuisset, nec is magnitudine 
casus moerore affectus tarn praecipitem mortem oppetisset, Pannoniorum nomen, ceptis ab eo, elegan-
tissimo carmine annalibus immortalitatis consecuturus erat." Adrianus Wophardus tehát, ha nem is az 
„Annles" elkészültéről, de legalább elkezdéséről tud. 

Ugyanennek az említett kötetnek egy másik ajánlásában az erdélyi Tabi György (Georgius Thabia-
sius Transylvanus) az olvasóhoz írt versében Janus művei közt elsőként említi az ,Annales"-t: 

, .Annales patriae Janus cum condidit amatae, 
Flebilibusque ligát, carmina docta módis." 

Csak ezután következik a versben az epigrammák, a görögből való fordítások, a hadi eseményekről 
készített panegyrisek felsorolása Janus munkáiból. 

Még egy rövid említés található arra vonatkozólag, hogy Janus írt valamit a magyar történelemről. 
Az elégiák említett bolognai 1522-i kiadásában található egyik ajánlóversben Meggyesi Fabri Ferenc 
(Franciscus Fabri Megiensis Tranylvanus) mondja, hogy Janus „patriae res orsus avitas", tehát elkezdte 
a hazai régi dolgokat. (Nála is elkezdésről van csak szó, nem elkészítésről.) 

Ezek szerint nincs abban semmi lehetetlenség, hogy egykor még előkerül Janus Pannonius teljes, 
vagy csak megkezdett .Annales Patriae"-ja. De vajon nem csak olyan hagyományos tévedésről van-e 
szó ebben az esetben is, mint amilyen Janus állítólagos magyar nyelvtana? Hiszen ha végigolvassuk 
Janus összes műveit, föltűnik ugyan a tárgyválasztás hallatlan gazdagsága: mitológia éppenúgy, mint 
klasszikus auktorok, Mátyás hadi tetteinek dicsőítése, asztrológia és asztronómia ugyanúgy, mint 
elmélyült természetfigyelés, az emberi lélek finomságainak elemzése, filozófiai kérdések nem kevésbé 
mint a legdurvább erotikum. De mintha a magyar történelem - egy-két majd említendő kivételtől 
eltekintve - kimaradt volna Janus témái közül. 

A következőkben erre a kérdésre szeretnénk választ adni, de ezen túlmenően - talán kissé merész
nek látszik a kísérlet - megpróbáljuk az elveszett „Annales" tartalmának, szerkezeti beosztásának 
halvány körvonalait is fölvázolni, megkeresni forrásait és megállapítani keletkezésének idejét. 

Mindehhez a vizsgálathoz Janus egy verse és egy beszéde ad fogódzópontokat. Mind a két hely 
egy-egy miniatűr magyar történelmi összefoglalás és annak a bizonysága, hogy Janus — legalábbis 
életének egy bizonyos szakaszában - mégiscsak komolyan foglalkozott a magyar múlt megismeré
sével, ami eléggé meglepő. Ma az általános műveltséghez hozzá tartozik a magyar történelemnek 
nagy vonalakban való ismerete. De ez egyáltalán nem volt így akkor, amikor még századokig nem 
tartozott az iskolai oktatás anyagához a történelem. Még hozzá Janus egész tanulmányi idejét kül
földön, Itáliában töltötte, ott, ahol még véletlenül sem találkozhatott a magyar múltat bemutató 
szövegekkel, magyar krónikákkal. Későbbi, magyarországi életét tekintve se felejtsük el, hogy az ő 
életében még nem volt meg a nyomtatásban megjelent Budai Krónika és Thúróczy, nem írta meg 
munkáját sem Ransanus, sem Bonfini. De a világtörténetből se készült még el Hartmann Schedel világ
krónikája és Werner Rolewinck Fasciculus temporuma, amelyeket a XV. század végi könyvnyomtatás 
az európai művelt emberek közkincsévé tett. 

* 

5 Janus Pannonius. Magyarországi humanisták. A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek 
KLANICZAY Tibor munkája. Bp. 1982. 358. (Magyar remekírók.) (Csak mellékesen jegyzem meg, 
hogy Zsámbokynak ezt a három sorát majdnem szó szerint átvette Kórodi Bedő Dániel (Daniel Bedo 
Korodius Pannonius) Pareus „Deliciae poétarum Hungaricorum." Frankofurti 1619-i kiadásának beve
zetőjében írt versébe. Csak az ,»Annales" helyett „libri"-t, a „corruentem" helyett „prominentem"-et 
írt.) 

«RMKIII. 250. 

473 



Az a két Janus-részlet, amely a magyar történelem egy-egy rövid összefoglalása, a Frigyes csá
szárhoz intézett szemrehányó vers: „De corona regni ad Fridericum caesarem" és az 1465-i római 
követség alkalmával a pápa előtti nyilvános fogadáson mondott beszéd egy szakasza. Mindkettő 
Janus alapos magyar történelmi tájékozottságát bizonyítja és föltételezhető, hogy ezeket az ismere
teket az „Annales" megírásához szerezte. 

A Frigyes császárnak szóló vers felsorolja, hogy a történelem folyamán milyen szerencsétlenségek 
forrása volt a magyar-német kapcsolat, illetve hogy a magyar korona milyen szerencsétlenségek oko
zójává lett, ha németek kerültek vele kapcsolatba. 

A vers teljes szövege a következő: 

„Quid retines nostram, Caesar Friderice coronam? 
Fausta unquam genti non fűit illa tuae. 

Testis érit primae fraudatus flore juventae 
Henricus, Stephano quem pia Gesla dedit. 

Testis bis pulsi letum terribile Petri, 
Ac Salamonicae crebra ruina fugae. 

Testis quin etiam spoliati casus Othonis. 
Nec non Alberti mors properata tui. 

Testis est et illa tua puer enutritus in aula, 
Qui nuper thalamos occidit ante novos. 

Horum tu, si quid sapies, exempla habetis; 
Felix, alterius qui cavet ipse malo. 

Nec tanti facies tam vani nominis umbram, 
Fatorum ut similis experiare vices."7 

Prózai magyar fordításban: (mivel itt minden szó értelme és alakja is fontos, nem lehet tekintettel 
lenni a költői fordítás elkerülhetetlenül pontatlanná tevő követelményeire). 

„Miért tartod vissza, Frigyes császár, a mi koronánkat? Sohasem volt az szerencsés a te nemze
ted számára. Tanúja ennek a kora ifjúságának virágjától megfosztott Henrik (=Imre), akit a kegyes 
Gizella adott Istvánnak. Tanúja ennek a kétszer elűzött Péter siralmas halála és a salamoni futás ismé
telt bukása. Sőt tanúja a kifosztott Ottó esete is, valamint a te Alberted korai halála. Tanúja az a te 
udvarodban felnevelkedett fiú is, aki a minap az új házasság előtt elpusztult. Hacsak van valami eszed, 
ezeket példának veszed; boldog, aki megőrzi magát másnak a bajától és nem leszel képmása annyi 
sikertelen névnek, hogy hasonlóképpen kitapasztald sorsukat." 

Mik lehettek Janus forrásai ezekhez a sorokhoz? Elsősorban az a szöveg, amelyet XIV. századi 
krónikaszerkesztésnek nevezünk. Ismeretes, hogy ennek a krónikaszerkesztésnek két típusa van: 
a Budai Krónika családja és a Képes Krónika családja. Az elsőhöz tartozik természetesen maga a 
később nyomtatásban megjelent Budai Krónika, a másodikhoz a Képes Krónika. Minthogy Janusnak 
ezzel a versével kapcsolatban még nem tudjuk eldönteni, a két típus közül melyik volt Janus forrása, 
itt csak „Krónika"-ként hivatkozunk rá. 

A Krónika használatára lehet következtetni mindjárt a Szent Imre halálára vonatkozó sorból: 

Janus 

„primae fraudatus flore juventae" 

De a Szent Imre halálával kapcsolatos részből arra kell következtetnünk, hogy Janus forrása nem 
lehetett csak a Krónika, hanem más szöveget is fölhasznált. Mindenekelőtt föltűnik, hogy Janus 
„Henricus"-t ír, míg a Krónikában már „Emericus" van. Viszont mint Henricus szerepel Szent István 
nagyobb legendájában és a Hartwik-legendában. (A kisebb legenda nem említi Imre nevét). Ugyan-

7IANUS, Poémata. 463. (Epigr. I. XVII.) 
*Scriptores rerum Hungaricarum. Ed. Emericus SZENTPÉTERY. I. Budapestini 1937. 318. 
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„in primaevo adolescentiae . . .flore"* 
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csak a két említett legenda valamelyikének használatára utal Gizella „pia" jelzője". A Krónika ugyanis 
Gizellát kegyetlen intrikusnak festi le. Ellenben a legendák, bár csak testvérével, II. Szent Henrik 
császárral kapcsolatban mondják, hogy „ob mansuetudinem morum pius est appellatus", de Gizellát 
is úgy festik le, mint aki kegyes, vallásos életet élt, felszerelésekkel támogatta a templomokat.9 

(A kisebb legenda nem is említi sem Gizella, sem Henrik nevét, ennek a használata tehát nem jöhet 
szóba.) 

A Krónika használatát bizonyítja, hogy Péter király is Janus versében a szerencsétlen sorsú német 
származású magyar királyok közt szerepel, noha ó' velencei volt, de a Krónika mégis Gizella testvére
ként, tehát a német uralkodóház tagjaként említi.10 Ugyanígy a Krónika használatát bizonyítják a 
a Salamonról (felesége volt német) és az Ottóról írottak. Albert korai halála már Janus gyermekkorá
ban történt, arról tehát már lehettek szóbeli értesülései. Még inkább saját életének jól ismert eseménye 
volt V. Lászlónak házassága előtti hirtelen és gyanús körülmények közt történt halála. 

A Frigyes császárhoz írt vers alapján tehát megállapíthattuk, hogy Janus használta a Krónikát 
- hogy a két variáns közül melyiket, azt itt még nem tudtuk eldönteni, mert e felhozott esetekben 
egyformák - és Szent Istvánnak vagy a nagyobb legendáját, vagy a Hartwik-félét. Hogy az utóbbi 
kettő közül melyiket, a felelettel egyelőre itt is adósnak kellett maradnunk, mert a két szöveg az emlí
tett kérdésekben megegyezik. 

A Frigyes császárhoz írt rövid, alkalmi, tételszerű összefoglalásnál - amely a magyar-német 
kapcsolatokat állította össze - , sokkal hosszabb és érdekesebb az 1465-i beszéd egy részlete. 

,,Nam si veterum monumenta annalium evolvere otium Tibi esset, Pater Beatissime, invenires 
profecto nullos unquam principes, nullos populos (pace aliorum dixerim) Apostolicae Sedi tam obse-
quentes, tarn deditos extitisse, quam Ungaros et reges Ungarorum. Gentili adhuc errore Hunnorum 
natio tenebatur, cum potentissimus ille Attila Venetam provinciám ingressus ac omnia Padum usque 
amnem ferro et igni populatus, obvium sibi Leoném papám in tanta veneratione habuit, ut eius 
monitis et interventis omisso ad Urbem itinere confestim Itália excesserit. Deinde Stephanus, qui 
primus nostros ad fidem catholicam convertit, circiter millesimum Dominicae incarnationis annum, 
cum imperatoris Henrid gener sorosiusque esset, maluit tarnen coronam regiam a Romano petére 
antistite, ac per hoc regnum istud Sedi Apostolicae devincire. Quem imitatus paulo post Divus Ladis-
laus, cum illius temporis pontifex pro recuperanda Terra Sancta crucem laté praedicasset, ipse pro 
Gothfrido Hierosolymam Christianum exercitum duxisset, sed eius post propositum implevit Andreas, 
qui superatis Saracenis et adorato Christi sepulchro non alia hostium praeda, quam sanctorum reli-
quiis onustus in pátriám revertit. Deficiente postmodum regio semine ab Apostolica Sede principem 
sibi Ungaria postulavit et accepit clarissimum Siciliae regem Carolum, cuius filius et successor Ludo-
vicus Regnum Neapolitanum, iure sanguinis ad se devolutum et nihilominus armis post Beato Petro 
Apostolo resignavit. Sigismundus porro caesar quanta in Corstatiensi ac deinde Basileensi concilio 
pro Martino et Eugenio pontificibus et alias pro sacro sancta eccelesia egerit, supersunt, qui expe-
rientiae testimonium perhibere possunt. Ne singula percurrendo sim longior, semper gens nostra et 
principes nostri huius Sacratissimae Sedis auctoritatem longe plurimi fecerunt et ad eius nutum inter 
cetera pacem pariter ac bellum temperarent. Novissime illustris gubernátor noster Iohannes, cuius 
supra mentionem fecimus, cohortantibus et assistentibus legatis apostolicis quam saepe cum Turco 
dimicavit ac tandem magno proelio victor inter ipsa trophaea sua triumphantem spiritum reddidit 
Creatori, Parentis igitur sui et praedecessorum suorum regum sequens vestigis Serenissimus Rex noster 
Sanctitati Verstrae non eam tantum praestat oboedientiam, quae in cultu et exhibenda reverentia, 
sed etiam quae in parendo voluntati tuae et excipiendis mandatis tuis constitit."1' 

Magyar fordítása: 
„Mert ha lenne időd, Szentséges Atya, olvasni a régi évkönyvek emlékeit, valóban sohase találnál 

egy olyan fejedelemet, sem egy olyan népet (mások sérelme nélkül mondhatom), amelyek annyira 
engedelmesek, annyira ragaszkodók lettek volna az Apostoli Székhez, mint a magyarok és a magyarok 

9Ua. II. 1938.384-385. 
10Ua. 1.322. 
xx Epistolae Matthiae CorviniregisHungáriáé. II. Cassoviae 1743. 129-136. 
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királyai. Még a pogány tévedés tartotta fogságában a hunok nemzetét, amikor az a leghatalmasabb 
Attila a velencei tartományba behatolva és egészen a Pó folyóig mindent vassal és tűzzel elpusztítva 
a vele szembejövő Leó pápát akkora tiszteletben tartotta, hogy az ő intelmére és közbenjárására, 
elmellőzve az utat a Városba (= Róma), azonnal kiment Itáliából. Azután István, aki elsőként térí
tette a mieinket a katolikus hitre, körülbelül az Úr megtestesülésének ezredik évében, bár Henrik 
császárnak nőtestvére útján sógora volt, mégis inkább a római püspöktől akart királyi koronát kérni 
és ezáltal az országot az Apostoli Székhez kötni. Akit utánozva kevéssel utóbb Szent László, mikor 
annak az időnek pápája a Szentföld visszaszerzésére széleskörben keresztet hirdetett, Gottfried helyett 
maga vezette volna a keresztény sereget Jeruzsálembe, az ő tervét azonban később András teljesí
tette, aki legyőzvén a szaracénokat és imádkozva Krisztus sírjánál a hazába nem az ellenségnek más 
zsákmányával tért vissza, mint szentek ereklyéivel megrakodva. Nemsokára kihalván a királyi mag, 
Magyarország az Apostoli Széktől kért a maga számára uralkodót és megkapta Szicília nagyhírű 
királyát, Károlyt, akinek fia és utóda, Lajos a nápolyi királyságot, amely vér szerint rá háramlóit, 
valamint fegyveres úton is, azután Szent Péter apostolnak (= a Szentszéknek) visszaadta. Továbbá 
hogy Zsigmond császár mennyit tett a konstanzi és azután a bázeli zsinaton Márton és Eugén pápáért 
és így a szent egyházért, még élnek olyanok, akik a tapasztalatokról tanúságot tehetnek. Nehogy 
minden egyes dolognak a felsorolása által hosszabb legyek, a mi nemzetünk és uralkodóink mindig 
messzemenően teljesítették ennek a Szentszéknek határozatait és annak intelmére egyformán teljesí
tettek békét és háborút. Legutóbb a mi kiváló kormányzónk, János, akiről fentebb említést tettünk, 
az apostoli követek buzdítására és segítségével gyakran harcolt a törökkel és végül nagy győzelemmel 
mint győztes, maguk közt a győzelmi jelvények közt adta vissza lelkét a Teremtőnek. Tehát atyjának 
és az előző királyoknak nyomdokait követve a mi fölséges királyunk Szentséged iránt nemcsak azt az 
engedelmességet tanúsítja, ami tiszteletből és hódolatból áll, hanem a te akaratodhoz való alkalmaz
kodásból és hódolatból áll, hanem a te akaratodhoz való alkalmazkodásból és megbizatásaid teljesí
téséből is." 

Vegyük most sorra pontonként ezt a történelmi összefoglalást, amely Magyarország és a Szent
szék egymáshoz való viszonyának múltját veszi számba. Kezdődik Attila itáliai hadjáratával. Világos, 
hogy Janus itt a Krónikából merít, amely Kézai nyomán természetesnek fogadta el a kettős honfog
lalást, a hun-magyar azonosságot. Igaz ugyan, hogy a Krónika nem mond velencei tartományt és nem 
említi a Pó folyót, mint Janus, hanem egy csomó várost sorol fel, amelyet egészen le Ravennáig elfog
lalt Attila, de itt nyilvánvalóan Janus itáliai helyismerete játszott szerepet, hogy világosan, földrajzilag 
egységes területként jelezte az Attila által elpusztított vidéket. De Attila visszafordulásának okaként 
a Krónikával egyezően a pápaság iránti tiszteletet jelöli meg: 

Janus Krónika 
„Leoném papám in tanta veneratione habuit" ,,ob reverentiam sedis apostolicae"1 2 

Igaz ugyan, hogy a Krónika egy másik okot is fűz a tisztelethez, azt, hogy Attila fenyegető látomást is 
vett észre a feje fölött, de ezt Janus jobbnak látta elhallgatni, mert így a tisztelet jobban kihangsúlyo
zódik. Ez a rész egyébként annak is bizonyítéka, hogy Janus a Krónikát és nem Kézait használta, mert 
Kézai a tiszteletről egyáltalán nem tud, csak a látomás okozta megfélemledésről.13 

A következő szakasz Janus szövegében Szent Istvánról szól, aki elsőként térítette a magyarokat a 
katolikus hitre és 1000 táján, bár a császár sógora volt, mégis a pápától kért koronát és Magyarorszá
got a Szentszékhez kötötte. Itt már a Krónika nem lehet forrás, de nem forrás sem a nagyobb, sem a 
kisebb legenda, hanem csak Hartwik. A kisebb legenda nem is szól a koronázásról, a Krónika csak 
annyit ír, hogy „regiae celsitudinis coronam divinitus est acceptus",1 4 a nagyobb legenda pedig még 

12Scriptoresl. 274. 
13 „perterritus" ua. I. 159. 
,4Ua. 1.314. 
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egyszerűbben: „diademate regalis dignitatis feliciter coronatur".15 A Hartwikkal való egyezés azonban 
olyan világos, hogy most már eldönthetjük a kérdést: a három Szent István legenda közül ez volt Janus 
forrása: 

Janus Hartwik 
„maluit tamen coronam regiam a Romano petére „Astricum misit . . . ut a successore Petri princi-
antistite ac per hoc regnum istud Sedi Aposto- pis apostolorum postularet. .. 
licae devincire" regio etiam dignaretur ipsum diademate robo-

rare"16 

Még egy bizonyítéka van a nagyobb legendával szembén Hartwik használatának, az hogy a nagyobb 
legenda szerint Szent István atyját annak halála után az 5. évben követte a trónon (997 + 4 = 1001), 
Hartwik szerint a 4. évben (997 + 3 = 1000, úgy ahogy Janusnál). Az viszont teljesen Janus egyéni 
hozzatoldasa, amikor kiemeli, hogy István, bár a császár veje volt, mégsem tőle kért koronát, hanem a 
pápától. Ennek a lépésnek tudatos, politikai, a német-római birodalomtól való függetlenséget célzó 
hangsúlyozása később általánossá válik a magyar történetírásban. 

A Szent Lászlóról mondottak alapján viszont azt a kérdést tudjuk tisztázni, hogy Janus melyik kró
nikát használta. Kézait semmi esetre sem, mert az alig mond valamit Lászlóról. De a Budai Krónika 
családját sem, mert az csak arról tud, hogy Szent Lászlót a németek császárává akarták választani,1 7 

ellenben a Képes Krónika családja a császárság tervén kívül azt mondja, hogy Lászlót a keresztes had
járat vezetésével is meg akarták bízni. (Ezt mondja a László-legenda is, amely a Krónikából merít.)18 

Janus krónikás forrása tehát a Képes Krónika családjának valamelyik kézirata lehetett, majdnem bizo
nyosan maga a Képes Krónika, amit a Corvina-könyvtárban használhatott.19 

A Szent Lászlóról szóló résznek van azonban egy olyan vonatkozása is, amelyből arra kell követ
keztetnünk, hogy Janus a Képes Krónikán kívül más, külföldi forrást is fölhasznált. A Képes Krónika 
ugyanis nem beszél arról, hogy a kereszteshadjáratot a pápa hirdette és arról sem tud, hogy a hadjárat 
vezére Bouillon Gottfried volt. Janus viszont tud ezekről a dolgokról. 

Janus Képes Krónika 
„pontifex pro recuperanda Terra Sancta crucem „nuncii de Francia et de Ispania, de Anglia et Bri-
late praedicasset, ipse pro Gottfrido Hierosoly- tannia ad eum venerunt . . . et . . . regem rogave-
mam Christianum exercitum duxisset" runt, ut eis rector et gubernátor in exercitu Iesu 

Christi existeret"20 

Melyik lehetett az a külföldi forrás, amelyből Janus a többletet, főleg Gottfried nevét vehette? 
Említettük már, hogy a XV. század közismert világkrónikái későbbi voltuk miatt nem lehettek. Sche-
delnél ez világos. Rolewinck ugyan Janus kortársa, elvben lehetett volna, hogy krónikáját már a nyom
tatott kiadás előtt kéziratos páldányból használta, de ez a Világkrónika 1474-ig terjed, tehát szerzője 
már Janus halála után fejezte be. A legvalószínűbb tehát, hogy a használt mű Antonius Florentinus 
„Chronica"-ja. Ez a hatalmas világtörténeti összefoglalás Janus életében már megvolt és föltételezések 
szerint megvolt a Corvinában, amennyiben Thuróczy is fölhasználta. Janus szövegének vele való egye
zése föltűnő, bár ez csak egy pár szó: 

l sUa.II. 384. 
16Ua. II. 412-413. 
17Ua. 1.416. 
18GERICS József, Krónikáink és a Szent László-legenda szövegkapcsolatai, in Középkori kútfőink 

kritikus kérdései. Szerk. HORVÁTH János és SZÉKELY György. Bp. 1974. 113-136. (Memoria 
saeculorum Hungáriáé 1.) 

19CSAPODI Csaba, The Corvinian Library. History and Stack. Bp. 1973. 406-407. („Studia 
humanitatis" 1.) 

20Scriptores 1.417. 
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Janus Antoninus Florentinus 
„pontifex pro tecuperanda Terra Sancta crucem „praedicari fecit crucem pro recuperatione Terrae 
late praedicasset" Sanctae" 

„pro Gothfrido .. . exercitum duxisset". Jeruzsálemet a keresztesek „Gotifredo duce exer-
citus foglalták el.2 ' 

A továbbiakban megint a Képes Krónikából való az a közlés, hogy II. Endre a kereszteshadjáratról 
más zsákmány helyett szentek ereklyéivel megrakodva tért haza. 

Janus Képes Krónika 

„non aliis hostium praeda, quam sanctorum „diversorum sanctorum per ipsum reliquiae com-
reliquiis onustus in pátriám revertit parantur . . . Reversusque in Hungáriám cum pre-

tiosis thesauris sanctorum"22 

Nem tudjuk ilyen világosan megállapítani annak az állitásnak az eredetét, amit Janus az Árpád-ház 
kihalásáról és az Anjouk trónra jutásáról mond. A Krónika szerint ugyanis „az ország egyes nemesei" 
.András király jogsérelmével kértek királyt VIII. Bonifác pápától". Janus ellenben úgy tünteti fel, 
hogy az egész ország kérte a királyt a pápától, miután a királyi háznak magva szakadt. Persze lehet, 
hogy Janus itt a pápai álláspontnak megfelelően módosította önkényesen a szöveget. De Károly szicí
liai király volta semmiképpen nem származhatott a Krónikából. 

Janus Képes Krónika 
„Deficiente postmodum regio semine ab Aposto- „quidam nobiles regni . . . in praeiudicio regis 
lica Sede principem sibi Ungaria postulavit et Andreáé a papa Bonifacio VJ.II. regem petie-
accepit clarissimum Siciliae regem, Carolum." runt"2 3 

Megint egy újabb forrás felhasználására bukkanunk Janusnál a Nagy Lajosról mondottaknál. Itt 
már a Képes Krónika nem lehetett forrás, mert az erre a korra már nem terjeszkedik ki. A forrás tehát 
a legnagyobb valószínűség szerint Küküllei János munkája lehetett az, melyet a nyomtatott Budai 
Krónika és Thuróczy tartottak fönn. A szöveghez Janus bizonyosan a királyi udvarban, illetve könyv
tárban jutott hozzá.24 Janus Nagy Lajossal kapcsolatban megint csak azt emeli ki, mennyire előzékeny 
volt a pápai kívánság iránt, amikor lemondott a nápolyi királyságról, amely pedig mindenképpen meg
illette: 

Küküllei 
„Ludovicus regnum Neapolitanum iure sanguinis „ad cuius (a pápa) instantiam tanquam devotus 
ad se devolutum et nihilominus armis post Beato et oboediens filius ipsum regnum, necnon castra, 
Petro apostolo resignavit." civitates, munitiones et terras, quas tenebat . . . 

ad manus papae assignavit"2 s 

Zsigmond koráról már nem kellett írott forrásokat használnia Janusnak, mert amint mondja 
„még élnek, akik tanúságot tudnak tenni tapasztalataikról". Janus tehát szóbeli értesüléseket szer-

2 'Az első, 1484-i nürnbergi nyomtatott kiadást használtam (GW 2072.) II. fol. CLXXXVII, 
CCX és „Summarium". - A mű föltételezhetően megvolt a Corvinában. MÁLYUSZ Elemér, Thu-
róczy János krónikája és a Corvina. Filológiai Közlöny 1966. 282-302. 

22Scriptores I. 465-466. 
23Uo. 1.477. 
24 MÁLYUSZ,/. m. 
2 s Thuróczy brünni kiadását használtam. 

Janus 
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zett. Ugyanígy nem volt szükséges külön forrás Hunyadi János és Mátyás tetteivel kapcsolatban, hi
szen ezeknek maga is kortársa, illetve szemtanúja volt. 

Mindebből megállapítható, hogy Janus - akit egyébként a történelem nem érdekelt különöseb
ben - , az „Annales patriae" elkészítéséhez komoly forrástanulmányokat, anyaggyűjtést végzett, s 
ezért tudott Frigyes császárral történelmi érvekkel polemizálni és a pápa előtt bemutatni Magyar
ország és a Szentszék kapcsolatait. Tanulmányaihoz a könyveket föltehetően a már akkor gyarapodni 
kezdő királyi könyvtárban találta meg, mert ezt az anyaggyűjtést még római útja előtt kellett végeznie. 
Janus saját nagy könyvbeszerzései pedig éppen ezen az 1465-i úton történtek csak, addig nagyobb 
könyvtára nem igen lehetett. 

Persze ezt az „anyaggyűjtést" nem úgy kell elképzelnünk, mint valami modern cédulázást. Ismere
tes, milyen rendkívüli emlékezőtehetsége volt Janusnak. ö csak olvasott és amit olvasott, szinte szó 
szerint megmaradt memóriájában. Az „Annales patriae" pedig nem puszta alkalmi költemény volt, 
hanem a Mátyás koráig terjedő magyar történelemnek első, a nyomtatott Budai Krónikát megelőző 
összefoglalása lehetett. 

A források bemutatása után talán megkísérelhetjük megrajzolni a mű szerkezetének halvány kör
vonalait is. Az első fejezetben a Hun-krónika eseményeiről, Attila tetteiről lehetett szó. A második a 
magyarság keresztény hitre térítése Szent István által, koronakérdés, védekezés a német befolyás ellen. 
A harmadik természetesen Szent László, akinek kultuszát már Váradról jól ismerte. (Ez világos a Búcsú 
Váradtól verséből, bár az csak Szent László kultuszának ismeretét bizonyítja, történetéről semmit sem 
szól.) Külön fejezet lehetett Endre keresztes hadjárata. A tatárjárásnak nincs nyoma a ránk maradt 
töredékekben, de ez érthető, mert a pápaságnak nem volt szerepe, az „Annales"-ből viszont aligha 
maradhatott el. Külön-külön fejezete volt bizonyára az Anjouknak, Zsigmondnak, Hunyadi János tet
teinek (beleértve Albert és V. László szerencsétlen sorsát.) A befejezés nem lehetett más, mint Mátyás 
tetteinek ismertetése, dicsőítése. 

Még egy utolsó kérdést szeretnék tisztázni: mikor foglalkozott Janus az .Annales" megírásával? 
Huszti, különösebb indokolás és időpont meghatározása nélkül, úgy látszik, a 60-as évek második 
felére gondolt, bár fogalmazása nem egészen világos.2 6 

A magunk részéről az 1462-1465-ös évekre gondolunk. Az első indíték megírására talán éppen a 
Frigyes császárral a koronáért folytatott alkudozások lehetett. Mindenesetre már alapos történelmi 
ismeretekkel kellett rendelkeznie Janusnak akkor, amikor 1452/53 táján megírta Frigyeshez írt versét. 
Hogy a kérdés 1465 körül mennyire foglalkoztatta, mutatja a pápa előtt mondott beszédében az egé
szen szokatlan, alaposan átgondolt történelmi betét, az amiben az „Annales patriae" vázlatát szeret
nénk látni. 

Lehet, hogy egész fejtegetésünk túlságosan ingatag alapokra épült. De azt gondoljuk, mindenesetre 
bizonyítják, hogy az „Annales patriae" nem puszta későbbi, alaptalan hagyomány, hanem Janusnak 
valóban volt egy ilyen elkészült, vagy félbenmaradt műve. Ha valóban szándékosan és méltánytalan 
módon megsemmisítették Bécsben - mint amire Zsámboky céloz-, annak oka föltételezhető német
es császárellenes tendenciája lehetett. 

Mégis szeretnénk sorainkat azzal a reménnyel zárni, amit Sambucus így fejez ki: „Utinam quidem 
Annales eius aliquando Vienna conspecti et lecti prodeant, carceresque perfringant" „Vajha az egykor 
Bécsben látott és olvasott évkönyvek előkerülnének és börtönük zárját széttörnék." 

Csapodi Csaba 

Juan Luis Vives és Pázmány Péter a nőnevelésről 

1492 - annus mirabilis: Kolumbusz felfedezi Amerikát; a katolikus Királyok visszahódítják Gra
nadát, az utolsó spanyol várost, mely a mórok kezén volt; a zsidók és a mórok ellen ekkor hozzák azt a 
törvényt, mely Spanyolország gazdasági öngyilkosságát jelenti; Roderigo Borját (Borgia) VI. Sándor 
néven pápává választják; megjelenik Antonio Nebrija és egyben Európa első nyelvtana az „Arte de la 

26HUSZTI József, Janus Pannonius. Pécs 1931. 255. 
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