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GARÁZDA PÉTER

I
A Garázda-nemzetség
Mindaz a gyér számban rendelkezésre álló forrás, amely közvetve, vagy közvetlenül
figyelemmel van e nemzetség eredetére, néhány nem teljesen egybevágó adatból iparkodik
valószínű eredményre jutni. A 1Garázdák fó'birtoka állítólag a bulgáriai Mecsenicse volt és
innen származik eísó' nevük is. Ez a feltevés, habár hihető, jelenlegi ismereteink alapján
nem bizonyítható meggyőzően, így a bulgáriai eredeztetést sem elfogadni, sem maradéktalanul
elvetni nem lehet. Más vélemény szerint e nemzetség ó'si fészkét Boszniában, pontosabban a
Drina partján ma is fennálló Gorazda környékén kell keresni.2 Bármint is áll ez a kérdés,
boszniai tartózkodásuk történeti tény, s ezzel magyarázható,
hogy rájuk vonatkozó forrásaink
egybehangzóan kiemelik délszláv származásukat.3 Egyes feljegyzések szerint
a Garázda-ház
fejedelmi nemzetségnek számított, s tagjai közül kerültek ki despoták is,4 ami szintén lehet
séges, de nincs kelló'en bizonyítva.
A Garázdák Magyarországgal való egyre szorosabb kapcsolatai a századforduló idején
Zsigmond politikájának tulajdoníthatók. Zsigmond ugyanis a déli végek biztosítása érdeké
ben — különösen boszniai szempontból — nemigen
számíthatott biztosabb támogatókra a
Garázdáknál és a velük rokon Szilágyiaknál.5
E két család elsó'sorban Zsigmond melletti szolgálataival hívta fel magára a figyelmet.
Mecsenicsei Garázda István fiai, Miklós és 6Dénes a hagyomány szerint legendás hősiességgel
harcoltak a Bosznia felől betört törökökkel. Szilágyi Lászlóval együtt négy évig védelmezték
az ostromlott Zrebernik várát Hrvoja spalatoi herceg és a vele szövetséges török ellen. Ezért
a tettükért 1407-ben Zsigmondtól
adományul kapták Doboka megyében Balázsfalvát, Fejér
megyében pedig Szent Imrét.7 A következő esztendőben, 1408-ban a boszniai harcok során
ugyanők elfoglalták Braneck várát is, és ez idő tájt kapták újabb juttatásként Temes megyében8
Horögszeg, Kis- és Nagy Posáros, Beszermény, Tószeg, Mosótó és Begenye helységeket.
1409-ben Zsigmond hű szolgálataikért címeradományozó oklevéllel jutalmazta Őket, közös
családi címerül adva nekik a kék mezőben vörös9 lángokból kiemelkedő, gyökeres fenyőfát
tartó, arannyal fegyverzett fekete kőszáli zergét.
1414-ben a törökök betörtek és feldúlták egész Boszniát. A Garázdák ekkor véglegesen
Magyarországra települtek át. Bihar, Békés, Arad és Zaránd megyében jelentős birtokokat
szereztek és ezzel együtt kezdetét vette a nemzetség erős osztódása, rokoni kapcsolatokba
kerülése egy-egy új, Zsigmond alatt kiemelkedő, hozzájuk hasonló köznemesi családdal és
általában belegyökeredzése a magyar közéletbe. A széleskörű Garázda-rokonság közül a leg
nevesebbek a keresztúri, széki, teleki és zágorhidi Garázdák.
Az elmúlt korszak családtörténeti kutatása tendenciózus egyoldalúsággal a teleki
Garázdákra vonatkozó adatok feldolgozására törekedett, holott a mecsenicsei-keresztúri
ág is nyomatékos figyelmet érdemel jelentős történelmi szerepe miatt. Birtokuk zöme Kőrös
megyében feküdt, de nem összefüggő területen. Daruvártól nyugat, délnyugat felé a Toplica
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és Csavlovica völgyében terült el hozzátartozó uradalmával és kastélyával Kristallovc mező
város, valamint Berivoj Szent Iván, amelyek tartozékai között szerepel egy Mecsenice nevű
helység is. Tőle nem messze észak, északkelet irányban feküdt Keresztúr,
amely ezenkívül
Garázda-Keresztúr, Garazdinc-Keresztúr és Garazdinc néven is ismeretes.10 Ezek a helységek
képezték a keresztúri Garázdák fő fészkét. A Kőrös megyén kívüli, szomszédos, leginkább
közeli dunántúli vármegyék adatai azonban azt is bizonyítják, hogy a keresztúri Garázdák
lassan ott is feltűntek horogszegi előnévvel adományként, vagy zálogba kapott birtokaikon.
Az oklevelek gyér volta lehetetlenné teszi, hogy a véglegesség igényével rajzoljuk meg
a Garázda nemzetség keresztúri, vagy horogszegi ágának útját. A továbbiakban csak a koc
kázat vállalásával törekedhetünk erre a költő Garázda Péter születéséig.
A mecsenicsei ágból származó keresztúri Garázda Miklós, akit Zsigmond 1409-ben
Dénessel és Szilágyi Lászlóval együtt kitüntetett, további szolgálataiért 1418-ban horog
szegi előnéven új királyi adományul kapta Lak helységet. így érthető' meg, hogy 11
egy év múltán,
1419-ben a fehérvári keresztesek oklevelében már mint laki Garázda szerepel. Joggal felté
telezhető tehát, hogy az ő fia volt az a horogszegi és laki Garázda Balázs, aki Zsigmondnak
Rómában történt császárrá koronázásán a 400 főnyi, nagyrészt magyarokból álló kíséret
tagjai közé tartozott, mint „nobilis baro et miles Quinqueecclesiensis."12 Balázs ekkor, 1433
július 13-án IV. Jenő pápához beadott kérelmében ugyanis laki Garázda Miklós fiának nevezte
magát. Ez a szuplikációja még egy fontos adatot tartalmaz, mert beszél egy István nevű
testvéréről is.
Az eddigi kutatások alapján két Garázda Istvánról van tudomásunk. Az egyikről szóló
adatunk még 1375-ből való, a Zsigmond által jutalmazott Miklós és Dénes apjáról, így vele
semmi problémánk nem lehet. Az 1433-ban Miklós fiaként szereplő István viszont
kapcsolatba
hozható azzal az apari Garázda Istvánnal, akit egy 1468-as oklevél említ.13 Azért, mert
horogszegi és laki Garázda Miklós is használta az apari előnevet már 1424-ben.14
Az életkori kronológia és a földrajzi vonatkozások figyelembe vételével tehát indokoltnak
látszik, hogy az 1468-as oklevél apari Garázda Istvánjában Balázs testvérét lássuk, vagyis az
apari Garázda néven is ismeretes Miklós fiát. Ennek az Istvánnak volt egy fia az oklevél
szerint, Péter, aki pedig minden kétséget kizáróan nem lehet más, mint a később „szellemi
főnemességre" emelkedő humanista.15
Garázda Péter^tehát a Szekszárdtól nyugatra fekvő Tolna megyei Apar mezóvárosból
származik. Apar nem régi település, az első írásbeli adatok csak a XIV. sz. első feléből
maradtak fenn róla, de rohamosan fejlődött a XV. sz. közepe táján. A jelentéktelen kis
mezővároska a pölgárosulás útját járva helyi viszonylatban meglehetős fejlettségű kereske
delmi gócponttá nőtte ki magát. Jellemző, hogy földesurai, a fehérvári keresztesek 1466ban már arról panaszkodtak, hogy a Tolna megyei Varasdon tartani szokott eddigi heti
vásárokat Aparba helyezték át, sőt egy 1475-bol való királyi oklevél Apart egyenesen
oppidumnak címezi.16
Garázda Péter születésének idejét nem ismerjük. Későbbi adatokból visszakövetkez
tetve Hunyadi János kormányzóságának utolsó éveiben, 1448—50 táján születhetett, s ebben
a polgárosuló mezővárosi légkörben nőhetett fel. Környezetének bizonyára része volt abban,
hogy jeles humanista vált belőle. Minthogy a polgárosuló középnemesség volt a feudális centra
lizáció osztályalapja, és a Mátyás-kori humanizmus osztálybázisának egy része a Hunyadiak
kal rokon, vagy hatalmi körükbe eső, korábban
szerény középnemesi családokból toborzódott,
a tehetséges ifjú előtt biztató jöyo állott.17 Valószínű, hogy papi pályára szánták, hiszen ez
volt a felemelkedés egyik legbiztosabb útja. A Garázdák előkelő rokonsága, nevezetesen Vitéz
János nemcsak hozzásegítette őt ehhez, de ezenkívül lehetőséget adott neki magas humanista
műveltség elsajátítására is. Ez a mecénási gesztus elsősorban a rokon Garázdának szólhatott.
•A kutatás e területén egyelőre túl sok a feltevés ahhoz, hogy megnyugtatónak mond
hassuk a Garázda—Vitéz-ház rokonságának bizonyítását. Több adat azonban arra késztet,
hogy elfogadhatónak tartsuk. A feltevés szerint Vitéz János anyja Garázda-leány volt, amit
talán Vitéz többkötetes Livius-kódexein látható Garázda—Szilágyi-címer is alátámaszt. 18
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Ha ez így van, akkor magyarázható Janus Pannonius sokat hangoztatott — anyai ágon való —
rokonsága is a Garázdákkal.19 Egy másik, szintén számottevő 20adat az, hogy Vitéz váradi
várnagya ugyancsak e nemzetségből való Garázda János volt.
Hasonlóan problematikus a Hunyadiakkal való kapcsolatuk. Annál is inkább, mert a
perdöntő kiindulópont, az 1409-es oklevél talán soha meg nem oldható problémákat vet fek
Rokonok-e a mecsenicsei Garázdák a Szilágyiakkal, vagy sem? A címerközösség minden
esetre a legnagyobb valószínűséggel a rokonság mellett szól.21
Mindazok a körülmények, amelyek a Garázdáknak előbb Zsigmonddal fennálló, utóbb
a Hunyadi—Vitéz-házzal erősödő kapcsolatai folytán előállottak, kedvező gazdasági erősödést,
növekvő politikai hatalmat biztosítottak számukra. Garázda Péter előtt pedig megnyílt az út
a legkiválóbb itáliai egyetemek felé, hogy azok elvégzése után széles látókörű humanistaként
résztvegyen majd a királyi kancellária munkájában, a bel- és külügyi diplomáciai életben.

II
Garázda Péter ifjúsága
Hazai tanulmányait illetően nincsenek adataink, de feltételezhető, hogy az elemi
ismereteket még szülővárosában, a septem artes liberales quadriviumat és triviumat pedig
valamelyik közeli káptalani iskolában sajátította el. Garázda itt kevés antik auktort olvas
hatott, mert ezek az iskolák nemigen voltak tekintettel a klasszikus műveltségre. Tehetsége
már ekkor felhívhatta rá a figyelmet, mert nem tekinthetjük véletlennek, hogy ő az egyetlen
Garázda, akit a tudós humanista Vitéz János pártfogolt. E kitüntetés nagysága akkor fog
ható fel teljes mértékben, ha meggondoljuk, hogy kétséges, vajon saját erejéből eljutott volna-e
a bécsi egyetemig is? Vitéz céltudatosságára mutat, hogy semmi költséget sem kímélve előbb
Ferrarába küldte, a humanisztikus tudományok fő centrumába és nem a bolognai, vagy paduai
egyetemre. Ferrarának ekkor már — 1435 óta — igen szoros kapcsolatai voltak Magyar
országgal. Ludovicus Carbo is beszél erről Dialogus-ában és kiemeli, hogy egy nemzet sem hozott
annyi dicsőséget Ferrarára, mint a magyar, de némi iróniával minjárt azt is hozzáteszi,
hogy „nec22aliunde plures flagrantissimi aurei ad manus nostras venerint, quam ex beatissima
Ungaria." Carbo nem túloz, mert az ottani viszonyokról megbízható ismereteink vannak. 2a
Garázda görög és latin stúdiumainak megkezdésére 1465 tavaszán érkezett Ferrarába, 24
ahol a fiatal Guarinus tanítványa lehetett. Arról, hogy milyen műveltséget25 kapott itt Garázda,
a Guarinus-iskola eléggé felderített tananyaga tájékoztat bennünket. Baráti köréről is
tudunk hozzávetőleges képet alkotni. Ide tartozott az 1466 őszén megérkezett Vingárti Geréb
László, Vetési László, valamint Pálóczi Zsigmond és Perényi Miklós, az olaszok közül pedig
maga Baptista Guarinus, ki még akkor is tartotta vele a kapcsolatot, amikor Garázda már
nem volt Ferrarában. Itt ismerkedett meg Bartholomeus Fontiussal is, kivel egy életre szóló
barátságot26kötött. A kettőjük közti kapcsolat azonban nem itt, hanem Firenzében mélyült
ki igazán.
Az 1465-ös évet Janus Pannonius látogatása tette nevezetessé. Janus Mátyás követe
ként Rozgonyi Jánossal együtt Rómába ment II. Pál pápához, s útközben felkereste a Ferra
rában tanuló Garázda Pétert, akit mint ismeretes, nagyon szeretett. Ez főleg azzal magyaráz
ható, hogy a rokoni kapcsolatokon kívül talán hozzá fűzte a legtöbb szellemi kötelék is. Janus
itáliai követsége anyagi előnyt
is jelentett számára, amennyiben kieszközölt neki a pápánál
egy váradi prefekturát.27
Garázda 1468-ig tartózkodott Ferrarában. Mielőtt átment volna a firenzei egyetemre,
ősszel hazajött Magyarországra. Itthoni tartózkodásáról egy 1468-as oklevél tanúskodik.26
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Amint ebből kiderül, ez idő tájt az apari köznemesek egy csoportja Györggyel, a madocsai
rendi káptalan apátjával törvénykezett. Az oklevél szerint nemcsak Kalaznyói Albertet,
Garázda Lászlót, Szerdahelyi Györgyöt és Gordovai Fauch Frankot idézték 1469. január
13-ra a királyi személyes jelenlét bírósága elé, hanem az itthon tartózkodó Garázda Pétert
is. A per egyébként valamely
birtokügyről támadt és a feljegyzések alapján még félszázad
múlva sem ért véget.29
Garázdát 1469 nyarán Firenzében találjuk, hogy az ottani egyetemen folytassa tovább
tanulmányait. Már nem csak egyszerű hallgató volt, hanem népszerű és bizonyos tekintéllyel
bíró humanista is, ami tehetségével és előkelő rokonságával magyarázható. Egy korabeli
forrás szerint valósággal firenzei polgárnak tekintették. Az történt ugyanis, hogy Bajoni
István magyar követ javaslatára, ki az előző év, tehát 1468 végén Mátyás követeként meg
fordult Rómában és Firenzében, a firenzei signoria, Giuliano Medici herceg oroszlánokat
küldött ajándékba Hunyadi Mátyásnak. Medici Garázda Pétert kérte fel arra, hogy kísérje
haza ezt a ritka ajándékot és adja át a magyar királynak. Ő azonban, tekintettel nemrég tett
hazai látogatására, nem akart újabb utazást tenni és közbenjárására Telegdi János „literátus
homo" adta át Mátyásnak Bécsben a firenzei köztársaság ajándékát.30
A firenzei évek nem maradtak hatástalanok Garázda életében. Itt került kapcsolatba
az 1442 táján alakult és Laurentius Medici vezetésével 1469-ben komoly jelentőségre szert
tevő Academia Platonica tagjaival, akik közül a Platon-fordító Marsilius Ficinussal került
közelebbi jóviszonyba.
Ficinus volt a XV. században felújított neoplatonizmus legnagyobb hatású propagátor
filozófusa. Ez a filozófia lényegében idealista ugyan, de bonyolultan összetett jelenség és kétség
telenül vannak benne haladó vonások is. Történeti vizsgálatát ez ideig még nem végezték
el, ennélfogva csak általános jegyeinek kiemelésére vállalkozhatunk. Keveredik benne a neoplatonikus misztika a keresztény dogmákat támadó averroista dialektikával, amely társadalmi
síkon számottevő ellenállás kifejezője volt. Mindez megfelel annak a theológiai burkolatú
ideológiának, amelyet Engels a burzsoázia felszabadító harcának első fokaira utal.31 Szoros
kapcsolat mutatkozik a neoplatonizmus és a hermetikus irodalom között is. Az ebből fakatfo
természettudományos érdeklődés talán közbülső láncszemként fogható fel az egykori arab
görög materializmus és a XVIII. sz. materializmusa között. Nyilvánvaló, hogy a neoplato
nizmus ilyesféle tendenciái voltaképpen túlmutatnak a középkori viszonyokon, előre Copernicus, Giordano Bruno felé, szellemi téren pedig Erasmus számára készítik elő a talajt.32
A bizánci császárság a fenyegető török veszély elhárítása érdekében a birodalom erői
nek koncentrálására törekedett és felhasznált minden lehetőséget, ha benne bizonyos össze
fogó erőt vélt felismerni. A neoplatonizmus is egyik spontán
eszköze lehetett ezeknek az erő
feszítéseknek, s így bizonyos törökellenes éllel itatódott át.33 Ezzel ismerkedtek meg a nyugati
humanisták az 1438-as ferrarai, majd Firenzében befejezett zsinaton, amelyen többek között —
magán Palaeologos császáron kívül — jelen volt Gemistos Plethon is, kinek jelentős része
lett az itáliai platonikus, de méginkább neoplatonikus érdeklődés felkeltésében. A tendencia
további fokozottabb hangsúlyt nyert Bizánc 1453 áprilisában bekövetkezett eleste után,
mikoris számos görög tudós menekült Firenzébe.
A neoplatonizmus törökellenes vonatkozásainak számbavételét tehát határozottan
jogosulttá teszik felújításának indokai és körülményei épp úgy, mint további útja is.34
Ficinus működésének első szakaszában még ezt a haladó irányzatot képviselte. Nagyon
lényeges, hogy annak idején Janus Pannonius és most pedig Garázda Péter is ezt a neo29
Pannonhalmi Rendtörténet, X H / b . 1912. 333. Vö. még Csánki Dezső, Magyarország történeti földrajza,
I I I . 467. A Garázda-család egy Péter nevű ősének volt már kapcsolata 1398-ban bizonyos Kalaznyói Mihálylyal (Mályusz Elemér, Zsigmond-kori oklevéltár, I. 1951. 5301. szám). A két család közti viszony mibenléte
kiderítésre
vár.
30
Mátyás király levelei. I. 1893. 241 —242. Telegdi Jánosról Fraknói szerint nevénél többet nem tudunk.
Ez ma már nem így van. Telegdi 1473-tól 1475-ig Zala megye főispánja volt (Holub József, Zala megye törté
nete a középkorban, 1929. 470). 1474-ben Mátyás kinevezi őt mint pécsi kanonokot, a teológia licentiatusáts a pápa
követét zalavári apátnak és kommendátornak (Pannonhalmi Rendtörténet, VII. 1902. 99.). 1478-ban „gwbernator abbatiae Zaladiensis"-ként szerepel (PRT. VII. 551.). Récsey Viktor hasonló adatot tud 1479-ből (Magyar
Sión, 1893. 304.). 1494—95-ben Rómába utazik (Fógel: / / . Uás-ló. 1913. 119.) és még 1496-ban is o t t
találjuk (Századok, 1906. 346.). Ettől kezdve Telegdi életútjáról nem vagyunk tájékozva.
31
Engels, Feuerbach és a klasszikus
német filozófia felbomlása.2 1949. 27. Ehhez niég Engels, A szocia
lizmus fejlődése
az utópiától a tudományig.6 1948. 25. Marx — Engels válogatott művei, II. 37 *
32
Thienemann Tivadar, A szabadgondolkodás első nyomai a magyar középkorban. Minerva, 1922. 235.
83
Erre utal Huszti József is Platonista törekvések Mátyás király udvarában c. tanulmányában. Minerva,
1925. 49.
34
Az ezzel kapcsolatos problémák kidolgozatlanok. Az egyetlen összefoglaló magyar dolgozat (Techert
Margit, A hellén újplatonizmus története) nem is foglalkozik ezzel a korszakkal. Egészen vázlatosan beszél róla
s értékeli nagy általánosságban Szigeti József, A XVI — XVII. századi filozófia története. Tankönyvkiadó,.
1951. 14 — 18 (Kézirat gyanánt). A törökellenesség és a neoplatonizmus összefüggését még senki sem vizsgálta
meg tüzetesebben.
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platonizmust ismerte meg.35 Egyházellenes éle egybevágott a humanista műveltség lényegében
antiklerikális jellegével, törökellenes és központosító törekvéseket támogató színezete pedig
nyomatékosan megfelelt a magyar humanistáknak. A Ficinus és Garázda közötti kapcso
latot Janus Pannonius erősítette meg, amikor Ad animam suam c. versét a platonizmus
vezérének ajánlotta. Ficinus válaszul Platón Symposion-}ához írott kommentárját küldte
Janusnak és ehhez csatolt dedikációjában igen melegen36 emlékezett meg Garázdáról is „vir
doctus et utriusque nostrum familiaris"-nak nevezte őt.
Garázda új, firenzei baráti köre is jórészt Ficinus neoplatonikus iskolájához tartozó
humanistákból került ki. Legbensőbb barátja a már Ferrarában megismert Fontius volt.
Leveleikben igaz emberi kapcsolatok hangjai csendülnek meg és nem szokványos formalitások.
Ismerhette Fontius barátját, Petrus Cenniust is, de sem vele, sem Franciscus Bandinussal
nem volt mélyebb értelemben vett baráti viszonya. Tisztelője és barátja volt Ugolinus Verinusnak, ki még évek múltán is nagy elismeréssel emlegette őt37 Mátyásnak és Beatrixnak
dedikált Epigrainmaturn libri septem c. kötetének egyik versében.
Firenzei évei még egy szempontból jelentősek. Itt kezdte gyűjteni könyveit. A máig
fennmaradt firenzei kódexek nemcsak Garázda kiművelt humanista ízlésére vallanak, hanem
egyszersmind arra is, hogy ez idő tájt kedvező helyzetben lehetett anyagilag. Úgylátszik, a
Janus Pannonius által szerzett váradi prefektura jövedelme sem volt jelentéktelen s ezért
tudott oly sokat vásárolni. Nemcsak Garázdára, de a magyar humanizmus arculatára is jellem
zőnek kell éreznünk azt a néhány kódexet, amely gazdag könyvtárából megmaradt.
Macrobius munkáit a benne található jegyzet szerint „Barptolomaeus Fontius exscripsit Florentiae," így valószínűleg ő ajándékozta Garázdának is.38 A művészi szempontból sem
jelentéktelen kódex elsősorban tartalmilag kelt figyelmet. Ugyanis Aurelius Macrobius kommen
tárja Cicero Somniam Scipionis-áról •— bár Platónt magyarázta —, de
telítve volt neoplato
nikus elemekkel. Celsus-kódexe is Fontius másolatában maradt fenn.39 Ebben megtalálható
Cornelius Celsusnak, a „deák Hippokratés"-nak Artes c. művéből a De medicina
libri VIII.
nem teljes másolata, mert Garázda példányában csak VI könyvet találunk.40
Egy másik kódex, Lactantius Firmianus kétkötetes főművével, a Divinae Instilutionesszel együtt sem egyházi jellege miatt került Garázda könyvtárába. 41 Lactantius érdeme az volt
a humanisták szemében, hogy ő őrizte meg a legtöbb idézettöredéket pogány apologéták
elveszett műveiből. Érdekes adat erre vonatkozóan, hogy Aeneas Sylvius Piccolomineus
V. Lászlónak írt Tra:tatus de liberorum educatione c. művében a keresztény írókon kívül
ajánlja olvasásra Lactantiust is. A kódex világi tartalmát tükrözi az, hogy ugyanebben a
kötetben megvannak Ovidius Metamorphosesei és a Fasti. Mint mindegyik Garázda-kódex,
ez is gyönyörű, firenzei mintára készült fehér indafonatokkal van díszítve. A lap alján Garázda
címere látható. A kutatások szerint a kódex Franciscus Chericus, a firenzei könyvfestészet
egyik legnevesebbjének műhelyében készült.
A fentieken kívül ma.is megvan még Garázdának egy fényes kiállítású Cicerója, valamint
egy egyszerű kivitelű görög nyelvű Evangélium kézirata, amelyet később Janus Pannoniusnak ajándékozott. A Cicero beszédeit tartalmazó kötet megléte az antik rhetorika mestere és
a klasszikus latinság iránti humanista rajongással magyarázható. Díszítése, mint az előbbieké
szintén42firenzei. A címlap alján itt ugyancsak Garázda címere van, de egy másik idegenével
együtt. A görög nyelvű kézirat jelentősége annyi, hogy bizonyítékul szolgál tulajdonosa
görög műveltségének, ami a Guarinus-iskola nyomán különben is feltételezhető volt.43
Prágában őrzik Garázda Justinus-kódexét, amely arról nevezetes, hogy hátsó bekötési
tábláján olvasható egykori tulajdonosának sajátkezű bejegyzése : „Iste liber est meus videlicet
petri Garázda de Ungaria." Egyébként ennek is firenzei stílusú virágdíszes címlapja van.44
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A haladó jellegű neoplatonizmus és a törökellenesség összefonódását először Gerézdi Rábán hozta
közeli kapcsolatba
a magyar viszonyokkal (Be e et3 a Janus Pannonius xálogatott lersei, 1952, c. kötethez.)
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Juhász László, Monumenta Latina, t. III. 1931. 10.
"Ábel
Jenő,
Irodalomtörténeti Emlékek II. (1890) 348.
88
Fraknói Vilmos, Ujabb adatok Vitéz János könyvtárának történetéhez. Magyar Könyvszemle, 1879.
3 - 4 . A kódex első lapjának hasonmását Hoffmann Edit közölte Régi magyar bibliofilek (1929) c. könyvében,
a XVII. sz. táblán. Garázda könyveiről — eltekintve a Lactantius-kódexet - ez a mű ad általános jellemzést
és irodalmat. Megjegyzem, mivel a kódexeket nem volt alkalmam látni, művészi kivitelezésükről minden
esetben 88a róluk szóló ismertetésekben található bővebb tájékoztatás.
Csontosi János, Könyvbuvárlatok Ausztriában. Magyar Könyvszemle, 1890. 33 — 34. Vele szemben
1.: Hoffmann
Edit, Régi magyar bibliofilek, 106.
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A kódex katalóguscéduláján ez áll: „Artium Aurelii Cornelii Celsi libri sex . . . "
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Hoffmann
Edit, Garázda Péter könyvtárának címeres darabja. Turul, 1933. 79.
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Hoffmann Edit, Régi magyar bibliofilek, 106.
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Hoffmann Edit, i. m. uo.
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A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy Garázda Péter könyvei nemcsak felvilágosult
látásról tanúskodnak, de lehetetlen figyelmen kívül hagyni a magyar művelődéstörténet
szempontjából is. A magyar humanisták fennmaradt könyvtártöredékei közül — Mátyásét
és Vitézét természetesen nem tekintve —, az övé ott van a legelsők között. Az esetleges számot
tevő könyvtár még Kálmáncsehi Domonkosé lenne, de míg ez csupa egyházi szerkönyvekből
áll, addig Garázdáé nagyobb, tipikusan humanista gyűjteményre mutat. 45
#

III

A Mátyás elleni összeesküvés. Garázda pályája megtörik
A XV. században a magyarság központi problémájává a belső feudális anarchia és a
külső török veszély egyaránt a centralizáció kérdését tette. Nálunk- azonban még nem, vagy
csak születőben volt a kapitalista fejlődés,- bár a feudális széttagoltság felszámolásának
folyamata időben nem esett egybe a nemzettéválással, mégis létérdekké vált a központosításHunyadi Mátyás összpontosító törekvései tehát a történelmi fejlődés irányába mutat
tak. 46 Amellett azonban, hogy politikája az adott körülmények között általában a leghala
dóbbnak bizonyult, részleteiben több olyan problémát rejt magában, amelyet történettudo
mányunk nem vetett fel kellő élességgel és távolról sem oldott meg. A tisztázatlan kérdések
egyike például Mátyás és a török kérdés a 60-as, 70-es években.
Marx a magyar történelemről írott jegyzeteiben a török elleni harcot tekintette központi
feladatnak a XV. században.47 Mátyás is tudatában volt a déli veszélynek,
hivatkozott is rá,
valahányszor rendkívüli, vagy megnövelt adót akart megszavaztatni,48 de ezen túlmenően
támadó hadjáratot nem vezetett a török ellen. Talán a császári hatalom birtokában valóban
eredményesebben tudott volna törökellenes politikát folytatni, az azonban tény, hogy nem egy
rendelkezésével kifejezésre juttatta a török kérdés másodrendűvé tételét.
Ezzel kapcsolatos például Zápolyai Imre és Dengelegi Pongrácz János leváltása és az
erőteljesebb nyugati politika híveinek, Szobi Péternek, Disznósi Lászlónak, valamint János
és Zsigmond Szentgyörgyi és Bazini grófoknak és Monyorókeréki Elderbach Bertholdnak
helyükbe való kinevezése is.
A pápai biztatásra indított cseh háború noha beleillett Mátyás állomkoncepciójába,
lényegében mégis Róma törekvéseit látszott teljesíteni. É g i s z t költségessége és indokolatlan
sága miatt, másrészt, mert elterelte a figyelmet a valósApsan létező török veszélyről. így
látta ezt a kérdést már Zrínyi is : ,,Meddig hussitákra Akirály hadakozék, a török eljára
dolgában, sok ezer lelket elvive fogságban. Sabácot m ^ p49
i t é , tudniaillik : Delirant reges,
plectuntur Achivi." — írta Mátyásról szóló tanulmányában. Ez viszont tápot adott a leszo
rított oligarchák reakciós köreinek ahhoz, hogy törökellenes hazafiként szítsák az elégedet
lenséget Mátyás és a monarchia ellen. Végeredményben talán ismét Zrínyi járt legközelebb
az igazsághoz, amikor az egész hadjáratot elmarasztalta : „Nem tudom miképpen
kell dicsér
nünk ezt az expedíciót: igazságárul nem, annál inkább nem szükségérül."50
Mátyás nyugati politikája ellenkezést váltott ki a magyar humanisták köreiben is.
A kérdés behatóbb tanulmányozására lenne szükség, hogy tisztán láthassunk az események
szövevényén keresztül. Mindenesetre szembetűnő, hogy míg a törökellenes honvédő harc
propagátorai jórészt a magyar humanisták
közül kerültek ki, addig ezt nem mondhatjuk
el Mátyás nyugati háborúit illetően.51 A probléma gyökeréhez talán akkor közelítünk legjob
ban, ha a vezető magyar humanisták helyzetét vesszük vizsgálat alá. Vitéz és Janus nemcsak
birtokaik miatt voltak érdekelve a király
törökellenes politikájában, de anyagilag is kedve
zőtlenül érintette őket a cseh háború.52
Persze nem szabad elfelejtenünk, hogy a török erőinek növekedése napról-napra nyil
vánvalóbbá lett. Vitéz és Janus a régi Hunyadi-politikát szegezte szembe Mátyáséval. Ennek
az lett az eredménye, hogy átsodródtak az ellenzék oldalára, noha más alapon állva támad
ták.53
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Erről bővebben, A magyar nép rövid története* 93.
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így az 1470-iki országgyűlésen is. A rendkívüli adót nem a csehországi hadjárat céljaira kérte, mint
1468 őszén,
hanem a fenyegető török veszélyre hivatkozott.«
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Felvetődik a kérdés, tükröződnek-e ezek a problémák a külföldön élő, de éppen hazaielé készülő Garázda Péter életében is? A felelet csak a leghatározottabb igen lehet. A nézeteit
meghatározó körülmények közül több szempontra kell figyelemmel lennünk. így arra, hogy
Vitéznek köszönhette művelt humanistává neveltetését, Janusnak azt, hogy anyagilag is
megerősödött, nem beszélve arról, hogy mint költői hajlamú fiatal tehetség máris kedveltje
volt. Nézeteik azonosságát csak erősítette a családi hagyomány, hiszen a Garázdák éppen
a török elleni harcokban tanúsított hősies magatartásuk folytán emelkedtek fel. Hozzájárult
ehhez még birtokuk földrajzi fekvése is, mert a délről fenyegető török veszély a Garázdák
Kőrös, Bihar, Arad és Zaránd megyében fekvő birtokait állandóan veszélyeztette.
Nem hagyható figyelmen kívül a neoplatonizmus hatása sem. Ez a filozófia nemcsak
a középkori skolasztika szellemével való felvilágosult szembenállását fejezte ki Garázdának
és a többi neoplatonikus humanistának, de Magyarországon határozott funkciót is betöltött.
Elgondolkoztató, hogy éppen ezek a humanisták azok, akik ellentétbe kerültek Mátyással a
komolyabb törökellenes akciók elhanyagolása miatt.
Garázda Péter legválságosabb évei egybeesnek a magyarországi összeesküvés kitöré
sének és bukásának éveivel.
Firenzében még terveinek élt, sőt amint Laurentius Mehus tudó
sításából értesülünk/4 Fontius is vele akart jönni Magyarországra. De amikor kétévi firenzei
tartózkodás után 1471 őszén átment itáliai tanulmányainak utolsó állomására, a paduai
egyetemre, itt töltött rövid idejét már nem fordította újabb tanulmányokra. Régi kapcsola
tait fenntartotta ugyan a platonista Akadémiával, és nemcsak Ficinussal állt jóviszonyban,
hanem Laurentius Medici is kedvelte őt, de új paduai barátokat nem szerzett.
Tanulmányainak megszakítása közvetlenül a Vitéz-félé összeesküvés nyílt kirobbanását
követő időben következett be. Nem lehetetlen, hogy Vitéz, vagy inkább Janus hívása folytán
hagyta félbe paduai tanulmányait és azonnal indult is hazafelé.
Hogy mennyire titkos volt útjának célja, jellemző, hogy a gyanútlan Laurentius Medici
Mátyásnak küldendő ajándékát Garázda gondjaira bízta. Talán egyedül Fontiust értesíthette
bizalmasan a helyzetről, aki leveleiben nemcsak nem tett szemrehányást barátjának, amiért
előzetes megállapodásuk ellenére egyedül indult el Paduából, hanem mint jól beavatott ember
éppenséggel aggódott is érte. Garázda azonban csak Velencéig jutott el, mert itt váratlanul
megbetegedett és útját nem folytathatta. Amint állapota javult, tüstént visszament Paduába.
Ekkor írta máig fennmaradt levelét, amelyben tudósította Medicit a történtekről és megnyug
tatta, hogy ajándékát Vitéz címére
küldte tovább, aki majd átadja a magyar királynak, így
azt még kedvesebbé fogja tenni.55
Itt határozta el, hogy felgyógyulása után Paduában várja be az események alakulását.
Fontius 1471 decemberében írt levelében biztatta az elcsüggedt Garázdát : „Nam ut ex multis
audio, Pannonüs rebus compositis et tui ad regem in auctoritate et gratia pristina permanebunt et tu eris brevi inter eos in gradu altissimo constitutus." Ugyanakkor arra buzdította,
hogy míg Pannóniába visszatérhet, fokozott buzgalommal vesse bele magát megszakított
humanista tanulmányaiba : „Igitur eventa rerum Patavii dum expectas,
cura, elabora, invigilia, perfice, ut resercias praeteritam omnem studiorum iacturam."66
Közben a hazai hírek, amennyiben eljutottak Garázdához, egyre kedvezőtlenebbek
lettek. 1471 december táján Janusnak már vissza kellett vonulnia Pécs falai közé. 1472 elején,
talán februárban, Janus és Vitéz szövetségese, Hunyadi János egykori67 hű fegyvertársa, Rozgonyi Rajnáid reménytelennek látva a helyzetet Velencébe menekült. Március közepe előtt
Janus is elindult Laibach felé, ugyancsak Velencét tekintve útja végcéljának. Adatok híján
Ambrosii Traversarii Epistolae. Florentiae 1759.1. LV. Idézi Ábel Jenő is, Garázda Péter .Egyetemes
Philológiai
Közlöny ,1880. 100.
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A levelet teljes egészében először Marchesi adta ki Bartholomeo della Fonté (Catania, 1900.) c.
monográfiájában a 36. lapon. Magyar kiadása ez ideig nem volt. Garázda levelének teljes szövege Marchesi
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veritus sim. Verum nuntium cum tuo dono pulcherrimo apprime idoneum misi. quem Rex noster Serenissi
mus et ipse R. mus dominus meus Strigoniensis optime novit. In quo licet a me nihil sit praetermissum quod
mihi ad incrementum honoris tui pertinere videretur, tarnen non potui non moleste ferre vei tua causa me hoc
tempore valitudine impediri, quominüs egregium t u u m munus quibus velles solus afferrem, et simul locuples
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feltételezzük, hogy Garázda, ki eddig oly pontosan volt tájékozva mindenről, Velencében
találkozhatott Rozgonyi Rajnáiddal és a tőle részletesen hallottak hatása alatt mondott le
arról, hogy még ugyanazon évben hazajöjjön.68
Garázda magatartása komoly aggodalmat váltott ki barátai körében. Míg folyt/ a harc
Mátyás és az összeesküvők között, biztatták, bátorították, de az ellenállók leverése után is
tétovázó Garázda már gyanúra adott okot. Mi volt az oka ennek a tétovázásnak? Az, hogy
közvetve részesnek érezte magát a történtekben, sőt, ha váratlan betegsége meg nem akadá
lyozta volna, talán személyesen is belekapcsolódott volna a küzdelembe Vitéz és Janus oldalán.
A kísérlet kudarca után viszont nem tudhatta, mi vár az összeesküvés aktív és passzív részt
vevőire, így érthető meg, miért hozták egyes forrásokban magatartását nem a magyarországi
eseményekkel kapcsolatba, hanem egyenesen az összeesküvők sorsával.
Fontius is kerülgeti ezt a hangot Petrus Cenniushoz 1472 szeptemberében írt levelében.59
Laurentius Mehus pedig olyan értelemben beszél, mintha voltaképpen Garázda és társai
összeesküvéséről lenne szó. A Magyarországra készülő Fontiussal kapcsolatban ezeket mondja :
„Interea, quum Petri Garasdae suorumque opes fractae essent, Florentiae substitit."60 A talál
gatások és gyanítgatások jogosultságáról tényszerű dokumentumok híján nincs módunk
ban értékelő véleménye mondani. Mindenesetre Garázda rokonszenve az összeesküvők iránt
a már fentebb kifejtettek alapján feltételezhető és az sem lehetetlen, hogy mint befolyásosabb
humanista, kapcsolatait felhasználva gyakorlatilag is részt vett a szervezkedés előkészítő
munkájában.
Bármi legyen is a valóság, környezetében inkább együttérzést tapasztalhatott, mint
rosszindulatot. Fontius 1472 tavaszán kelt, Baptista Guarinushoz írt megható tudósításából
is ez olvasható ki : „Nam vir clarissimus Joannes, Histrigoniae archiepiscopus a Mathia
Corvino rege comprensus est et Janus Quinqueclesiensis episcopus, vir doctissimus et poéta
clarissimus in ipsa fuga interiit. Petro quoque Garasdae meo, ne in regias manus pervenerit,
non mediocriter timeo. O me miserum, qui uno tempore tantos viros tam amicös e tantis
fortunis in tantas miserias videam corruisse. Sed quominus scriban, obortis lachrymis et
dolore impedior."61
A baljóslatú sejtések beigazolódtak. Nemcsak Vitéz és Janus fényes pályája zárult
le, de Garázda Péteré is megtört még a kibontakozása előtt. Mátyás — helyesen — a magyar
humanistáknak, különösen Vitéznek és Janusnak tulajdonította az összeesküvés szervezettebb
formában történt kirobbantását. Egészében véve jogosultnak kell éreznünk Zrínyinek róluk
mondott módfelett kemény szavait: a „megháborodott urak" valóban „magahittül cseleke
dének" és „a jó szerencsében és a király familiaritásában elbízták magukat."62
Az összeesküvést Mátyás ügyes módszerekkel göngyölítette fel. De tanulságait nem
vonta le, amennyire kellett volna. A török kérdést továbbra is úgy kezelte, mint eddig, s
ekkor igazolódott be a humanisták törekvéseinek legalább részben jogos volta. Vitéz és Janus
bukása, valamint a hozzájuk csatlakozottak leverése után meggyengült az ország déli határa
és ennek következtében a 70-es években gyakoriakká váltak a török betörések. A biztonság
helyreállítása érdekében végre is Mátyásnak kellett közbelépnie, de Szabács elfoglalása után
nem üldözte tovább a törököt.
Közismert adat, amit Carbo mond arról, hogyan reagált Mátyás az összeesküvés miatt a
humanisták irányában. Odáig jutott, hogy el akarta tiltani az itáliai iskolázást is, hiszen ott
„non tarn diserti et litterati, quam audäces atque ad omne facinus parati efficerentur."63
Ez a kijelentés talán vonatkoztatható a törökellenes színezetű neoplatonizmusra is, amit
szintén ott ismertek meg a magyar humanisták. Galeottus feljegyzése a Dictis ac factis-ban,
amelyből kiderül, hogy Mátyás még az összeesküvők rokonságának
sem engedi meg magasabb
állások betöltését, ugyancsak ismeretesek mindenki előtt.64 Mátyásnak ez a fenyegetése első
sorban és kizárólag — de nem kivétel nélkül — a humanistákra vonatkozott. Több példát
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lehetne felhozni, hogy hány összeesküvésben részes oligarchának nézte el átállását, amiből
kitetszik, hogy a király haragja nyomatékosan a magyar humanistákat sújtotta.
Garázda Péternek tehát — amikor hihetőleg 1473-ban hazafelé indult — számolnia
kellett azzal, hogy Mátyás nem engedi őt érvényesülni legalábbis egy ideig. A fényes jövő,
amely őt, a Janus Pannoniust követő nemzedék tehetséges költőjét várta volna, látszólag
csak időlegesen vált kilátástalanná, de valójában mindörökre szertefoszlott.
IV
Magyarországi évek
Az 1472-őt követő idők kevés lehetőséggel biztatták a hazatért Garázda Pétert, mert
noha Mátyás nem állt személyes bosszút rajta, határozottan éreztette vele mellőzését. Garázda
igyekezett olyan egyházi funkciót szerezni, amely lehetővé teszi számára a humanista életmód
további folytatását. Ez sikerült is neki az adott lehetőségekhez képest.
1474-ben nyitrai kanonok volt,65 majd két év múlva 1476-ban esztergomi főszékesegyházi
kanonokká lépett elő.66 1478-ban a pécsi iskola vezetője volt. Lektori működése több, mint
pedagógiai jelentőségű, mert a humanizmus terjedését segítette elő Nagy Lajos egykori egye
temének városában.67
Garázda élénk kapcsolatban állott a magyarokon kívül az országba jött idegen huma
nistákkal épp úgy, mint a külföldön élőkkel. De nemcsak ő kereste barátságukat, őt is felkeres
ték a neves humanista poéták és tudósok. Ugolinus Verinus például Budára küldött kötetnyi
— már említett — epigrammái közül egyet Garázdának írt.68 Ebben Verinus könyvének azt
hagyja meg, hogy Esztergomba érkezve először őt keresse fel:
Strigonense decus, Petrum prius ore salutas,
Qui prosa pariter carmine quique valet,
A Magyarországra jött humanisták egyike Fontius volt, aki csak az összeesküvés után ju
tott be az udvarba és Budán élt egy ideig. Közreműködött a Corvina alapításában s meghitt em
bere volt Ugolettus Taddeusnak is. 1485-ben őt váltotta fel könyvtárnoki tisztségében. Garázdá
hoz való további barátságában nincs okunk kételkedni. Tanulságos Callimachus Experiens és Ga
rázda Péter kapcsolatára is felfigyelnünk. Callimachus a lengyel király követeként 1483—84-ben
Mátyás udvarában tartózkodott, és Váradi Péter közvetítése révén ismerte meg sok költe
ményét. A versek olvasásakor nyomban felismerte Garázda mesterét Janus Pannonius szemé
lyében. Ha Ad Petrum Garasdam Hungarum c. üdvözlő versének69 túlértékelő dicséreteitől
eltekintünk, Callimachus soraiból az is kiolvasható, hogy Janus életművének mily nagy hatása
volt már akkor a magyar humanizmus későbbi és kisebb költőire, így Garázdára is.
Az itáliai összeköttetést Bandinus teremtette meg, amikor 1476—77 fordulóján
Laurentius Medici követeként Budára érkezett. Bandinus Firenzében sem tartozott Garázda
bizalmasabb baráti köréhez, most pedig legfeljebb Báthori Miklós közvetítése révén kerül
hettek össze a platonizáló humanisták symposionjain.
A kettejük közötti kapcsolat milyensége fontos kérdés. Mátyás Corvina-jában ugyanis
megvolt Dante Commedia-jának illuminált kódexe, amely előzőleg a firenzei Bandini—Baröncelli rokoncsaládok
tulajdonában volt és kézenfekvő az a gondolat, hogy Bandinus által jutott
Budára. 70 Bár további adataink nincsenek, mégsem lenne merész dolog arra következtetni,
hogy a firenzei humanista révén Garázda és a többi platonizáló ismerte Dante remekét. A
kérdésfeltevés jogosultságát alátámasztja még az is, hogy az Academia Platonica elvei között
ott volt Platón tanulmányozása mellett Danteé, valamint a nemzeti nyelv iránti érdeklődés is.
Ficinus 1477-ben vette fel újra az érintkezést Magyarországgal. Bandinus által értesült
arról, hogy itt egész kis platonizáló coetus van, amelynek tagjai többek között Garázda
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Péter, Váradi Péter és Báthori Miklós. Ez a társaság még a korai neoplatonizmus szellemében
működött és csak a kapcsolatok újrafelvételével ismerte meg lassanként az azóta jelentó'sen
és nem éppen szerencsésen módosult tanokat. Az 1460-as évek évek végén ugyanis Ficinus az
általa propagált neoplatonizmus sok tekintetben merészen új irányvonalat az opportunizmus
útjára vitte. Megfosztotta társadalmi vonatkozású tendenciáitól, megtagadta Averroessel
való kapcsolatát,71 kiiktatott beló'le mindeníéle törökellenes utalást, és így jelentőségét eltom
pítva kifejezetten teológiai iránnyá gyengítette.
Ficinus a coetus működése hírére még ugyanazon évben elküldte De vita Platonisát
„in Pannoniam ad amicos,"72a budaiak pedig 1478-ban magátFicinust hívták Mátyás udvarába.
A meghívást bár nem fogadta el, de továbbra is fenntartotta kapcsolatait Magyarországgal.
Ficinusnak Garázdához való viszonyában is változás állott be. Míg be nem bizonyo
sodott Garázda elfordulása az új kompromisszumos vonaltól, addig Ficinus valahányszor
Garázda környezetéhez tartozó humanistát keresett fel levelével, nemigen mulasztotta el,
hogy ne üdvözölje őt. így például Váradi Péternek ajánlott Disputatio contra iudicium astro/ogorum-ának bevezetése73 végén tiszteletét fejezi ki Garázda Péter és egy másik humanista,
Dominicus Június iránt. Amikor Bandinus 1482-ben Magyarországra menekült a Pazzi-féle
összeesküvés miatt, Ficinus a hozzá írt levelében üdvözli a kalocsai és a váci püspököket,
Váradi Pétert és Báthori Miklóst, és harmadikul Garázda Pétert is.74 Ficinussal való kapcsolata
nemcsak nem vált bensőséges barátsággá, de kollegiális viszonyuk is meglazult útjaik szét
válása folytán.
A Ficinustól való távolodás nem vezetett nyílt szakadásra, de a magyarországi neoplatonisták bizonyos megoszlását eredményezte. Az egyik vonalat azok a lassan másodrangú
pozíciókba szorított kevésszámú, de tekintélyes magyar humanisták képviselték, akik a
hagyományos Hunyadi politika híveiként még a korai tendenciákat is magábafoglaló neo
platonizmus talaján álltak politikai programjuknak megfelelően. Ez a humanista csoport
nemcsak fokozatosan távolodott a Ficinus-féle irányzattól, de ellenzékisége egyszer-másször
még antiplatonikus határokig is felcsapott.
Jó példa erre Váradi Péter, akit az ún. hivatalos neoplatonizmus képviselőjeként
szoktak tekinteni. Egyik kódexe Gergely nissai püspök De vita Moysi c. művét tartalmazza
Georgius Trapezuntius latin fordításában és előszavával, aki ismeretesen nagy támadója volt
a platonista tanoknak. Váradi nemcsak megszerezte ezt könyvtára számára, de Vitéz módján
tüzetes gonddal tanulmányozta át és számos bejegyzést is írt bele. Mindebből kiderül, hogy
nem a korai neöplatonizmustókfordult Ő el, hanem inkább Mátyás halálával a teljesen jelentoségvesztett, keresztény teológiával erősen higított neoplatonizmustól a szabadabb szellemű,
harcosabb, bár antiplatonikus Trapezuntius javára. Megerősíti ezt a kódex
olvasásának idő
pontja is, amelyet maga Váradi jegyzett fel : „Bachie, XII. octóbr 1495."75
Noha nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy a Bácson élő- Váradi Péter fenntartotta-e
régi baráti viszonyát az ugyancsak következetesen neoplatonista Garázda
Péterrel még
ekkor is, mégis a körülmények ismeretében ez teljesen biztosra vehető.76
A neoplatonizmus második irányvonala a budai udvarban alakult ki, ahol a Ficinus
képviselte kevésbé éles felfogás dominált, mint Mátyás elgondolásait nemcsak nem befolyásoló,
de általában elő is segítő ideológia. Minthogy ennek a szemléletnek legfőbb támaszai az országba
hívott humanisták voltak, tulajdonképpen Mátyás személye tartotta Őket össze. Ezt igazolja
az a tény is, hogy a budai platonizáló coetus a király halála után nyomban feloszlott.
A magyarországi megoszlás ténye felkeltette az egyházi reakció reményeit és nemcsak
a platonizálók, de 77Mátyás ellen is támadást intézett. Temesvári Pelbárt példálózgatásai és
kifakadásai mellett a nyílt hangadás sem maradt el. Mikor Ficinus Theologia Platonica-]a
az 1480-as évek közepén ismertté vált nálunk is, a skolasztikus magyar klerikusok egyike,
Ioannes Pannonius élesen megtámadta a nem keresztény filozófusok felújítása miatt. Ugyan
akkor leplezetlen megelégedéssel állapította
meg, hogy Ficinus már engedett pogány merev
ségéből, de ez még korántsem elég.78 A kritika metsző hangja és maga az a tény, hogy a firenzei
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mester hosszú levélben vágott vissza egy ismeretlen magyar szerzetesnek/ 9 arra enged következ
tetni, hogy Ficinus jól tudta : Ioannes Pannonius az egyre jobban mozgolódó klérus nevében
beszélt.
A Ficinus-i platonizmus két útjának értékelése rendkívül bonyolult feladat. Ficinusnak
a tételek egyeztetésére irányuló erőfeszítései a fejlett itáliai társadalmi helyzetben feltétlenül
negatív megnyilatkozást jelentettek. Garázdáék tehát a polgári viszonyok között is haladó
neoplatonizmus hívei voltak, de éppen ezért nem is lehetett ennek kedvező talaja a gazdasá
gilag még fejletlenebb Magyarországon. Mikor pedig a 80-as években a korai neoplatonizmus
törökellenes élét hangsúlyozták, voltaképpen arról tettek bizonyságot, hogy Mátyás politikai
koncepcióját nem értették meg. Álláspontjuk az 1479-es kenyérmezei győzelem előtti idő
szakban érthetőnek és bizonyos mértékig jogosultnak látszik, de a későbbiekben ez a maga
tartásuk csak magyarázható, de nem menthető.
Mátyás és a neoplatonizmus viszonya vizsgálatakor figyelemmel kell lennünk a minden
köri politikai irányvonalra. Az udvarában meghonosult platonizálás ugyanis nem egyöntetű.
Janus és Vitéz idején az esetleges törökellenes színezet még szabadon érvényesülhetett. A tö
rök kérdés ugyanis ekkor erősen benne volt a levegőben és Mátyás is kénytelen volt több
ízben hadat vezetni a déli határok védelmében. A nyugati tervek előtérbe jutásakor azonban
nem volt szükség semmiféle ilyen irányzatra, s így érthető meg, miért tárta szélesre kapuit
a Ficinus-féle új eszmék előtt.
Ez a neoplatonizmus kifejezte az egyháztól való függetlenséget, de nem az elszakadást,
tehát számíthatott némi bázisra Mátyás birodalmában. Következésképpen magyar szempont
ból nem tekinthetjük haladásellenesnek, sőt talán hazai körülményeink között a maximálisan
megvalósítható programot jelentette.
A neoplatonizmus mellett később egy újabb irányzat kezdett hódítani, a Herkules
kultusz.80 Szintén Itáliából került hozzánk, valószínűleg Ercole d'Este ferrarai herceg udvarából,
ki Mátyás sógora volt. Több kiaknázható hazafias jelleg volt benne, mint a neoplatonizmusban.
A Hérodotosz és Diodórosz által ránkhagyott mitosz szerint Herkules volt a szittyák őse,
ennélfogva érthető, miért élvezett oly nagy népszerűséget ez a téma a művészetben. Mátyás
visegrádi nyaralójának híres kútja például a gyermek Herkulest ábrázolta abban a helyzetben,
amint a lernéi hidrával harcol. Már Bonfinius kimondta, hogy érzése szerint ez a kultusz több
volt holmi művészetkedvelésnél, hogy
a legyőzött szörnyeteg valóban létező ellenfél kellett
hogy legyen, s ez szerinte Ausztria.81 Nem érdektelen megjegyezni,
hogy Bonfinius egy másik
helyen kifejezetten Mátyásra vonatkoztatja Herkules szerepét.82
Érdemes volna tovább nyomozni ennek a kultusznak más nyomait, mert Bonfiniuson
kívül Thuróczi is megemlékezik róla. Annyi azonban már ebből is látható, hogy mi szerepet
töltött be Magyarországon a neoplatonizmus és a Herkules kultusz. Egyfelől a törökellenesség
táplálója, másfelől az osztrák háború igenlő reprezentációja voltak. Éppen mert mindkettő
gyökere Itáliába nyúlt vissza, Mátyás olasz kapcsolatai nem tekinthetők egyoldalúnak.
Barátsága Laurentius Medicivel és a pápával, akivel Medici kibékült, nemcsak nyugati háborúi
hoz adott ösztönzést, de nyitva hagyta a lehetőséget egy esetleges törökellenes akciónak is.
Az 1480-as években kezdett erőteljesebb nyugati politikába Mátyás. Ugyanekkor
új erőket állított előtérbe, akik maradéktalanul támogatták őt politikájában és fokoza
tosan visszaszorították a régi humanistákat is. Váradi Pétert 1484-ben börtönbe vetette,
Báthori Miklós szintén ebben az évben vált kegyvesztetté. A Badenből éppen Magyar
országra jött Galeottus is hiába iparkodott bármi módon közbenjárni érdekében, ez teljes
sikertelenséggel járt. A kancelláriában és a politikai életben helyükre lépő humanisták
közül ekkor lépett fel több, később nevessé vált közéleti személyiség, így például Bakócz
Tamás, Szatmári György és Werbőczy István.
Garázda mindinkább megbizonyosodott arról, hogy az általuk képviselt vonal az
elszigetelődés felé viszi őket. Körülöttük jelentősebb csoportosulás nem volt várható, politikai
súlyuk megcsappant. Ez a perifériára szorulás nyomasztólag hathatott rá és feltétlenül káros
kihatással volt további humanista pályafutására, s lassankint egyházi környezetébe vonult vissza.1483-ban nyitrai főesperes lett.83 Ez a megbízatás jelentette számára az első jelentősebb,
de korántsem jelentős egyházi állás elnyerését. Az esztergomi egyházmegyén belül ugyanis
a székesegyházi főesperesség után sorrendben közvetlenül a nyitrai következett. Garázdának
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Ábel - Hegedűs, i. m: 2 7 9 - 2 8 1 .
A Herkules-kultuszra vonatkozó részben Meiler Péter eredményeit nyújtom La fontana di Mattia
Corvino a Visegrád c. tanulmánya alapján (Annuario, 1947. Firenze 55—57). A kérdés további kritikai vizsgá
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, , H y d r a mihi credité, Herculis est Austria . . ." etc. Rerum Ungaricarum Decades, IV. 1941. E d d . :
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Antonius Verulinus „Architettura" c. olasz, nyelven írt művének latinra fordításakor mondja
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<ez a pozíciója kiterjedt jogkört biztosított számára, mint kerülete legfőbb joghatóságának
széleskörű ügykezelést kellett folytatnia. Működéséről fennmaradt az esztergomi káptalannak
egy 1486 szeptemberében
kiállított oklevele, amelynek aláírói között ő is szerepel, mint
nyitrai főesperes.,84
Mátyás halála után még egy utolsó eseménye életének itáliai látogatása. Valószínűnek
látszik, hogy Baptista Guarinus hívására indult el a 90-es évek közepe táján. 85Személyes
jelenléte irodalmi esemény volt, mert költői harcokat indított meg Ferrarában. Garázda
ugyanis — amennyire a kutatás megállapíthatta — összeütközésbe került Ercole Strozzaval,
ki ugyancsak jónevű poéta volt. A vetélkedés tüzében megjelenhetett egy Garázdát ócsárló
vers, amelyet Garázda Antonius Thebaldeusnak tulajdonított. Thebaldeus számunkra ismeretes
versében tiltakozott a szerzőség ellen, hiszen ő mindkét költőt egyformán szereti s olyan nagy
tehetséget, mint Garázda, megtámadni sem merészelne. Sajnos az események további meneté
ről nem vagyunk tájékozva, hazatérése időpontját sem lehet megállapítani.
Közben Magyarországon hatalmas mértékben kiújult a feudális anarchia. Aggasztóan
gyors ütemben pusztult Mátyás történeti és kulturális hagyatéka. A centralizált monarchia
már nem létezett, II. Ulászló teljesen tehetetlenül állt szemben a nagyúri pártharcokkal és
hatalmaskodásokkal. A kancellária olyan humanisták kezébe került, akik még Mátyás alatt
feltűntek, de most mutatkoztak meg igazi mivoltukban. Bakócz sem Beatrixet, sem Korvin
Jánost nem támogatta, hanem átpártolt Ulászlóhoz és szolgálatai jutalmául főkanceUári
rangot kapott. Szatmári is, Werbőczy is tovább emelkedett pályáján.
Garázda és a környezetéhez tartozó humanisták nem csatlakoztak ehhez a kancellá
riai vonalhoz, mert ők, ha Mátyással szembekerültek is, hívei voltak a központosításnak.
Bakóczék pedig Mátyás emberei voltak, de nem elvi egyetértésből, hanem gazdag juttatások
reményében, ugyanakkor nem voltak hívei a centralizációnak. Ez a magyarázata Garázda,
Váradi és a többi hozzájuk hasonló humanista félrehúzódásának.
Garázda közéleti kapcsolatai élete végefelé erősen meggyérültek. Callimachus még
1496-ban, rá egy évre Galeottus, 1501-ben Váradi Péter halt meg. Báthori Miklóst Garázda
•alig egy évvel élte túl. A fiatal magyar humanista költő-nemzedék tagjai közül biztos tudásunk
szerint csak Megyericsei János volt az, akit — rokoni kapcsolatain kívül — költői törekvések
kötöttek össze Garázdával, amennyiben a Janus—Garázda hagyomány tudatos örökösének
és folytatójának érezte magát. Megyericseit a történelmi körülményeken kívül földrajzi
nehézségek is akadályozták minden közvetlenebb kapcsolat kiépítésében. Garázda ez idő
tájt Esztergomban tartózkodott és működési köre úgy látszik véglegesen egyházi területre
szűkült. 1501-ben a szentistváni káptalan prépostjává nevezték ki.86 Ez a káptalan nem volt
szegény. Zsigmond adománylevele biztosította számára Maróth, Bajóth, Újfalu és^ Süttő
birtokokat különféle tizedekkel, a kéméndi malmot, a nyirmáli és csernovölgyi szőlőket és
két budavári házat. Garázda préposti jövedelme külön volt választva a kanonokétól. Ő kapta
a báthi, vásárhelyi gabona- és bortizedeket és Bars megyében bizonyos kvartákat.87
Ekkori irodalmi munkásságáról semmit sem tudunk. Annyit azonban feltételezhetünk,
hogy írói teremtő korszaka még a XV. század vége felé lezárult. Tervek helyett inkább a halál
kérdései foglalkoztatták. Felállíttatta sírkövét Esztergomban, a címer fölé odaíratta a befeje
zésre váró szöveget:
„Obiit Anno Domini MCCCC..." Rávésette még szintén a XV. században
írt epitáfiumát,88 amely egyetlen máig ismert verse is egyúttal:
Germanus Iani patrium qui primus ad Histrum
Duxit laurigeras ex Helicone Deas.
Sum siíus hoc tumulo Petrus ex stirpe Garasdae
Altera Pieridum glória iure fui.
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Gerézdi Rábán, Váradi Péter. 325.1. jegyzet.
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Joh. Nep. Mathes : Veteris arcis Strigoniensis . . . deszrirtio. 1827. 24. Garázda ezt a tisztét haláláig
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Utóda 1507-ben Mathias Csaszma.
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A betűhű szöveg a következő : GERMANVS IANI PATRIVM QVI / PRIMVS AD HISTRVM /
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GARASDE / ALTERA P I E R I D V M GLORIA / Í V R E FVI
A sírvers szövegét először Mathes tette közzé 1827-ben, fentebb idézett könyvében. De sem az ő
kiadása, sem a későbbieké nem egyezik pontosan az eredetivel. Barabás Miklós, aki az eredeti feliratot aligha
látta Esztergomban, 1909-ben cikket írt Megyericsei Jánosról (Erdélyi Múzeum 1909. 120. skk). Arra az ered
ményre jutott, hogy „nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy Garázda Péter sírversének is
Megyericsei volt a szerzője". Barabás azonban téves nyomon járt. Nem vette figyelembe, hogy a sírkövet,
melyre az epitáfium rá van vésve, még Garázda állítatta fel a befejezetlen felirat szerint,,MCCCC . . ."-ban,
( 1 . : Vernéi Kronberger E m i l : Magyar középkori síremlékek (1939) c. könyvét, 23. tábla). Megyericsei pedig
a sírkövére vésett szöveg alapján csak 1507-ben készítette („Vivens scripsi An. Dni. M. D. VII."). Ez termé
szetesen a szerzőségi kérdést eldönti.
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A vers tanulságaitól most eltekintve csupán a síremlék is rávall, a humanistára. A Mátyás
kori reneszánsz ornamentikájának új motívuma tűnik fel rajta: a karikára fűzött, szalagon
függő címerpajzs. Ez a típus csak a Mátyás-kori emlékekre jellemző, de nem vált általánossá,
mert a heraldikai maradiság szívósan ragaszkodott a régi formákhoz. A sírkő egyébként
beosztásával, a sarkakon bevágott cikkelyes táblára írt antikva betűivel, a keret szép rene
szánsz díszeivel és sarokrozettáival kétségtelenül olasz munka.89
Garázda Péter 1507-ben halt meg Esztergomban.90 Holttestét a szentistváni káptalan
templomának sírboltjában helyezték el. A török uralom alatt sírja elpusztult, sírkövét
azonban
megkímélte a. barbárság és 1823 óta a Bakócz-kápolna katakombájában őrzik.91 Garázda
költői életműve elveszett bár, de jelentőségéről hallgatnunk méltánytalan lenne, hiszen élete
és működése elválaszthatatlan a magyar humanizmus első nagy virágkorától.
V
Befejezés
Érdemes végiglapozni mindazokat a régi és újabb forrásokat, amelyek Garázda Péterrel
bármiféle kapcsolatban vannak. Az értékelések csaknem kivétel nélkül egyoldalúak. Vagy
csupán papi, vagy csak humanista voltát emelték ki. Művelődéstörténeti jelentőségéről alig
esett szó. Pedig Garázda Péter alakja csakis akkor rajzolható meg mai ismereteink alapján
megközelítő hitelességgel, ha azt a humanistát látjuk benne, aki részt vesz a közéletben, állást
foglal országos politikai kérdésekben, verseket ír, levelez magyar és külföldi humanistákkal,
könyveket gyűjt és egyházi pályán is gazdag stallumokat tud kiharcolni magának.
Természetesen Garázda szerepét nem túlozhatjuk el. Nem volt vezető humanista,
akinek szava politikai tekintetben súlyos lett volna, tudomásul kell vennünk, hogy költeményei,
levelei — a szinte mutatványul maradt egy-egy darabtól eltekintve — elvesztek, könyvtárának
pedig csak töredékei maradtak fenn. De el kell ismernünk, hogy a XV. sz. 92középpapságának
oly kiemelkedő tagja ő, kinek jelentősége nagyobb, mint eddig gondoltuk. Életének tanul
ságai bizonyítják, hogy téves lenne gyökértelen felszíni jelenségnek felfognunk a magyar
humanizmust. Sőt, Garázda Péter példája éppenséggel azt is bizonyítja, hogy Janus Pannoniusék humanizmusa igenis kedvező talajra talált a középpapság körében is.
A számunkra ismeretes adatok szűk száma ellenére rekonstruálni tudjuk Garázda
költői útját. Baptista Guarinus költeménye alapján 93 megtudjuk, hogy irodalmi kísérletezései
ket még Ferrarában kezdték mindketten :
Si quid scripsissem: primus mea scripta legebas,
Et mihi tu primo scripta legenda dabas.
Sajnos további következtetésekre nincs alapunk. Csak sejteni lehet, hogy a Ferrarába elláto
gató Janus Pannonius szerepe nem csupán rokonságukkal magyarázható, hanem azzal is,
hogy az ifjú humanista már bizonyságot tett költői tehetségéről.
Mi lehetett Garázda költői célja? Aligha más, mint a Janus törte csapáson elindulva
magasszínvonalú humanista költészet folytatása. Ez érlelődhetett meg benne elhatározássá
itáliai tartózkodása idején s a végrehajtására akkor kerülhetett volna sor, mikor hazaérkezett
Magyarországra. Csakhogy a közben lezajlott történelmi események mindent másként fordí
tottak. Garázda Janus Pannonius példájára, de Janus nélkül lett költővé.
Költészetéről Callimachus Experiens 1483—4 táján írt verse az egyetlen, amely még
legmegbízhatóbban eligazít.94 Ebben elmondja, hogy Garázda verseit olvasva felötlött benne a
kérdés, ki ihlette őt a költészetre? Váradi Péter feleletül Janus epigrammáit tette elé. Cal
limachus összehasonlítja a két költőt s — természetesen — Garázdát ítéli jelentősebbnek.
Ad Petrum Garasdam Hungarum.
Quis Phebus, que Musa tibi meditabar, adesset,
Dum fluit exculto carmen ab ingenio,
Pontificum sed summus honor Colocensis et artis
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Pierie lumen, nee minus eloquii,
Pannonii monstrans mihi nunc epigrammata Iani
Quo valeas plane numine me doeuit.
Spiritus exagitat patruelis pectora et alte
Sublevat atque humili non sinit ire via.
Ille rudern primus permulsit versibus Histrum
Et patrie et gentis Candida fáma fuit;
Sed velut armorum studio superavit Achilles
Pelea, pervincis carmine tu patruum •
Eque tuo ingenio potioris glória plectri
Crescit Pannoniis urbibus et populis. •
Callimachus értékes verséből következik, hogy Garázda költészete nem lehetett olasz ihletettségű, költői gyakorlatában pedig tudatosan kapcsolódhatott nagy elődjéhez, Janus Panno
niushoz.
További, de lényegében kevés adatot nyújt Thebaldeus és Verinus egy-egy Garázdához
írt verse.98 Thebaldeus csak annyiban jelentős, hogy mint költőről beszél róla, de Verinus is
alig mond többet, mint hogy Garázda az a humanista, „qui prosa pariter carmine quique
valet".
Tanulságos síriratának tanulmányozása is. Garázda humanista szokás szerint minta
képének sorait vette át és variálta, ezzel formailag is szépen reprezentálva Janushoz való
viszonyát. Utolsó mondatában önmaga helyét jelölte ki a magyar humanista költészet körében
így: „Altera Pieridum glória iure fui."
Sajnos Garázda költői hagyományának továbbéléséről úgyszólván nincsenek adatok.
Az egyetlen, Megyericsei János, aki Garázda halálakor hosszú epitáfiumában96 Janushoz
és Garázdához fűződő rokoni kapcsolatain kívül arra is büszke, hogy az ő költői útjukat
követi.
Quem non livor edax, alienaque glória torqueí,
Perlegat haec placidis carmina caesa notis.
Trés fuimus clari cognato e sanguine vates,
Pannonicam Dravus quam rigat altus humum.
Unus erat Janus, patrias qui primus ad oras
Duxit laurigeras ex Helicone Deas.
Alter erat Petrus genitus de stirpe Qarasdae,
Qui túlit Aoniae plectra secunda lyrae.
Ultimus hos ego sum cognata e gente secutus,
Tertia doctarum glória Pieridum.
Megyericseiről sem tudunk sokkal többet, mint Garázdáról. Csak feltételezhetjük, hogy jobbára
epigonköltő lehetett, aki inkább a Janus- és Garázda-kultusz ápolását érezhette hivatásának,
semmint a költői úttörést.
Felvethető a kérdés, ha Garázda csakugyan Janus költészetének folytatója, miért
nincs a Jagello-kori Janus-kultusszal együtt valamiféle Garázda-kultusz is? Talán azzal
felelhetünk, hogy Janus Pannonius költészete lényegében Mátyást igazolta, eltekintve utolsó
éveitől és ezért érthető, hogy verseit össze is gyűjtette.
A 80-as években mindjobban feltörő humanisták Mátyás, de nem az összpontosítás
emberei voltak s ma már nehezen megállapítható okokból táplálták ezt a hagyományt a Jagellókorban is. Tudjuk például, hogy Szatmári György 1496-ban Aldus Manutiussal tárgyalt egy
Janus Pannonius kiadás ügyében, tervét azonban csak jóval később valósította meg Magyi
Sebestyén. E zavaros időkben látott napvilágot Adrianus Wolphardus és Werbőczy kiadása is.
Garázda költészete, annak ellenére, hogy Janus irányvonalának továbbvitelét jelentette,
más megítélés alá kellett, hogy essék. Figyelembe kell vennünk, hogy költői működése akkor
indult meg — feltételezhetően egyező hanggal —, amikor Janus már nem értett egyet Mátyás
sal. A Jagello-kor viszonyai pedig azért voltak kedvezőtlenek számára, mert Garázda a centralMciűJiíveként félrehúzódott az anarchia elől. Mindehhez hozzájárulhatott még egy
nem kevésbé fontos tény. Az, hogy versei tudomásunk szerint nem voltak összegyűjtve.
A korviszonyokon kívül ez a technikai akadály is feltétlenül hozzájárult ahhoz, hogy Garázda
költői hagyatéka szétszóródjék és elpusztuljon.
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Meg kell említenünk könyveinek művelődéstörténeti jelentőségét. Könyvtárának
töredékeiből is teljes határozottsággal megállapítható, hogy eléggé mély világi műveltséggel
rendelkezett. Olvasmányai széleskörűek voltak. Az antik irodalom remekein kívül a történeti,
a csillagászati és az orvosi tudomány is érdekelte, tanulmányozta a keresztény tanokat hirdető'
munkákat — hihetőleg — eredetiben, de ugyanakkor pogány írók okfejtései is lekötötték.
Mind csupa olyan művek ezek, amelyek sehol, egyetlen XV. századi kisebb magyar humanista*
gyűjteményében sincsenek így együtt. A Garázda-kódexek, sőt síremlékének művészi kivitele
zése is jelentős. Elsőrangú olasz mesterek keze alól, vagy műhelyéből került ki valamennyi.
Mindezekből világosan látható, hogy „Garázda Péter a magyar humanizmus egyik leg
képzettebb és legtehetségesebb tagja volt. Minden kis adat,
amit róla kikutathatunk, egyúttal.
a magyar humanizmus képének kiépítését is szolgálja."97
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Hoffmann Edit, Garázda Péter könyvtárának címeres darabja. Turul, 1933. 79,
Itt jegyzem meg, hogy állandó forrásul szolgált Ábel, Petrus Garasda, ein ungarischer Humanist der XV. Jahr
hunderts c.-tanulmánya (Ungarische Revue, 1883, 22 skk.); Horváth János, Az irodalmi műveltség megoszlása
(1944), valamint Kardos Tibor, A magyarországi humanizmus kora (1955) c. alapvető munkája. Végül köszöne
tet mondok Gerézdi Rabánnak és Klaniczay Tibornak
mindazon hasznos tanácsaikért, amelyekkel munkámat
x
megkönnyítették.
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