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Joannes Pannonius—Giovanni Unghero: Váradi János
Joannes Pannonius, olasz néven Giovanni Unghero, ismert személy az irodalomtörté
netben Marsilio Ficinóval való levélváltásból,
melyet maga a firenzei humanista tett közzé,
1
olasz fordítást
is megért Epistolariumában.
Innen vett róla tudomást először 1796-ban
2
6
Koller, majd Ábel és Hegedűs , akik azt a magyar közönség számára is hozzáférhetővé tették.
De nagyobb
figyelemben és méltánylásban Ficino olasz tanulmányozói részesítették,
mint
7
Galeotti,4 Della Tőrre,58 s Saitta, 6 9 akikhez újabban
az
amerikai
Kristeller
is
csatlakozott.
Magyar részről Huszti, Horváth, s Kardos 10 méltatták.
A levélváltást a Ficino-kiadások dátum híjával közlik, miért is a magyar és olasz iro
dalomtörténészek, pusztán a névhasonlóság alapján Janus Pannoniusra vonatkoztatták. 11
Először Huszti vette észre, hogy a két pannóniai azonosítása „kronológiailag lehetetlen",
mert Joannes Pannonius — saját állítása („Legi Budae in epistola ad Bandinum, item in
prooemio tuo super "Platonem et in prooemio theologiae tuae") szerint — Ficino Theologia
Platonica és Platonis Opera c. műveinek, meg ez utóbbit kísérő s Bandinihez intézett levelének
olvasása nyomában fordult soraival a firenzei humanistához; de mivel az előbbi munka 1482.
november 6-án, az utóbbi pedig 1484 szeptemberében vagy októberében hagyta el a sajtót,
a levélváltás 1484 végén vagy inkább 1485 elején történt, mikor a pécsi püspök már több mint
egy évtizede sírjában pihent.12 Nyilvánvaló tehát, hogy Janus Pannonius és Joannes Pannonius
két különböző személy, amit egyébként a levélírónak a püspök neoplatonikus egyéniségével
teljesen ellentétes felfogása is bizonyít.
1
MARSILII FICINI FLORENTINI Epistolae familiäres. Venetiis, Matteo Cadecá, „equinoctium vernale
vigília divi Gregorii" (márc. 11.) 1495. 2°; ismét Lib. VIII., epp. 17. (Joannes Pannonius Marsilio Ficino Platonico), 18. (Marsilius Ficinus Joanni Pannonio). IDEM: Opera quae extant omnia. Basileae 1561. 871—872.
— Az olasz fordítást Id.: Tomo Secondo de le Lettere di Marsilio Ficino tradotte in lingua Toscana per M. Felice
Figliucci Senese. Vinegia 1548. ff. 94vo—95vo (Al reverendissimo M. Marsilio Ficino Platonico Giovanni
Unghero), 95vo—97vo (A M. Giovanni Unghero Marsilio Ficino).
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JOSEPHUS KOLLER: História Episcopatus Quinqueecclesiarum, tom. IV. Posonii 1796. 219. lapon
mindkét 3 levél besorozva J a n u s Pannonius levelezésébe.
ÁBEL JENŐ és H E G E D Ű S ISTVÁN: Analecta nova ad históriám renascentium in Hungária litterarum
spectantia.
Bp. 1903. 278. (J. P. levele), 2 7 9 - 2 8 1 . (M. F. válasza).
4
LEOPOLDO GALEOTTI: Saggio intorno álla vita ed agli scritti di Marsilio Ficino. Archivio Storico Italiano, ser. II., v. X., Firenze 1860. 44.: „Giovanni Pannonio, poi vescovo di Cinque Chiese in U n g h e r i a . . .
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da Buda" sat.
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ARNALDO DELLA T Ő R R E : Storia delPAcademia Platonica di Firenze. Firenze 1902. 45", 544., 589.,
789. lk-on
említi
„Giovanni Pannonio vescovo d'Ungheria", sőt egyenesen „Giano Pannonio" névvel.
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GIUSEPPE SAITTA: La filosofia di Marsilio Ficino. Roma 1923. 8.
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PAULUS OSCARIUS KRISTELLER: Supplementum Ficinianum. Marsili Ficini Florentini opuscula
inedita 8 et dispersa, Florentiae 1937. I. köt. CXLV., CLVIII. 1.
HUSZTI JÓZSEF: Platonista törekvések Mátyás király udvarában. Minerva 111/1924., 216—222. —
IDEM: Tendenze platonizzanti nella corte di Mattia Corvino. Giornale critico della filosofia italiana. X I . köt.
( M i l a n o - R o m a 1930) 155 s köv.
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HORVÁTH JÁNOS: Az irodalmi műveltség megoszlása — Magyar humanizmus. Bp. 1935. 135.
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KARDOS TIBOR: A magyarországi humanizmus kora. Bp. 1955. 193., 359.
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H E G E D Ű S ISTVÁN: Irodalomtörténeti tarlózások az olasz könyvtárakban. I t K VIII/1898., 470.:
„ J a n u s Pannoniusnak egy M. Ficinushoz intézett levele jelent meg Ficinus leveleinek 1485-i velencei ki
adásában a 145. lap versoján. E l e v é l . . . megemlékezik Janus P.-nak flórenci tartózkodásáról, mely akkor
eshetett, mikor Mátyás követeként 1465-ben II. Pál pápához ment, de megemlékezik J a n u s P. hangulatában
történt változásról is. A püspöki méltóság kötelmei egy kevéssé lehűtötték humanista lelkesedését és az antik
kor bölcsészei iránti r a j o n g á s á t " . . . — Hegedűshöz igazodik APPONYI SÁNDOR: Hungarica. Magyar vonat
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A Joannes P.-tól olvasott művek: M. Ficini Opera, i. kiad. 78—424 (Theologia Platonica); 1129 —
1536 (Platonis opera); 870 (Bandinihoz írott levél). Datálásukra 1. EMÍLIA N E S I : II Diario della stamperia di
Ripoli. Firenze 1903. 27 skk. A Platon-fordításnak Husztitól (i. h. 208) általánosságban „1484 végére" helye
zett megjelenése, Kristeller (i. m. CXLVII., XL. sz.) pontosabb megállapítása szerint, „mense Septembris
vei Octobris" történt.
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De hát ki volt Ficino magyar levelezője? Személyéről eddig nem tudtunk többet, mint
amennyi magából a levélváltásból kitűnik. Joannes Pannonius, olvasva a firenzei humanistá
nak Bandinihoz intézett levelét és két művét, visszaemlékezik olaszországi tartózkodása idején
Firenzében végzett latin és görög irodalmi tanulmányaira („memini, cum olim in Italiam
profectus Latinis literis et Graecis erudirer Florentiae") s hogy mielőtt visszatért volna Budára,
Ficino már megkezdte Platón műveinek fordítását („antequam Florentia huc redirem transferendo Platóni manum inieceras"). Viszont Ficino elárulja, hogy Joannes Pannoniusban kivált
képp a költők tanulmányozóját ismerte meg („verő te poetarum apprime studiosum esse
cognosco"). E kölcsönös visszaemlékezések szorosan kapcsolódnak Ficino nagy vállalatának,
a Platon-fordításnak
kezdetéhez, melynek időpontjául ő maga életének 30. évét, 1463-at
jelölte meg;13 amiből következik, hogy Joannes Pannonius 1463 nyarán tért vissza Firenzéből
Budára. Ficinóval való ismeretsége folytán itt kapcsolatba került Francesco Bandinival, aki
előmozdította az 1484—85. évi levélváltást, mely csupán az imént hivatkozott adatokkal szolgál
Joannes P. személyére vonatkozólag. „Többet — állítja Huszti —, korát, állását, családját
stb. eddigi kutatásaim során minden törekvésem ellenére elfogadható módon megállapítani
nem tudtam."
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a „Joannes Pannonius" nevet más irodalmi emlék
is fenntartotta, mégpedig a Cardio contra amatores mundi c. költemény,
mely szelleménél fogva
sehogysem illik Janus Pannonius humanista egyéniségéhez.14 Ugyanez mondható a szintén
„Joannes" névvel ellenjegyzett, de a pécsi püspöknek tulajdonított Jo.episcopiQuinqueecclesiensis de Epiphania Domini carmen c. költeményről, melyet (nem tudni, milyen
kéziratból)
Sambucus sorozott Janus epigrammái közé, de Teleki nem tartja hitelesnek.15 Nyilvánvaló,
hogy Sambucus több olyan költeményt tulajdonít Janusnak, melyekben a szerző neve egysze
rűen csak J. P. betűkkel volt megjelölve, amit ő Janus P.-nak olvasott. Erre vall a tőle kiadott
J. P. de laudibus Pontific. et rerum humanarum conditione c. költemény is,16 mely tulajdonképp
két különböző költemény töredékének Sambucustól önkényesen végrehajtott egyesítése: a
198. sornál megszakadó első részlet, mely megfelel Telekitől nyert címének, kétségkívül J. P.-é;
viszont a hozzá csatlakozó további 10 sor, mely a transsubstantiatio
tanáról szól, a Sambucustól
használt kéziratban csak J. P. betűkkel volt ellátva.17 Felfogás tekintetében e költemények
amennyiben elütnek Janus P. egyéniségétől, annyira összhangzanak a Ficinóhoz intézett
levél szellemével, úgyhogy nehezen kételkedhetünk ennek szerzőjétől való származásukban.
A „Joannes Pannonius" névvel kapcsolatos írások ismételt felbukkanása annál is
inkább talányos, mert az irodalmi kutatás eddig még nem individuált egy hasonnevű XV.
századbeli szerzőt. Ismeretes ugyan a18Paduában 1467. szept. 21-én szereplő „Magister Ioannes
de Ungaria praepositus Varadiensis", de az ő magiszteri címe nem elégséges arra, hogy íróként
elfogadhassuk; azonfelül Váradhoz kötött préposti állása miatt sem lehetett az a „budai pap"
(mint Kardos hívja Joannes P.-t), aki Ficinónak írt levelet. Ennek individuálásához egy olyan
papi íróra van szükségünk, aki hosszabb ideig Budán működött.
Irodalomtörténetírásunk mai állásához képest egyedül Joannes Varadiensis, azaz Váradi
János, Budán élt ágostonrendi szerzetes vehető számításba, akinek nevét egy egzegétikai
munkájával Csontosi ásta ki München volt kir. könyvtárának kéziratgyűjteményéből.19 A
jeles bibliográfus ugyan beérte a katalógus vonatkozó passzusának kijegyzésével, s talán ezért
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L. M. Ficini Opera id. kiad. 1537: „Posthaec autem anno M.CCCC.LXIII 0 ., quo ego trigesimum
agebam aetatis annum, mihi Mercurium primo Termaximum, mox Platonem mandavit interpretandum
(se. Cosmus). Mercurium paucis mensibus eo vivente peregi, Platonem tunc etiam sum aggressus". Az 1433.
okt. 19-én született Ficino 30. életévében (1463), Kristeller (id. h.) szerint „mense Aprili vei Maio", kezdte
Platon-fordítását, Joannes P.-nak Firenzéből való távozása előtt.
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HEGEDŰS I.: Joannes Pannonius éneke. I t K X. 1900. 243—245. — KATONA LAJOS: „Joannes Pan
nonius éneké"-hez.
E P h K XXIV. 1900. 4 6 8 - 4 6 9 .
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J A N I PANNONII Poemata quae uspiam reperiri potuerunt omnia, pars prima. Traiecti ad Rhenum
1784. 658: Ep. II. 24. In Epiphaniam, Teleki ezen megjegyzésével: „ t o t u m hoc carmen non Jani, sed barbari
nescio cujus rudem foetum esse facile sentiet, qui modo naso voluerit u t i " . A fenti szövegben idézett cím
a költeménynek eddig egyetlen kéziratából való, melybe FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ (A németújvári szent-ferencrendi zárda könyvtára. MKSz 1883. 108 — 109.) szerint egy XVI. századi kéz utólagosan lejegyezte; ez ismeret
len másolónak tulajdonítandó Joannesnak a pécsi püspökkel való azonosítása. A költeményre nézve 1.
H E G E D Ű S I.: Janus Pannonius vallásos költeményei. Akad. Ért. XXIV. 1913. 163.
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1 . kiad. I. 437—449: Elég. II. 18: Consultatio Dei Patris et Filii de perdendo hominumgenere; —
quos tandem B. Virgo exorat — cím alatt. Vö. H E G E D Ű S : I. m., Akad. Ért. 1913. 165 — 166; HUSZTI J.: J a n u s
Pannonius.
Pécs 1931. 6 8 - 7 0 .
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Sambucusnál Janus-kiadása egyébkért még más költeményeket is tartalmaz, melyek nem származ
hattak a pécsi püspöktől. Ilyen a Bartholomaeo Fontio respondet Florentino Janus Pannonius c , melyben Lorenzo de' Medici uralmára való célzás elárulja, hogy Janus halála után készült. Teleki is közli (i. kiad. 671 —
687.) de Angelo Polizianónak tulajdonítva, amiben CONCETTO MAECHESI (Bartolomeo della Fonté. Catania
1900. 4 2 - 4 3 . ) egyetért vele.
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ANDREAS VERESS: Matricula et acta Hungarorum in Universitatibus Italiae studentium (Fontes
Rerum Hungaricarum,
I.). Bp. 1915. 1 3 - 1 4 .
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CSONTOSI JÁNOS: A müncheni könyvtár hazai vonatkozású kéziratai. MKsz. VII. 1882. 202. Őt má
solja B É K É S I EMIL: Magyar írók az Anjouk és utódaik korában. KathSz X I I I . 1899. 798.
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felfedezése nem keltett figyelmet még abban a korban sem, mely különben előszeretettel űzte
a klérus érdemeinek dicsőítését. Ma persze más szempontból fordul
feléje az érdeklődés, mely
a Ficinóhoz intézett levél szerzőjét keresi benne. A katalógus20 szerint a jelzett könyvtár
„14294 (Em. D 19)" jegyű s 163 levélből álló másodrétű, (nyilvánvalóan tévesen) XIV—XV.
századinak minősített kéziratában az 1 — 16. leveleket a Commentarius in Canticum Canticorum
auctore Joanne
Varadiensi ord. Aug. c. traktátus szövege tölti ki. Utóbb, Stegmüller kutatásai
nyomán,21 ugyanezen traktátusnak még három kézirati példánya került elő: 1) Einsiedeln,
Stiftsbibl. 33., 336-361.; 2) London, Lambeth Palace 180., 1-43.; 3) Reun, Cisterciens. 76.,
125 — 150. A Commentarius-t a magyarázott „Canticum" első versei („Osculetur me osculo
oris sui" stb.) első versei vezetik be, aztán a tárgyalás következik ezen „incipit"-tel: „Cogitanti
mihi canticum promere laudis cuiusdam ad honorem Virginis amoroso . . . ab osculo iocunde
ait: Osculetur me. Primo Alex(ander) lib. 20: Osculum id est duorum coniunctio. Dum nostram
naturam sibi associat Sapientia quae est Verbum" stb. A befejező „explicit" így hangzik:
„ . . . Filium tuum ascendere valeamus super montes aromatum, te ducente, te iuvante, quae
illuc post Filium tuum ascendesti, sicut virgula fumi ex aromatibus mirrae et turis. Amen".
A négy kézirat közül csak a müncheni nevezi meg a szerzőt Joannes Varadiensis személyében,
akit „ord. Aug" (a. m. „Ordo Eremitarum Sancti Augustini) jelöléssel ágostonrendi szerzetes
nek minősít. A valamennyinél fiatalabb XV. századi londoni kézirat az 1289 körül élt
Joannes Rüssel canterburyi minorita nevével van
ellátva, ami a másoló hibájának tulajdonít
ható. Az idézett freiburgi biblikus professzor22 sem vette figyelembe a hamis attribuciót,
mert ezt a kéziratot is Joannes Varadiensis neve alá sorozta, neki tulajdonítva a mű
szerzőségét.
Váradi János traktátusa a Salamon királynak tulajdonított, de (Voltaire szerint) egy
gránátos testőr vaskos érzékiségéhez is méltán illő Énekek Énekéről szól, melynek a zsidóság és
a kereszténység kánoni iratai közt elfoglalt helye ékesen példázza a hitélet és az erotika pato
logikus összefüggését. Az egyház szoknyás agglegényei a jegyespár szerelmét zengő „ének"
erotikumában kéjelegve, a naturalisztikus, a tipikus és az allegorikus kommentároknak oly
nagyszámú sorozatát írták róla, aminővel a biblia semmi más könyve nem dicsekedhetik.23
Váradi elmefuttatása, mely egyébként az éneknek csak főbb mozzanatait (így csókot is) illuszt
rálja, mint általában a többi középkori Canticum-kommentár, az ún. allegorikus szisztémát
követi, de felfogásában újszerű, amennyiben visszautasítva a Nicolaus de Lyra (f 1340)
által felelevenített zsidó felfogást, mely a jegyespárban Jehova és a zsidó nemzet allegóriáját
szemlélte, szembehelyezkedik a Jézus és az egyház allegóriáját hirdető kommentátorokkal
is, mert Jézussal az egyház helyett Mária jelképét proponálja.24 E felfogás gyér előzményeit
ugyan megtaláljuk már a XII. századi Algrino bibornok, Harwengi Fülöp és Liliéi Alán kevésbé
határozott utalásaiban is, de rendszeresebb kifejtését csak a petrarkizmustól áthatott Ágoston
rendi szellemiség mozdította elő. Váradi János tehát az egyházi kultúra síkján mutatkozó
renaissance jellegzetes képviselője, s mint ilyen, a magyar irodalomban elsőül juttatott szót a
szerelemnek, habár aszketikus szellemben és tónusban.
Szempontunkból fontosabb, hogy a Commentarius fenntartotta a magyar Ágoston
rendi szerzetes nevét, akinek kronológiája pontosabban is meghatározható, mint ahogy azt a
traktátus egyik-másik kéziratáról nyert téves kormeghatározások sejteni engedik. E tekintet
ben figyelemre méltó a vatikáni könyvtárnak Vat. Lat. 6898. számú XV. századi kézirata,
melyet25 a humanista műveltségű raguzai diplomata Giunio Gradi (Június
de Gradis) állított
össze. Ez az egyén, már Zsigmond király hadapródja („miles aulicus"),26 a Hunyadiak korá
ban is többször megfordult Budán: így 1455-ben, mikor Hunyadi János követeként Vetési
80
ANDREAS SCHMELLER: Catalogus codicum Latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis. Tomi II
pars II. 21Monachii 1876, 155. n. 1281.
FRIDERICUS STEGMÜLLER: Repertórium Biblicum Medii Aevi, tom. I I I . Commentaria. Matriti
1951.438. 5028. sz. Mellesleg megjegyezzük, hogy e repertórium a magyar bibliamagyarázók közül foglalkozik
még Bánffy Gergellyel is (II. 363—364.), de nem tud Pannóniai Andrásról. A reuni kéziratot XIV. századi
nak mondja.
22
STEGMÜLLER: I. h., mely szerint az einsiedelni kézirat is Rüssel nevével volna ellátva, de ennek neve
alatt (418. 49119. sz.) mégsem említi azt. E kézirat különben a helybeli Ágoston-rendi zárda tulajdona, ami
megmagyarázza
birtoklását.
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Vö. G I U S E P P E RICCIOTTI: II Cantico dei Cantici. Torino 1928. E vaskos kötet részletesen szól a Canticum-kommentárok összes problémáiról, sőt a középkoriakat egy bőséges jegyzékben (172 — 177.) fel is sorolja,
de köztük
hiába keressük Váradi János művét.
24
Ez a t r a k t á t u s fent idézett „explicit"-jéből is világosan kitűnik, mely a szerzőnek Máriához intézett
invokációja, hogy beteljesítse azt, amire Sulamit kedvesét serkentette: „Fuge dilecte mi et adsimilare capreae hinuloque
cervorum super montes a r o m a t u m " (Cant. V I I I . 14.).
25
F. BANFI: Giunio de Gradi da Ragusa e le sua amicizia con Giovanni da Varadino. Archivio Storico
per la Dalmazia,
Roma 1938. X X V I . 2 7 2 - 2 8 0 .
26
Vat. Lat. 6898, ff. 9 6 - 9 9 : Oratio de Junii de Gradis Matthaei filii laudibus, a 98vo oldalon:
,,atque decoris sédem adeptus ab Imperatore Romano et Hungarorum mernorato Re
miles
creatus."
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Alberttel Rómába utazott, 27 majd 1464-ben mint
Raguza követe Mátyásnál,28 végül 1472-ben
29
a szultán ajándékát hozta a magyar királynak. így alkalma volt Váradi Jánossal ismeretségbe
lépnie, amit különben maga is bizonyít a jelzett kódex 59vo oldalán olvasható autográf bejegy
zésével:
Pulchrum Responsum Junii De Grad is M Hit is
R. fratrj Joanni De Varadino Interroganti:
Quis esset maior, an Joannes Baptista vei Euangelista?
1. Duo vnum genere,
duo vnum munere,
vnum sunt in grácia.

5. Ambo carnem macerant,
ambo pestem superant,
missam per demonia.

2. Duo vnum nomine,
duo vnum lumine,
vnum sunt in glória.

6. Ambo mundum abdicant,
ambo Iesum predicant,
sanctis dátum premia.

3. Duo sunt Virginej,
duo consanguinei,
gubernantes omnia.

7. Ambos Christus uisitat,
ambosque nobilitat,
magna per magnalia.

4. Duo sunt prophetici
duo Euangelici,
testes in ecclesia.

8. Joannes nos dirigat
Joannes nos erigat,
ad regna celestia.

E költemény30 nyilvánvalóan válasz Váradi János azon kérdésére, ki volt nagyobb a két
János közül, a keresztelő avagy az evangélista? Gradi kitéró'en felel, mert mindkét János eré
nyeit summázva egyenlő mértékét tulajdonít nekik, mi által nagyrabecsüléséről hízelgőbb
módon vélte biztosítani barátját. A válasz költői jellegéből azt lehet következtetni, hogy Váradi
kérdése is költemény formájában történt, a „költői játék" (certamen) akkori divata szerint; ha
valóban így történt volna, akkor a Joannes P.-féle költemények szerzőségének kérdése is meg
oldottnak tekinthető lenne.
Kétségtelen, hogy a vatikáni kódexben szereplő „R. fráter Joannes de Varadino"
nem más, mint a müncheni kódexben levő „Joannes Varadiensis Ord. Aug.". A fráter szó vitat
hatatlanul szerzetesre utal, aki ez esetben csak Ágoston-rendi lehetett, mivel más rendek króni
kái nem tudnak egy ily nevű rendtársukról. De Gradi barátjának Ágoston-rendi mivoltát szülő
helye is sugalmazza, mert itt a rendnek egy igen nevezetes háza volt, mely tagja Váradi Vid
(B. Vitus de Ungaria) (f 1297) révén európai hírnévre tett szert.
Hasonlóképp nem lehet kétség Váradi János és Joannes Pannonius azonossága felöl sem,
melyet jelentékeny indiciumok tesznek nyilvánvalóvá Ficinóval és Gradival való viszonyában.
Mindenekelőtt szemet szúr a J. Pannonius s a J. Varadiensis nevek szereplésének kronológiai
egyezése: Ficino megismerte J. Pannoniust, mikor ez Firenzében több (mint látni fogjuk,
nyolc) éven át folytatta 1463 nyarán befejezett egyetemi tanulmányait; majd 1484/85-ben
felevenítette vele korábbi kapcsolatait; Gradi viszont 1455-ben, 1464-ben s 1472-ben állott
J. Varadiensisszel személyes kapcsolatban. Azonfelül figyelemre méltó még egy térbeli egyezés is.
Budán az Ágoston-rend a Szt. István vértanúról nevezett templomot és monostort bírta szál
lásul. J. Pannonius Budáról ment Firenzébe s 1463-ban, mint maga mondja („huc redirem"),
ide tért vissza, majd 1484—85-ben itt olvasta Ficino munkáit s írta neki levelét; J. Varadiensis
pedig a Hunyadiak udvarában követként ismételten megforduló Gradival szükségképp csakis
az ország fővárosában, tehát ugyancsak Budán ismerkedhetett meg. Végül nyomatékos súllyal
esik a latba a karakterbeli egyezés: Ficino J. Pannoniusa és Gradi J. Varadiensese a középkor
hagyományos szellemétől áthatott, de már a klasszikus irodalomtól pallérozott s a költészetet
27
FKAKNÓI VILMOS: Mátyás király diplomatái. Száz X X X I I . 1898. 3 8 9 - 3 9 0 . „ . . .Hozzá (ti. Vetési
hez) csatlakozott
bizonyos Június de Gradibus nevű diplomata, Brankovics György megbízott embere."
28
GELCICH JÓZSEF és THALLÓCZY LAJOS: Raguza és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára.
Bp. 1887. 764., Mátyásnak 1464. jún. 14-én kelt oklevele ,,De franchando dominum Jacobum de Gondola et
dominum J u n i u m de Gradi ab ambassiata quam fecerunt in Hungária, et ab eis regraciando pro eorum bono
portamento".
28
ANTONIUS BONFINIUS: Rerum Ungaricarum Decades quattuor cum dimidia, per Joannem Sambucum. Francofurti 1581. IV/8. 647.: „Superiore namque anno per Iunium patricium Ragusinum varia Solodanus
ad regem munera vestesque tyrias miserat." Ez adatot említi KARDOS T.: Mátyás király és a humanizmus.
Mátyás 30
Király Emlékkönyv, Bp. 1940. II. 104. 56. jegyz., de nem individuálja a raguzait.
Szövege a kódex id. lapjának utolsó nyolc sorát képezi, de sajátságos ottava-ötvözetéből nyilván
való, hogy minden egyes sora három aab-rímes settenarióból álló versszakrak felel meg, mint fenti átírásunk
szemlélteti. Megjegyzendő, hogy a kódexben a „ J o a n n e s " név minden alkalommal egy utólagosan beiktatott
sorközi ,,h"-val „Johannes"-ra van igazítva.
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kedvelő papi egyéniségek, akárcsak az Énekek énekéről írt kommentár szerzője, valaminl
a bűnös világiakról, a vízkeresztről s az átváltozásról
szóló költemények poétája. Joannes
Pannonius és Joannes Varadiensis azonossága31 a kulcs Ficino levelezője rejtélyének zár
jához.
E zár megnyitása következtében rejtélye homályából teljes világossággal lép elénk a
Ficinónak írt levél szerzője, Váradi János Ágoston-rendi szerzetes. Mint neve mutatja, Várad,
a „boldog Várad" („opulentissima civitas Varadiensis quae foelix appellabatur") szülte, mely
nek régi kultúrhagyományaitól és vele született hajlamaitól serkentve, a tudomány s irodalom
művelésére alapított Ágoston-rend helybeli zárdájában a neki leginkább megfelelőnek látszó
életformát választotta. A pályájának egyik mérföldkövét
képező 1463-as dátum és a középkori
papképzésnek immár jól ismert törvényszerűsége32 alapján megközelítő pontossággal konsta
tálható életfolyása. Ha az 1463. év valóban tanulmányai befejezésének idejét jelöli, akkor
ebben az időben legalább 30 évesnek kellett lennie, mely korhatárhoz a licenciátus elnyerése
volt kötve. Ehhez képest tehát 1430 körül születhetett s így egykorú volt az ugyanazon év okt.
19-én született Ficinóval, de kb. 10 évvel fiatalabb a Zsigmond király (f 1437) hadapródjává
lett Gradinál. A szabad művészetek s a noviciátus elvégzése után, kb. 20 éves korában, számára
is esedékessé vált a főiskolai kiképzés, melyre a hazai Ágoston-rendieknek az Esztergomban
levő rendi „stúdium generale" szolgált, vagy pedig zárdájuk városában működő káptalani iskola,
hol legalább a filozófia kurzusait végezhették. Tekintve a váradi káptalani iskola magas szín
vonalát, mely kiterjedt a görög nyelv tanítására is, János fráter minden bizonnyal itt nyerte
filozófiai kiképzését 1449 őszétől 1454 nyaráig. Elöljárói érdemesnek tartván egyetemi tovább
képzésre, a budai Szt. István-monostorba rendelték, hogy itt a rendi statútumok értelmében
a tartományfőnök két lektor közreműködésével megvizsgálja a klasszikus nyelvekben és a
filozófiában való jártasságát, valamint életmódjának kifogástalanságát. János fráter a hónapo
kon át tartó próbát sikeresen kiállván, a tartományfőnök előterjesztésére, a rend generálisától
1455-ben felhatalmazást nyert, hogy a teológia tanfolyamát a firenzei egyetemen végezze.33
Szimptomatikus jelenség, hogy küldetésének ugyanazon évében utaztak el Budáról Rómába
Hunyadi János követei, Vetési Albert és Giunio Gradi.
A Cosimo Medici városában töltött nyolc év (1455 — 1463), mely idő alatt természetesen
rendjének S. Maria a San Gallo nevű zárdájában lakott, alkalmat nyújtott neki, hogy a teológia
mellett a latin és görög irodalomban is kiképezze magát („Latinis litteris et Graecis eruditer").
Poggio, Landino és Argiropylos 34körül az egyetemi ifjak egy új nemzedéke serdült, „akik —
a kortárs Vespasiano da Bisticci szerint — a görög és latin irodalomban oly képzettek, hogy
az Akadémia neveltjeinek beillenének". Köztük volt János fráter is, aki nem késett megismer
kedni és barátságot kötni tanulótársával, Marsilio Ficinóval. Mint maga mondja, akkoriban
firenzei barátja, kivel az asztrológusok elhitették, hogy a végzettől hivatva lett az antik bölcse
let feltámasztására, a pythagoreusokat tanulmányozta, Trismegistost fordította és Zoroasterhoz írt kommentárt, baráti összejöveteleken pedig orpheuszi himnuszokat énekelt, lantot
pengetve; a magyar szerzetes azonban az asztrológia és az antik bölcselet helyett inkább a köl
tők iránt érdeklődött, s mint ilyet („poetarum apprime studiosum") említi Ficino. Az együtt

31
32

Vö. F. BANFI: Salve, Varadino felice! Corvina N. S., I I I . 1940. 8 3 7 - 8 3 8 .
FRANCESCO E H R L E : I píu antíchi statuti della facoltá teologica dell'Universita di Bologna. (Universitatis Bononiensis Monumenta, I.) Bologna 1933. (vö. F. BANFI: Száz L X X I . 1937. 91 —94.) szerint, a nö
vendékek, a hét szabad művészetnek ugyanannyi évet igénylő elvégzése után, a filozófiát tanulták, melynek
tananyagát két évig a ,,studia artium logicae veteris et novae" s három évig a ,,studia naturalium, metaphisicae et morális" alkották; csak ezután következtek a „studia theologiae", melyek a szentenciák és a bib
lia viszonylagosan négy-négyéves, összesen tehát nyolc évig tartó kurzusaiból állott. E tantárgyak tanítását
a világi papság számára a püspöki székhelyeken működő káptalani iskola eszközölte, a szerzetesek számára
pedig az egyes rendtartományokban létesített rendi „stúdium generale". A külföldi iskolázás a világi klérus
számára korlátlan volt, míg a szerzeteseknek csupán a teológia végzésére volt engedélyezve, miért is a filozófiát
odahaza saját rendi főiskolájukon vagy káptalani iskolában végezték.
33
Az Ágoston-rendiek egyetemi kiképzését (mely eleinte Párizsban, később a teológiai fakultással
rendelkező többi egyetemen is történt) az 1284. évi nagykáptalan vonatkozó s t a t ú t u m a szabályozta, mely
szerint „qui mittendus est Parisius, sit vitae laudabilis et in grammaticalibus et logicalibus sufficienter instructus; qui juxta formám constitutionum ordinis eligitur, et examinatur per provincialem et duos ad minus
lectores bonos, electos per diffinitores provinciális capituli;. . . et examinetur talis tarn de sciertia quam de
v i t a " (Analecta Augustiniana, Roma 1907. II. 252). — Vö. THOMAS D E HERRERA: Alphabetum Augustinianum, Matriti 1644. I. 124 (a budai zárdáról), II. 414 (az esztergomi „stúdium generale"-ról). LUIGE TORELLI:
Secoli Agostiniani. Bologna 1680. VI. 33. magyar Ágoston-rendiek külföldi iskolázásáról. A Budára vonatkozó
adatok közt legutolsó a Herrerától hivatkozott (de nem közölt) 1455. évi rendfőnöki végzés, melynek dá
t u m a összeesik János fráter 1463-ban befejezett nyolcéves teológiai iskolázásának kezdetével.
34
VESPASIANO D A BISTICCI: Vite di uomini illustri del secolo XV. (Spicilegium Romanum, ed. A. Mai,
I.) Roma 1839. 223. írja egy spanyol barátjának: „ H a volt valaha idő, melyben ez a mi városunk neked,
vagy bárki másnak örömet okozhatott, a mostani kétségkívül olyannak látszik, hogy azt a Firenzét, ami
annak idején néked annyira tetszett, a művészet minden ágában felülmúlja. Először is az irodalmi tanul
mányok ebben a városban soha jobban nem virultak és sok itt a serdülő és sok az ifjú, akik" sat.
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töltött időkben
nyert tapasztalatok ezek, melyek a húsz évvel későbbi levélváltásban tükrö
ződnek.35
Kevéssel utóbb, hogy Ficino 1463 tavaszán belefogott Platón műveinek fordításába,
János fráter a teológiát elvégezvén, visszatért Budára, hol rendje központi házában „procul
negotiis" folytatta homályba vesző életét. De zárdai magányában is tapasztalnia kellett,
hogy az új korszellem, a humanizmus, melytől már Firenzében is idegenkedett, hovatovább
egyre diadalmasabban érvényesült Mátyás udvarában s az egész magyar kultúréletben. Szerze
tesi lénye folytán a haladás sodrában visszamaradt a középkor egyházi hagyományaihoz
kötve, melyek érdekében gyér írásaival eredménytelenül hadakozott. Irodalmi kedvtelésből
néhanapján, miként Temesvári Pelbárt, ellátogatott a királyi palota gazdag könyvtárába, s
talán éppen ott ismerte meg Francesco Bandinit, aki 1477 óta Lorenzo Medici követeként műkö
dött a magyar kir. udvarban. Ennek révén hozzájutott Ficinónak 1482-ben s 1484-ben megje
lent teológiai művéhez s Platon-fordításához, melyek vonatkozó bevezetéseiből az egyház
hagyományos tanításainak sérelmezését vélte kiolvasni. Nem állhatta meg, hogy ne figyelmez
tesse erre régi barátját, mint meg is tette hozzá intézett levelével.
Huszti szerint, ,,egy nagyon nevezetes emlék" ez a levél, melyet kiegészít Ficino válasza.
A nevezett kritikus azonban túlságosan dramatizálja a levélváltást, szenvedélyes összetűzés
színében tüntetve fel azt. Szerinte Joannes P. egyenesen „tiltakozik" Ficino felfogása ellen s
hogy „a maga felfogását érvényre juttassa, nem riad vissza személyeskedés-számba menő célzá
soktól sem": „kíméletlen kézzel tapogatja" ifjúkorának pogányságát, „pontos adatok alapján
összeállított btínlajstromot olvas fejére, oly munkák és törekvések már-már elhomályosult
emlékét frissíti fel, melyekre Ficinus nem szívesen gondolt vissza; szemére veti, hogy valamikor
a csillagok járásából asztrológiai módszerrel állapította meg azt a hivatást, amit most a gond
viselés művének próbál tulajdonítani". Huszti nem kevésbé színesen ecseteli a címzett
reakcióját: „Elképzelhető, mennyire bántotta Ficinust, hogy Budáról ilyen hangú levelet kap,
hogy a fájó problémát most újra napfényre rángatja és élére állítja egy kíméletlen kéz." Kapott
is „budai Zoilusa" egy „majdnem indulatos hangú válasz"-t; mert „amilyen volt a mosdó,
olyan lett a törülköző". Mint mondja: „A szelíd lelkű, galambepéjű Ficinus nála szokatlanul
kemény hangon válaszol magyar bírálójának. Feltételezi, hogy Joannes P. nem értette jól át
azt, amit állítólag olvasott, különben nem tagadná, hogy Ficinus munkássága, az antik világ
újraélesztése, valóban a gondviselés céljait szolgálja . . . Miután így sikerült Ficinusnak bebi
zonyítani, hogy működése nem vallásellenes, áttér Joannes P. másik fő vádjának, az asztrológiá
val való kacérkodás visszautasítására. Nem tagadja,36 hogy születési horoszkópja előre jelezte
élete művét, de csak jelezte, nem pedig okozta . . ."
Ezzel szemben a levélváltás egyszerű elolvasása mindenkit meggyőzhet Huszti túlzásai
nak alaptalanságáról. János fráter nyilván a régi ismeretség emlékétől indítva fordul Ficinóhoz,
akit „amice" megszólítással illet, ami már magában véve is jellemzi levele tónusát, egyben
pedig kizárja a személyeskedés alattomos szándékát és kíméletlen kéz alkalmazását a címzett
fájó problémájának napfényre rángatására és élére állítására, legsebezhetőbb pontjának
tapogatására és bűnlajstromának összeállítására, mint az idézett kritikus önkényesen állítja.
Nem is a maga felfogásának érvényesítését célozza, hanem egyszerűen csak leszögezni kívánja,
hogy a különben kereszténynek sem mondható antik bölcselet felújítása nem szolgálja a gond
viselést, mint ahogy barátja sem a gondviselés, hanem az asztrológusoktól kiszámított végzet
útján jutott az antik bölcselet feltámasztásának ötletére. Jólesően konstatálja a címzettnek
jobb belátásra való térését, mivel egy korábbam filozófusát megtagadta, mindazáltal vigyázatra
inti őt, nehogy az antik bölcselet ezen felújítása inkább a kíváncsiság, mintsem a vallás művé
nek látsszék.37 — Ugyanígy Ficino válasza is mentes a Husztitól beleolvasott „majdnem" indu
latos szándéktól és kemény hangtól. Nyugalmat feltételező, alapos okfejtés az antik bölcsesség
szükségszerű felújításának igazolására, nem titkolva kedvtelését, az asztrológiában, melyet
a vallással épp úgy összeegyeztethetőnek tart, mint a végzetet a gondviseléssel. Semmi nyoma
a felháborodásnak, mert erre nem szolgáltatott okot János fráter levele, mint ahogy Ficino sem
talált benne magára nézve sértő vagy megszégyenítő vonatkozást, különben mi sem tartotta
volna vissza, hogy elsüllyessze azt, amit nemcsak hogy nem tett, hanem ellenkezőleg, meg is
35
Firenzei tartózkodása alatt hazai nosztalgiáját is éreztették az események: 1456-ban a belgrádi
győzelem ünneplése, melyről, a Laurenziana Gadd. 89. inf. 54. jegyű kódexében olvasunk; majd Hunyadi
János halálának emlékünnepe, mely alkalommal Donato Acciaiuoli t a r t o t t emlékbeszédet (Vita di Donato
Acciaioli descritta da Angelo Segni, ed.T. Tonelli. Firenze 1841. 42.). 1458-ban J a n u s P. látogatása (HUSZTI
J. P., 1 7 5 - 1 7 8 . ) ; 1462-ben Vezsényi László követsége (FRAKNÓI: I. h. 771.).
36
HUSZTI: Platonista törekvések sat., i. h.; vö. KARDOS: i. m. 193. 359., ki igen jellemzően ismerteti
Ficino válaszát.
37
HUSZTI: I. m. 218. János fráter vonatkozó passzusát ( „ . . .neue fuerat illud divinae providentiae
munus, quod ipse aetate prudentior factus merito iudicasti damnandum. Equidem te, amice, moneo, caveas
ne forte curiositas quaedam Sit isthaec renovatio antiquorum potius quam religio") erőszakosan kiélezi az
eredeti jelentés kárára, különösen mikor azt állítja, hogy Ficino .,ifjúkori műveinek egy részét elrejteni, meg
semmisíteni igyekezett".
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válaszolta. Sőt az a tény, hogy a levélváltást még nyomtatásban is közzé tette, magában
véve is elegendő érvül szolgál a Huszti-féle értelmezés cáfolatára.38
Váradi János méltán rászolgált arra, hogy nevét beírjuk a magyar irodalom történetébe.
Erre elégségesnek bizonyult Ficinóval történt levélváltása, melynek művelődéstörténeti jelentő
ségét, a firenzei humanista irodalmi tevékenységére vonatkozó forrásértéke miatt, főleg Della
Tőrre és Kristeller39 fényesen igazolta. Ezen jelentőségéhez még hozzávehető az az érdekesség
is, hogy ő az első magyar író, akit, Ficino levelezésének olasz kiadása révén, Dante nyelvén tol
mácsoltak.
\BánfiFlorio\

Petőfi versei és a cenztíra
Sajtóról, cenzúráról, sajtószabadságról soha annyi szó nem esett, mint a polgári forradal
mat megelőző időszakban, a 40-es években. Természetes tehát, ha a választ keressük arra, hogy
mennyire gátolta a vezér, Petőfi eszméinek kifejlését a cenzúra, kik, milyen szigorral és milyen
eredménnyel próbálták kordába szorítani a költő gondolatait? A kutatás — mint Petőfi ese
tében oly sokszor — itt is csak kevés tényre támaszkodhat, s nagyon sok anekdotát, kétes
hitelű visszaemlékezést kell gondosan mérlegelnie, hogy megközelítően pontos következtetések
hez jusson.
Néhány adat
Megnyugtató következtetésekhez csak az 1847 előtt írt versek esetében juthatunk. Eze
ket ugyanis a költő maga gyűjtötte össze és rendezte sajtó alá, és a néhány, életében meg
nem jelent vers közül kiválogathatjuk azokat, amelyeket nem akart, illetve nem tudott megjelen
tetni. (Az összegezésnél elhanyagoltam a töredékeket és az ifjúkori zsengéket, amelyeket a
költő eleve nem szánt nyilvánosság elé.)
1847-ig Petőfi 496 verset írt, ebből mindössze 22 nem jelent meg életében nyomtatásban.
A cenzori beavatkozás lehetősége kizárható négy, 1843-ban keletkezett versnél, ezek folyóira
tokból kimaradt ifjúkori próbálkozások, amelyeket később Petőfi gyűjteményeibe sem vett
fel (Könyveim, Az első dal, Jön az ősz, Kakasszóra hajnal ébred), de nyilvánvaló a költő szabad
döntése néhány szerelmes, illetve barátaihoz írott vers esetében is. (Zsuzsikához IL, Oh mi szép,
Júliához, Mint megfogamzott átok, Odajárok, hova, T. M. kisasszony emlékkönyvébe, Kovács
Jánosné
emlékkönyvébe.) Három vers szerepel a Reseta által engedélyezett cenzúrapéldányo
kon, 1 ezeket is csak önként mellőzhette a költő: Távozol hát ifjúságom, Gróf Teleki Sándorhoz,
Láttál-e a róna felett ? Marad tehát kilenc vers, amelynél fel kell vetnünk, vajon a cenzúra miatt
nem kapott vagy nem remélhetett-e nyilvánosságot? Petőfi jól ismerte szerkesztői tevékenysé
géből a cenzúra
elveit és szigorát, nyilván meg sem próbálta kiadni az V. Ferdinándhoz c. versét
és a Legendát2; A gyüldei ifjakhoz, a Lehel, a Hazaértem3 forradalmi vagy forradalmasító tar
talma miatt nem juthatott volna át a cenzor rostáján, a Császár Ferenc őnagyságához* sem
számíthatott nyilvánosságra. Ha egy nagyon pontatlan titkosrendőri jelentés reális alapját
keressük, valószínű, hogy a Levél Várady Antalhoz fennakadt Peregriny 5cenzor rostáján, ebből
a versből, és nem a „Regényekből" idézi a spicli a párbajról szóló részt. Tartalma alapján ide
sorolhatnánk a Száműztem magamat c. verset is, ez is szerepel azonban
abban a cenzúra pél
dányban, amelyből Reseta csak a Dalaim utolsó versszakát húzta ki.6 Vitás végül az Álmos
vagyok és mégsem7alhatom kezdetű vers. Itt a cenzori beavatkozás lehetőségét Lukácsy Sándor
elemzése zárja ki. A vers gondolatait Petőfi újrafogalmazta az Álmaiban, s megelégedett annak
közlésével.
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Húszra: I. m. 216., 220., 222.
L. az 5. és 7. jegyzetet.
OSZK Petőfi Ereklyetár 97, a másik a Petőfi Ház tulajdona, lásd erről Petőfi Sándor Összes Művei
II. (továbbiakban
PÖM) AK- 1951—1964. 351 - 5 2 .
2
Az 1837-ben kiadott cenzori utasítás külön védi a király személyét és a vallást (OL C 60 Departe
mentum 3 Revisionis Librorum, Instructio). A király-téma és a cenzúra viszonyára lásd: P Á N D I P Á L : Petőfi 553.
Ez utóbbit Vörösmarty tanácsára mellőzte a költő, lásd PÖM II. 374.
4
Ez utóbbinak a szövege is bizonyítja, hogy Petőfi nem akarta cenzor elé küldeni, hiszen nagyon jól
kellett tudnia, hogy a cenzoroknak kötelességük meggátolni a divatlapok elmérgesedő vitáit. (Sok példát
találhatunk erre a Departementum Revisionis Librorum iratai között — Császár és Petrichevich többször is
panasszal fordulnak a Közp. Könyvvizsgálószékhez. — C 60 Regestrum et index 1845, 46, 47.)
5
HATVÁNY: így élt Petőfi I I I . 202.
6
PÖM II. 366.
7
LUKÁCSY SÁNDOR: Petőfi és Cabet. I t K 1966. 320 — 321. Hasonlóan elemzi a verset VOINOVICH GÉZA.
(Petőfi Összes Költeményei Bp. 1921. I. köt. 286.)

200

