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KOVÁCS SÁNDOR IVÁN 

VÁRAD - VELENCE - MEDVEVÁR 

7. Janus Pannonius búcsúversének világa és rokonsága 

A tizenhét éves Janus Pannonius 1451-ben hazalátogatott a mediterrán Itáliából. Valószí
nűleg ekkor, a magyar tél káprázatában írta Váradtól elköszönő híres búcsúversét. 

A búcsú, az útra indulás (ugyanígy az utazás — régiesen: bujdosás — és a vándorlás is) 
ősi lírai alaptéma. A búcsúvers, a hellenisztikus eredetű propempíikon alkalmi és klasszikus mara-
dandóságú példáit már a görög és római irodalom bőségesen kínálja. Theokritosz és Erinna, 
Lucilius és Helvius Cinna, majd Horatius, Tibullus és Propertius, Ovidius és Statius egyaránt 
írtak búcsúverseket,1 Janus Pannonius tehát gazdag hagyományból meríthetett. Váradtól 
búcsúzó versének forráskritikai feldolgozását és műfajtörténeti „bemérését" nem végezte még 
el irodalomtudományunk, de csak egyetlen futólagos párhuzamból is nyilvánvaló, hogy fra
zeológiája klasszikus mintákat követ. Az első és a második strófa téli tájrajza pl. Horatius 
híres Soracte-versét (Carm. I. 9.) látszik visszhangozni: 

Nézd a Soractét! nézd, magas orma hogy 
ragyog fehéren! roskad a hó alatt 

és nyög az erdő és a fagyban 
a folyamok vize mind beállott. (Szabó Lőrinc fordítása)2 

A Búcsú Váradtól — hogy a népszerűsödött, kurtább címet idézzük — persze a klasszikus 
reminiszcenciák ellenére is „magyar táj magyar ecsettel", és miként Fodor András megjegyezte: 
e nemben valószínűleg az első.3 Az 1972. évi újrafordításokat bevezető tartalmi értelmezésben 
és a huszonhét fordítást kommentálva leszögeztük már, hogy az indulás előtti „vershelyzet" 
az „itt és most", az utazást megelőző búcsú pillanatát rögzíti.4 Következésképp nem tartjuk 
meggyőzőnek Somlyó György álláspontját, mely szerint a költő „egyik kezéből a másikba 
ejti a teret és az időt".5 Annál is inkább vitatnunk kell e felfogást, mert a reneszánsz művészi 
kompozíció egyik legjellemzőbb sajátossága a térbeli és időbeli egység,6 Janus Pannonius búcsú
verse pedig pontosan meg is felel e kritériumoknak. 

A költői tekintet — amikor még egyszer befogja mindazt, amitől az útra készülődve elbú
csúzik — jól körülhatárolható, zárt téren belül mozog, elemei szoros logikával illeszkednek 

1 Világirodalmi Lexikon. Főszerk. KIRÁLY István. I. Bp. 1970. 1169. 
2 Horatius Összes versei. Kiad. BORZSÁK István. Bp. 1961. 629. 
3 FODOR András minősítését a Kortárs 1972. évi 3. számának 448. lapjáról idézem. 
4 A búcsúvers tizenhét új magyar fordítását bevezető tartalmi értelmezés ugyanitt olvas

ható: 434—435. (A Kortárs akciójának eredményeként összesen huszonkét új fordítás készült.) 
5 1 . m. 467. 
6Vö. BÁN Imrének Wölfflin tételeiről adott összefoglalásával: A barokk. Bp. 1962. 8—9. 

Heinrich WÖLFFLIN műve magyarul: Művészettörténeti alapfogalmak. Ford. MÁNDY 
Stefánia. Bp. 1969. 
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egymáshoz. Az első strófa a Várad környéki téli földet s erdőt pásztázza végig, itt a Körös
tájon; és Janus csak finom ellentétként rendeli mellé az úticélt, a Duna vidékét. A második 
strófában sem futunk előbbre: a befagyott folyó (a Körös) rajzát kapjuk. És ahogy előbb a 
Körös és a Duna említése alkotott távolságérzékeltető ellentétpárt, úgy jelzi a második strófa 
is a nemrég még evező, most a dermedt habokra tipró paraszt leírásával újabb logikai ellentét 
lehetőségét: a nyári és a téli utazás eszközeinek párhuzamba állítását. Ez az egybevetés a 
harmadik strófában konkretizálódik: az evezéstől a csónakhoz jutottunk, amelynél jobban 
csak a téli szán repül majd (akár a befagyott folyókon is által). 

E három első strófa összefüggő, lehatárolható egység: a Várad környéki téli táj rajza. 
Majd megint három strófányi egység következik: a táj festése után a búcsú a város, Várad 

nevezetességeitől. A költő először egy természeti jelenségtől: a hőforrásoktól vesz búcsút. 
A hőforrások említése megint csak szoros logikával jő elő a negyedik versszakban: mintegy a 
táj-, a folyó- és a víz-motívum folytatásaként. A természet csodája után az emberkéz teremt
ményei következnek: a könyvtár és az állófigurás királyszobrok (ötödik-hatodik strófa). 

A záróstrófa illeszkedése a vers testéhez ismét mértani pontosságú. Szent Lászlónak a 
hetedik versszakban külön említett lovasszobra nemcsak teljessé teszi a váradi szoborgalériát 
és a búcsú tárgyait, de vissza is kanyarítja a verset az első strófabeli kiinduláshoz. Janus 
ugyanis Várad védőszentjének történelmi alakját megidézve Szent Lászlót választja az útra 
oltalmazóul, s most lezárásként ismét úti készülődéseire céloz.7 A „vershelyzet" megvilágítása 
szempontjából Benjámin László joggal tulajdonít e strófának perdöntő szerepet, hiszen ha 
valaki „valamely vállalkozás sikeréért szentekhez fordul, a vállalkozás előtt teszi", és így „kéri 
Janus is Szent László segítségét a vers végén, de az utazás előtt".8 

A kompozíció terein nincs tehát semmiféle idegen, oda nem illő, diszharmonikus elem, ellen
kezőleg: minden strófa és motívum rendkívül pontos illeszkedéssel kapcsolódik egymásba. 
És mivel Janus lírai verséből hiányzik az epikus történés, továbbá nincsenek benne sem múlt
beli emlékképek, sem pedig jövendőbeni történésre utaló mozzanatok, a belső „versidő" 
pillanatnyisága megfelel a külső „vershelyzet" hie et nanc-jellegének. 

A térbeli és időbeli egység jegyein kívül a reneszánsz műalkotás zárt és harmonikus kom
pozíciót mutat. A két három-három strófás egység lényegében egynemű tömege jól ellensú
lyozza egymást, a szervesen kifejlő záróstrófának pedig — mert visszautal az első strófabeli 
utazási készülődésre — kikerekítő funkciója van. A belső tartalmi, szerkezeti egyensúlyt, a 
kompozíció feszes zártságát külön művészi lelemény is biztosítja: a refrén. A zárt reneszánsz 
kompozíción belüli elemek homogenitása, a refrén által is biztosított egymás mellé rendelése 
ugyancsak megvalósul a versben: akármely strófát, motívumot, tartalmi-érzelmi elemet néz
zük, egyformán fontos valamennyi, nincsen közöttük semmiféle arány- és hangsúlyeltolódás; 
a táj, a városkép, a természet vagy emberkéz által formált látványosságok egyenértékűen 
— „strófaértékűen" — lényegesek. 

* 

A búcsúvers műfaja a Janus Pannonius utáni magyar költészetben is fel-feltűnik, és már 
csak azért is érdemes kitekintő pillantást vetni rá, mert a későbbi búcsúzó versek egyenesen 
folytatják a Búcsú Váradtól úttörését. A propempíikon Szenei Molnár Albert XVII. század 
eleji szótárában: Keserű vers. Elindulási, Elküldésre való.9 A keserű jelző nyilván az érzelmi 
hangoltságra, az elindulási a „vershelyzet"-re utal, az elküldésre való pedig alighanem olyan 
búcsúversekre — vagy inkább bújdosóversekre — vonatkozhat, amelyeket már a bujdosásból 

7 A búcsúvers világának vázlatos leírás-kísérletét lásd: K. S. L: Janus Pannonius halálának 
500. évfordulójára. Népszabadság 1972. március 26. 

»Kortárs 1972. 441. 9 SZENCI MOLNÁR Albert: Lexicon Latino-Graeco-Ungaricum. Francofurti ad Moenum 
1645. 764. 
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küldtek vagy címeztek haza, rendszerint jelképesen: darvakkal például, ahogyan népdalaink
ban vagy Balassinál a Darvaknak szól című, „Mindennap jó r e g g e l . . . " kezdetű versben is 
olvashatjuk. Philippus Ludovicus Piscator Artis poeticáé praecepta címen Gyulafehérvárt 
1642-ben megjelent poétikája szerint a „Propempticum oly költemény, melyben az elutazókat 
fogadalmakkal és jókívánságokkal kísérjük". Piscator a propempticumot „a bemutató (de-
monstratívum) nemhez" tartozó „szerencsekívánatok (gratulationes)" közé sorolja, s ugyanitt 
a „siralmak" között említi még az apobaíeriumot. Ez „olyan költemény, amellyel az elutazók 
élnek".10 Az alkalmi költészet elsősorban a Piscator-féle propemptikon műfaját művelte, a 
baráti búcsúztató versek főként a külországi egyetemeken tanuló peregrinusok körében diva
toztak.11 

Piscator terminológiája szerint a Búcsú Váradtól apobaterium inkább, ugyanúgy, mint egy 
évszázaddal későbbi magyar nyelvű párdarabja, Bornemisza Péter Siralmas énnéköm.. . 
kezdetű búcsúverse. Bornemisza emlegeti Janus Pannoniust (a Volaterranus-enciklopédiában 
megjegyzetelte életrajzi adatait, Énekeskönyvében Janusnak tulajdonít egy latin himnuszt),18 

nincs hát okunk kétségbe vonni, hogy járhatott kezében egy Janus Pannonius-kiadás is.13 

Mindkét búcsúvers refrénes, és a leggyanúsabb esetleges Janus-hatás éppen ez a refrén,14 mert 
a magyar nyelvű költészet előbb és ekkortájt a refrént nem alkalmazza. Janus refrénje felszó
lítás („Quam primum, o comites, viam voremus"), Bornemiszáé felkiáltó kérdés („Vájjon s 
mikor leszen jó Budában lakásom!"), ámde mindkettő óhajt, jövőbe vetített vágyat sűrít. 
Nagyobb eltérést mutat a vershangulat, a mondanivaló. Janus búcsúzása csupa bátor bizoda
lom, nyílt és lelkes várakozás, Bornemiszáé pedig valóban „keserű vers": „kevély nímötök", 
„fene törökök" s „az magyari urak" „untatták el", miattuk kényszerül siralmas bujdosásra. 
Bornemiszánál hiányzik a segélykérő formula is (a szereztetés körülményeire utaló kolofon 
helyettesíti), és ha a búcsúhelyzet tartalmilag azonos is, ugyancsak némi eltérés mutatkozik a 
belső „versidő" tekintetében. A „Siralmas énnéköm tetüled megváltom" kiemelt szava (a sok
szor használt sajtóhibás megválnommál ellentétben) megválásom jelentésű,15 tehát már a múltra 
utal: visszaemlékezés-érvényűén súlyosbító; Buda egykori emléke és vágyott jövőbeni viszont
látása „jó Husztnak várában" foglalkoztatja Bornemiszát. A XVI. századi költő politikus 
helyzetrajza azonban ugyanúgy zárt és feszes kompozícióba rendeződik, amiként Janus Panno
nius derült téli életképe. A Siralmas énnéköm ... mellérendelései bravúrosan következnek 
egymásból és egymásra, a személyes fenyegetettség panaszai összefonódnak a nemzet, a magyar
ság sorskérdéseivel. Az első és az ötödik strófa (ugyanúgy, mint Janusnál az első és az utolsó) 

10 BÁN Imre: Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI—XVII. században. 
Bp. 1971. 31-32 . 

11 „Némely külföldi egyetemen, különösen Wittenbergában, nagy divatja volt az ún. 
propemptikáknak (Carmina propemptica) vagy baráti búcsúzóverseknek is, melyek rendszerint 
néhány oldalas apró nyomtatványok voltak, dicsérettel és baráti jókívánságokkal halmozva 
el a más egyetemre vagy haza távozó, most már diplomás és új életet kezdő bajtársat." 
MAGYARY-KOSSA Gyula: Magyar orvosi emlékek. I. Bp. 1929. A Régi Magyar Könyvtár 
II—III. kötete számos ilyen XVI—XVIII. századi kiadvány leírását tartalmazza. 

12 Utószó a Bornemisza-Énekeskönyv (1582) facsimile kiadásához. Bp. 1964. 18. A Janus-
kultusz protestáns vonalának elkülöníthetőségét BÁN Imre is elismeri: Fejezet Janus 
Pannonius magyar utóéletéből. Jelenkor 1972. 355. 

13 Ha elfogadjuk NEMESKÜRTY István feltételezését, mely szerint Bornemisza 1557-
ben szerzetté a búcsúverset (Bornemisza Péter az ember és az író. Bp. 1959. 32.), Janus művei
nek éppen ezelőtt megjelent 1555. évi kiadását foghatjuk gyanúba. E bázeli kiadványban az 
Abiens valere jubet sanctos reges Varadini a 243—244. lapokon olvasható. 

14 Más kérdés, hogy Bornemisza refrénje frazeológiailag Tinódiból vezethető le. Vö. NEMES
KÜRTY István i. m. 39. 

15 A megváltom alak visszaemlékezés-érvényű jelentésére tíz évvel ezelőtt SZAUDER 
József figyelmeztetett. A versnek BÓKA László-adta népművelő cézlatú elemzését szinte alig 
hasznosíthattuk. Vö. A szép magyar vers. Bp. 1952. 6—14. Bornemisza verse kiadva: RMKT 
VI. 207. 
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erős keret: szinte egyazon szavakkal a búcsúzásra utal („Áldott Magyarország tőleg eltávoz
nom" — „Legyön Isten hozzád áldott Magyarország"). De összeköti keretszerű kapcsolat az 
első és az utolsó strófát is: a „Siralmas énnéköm" és a „Bornemisza Pétör az ő víg kedvében" 
egyazon keserű személyesség kifejezései. Az ellentetezes csak ma tűnik fel, hiszen a vigad 
régente jelentett vigasztalódást is. A második strófa északtól délig érvényes általános helyzetkép 
(„Az felföldet bírják az kevély nímötök, / Szerémségöt bírják az fene törökök"). A harmadik 
versszak megint személyes mondanivalót hordoz: németek s törökök „Engömet kergetnek . . . 
Engöm környülvettek . . . " — „jó Budában" tudniillik, az északi és déli vidékek metszés
pontján, az ország fővárosában: teljes tehát a pusztulás. A személyes szál áthúzódik a negye
dik strófába („Engöm eluntattak az magyari urak"), hogy mindjárt megint a nemzeti proble
matikával kapcsolódjék össze. A „magyari urak,/ Kiízték közölök az egy igaz istent" állítás 
ugyanis a reformáció történetszemléletének ismert tanítása: isten bűneink miatt büntet ben
nünket idegen ellenséggel. Felvidék, Buda, Szerémség; német, török, magyari urak; lakóhe
lyükről elűzöttek; kiűzött isten — íme az „áldott Magyarország" XVI. század közepi törté
nelmi-politikai tablója. Az ötödik strófában már csak a summázat van hátra: 

Legyön isten hozzád áldott Magyarország, 
Mert nincsen tebenned semmi nagy uraság. 

Innen kell siralmas búcsúvétellel elbujdosni, s nem úgy indulni útra már, mint száz évvel 
ezelőtt Hunyadi Mátyás reneszánsz ragyogású országában, amikor a tél békességes fehér csend
jében gyógyító hőforrások, zsúfolt könyvtárak, fényes paloták, büszke királyszobrok kínáltak 
pompás látnivalót az elutazónak. 

Az ifjú Janus Pannonius és Bornemisza Péter deák búcsúénekei jól szemléltetik a magyar 
valóság és a magyar reneszánsz egy század alatti változását. A hetyke búcsúvétel siralmas 
panaszolkodássá komorult: Mátyás és Vitéz János Corvináit török tiporta szét, paloták, szobrok 
mélybe omlottak, a németek és magyari urak sanyargatta szegény országban immár „semmi 
nagy uraság" nincsen. A költészet diadalmasan megszülető magyar nyelvűsége azonban 
megtartó, nemzeti önvizsgálatra serkentő erő. Mátyás bolond diákja már nem tépi el, mit 
magyarul írt titkos éjeken. A latin XV. században kikovácsolt klasszikus formák — így a 
búcsúvers műfaja is — mindinkább nemzeti érdekű tartalmakkal telítődnek, nyelvi köntösük 
pedig kizárólagosan magyar szabású. 

Az új magyar században Janus Pannonius latin művének nemzeti nyelvű párdarabja 
Balassi Bálint költészete. Balassi Janus-ismeretének filológiai nyomai jelentéktelenek,16 nagy 
elődjét azonban feltétlenül ismernie kellett. A végek költőjének élete merő bujdosás, Júlia
ciklusát és pásztor dráma ját pl. egyenesen a bújdosás-motívummal fűzi egybe,17 s mint élet
helyzet, téma és kényszerű program, a bujdosás számtalanszor előkerül műveiben. Két búcsú
verse a műfaj istenes és világi típusát képviseli, mintegy századokra adva „formát mindenek
nek" e két változattal. A Szarándoknak vagy bujdosónak való ének (1589) istenes búcsúvers: 
„Én édes hazámbúi való kimentemben" készült, de az istenes célkitűzésnek megfelelően 
csak futólag jelzi „ a n n a k . . . háládatlanságát, / Azki most erre vett engem" — azaz nem 
sorolja elő, kiktől vesz búcsút —, sokkal inkább az úti vezérül választott isten őriző kegyel
méért fohászkodik: 

Te adtál csillagot három szent királynak 

Könyörgök, nekem is hogy légy már vezérem, 
Mert im bujdosni űz nagy bú és szemérem18 

16 Balassi Bálint Összes művei. Kiad. ECKHARDT Sándor. I. Bp. 1955. 182., 254. 
"KLANICZAY Tibor: A szerelem költője. 1960. = Reneszánsz és barokk. Bp. 1961. 

235-236. 
18 Id. Balassi-kiad. 117. 
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A Bornemisza világi siralmaiból és a világi búcsúversből általában hiányzó, szentek segélyét 
kérő motívum ez, amit a Balassit követő istenes búcsúversek szerzői ugyancsak gazdagon 
variálnak. A XVII. századi Úton járók éneke egyenesen Balassi-parafrázis („De támadj fel 
szent királyok csillaga felettünk, lássuk mi vezérünk"), és ugyancsak ebbe a típusba tartozik 
Körmendi Lukács XVII. század eleji Zarándokságimnak te vagy kalauza,/ Sok bujdosásimnak 
tündöklő csillaga ... kezdetű verse. Ezekhez az istenes búcsúversekhez a XVII. századi Balassi 
— Rimay-kiadványokban később a Via Jacobaea, azaz az Jacob pátriárkának oly úta, mely 
minden úton járó s bujdosó izraelitákat bátorságos és boldog derék útra igazgat című, utazók szá
mára összeírt imádságoskönyv is csatlakozott.19 Balassi Bálint világi búcsúverse, amelyben 
janusi részletességű címe szerint Búcsút mond hazájának, barátainak és mindenkinek, akit 
nagyon szeretett (Valedicit patriae, amicis iisque omnibus quae habuit carissima) a Búcsú 
Váradtól és a Siralmas énnéköm . . . tematikailag, szerkezetileg pontos mása. Sötétebb tónusú 
a váradi búcsúversnél, elégikus hangoltsága azonban derűsebb Bornemisza elkomorodásánál, 
jóllehet az intonáció frazeológiája és alapeszméje Bornemiszáé: 

ó én édes hazám, te jó Magyarország 
Ki kereszténységnek viseled paizsát, 
Viselsz pogány vérrel festett éles szablyát20 

Balassi nem volt politikus költő, versintonációja csak hősi-keresztényi érzelemtől hevített. 
Bornemisza történelmi-politikai helyzetrajzát nemhogy elmélyítené, de meg sem ismétli; 
a török—német—magyari urak változatlanul aktuális reálpolitikai hármassága helyett csak a 
közhely fut ki tolla alól: Magyarország a kereszténység védőbástyája. A Magyarország-motí
vum ezért nem tér vissza a versbe, a búcsúzás menete inkább a személyesség kifejlése felé 
halad. Az első strófa zárása — „Vitézlő oskola, immár isten hozzád!" — vitézi-etikai pró
bákhoz alkalmas vitézlő oskolaként summázza a Magyarország-motívumot, és a továbbiakban 
már csak a szűkülő-személyesedő jelentés konkretizálódik. A „vitézlő oskola" egész pontosan 
a második strófa élén megnevezett Eger („Egriek, vitézek, végeknek tüköri"), amit egy vers
töredéke is egzaktul bizonyíthat: „Eger vitézeknek ékes oskolába,/ Jó katonaságnak nevelő 
dajkája",21 A reneszánsz kompozíciós elveknek megfelelően — tér és idő zárt keretein belül — 
következnek ezután az egyenértékű mellérendelések, következik az egyenkénti búcsúvételt 
érdemlő dolgok elősorolása. Az egri vitézek után a „hamar lovak"; a „fényes sok szép szer
szám" és „katonatalálmány"; a Balassi által felemelt s felnevelt „Sok jó vitéz legény"; a 
„kiterjedt sík mező", általában a vitézi élet természeti színtere; a „meghitt jó" barátok; az 
„angyalképet mutató szép szüzek"; a „szerelmes ellenség" (akire az istenes búcsúvers is cél
zott); majd végül a személyesség öntudatos megnyilvánulásaként az „átkozott sok versek"-től 
való búcsúvétel. A búcsúvers csonkán maradt ránk (talán egy végső strófája is hiány
zik), a kilencedik versszak utolsó másfél sora azonban úgyszintén búcsúzó formula lehetett. 
Eckhardt Sándor szerint „a többi szakasz refrénszerű szerkezetéből következtethetjük" ezt:22 

„Isten hozzád", „Istennek ajánlva legyetek", „Adassék egészség", „Istentül legyen már 
békesség", „Jusson eszetekbe", „Isten hozzád", „Isten hozzátok", „Isten . . . maradjon vele
tek" stb. íme a refrén itt is! Balassi refrénje a „Quam primum . . . " és a „Vájjon s mikor 
leszen . . . " soroknak csak a kompozíción belüli szerkezeti szerep tekintetében felel meg, pon
tosan egyezik viszont a Búcsú Váradtól Somlyó György által kiemelt „második refrén"-jével 
(valete font es; iam valeto; pariter valete), amelyet Somlyó üdvöz legyetek, légy te is üdvözölve, 

19 I. m. 254-255., RMKT XVII. 1. 490-491. , 648. 
20 Id. Balassi-kiad. 118. 
2 1 1 . m. 143 . 
22 I. m. 257. 
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üdvöz legyetek, Benjámin László pedig ég áldjon, isten áldjon, Isten áldjon fordulatokkal magya
rított.23 

Janus Pannonius, Bornemisza és Balassi úttörésével párhuzamosan és őket követően a nép
költészet is kiérleli a búcsúvers-formát. A bujdosóénekeket és a vándordalokat a folklorisztika 
gazdag anyag alapján különíti el, és kiemeli, hogy a többnyire búcsút, útnak indulást megfo
galmazó dalok sokszor balladás vonásokat, régi versmotívumokat is hordoznak.24 Csak uta
lunk a szerelmi témájú bujdosó versre: ilyen pl. az 1593-ból fennmaradt Már eljött én utam, 
el kell már indulnom, vagy a XVII. századi Egynihány versek, melyekben egy ifjú veszi búcsúját 
kedves szeretőjétül és barátitul.26 Ez az utóbbi „Isten hozzád"-típusú refrénjén kívül azzal is 
emlékeztet Balassira, hogy pl. elkülöníti (fennmaradt kéziratában egyenesen alcímekkel), 
kiktől vesz búcsút. Legősibb, a XVII. századi formájában ugyancsak szerelmi búcsúvers volt 
az Őszi harmat után ... Szövegtörténete valóságos filológiai regény,28 és jól mutatja a már 
Balassinál szétváló istenes és világi változat különbözőségét. Előbb a Boldogtalan vagyok . . . 
kezdetű istenes vers kapcsolódott hozzá, majd két strófája önállósult, és teljesen eltűnt belőle 
a szerelmi téma. Ez a rövidült búcsúének aztán két változatot hajtott: az egyik politikus jelle
get öltve a kuruc mozgalommal és Rákóczi nevével kapcsolódott össze, a másik vallásos han
gulatú strófákkal bővült. Ez a vallásos változat törvényszerűen a Balassi-féle istenes ősformát 
követi: erőteljes motívuma az istentől való segélykérés. 

Az őszi harmat után ... kuruc kori új életre támadása logikus fejlemény, legtöbb hazafias 
népi búcsúversünk a magyar nép e „zivataros" XVII—XVIII. „századai"-ban keletkezett. 
(Kölcsey Himnuszának alcímét — „a Magyar nép zivataros századaiból" — szándékosan idéz
zük, hisz Kölcsey, aki a bujdosó Balassit is megverselte, a Himnusz „bújt az ü ldözö t t . . . " 
sorában éppen a kuruc bujdosóversek történelmi keserűségét szintetizálta.27) Elég legyen utalni 
csupán olyan darabokra, mint az ismeretlen szerzőjű Bujdosik, bujdosik szegény árva legény, 
a Geszti István szerzetté Igen szép, bujdosó legények éneke, vagy a „Janoczi András csinálta" 
Ideje bujdosásomnak.2S Mindháromban feltűnik a hazafiúi felbuzdulás és az ismert istenes 
fohász „(Légy az én édes társom, / Előttem járó csillagom"), s nem hiányoznak a búcsúzó 
felsorolások sem. A harmadik ismert népdalként is, gyergyófalvi változata úgy kezdődik, hogy 
jelzi a bujdosás és az utazás régi nyelvünkben való azonosságát: 

Ideje bujdosásimnak 
Eljött már utazásimnak . . . 2 9 

A romantika kuruc-lázában Thaly Kálmán a legszebb búcsúvers, az őszi harmat után .. ' 
sorait is meghamisította. Ady igazságtevő hagyományébresztésének kellett eljönnie, hogy a 
kuruc búcsúének erős régi fénye ismét tisztán felragyogjon. Király István elemzése szerint 
Ady már első kuruc dalaival kialakította „az archaizáló lírai szerepdal" típusát, mégpedig 
olyan pontossággal, hogy „Nem lehetett elválasztani, hol végződött Ady s hol kezdődtek a 
megjelenített bujdosó vitézek". Ady verseiben — írja Király István — „Ha nem is centrális, 
de mindenesetre kulcsmotívum volt a bujdosó kurucé", és a Bujdosó kuruc rigmusa (1909) 
elemzésével mutatja ki a motívum tartalmi gazdagságát, a választott régies búcsú vers-forma 
ihletett kezelését.30 Egy tárgyunk szempontjából még fontosabb Király-tanulmány, a Sípja 

23 Kortárs 1972. 468., 466., 440. 
24Magyar népdalok. Szerk. ORTUTAY Gyula-KATONA Imre. II. Bp. 1970. 691-692., 

698. 
28RMKT XVII. 3. 16—17., 559., 92-95. , 581. 
2 6 1 . m. 534-538., 706-710. 
27 Vö. MÉSZÖLY Gedeon: Kölcsey Hymnusa és a Hymnus Kölcseyje. Bp. 1939. 466-468. 
28 A magyar költészet Bocskaytól Rákócziig. Kiad. ESZE Tamás. Bp. 1953. 256-263. 
29 Magyar népdalok. Id. kiad. 235. 
30 KIRÁLY István: Ady Endre. II. Bp. 1970. 701—720., Ady és a kurucos-szabadság-

harcos örökség. Kortárs 1972. 1748—1765. 
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régi babonának c. Ady-vers elemzése éppen a bujdosás, a bujdosó motívumát kutatja és mutatja 
fel Adynál. A „Már menőben bús világgá, / Fáradt lábbal útrakészen" vershelyzetből, az „édes 
népem", a kurucos „Kézsmárk hegye, Majtény síkja" jelképekből a költő monográfusa tág 
történeti viszonyítások közé illesztve bontja ki az Ady-vers szükséges új hőstípusát, a buj
dosót: 

„Nem az egyéni fejlődésen belül, de motívumtörténetileg nézve a képet egy művészileg 
erőteljesen megformált típus került be ezzel Ady lírájába. Mert ha nem is fogadható el a 
Prohászka Lajos-féle nemzetkarakterológia, mely a bukott cselekvés hősének, bujdosónak 
akarta láttatni mindvégig a magyart, kétségtelen az, hogy mélyen a magyar múltba gyöke
rezve, élt ez a típus: visszatérő motívumként kísérte végig az utolsó négy-ötszáz év magyar 
irodalmát. A reneszánsz és a reformáció költőinél, a Siralmas énnéköm ... keservét panaszló 
Bornemisza Péternél, majd . . Balassi Bálintnál tűnt fel első ízben s a XVII. és XVIII. szá
zadi szabadságharcokban teljesedett ki, élte virágkorát, majd az 1848 előtti évtizedekben 
támadt megint újjá. Kölcsey soraival: »vissza- és előérzés bánatjának« »tökéletes kizengője« 
volt ekkor a »szegény bujdosó nevezet«. A reformkori irodalomnak ez lett mintegy a központi 
típusa. Katona Bánk bánjában éppúgy ott voltak az elbúsult, rejtőző békétlenek, mint Köl
csey, Kisfaludy, Vörösmarty, Bajza, Erdélyi, Petőfi, Tompa, Arany, Szigligeti stb. írásaiban." 

Király István szerint „ez a motívumtörténeti folytonosság egy eszmetörténeti folytonossá
got is jelentett": már a régibb magyar századokban „felnövő s a reformkorban kiteljesedő, 
paradoxonokkal teli sajátos magyar hazaszeretet, a szorongásos hazaszeretet forrott össze" 
a bujdosó alakjával. Az „itt élned, halnod kell" szigorú parancsa szerinti „erkölcsi vállalás", 
„megkötöttség-érzet" volt az, s „nem az önálló államisággal rendelkező, nagy múltú népek 
öntudatos, nyugodt hazafiságához volt.. . hasonlatos, de sokkal inkább az állami rend nélkül 
élő, gyarmati sorba vetett, történelem alá kényszerült népek próbára te t t . . . . végletekbe csapó 
patriotizmusa kísértett benne".31 

A példatárat felesleges tovább szaporítani, hisz már nem is a búcsúversről és a bujdosásról, 
hanem a bujdosó magyar típusáról van szó. 

Láthattuk az előbbiekben, hogy a verstípus ősalakja a két legfontosabb továbbhagyomá-
nyozót, a Bornemiszát és Balassit inspiráló reneszánsz propemptikon vagy apobaterium: Janus 
Pannonius latin költeménye. A Búcsú Váradtól egyetlen keserűség nélküli olyan búcsúversünk 
talán a régiségből, amelynek mélyén „az önálló államisággal rendelkező, nagy múltú népek 
öntudatos hazafisága" munkál, mert hisz a magyar birodalom fölött akkor Hunyadi Mátyás 
erős központi hatalmának derült égboltozata tündökölt. A biztonságtudat, az ember teremt
ményeibe vetett reneszánsz bizodalom, a természeti szépség önfeledt csodálata Janus esetében 
persze olyan versből csap ki, amelynek nincsen sorsdöntő tétje, egzisztenciális és nemzeti 
problematikája: nem Budától, nem az áldott Magyarországtól, nem az édes hazától kell búcsúz
kodni — Váradtól csupán és Budára indulóban éppen. Ez a hívő, bizodalmas és öntudatos 
életérzés azonban akkor a korszak levegője volt; ha Janusnak történetesen egy Budától 
búcsúzó verse maradt volna is ránk a XV. század közepéről, Bornemisza tépelődő, fojtott 
keserűsége, bujdosó riadalma feltétlenül hiányozna belőle. 

* 
Élete alkonyán Janus Pannoniusnak is megadatott, hogy átélje a siralmas búcsúvétel 

tragikus pillanatát, mert királyával szembeni bukásában maga is bujdosóvá rendeltetett végül. 
A déli végek felé való vad rohanat azonban nem kínált alkalmat a „jó Husztnak várában"-
típusú, nyugodalmasabb költői értelmezéshez: a nagybeteg költő rövid életének napvilága a 
Zágráb melletti Medvevárban elfogyatkozott. 

31 KIRÁLY István: A megkötöttség verse: Ady Endre: Sípja régi babonának. ItK 1973. 
284., 286-287. 



Búcsúzóból végül lett ő is bujdosó. így formáz teljes magyar költősorsot a Váradtól Medve
várig ívelő pálya. 

Emlékének modern költő-megidézői a félezer éves jubileumon Janus Pannonius alakjában 
éppen ezt a bujdosó-típust, ezt az örökösnek érzett magyar költősorsot mutatták fel. Futásban, 
vissza- s előrenézve (Janus Pannonius Medvevárban) — sűríti össze már verse címével Keresz-
tury Dezső az „eltört élet" végső óráinak jelképes eseményeit.32 Simon István irodalomtörténeti 
esszésorozatának befejező fejezetében töpreng el Janus Pannonius sorsának jelentésén. A Rad
nóti Miklóst halálba vivő erőltetett menet végső stációját idézi: „Pannonhalma után már ő 
sem bírt a lábára állni. A fegyveres kísérők a járóképtelen munkaszolgálatosokat lovas kocsira 
ültették. A szomorúan esős, fölfordult ősz országútján egy parasztszekér kocogott, s hátul a 
saroglyán lógatta ki feltört lábait egy magyar költő. A fogat Abdánál a Duna árterére, egy 
füzes alá kanyarodott." Majd „egy másik kocsira" emlékezik, amelyen valaha Janus Panno
nius „ugyanígy kanyarodott be Medvegrád várának kapuján, menekülve a halál elől, s mégis 
fiatalon a halálba". Az Abdát és Medvevárat egybefogó „meghökkentő vízió, az egymástól 
négy évszázadnyi távolságban kocogó két lovas szekér . . . hatalmas jelképpé, szimbólummá 
nő", mert a látomást, „a kísérteties egyezést" a magyar történelem, a magyar költősors tra
gikus fordulóinak mély átélése produkálja. Simon István látomásában „Janus Pannonius és 
Radnóti Miklós végzetes szekere között vonult — az egész magyar irodalomé, majd fél évezre
den keresztül. Petőfié Mezőberényből Segesvárig, Ady Illés-szekere meg a csillagvilágos vég
telenbe."33 Simon költői hevületű summázata majdnem vers már, a lehetőséget alig kellett 
tudatosítani, hogy nemsokára azzá is legyen valóban: 

Csak elérni Medvevárba 
a nyikorgó rossz szekérrel! 
Ugat a halál kutyája, 
püspökünk hosszan köhécsel. 
Szekér és szárazbetegség 
láza rázza gyenge testét. 
Mátyás űzi, már elájult, 
karon viszik föl a várba — 
Harmadnapon eltemették 
Pannónia díszét, Jánuszt. 

Majd „Megfeszül megint a hámfa . . . / Jön a szekér kocsisával/ négy évszázad távolából . . . / 
s elindulnak Mezőberény/kapujából Segesvárra", hogy Petőfi nagy utazása után az Adyé 
(„Gomolyog a Tejút pora,/Ady Illés szekerén ül"), majd végezetül a Radnótié következzék: 
„Abda táján a saroglya / záplyai között elkékült/két lábát hátralógatva / már megint egy 
új vendég ü l t . . . " 

„Bizony a két szekéroldal / közé ki mindenki fér be !"34 — Hogy a vers prózai előképének 
szavaival folytassuk: „Janus Pannonius és Radnóti Miklós végzetes szekere között" valóban 
ott vonul „az egész magyar irodalom". 

2. Dicsőítő ének Marcellus utazásairól 

A Búcsú Váradtól természetkultusza, megismerésvágya, utazási készsége mind reneszánsz 
jellegzetességek. Janus Pannonius alább vizsgálandó másik műve még inkább a természetet és 
világot tudatosan felfedező reneszánsz eszmék közé vezérli a belétekintőt. 

32 Jelenkor 1972. 317-318. 
33 Népszava 1971. június 12. 
3* Üj írás 1973. 2. sz. 77. 
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Janus Pannonius költészetének reneszánsz valóságtartalmai a ma már élvezhetetlen mito
lógiai dagály több évszázados rétegei alól is kifejthetők. 2923 sort kitevő Marcellus-panegyri-
cusát — 1456—58 között írt dicsőítő költeményét Jacobus Antonius Marcellus padovai polgár
mesterre — vajmi kevesen olvashatták újra a félezer éves évforduló ihletésében is, pedig e 
roppant betűtenger itt-ott felbukkanó szépírói szigetein kikötni igazán gyönyörűség. 

Marcellus a valóságban a milánói és velencei városállam háborúinak zavaros szerepű mellék
alakja volt (mint a velenceiek gazdasági és politikai biztosa, árulás gyanúja miatt börtönbe 
került, ahonnan csak nehezen szabadulhatott), Janus azonban a kor szokásai és a panegyricus 
műfaj követelményei szerint retori ömlengéssel hérosszá rehabilitálja. Gerézdi Rábán egye
nesen úgy véli: a Panegyricus ad Iacobum Antonium Marcellum „hexameterben írt védó'ügyvédi 
mű" és „tipikus humanista opus rhetoricum",35 amelynek mesterségbeli erényei mellett nagy 
hibája az álpátosz, a fárasztó terjengősség, az üres retorika, a mitológiai dagályosság. így 
igaz, ámde a Marcellus-panegyricus mégis jó alkalom Janus Pannoniusnak a reneszánsz világ
kép fontos elemeinek kifejtésére. Inkább Kardos Tibornak kell igazat adnunk, aki már 1935-
ben látta, húsz évvel később pedig ismét aláhúzta a dicsének fontosságát. Sőt, azt is megkoc
káztatnánk, hogy a Marcellus-panegyricus még ezeknek az elemzéseknek a fényében sem kapott 
teljesebb megvilágítást. Mert bátran kimondható: ha nem a dicsőítő költemény mai esztétikai 
nehézkességén (olykor élvezhetetlenségén) búslakodunk, hanem a reneszánsz eszményeinek 
tükröződését keressük az elrajzolt hős jellemében és biográfiájában, a reneszánsz teljességének 
látomására lelünk. 

Mindenekelőtt a dicséretözön első felében. Janus Pannonius itt kiindulásként saját korát 
jeleníti meg. Pallas Athéné — aki tulajdonképpen elmondja az egész roppant versezetet — 
az elmúlott idők dicsérete helyett a legragyogóbb jelen, az ókort feltámasztó reneszánsz (59— 
61. sor) ünneplésére szólítja fel a költőt, és elősorolja a sok „remek vívmányt"-t, a „hadi gépek", 
„harci hajók" raját (62—63.), a szobrokat, képeket, palotákat (66., 68., 71.), majd a hajók 
hada kerül elő ismét. A Padovához közeli — mindössze ötven kilométerre elterülő — Velence 
nyüzsgő kikötőjében Janus többször megfordulhatott, kikötői életképe saját tapasztalatait is 
tükrözheti: 

Nézd a hajókat, amint szántják az azúr vizeket most, 
Azt hiheted, hogy néhány vár bukkan fel a vízből, 
Vagy sziget, oly sűrű evező-erdő viszi őket, 
S mint torony, úgy mered égre az árboc, a lenge vitorla. 

Ezután Itália és dúsgazdag városainak dicsérete (111—112.), Velencének pedig szinte leírás
értékű magasztalása következik, amit azzal zár Janus, hogy a virágzó városállam világbíró 
nagy hatalmát a kereskedők és bátor hajósok tetteiből eredezteti: 

Legszebb mégis örökké boldog Itália földje; 
dús talaján a vetés áldott, fekvése előnyös, 
Városi élete is csupa gazdagság, csupa pompa, 
Mert a lakos jogait bölcsen megvédi a törvény. 
S legragyogóbb város még itt is a büszke Velence: 
Nem bástyák védik, de a zajgó Adria árja, 

Hasztalanul keresed párját, mert nincs a világon 
Város, amely, mint ez, ne a szárazföld talajára 
Épült volna, hanem feltöltött zátonyok ezrén. 
Ott, hol egykor még a vidám delfin-sereg úszkált 

35GERÉZDI Rábán: Janus Pannoniustól Balassi Bálintig. Bp. 1968. 27—28. 
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Most ragyogó sziget áll, s mint Delos a régi időkben, 
Szép feje úgy bukkan föl a tenger szőke vizéből. 

— — — — — — — az Alpoktól Krétáig övé a 
korlátlan hatalom, s a Vörös Tengerig is eljut, 
Hogy szétossza a népek közt kincsét, a sok árut 

(108-113., 117-120., 122-123., 134-136 
Berezeli Anzelm Károly fordításai)36 

Velence alapításáról szólva a panegyricus végén mind a városleírást, mind a kereskedelmi 
állapotok rajzát kiegészíti: 

— — — — — — — — — — — templomok állnak, 
S márvány oszlopról tündöklik kupolájuk. 

Nőtt a lakosság, nőtt, a sziget kicsinek bizonyult már, 
Ám csuda fortéllyal toldottak a talajához. 
Óriás szálfatalapzatokat vertek le a tenger 
Mélyére, s a talapzatokon épültek a házak. 
És, hogy az épületet be ne nyelje dagálykor a hullám, 
Hosszú földnyelvek. — — — — — — — — 

Bőség van, fölös is, ide hordoz a tenger a földnek 
Minden tájáról mindent, ide gyűjt be a sós víz. 
Persze előbb a kereskedelem szétküldi hajóit. 
S vásárol, meg elad a világon szerte a város. 

— — — — — — — — — — ami csak termett a világban 
Száz tájon, természet anyánk ide küldje az árut, 
És mi kinek szükséges a léthez, kapja meg innen. 

(2745-2746., 2769-2773., 2775., 2779-2782., 
2785-2787. Szabó Magda fordítása) 

Kardos Tiborral szólva Janus itt „olyan szavakat használ Velence gazdasági elismerésére, 
amely őt a kereskedelmi cserén alapuló világpiaci szervezés e korai bámulatos példája hívének 
mutatja."37 

36 A Marcellus-panegyricus szemelvényeit Hegedűs István 1897-ben készült fordítása (Janus 
Pannonius költeményei. Bp. 1938.), de főképpen Berezeli Anzelm Károly és Szabó Magda 
újabb fordításai szerint idézem (Janus Pannonius versei. Kiad. és bev. KARDOS Tibor. Bp. 
1972.). 

37 KARDOS Tibor: Janus Pannonius világnézete. Világosság 1973. 3. sz. 184. A többi alább 
idézett Kardos-megállapítás: Janus Pannonius reneszánszkori értékelése és költői metódusa, 
1472—1972. Utószó Zsámboky 1567. évi bécsi editiójának facsimile kiadásához. Bp. 1972. 31., 
37., Janus Pannonius bukása. Pécs 1935. 5—6., A magyarországi humanizmus kora. Bp. 1955. 
129—130., Aki elsőnek hozta Dunánkhoz a múzsákat. Nagyvilág 1972. 115., Janus Pannonius 
arca. Bevezetés az 1972. évi Janus Pannonius-kiadáshoz. 33. 
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A reneszánsz vívmányainak, Velence városias szépségeinek és világkereskedelmi rangjának 
dicsérete persze csak az antikvitást feltámasztó és meghaladó új kor hőstípusának felmutatásá
val lesz teljes. A panegyricus expozíciójában Janus erről sem feledkezik meg, hisz éppen az újtí-
pusú hősök egyikéről akar énekelni: 

Mért habozol hát? Dús szaruját kiborítja a Bőség! 
Annyi a hős, köztük szabadon választhat a költő, 
Nézz körül, és ne feledd, hogy hű fia légy a jelennek! 

(103—105. Berezeli Anzelm Károly fordítása) 

Mindez, amit kiemelni szeretnénk alább, ezzel a Marcellusban testet öltött reneszánsz hős
típussal kapcsolatos. Marcellus figuráját „Huszti József, Janus epikánanak szigorú bírálója" 
után Kardos Tibor írta körül először, s később is mindig hozzátett valamit közel negyven évvel 
ezelőtti megállapításaihoz, szinte legkedvesebb Janus-hőseként kísérve Marcellust, akit már 
1935-ben egybekapcsolt legkedvesebb Dante-hősével: Ulyxesszel. 

A Janus Pannonius bukása c. Kardos-tanulmányban ezt olvassuk: „Újraéledt Dante legen
dás Odysseusa, akit nem tartott vissza sem öreg édesapja, sem hűséges hitvese, sem egyetlen 
fia attól, hogy neki ne vágjon a nyugati tengereknek. Már-már elér az új világ küszöbéhez, 
már-már megpillantja azt, amikor valami ismeretlen hatalom elpusztítja hajóstul. A reneszánsz 
új világot kutató hősét látjuk benne, s ugyanezt érzi Janus Pannonius is, amikor Odysseus 
halhatatlan vállalkozását átfordítja a velencei Marcellusra: »Azután lelkében még nagyobbakat 
forral, messzebbre akar menni, mint a csillagok, maga mögött hagyva az egész világot, hátha 
az óceán habjain egy másik világot lehet fölkutatni s meg nem állni a végső Gadesnél.« Kaland
ját a költő az Odysseus-szimbólumban óriásivá növeli. Több ez, mint kíváncsiság. Ez az új 
világ sejtelme, ez a kaland szabadsága és öröme a halhatatlan tengeren. Vágy ez arra, hogy 
végre nemcsak gondolatban, hanem testben is eljussanak metafizikai messzeségekbe." Húsz 
évvel később, A magyarországi humanizmus kora c. monográfiájában a Marcellus—Ulyxes-
hasonlatosság hangoztatása még határozottabb: „Ennél is tovább megy Janus, amikor meg
sejti Amerika felfedezését. Janus Pannoniusnak nagyon megtetszett Dante Isteni Színjátéká
ban Ulyxes legendás alakja, akiben az egykorú olvasók a bátor tengerész-polgárt látták, azt a 
polgárt, aki vissza nem riad semmitől, akit a nyereség vágyán kívül a tudásszomj hajt előre. 
Azonban Danténál a középkori monda nem olyan egyértelmű, mint Janus Pannoniusnál. 
Dante nem új világrészt talál a tengeren, hanem a keresztény mitológia híres helyét, a purga-
tóriumot... Janus sorai azért jelentékenyek, mert világosan kifejezik a renaissance tengerész
utazóinak biztos reményét, amit talán szállongó hírek is megerősíthettek, hogy a nyugati 
Óceán egy új világrészt rejt az emberek szeme elől." Kardos Tibor későbbi írásai hasonlókép
pen vallanak: „A Marcellus-dicsénekben pedig Dante Ulyxesén okulva a nagy nyugati felfe
dezést, Kolumbusz útját látta meg előre." (Aki elsőnek hozta Dunánkhoz a múzsákat); „Mintha 
Jacopo Antonio Marcello nem Velence polgári biztosa lett volna; egy nem is nagyon fényes 
háborúban, hanem egy új Ulyxes, új Hannibál, új Scipio . . . Ez a velencei hajóskereskedő, 
politikai biztos átalakul dantei, sőt petrarcai hőssé . . . Marcello az új Ulyxes, a nagy nyug
talan, aki a tengeren nyugatra tör át, a végtelen óceánra . . . " (Janus Pannonius arca); „Janus 
bölcsen tereli a hadigépek és főként inkább csak a hajók felé az olvasó figyelmét. Hiszen 
Jacopo Antonio Marcello mint új Ulyxes, nyugatra új világot keres a tengeren és eszesen kifun
dált duzzasztó zsilipjeivel fölemeli a velencei hajóhadat át a Garda-tóra" (Janus Pannonius 
reneszánsz-kori értékelése és költői metódusa 1472—1972). 

Gyér Janus-irodalmunk nemigen visszhangozza ezt a hitelt érdemlő Marcellus—Ulyxes-
analógiát, jóllehet a dantistának is kiváló Bán Imre pl. „visszaigazolta".38 A Pokol XXVI. 

38 BÁN Imre: Szepsi Csombor Márton Dante-utalása. ItK i960. 68. 
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énekének Ulyxses-epizódját (91—142.) Janus különben így fordítja át panegyricusában Mar-
cellusra: 

Nő a szívében a vágy, túlmenni a csillagok útján, 
Úgy, hogy háta mögött hagyhassa a földi világot, 
Vagy kikutatni, vajon rejt még más földet a tenger 
Habjai közt, Gadest érinteni és odahagyni. 

Küzd a hajó. Mikor észreveszik, hogy kétfelé roppant 
Az evező, azt mondja a többi, hogy vissza, de tüstént, 
Hasztalanul dagadoz a vitorla. Kapja a kormányt 
Hősünk, a kapitányt eltolja, szidja a gyávát, 
S átszeli a habokat, vissza már senki se hozza, 
így kelt át a világ végén, s egyszerre kitárult 
Óriás tajtékzó hátával előtte a tenger. 

Megy-megy előre, ahogy tervezte egyre tovább, míg 
Tart a tengerből, meddig csak szél viszi messzebb, stb. 

(318-321., 375-381., 418-419. stb. 
Berezeli Anzelm Károly fordítása) 

Az idézett helyeket a Marcellus-panegyricus egyetlen része, az első tartalmazza, az az össze
függő néhány száz sor, amelyekben Marcellus utazásait beszéli el Janus. A dagályos retorika, 
a szerkezeti szétomlás közepette üdítően hat ez a viszonylag nem nagy terjedelmű és zárt 
egység, amelytől nem tagadhatjuk meg a kompozíció viszonylagos fegyelmét. 

Az összes erényeket magába sűrítő Marcellus jellemzése ókori történeti személyiségek 
virtusaihoz való hasonlítgatásokkal indul, majd Pallas—Janus Marcellusnak ama erényét 
részletezi főképp, hogy „nem rettege zordon / Szirteket és nem a sűrű bozótba vesző hegyi 
örvényt. . . mennyi veszéllyel száll vala szembe . . . " (182—184. Hegedűs István ford.) S ezzel 
máris a mindjárt elszabadított utazási szenvedély közelébe értünk. Előbb azonban hatásos 
Marcellus— Ulyxes-párhuzamok következnek: 

Gondomat így soha nem érzé a szerette Ulixes, 
Kit vezeték húsz évig a szárazon és vizén által. 
Két elemet próbált meg ez is, de cserélte a sorját, 
És nem is oly szándékkal. Ulixes a szárazon edzé 
Tengeri árra magát, míg ő a nehéz evezőkhöz 
Edzett karral fogta merészen kezébe a gyeplőt. 
Az remegett a vihar-fölhányta haboktul, emennek 
Ez vala játék; az kelletlen szállt csatasíkra, 
Ez bele vágyva rohant, nem rajtakapatva csupán csak. 

(189—197. Hegedűs István fordítása) 

Panegyricusról lévén szó, csak természetes, hogy az összevetésben Ulyxes húzza a rövidebbet. 
A janusi különbségtétel azonban inkább csak hatásos retorikai ellentétezés: Marcellus tengerész 
előéletének és főként utazási vágyának hangsúlyozása egybevág a csupán retorikai fogásként 
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kisebbített ulyxesi merészséggel, amelynek majd éppen a reneszánsz felfogás tulajdonít tuda
tosságot. Bán Imre — aki legutóbb nagy filológiai erudícióval és átéléssel állott meg az Ulyxes-
epizód „vizének mélységei felett" — bárha kimutatta: „Dante a középkori színezetű huma
nizmus eszmevilágával telve, nem akarta Ulyxesét a reneszánsz kutató vágy szimbólumává 
tenni", nem vitatja azt sem — és tárgyunk szempontjából ez a lényeg —, hogy „Ulyxes Dante 
legplasztikusabb alakjai közé tartozik, s a modern ember alig tudja másként szemlélni, mint a 
legyőzhetetlen tudásvágy, a haladás bajnokát". S idézi is De Sanctist („Ügy tetszik, mintha 
Columbus utazásainak tanúi lennénk . . . a költészet szobrot emel Columbus előfutárának, aki 
új tengerek, új világok felé mutat"), Francesco Flórát („A nagy hajósok és úttörők képessége 
újul meg az akkori világban: Marco Polo már bejárta a földet és Columbus korszaka nincs 
távol"), Giorgio Padoan friss tanulmánya nyomán pedig kiemeli: „nem sokkal a nagy firenzei 
halála után felfedezték a Kanári-szigeteket... Kibontakozott a korai reneszánsz kutató 
szelleme, amely ekkor kezdte saját őseként méltányolni a dantei Ulyxes-alakot."39 

Janus Pannonius — Marco Polo és Columbus között — e reneszánsz kutató szellemiség 
légkörében énekel Marcellusról, akit természetes mozdulattal mér a Dante óta oly eleven 
Ulyxes-típusú tengerész-utazóhoz. 

Az idézett Marcellus—Ulyxes-párhuzamosság Janusnál valóban a dantei ihletés jegyében 
folytatódik tovább. Semmi „nem győzhette le bennem a vágyat, hogy megismerjem a világot, 
az emberi bűnöket, az erényt, sőt nekiűzött a nyílt tengernek" (Bán Imre szó szerinti ford.) — 
mondja Dante Ulyxese; „Hát nem volna-e jobb ismerni, tanulni világot/ És az erényt kinyo
mozni merészen akárhol a földön (206—207. Hegedűs István ford.) — olvassuk a panegyricus-
ban Marcellus tudatos utazási szenvedélyéről. 

A párhuzamokat és a most idézett elvi indoklást végre narratív rész: előbb egy álombeli 
utazás elbeszélése követi (218—229.) — jelképes csodalátással. Marcellus, aki ágyban, párnák 
közt meditál arról, hogy ő grammatikát magolni kényszerül (104—105.), pedig az ókor dicső 
hősei ily korban már nagy tetteket vittek véghez, egyszercsak elalszik, s azt álmodja, hogy 
Triton hátán lábal a tengeren által. Ámde útjából visszatekintve inogni látja a San Marco 
arany kupoláját, és a megszólaló égi sugallatra visszatér, hogy vállát a torony oldalának döntve 
megszüntesse az ingást. Az álombeli utazás és az intő égi jel sarkallja most már valóságos 
cselekedetre: 

Templomba sietett, hogy a Hajnal fénye kigyulladt, 
Szíve csordultig, leborult könyörögni az Úrhoz. 
Hogy befejezte, s távol arab partok felé indult 
Éppen egy gálya, nosza elbújt a fenekére, 
És mire rájöttek, a hajó elvitte magával! 

(232—236. Szabó Magda fordítása) 

íme, a Búcsú Váradtól utolsó szakaszában is előadott útra indulás előtti könyörgés! 
Marcellus tengeri útja előbb Ulyxes bolyongásának tájait érinti: Alkinoosz kertjét, majd 

„Malea csipkézett partját", mígnem a gálya „meghorgonyozott a cydoni révben" (237— 
239). Ha Velencétől kezdve összekötjük e mitológiai elnevezésű helyek földrajzi megfelelőit, 
„az arab partok felé" mutató legrövidebb hajózási vonalat kapjuk, mert Alkinoosz, a fajákok 
királya Kerkira (Korfu) szigetén uralkodott, a Malea-fok a Peloponnészosz délkeleti nyúl
ványának csücske, s azt „balról odahagyva" Kréta szigetének északi partja a következő állo
más, ahol Küdonia fontos kikötő volt. Kréta szigetén támad fel Marcellus szívében a vágy a 
„Gadest érinteni és odahagyni", s Janus itt, a 327. sorban hivatkozik is az Ulyxes kalandjait 

39 BÁN Imre: Dante Ulyxese. Studia Litteraria 1971. 27—33. Vö. még: HONTI János: 
A középkor Odysseusáról. 1938. = Válogatott tanulmányok. Szerk. ORTUTAY Gyula. Bp. 
1962. 313-322. 
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elbeszélő Homéroszra! (Bán Imre figyelmeztet: Dante még nem ismerte Homérosz eposzát, 
nem is tudott a világtenger görög hajósának Ithakába való visszatértéről.) A Velencéből 
Krétára utazás nemcsak költői fikció lehet, amit az bizonyít, hogy Marcellusnak Petrus nevű 
ősét Krétán temették el. Utazónk épp ezért előbb keresi fel az ő sírját, mint a mondai szent 
helyeket, és ha túloz is nyilván, amikor azt mondja, hogy „Petrus Marcellus e szigetnek istene 
szinte", ősének egykori valóságos diplomáciai, kereskedelempolitikai szolgálataira célozhat 
eme sorokkal: „Lám a hajók bizton futnak, ő újrakötötte / Városa régi frigyét, mert egykor a 
krétai zsarnok/Nem tűrte kikötőjében a velencei gályát." (247—255. Szabó Magda ford.) 
„Kifejezve nagyatyja iránt kegyeietjét", Marcellus Kréta szigetéről „Egyiptomba hajóz.. . , 
melyet öntöz a Nílus" (294—295.), majd „Fordul az év és ő Berytost meg a büszke Damascust/ 
Járja be és a Libán tetejét . . ." (306—307. Hegedűs István ford.) A föníciai tartományok fel
sorolása után csak a 360. sor tartalmaz újra konkrét utalást, immár a visszafelé vezető útról: 
„Folytassuk az utat. Tovatűnt Sardinia", majd Cyrnos, azaz Korzika. A későbbi biztos tájé
kozódási pontok: a Spanyolország keleti partjai előtti „Nagy meg kis Baleár" (361.), azután 
Gibraltár, Herkules oszlopaival (370—381.). Itt ért véget a görögök által ismert világ, de 
Marcellus megy „előre, ahogy tervezte egyre tovább" (418.), „járja a gall meg a hiszpán partot" 
(429.), „Eljut a brittekhez" (431.), „Túl az Orcades jégrakta szigetjein . . . Thulénak csillagain 
túl" (435—436.). Az észak-angliai Shetland-szigeteknél Marcellus „visszafelé kormányoz, 
hogy kipihenje teste az út fáradtságát Caledónia földjén." (445—446. Berezeli Anzelm Károly 
fordításai.) 

Velencéből Krétán át Skóciáig tart tehát az út, amikor is Marcellus ismét álomba merül, 
s álmában újra csodát lát: megjelenik előtte apja szelleme, Franciscus Marcellus árnya. A cso
dákkal színezett kezdő és záró álomlátás szerkezeti funkciója nyilvánvaló: művészi keretbe, 
csodás jelenetek közé illeszti Marcellusnak esetleg történetileg is igazolható nagy tengeri uta
zását. Az utazás igazán a megérkezésig, a visszafordulásig izgalmas mindig, a visszaút — legyen 
bármily viszontagságos az is — már a tett végrehajtását követő epilógus. Janus képzelete a 
kor földrajzi világképének lehetséges határáig, „Thulénak csillagain túl" röptette Marcellus 
hajóját. Az események e tetőpontja után már a skóciai megpihenéssel lanyhul az izgalmasság, 
ezt követően pedig mind a kalandsorozat feszültsége, mint a szerkezet zártsága elömlik. Az 
apa szellemének majdnem másfélszáz soros beszéde, akárcsak később Neptunuszé — aki 
bármily kapatos is a nektártól, azért derék szónoklatot rögtönöz — az utazás (és a kurtára 
fogott visszatérés) leírásaihoz képest csupán hosszú retorikus kitérők. Az öreg Marcellus intel
meinek valószínű életrajzi hitelessége viszont felkelti figyelmünket. A családi ügyek pontos 
geneológiai, gazdasági és jogi részletezése valóságon alapulhat, és amikor Marcellus megtudja 
apjától, hogy nagybátyja el akarja orozni a családi vagyont (451—506.), rögtön vissza is 
indul. A beszédét befejező nektárgőzös tengeri isten úgy meglökte hajóját „fartul", hogy az 
„mondhatatlan gyorsan elért a velencei révbe." (619—621. Hegedűs István ford.) Ha Mar
cellus tengeri útjának lehetett valóságalapja, arról is apja közli a leghihetőbbet vélünk: 

Vágytál tudni talán, mi a rendje a földnek, a nép hol 
Mily jogokat gyakorol, mi az élete sorja, szokása, 
Tán a vagyonszerzés hívott, hogy majd pazarolhass, 
Tengeri útaddal vagyonod eleget gyarapult már. 

(490—492. Berezeli Anzelm Károly fordítása) 

Helyesen állapítja meg Kardos Tibor tárgyi jegyzete, hogy „Marcellónak atyja már a reneszánsz 
kori tanulmányutak és felfedező utak összes ismérveit említi, mégpedig az akkori helyzet 
szerint, vagyis összekapcsolva a vagyonszerzéssel."40 

40 Janus Pannonius versei. Bp. 1972. 293. A földrajzi helyek azonosításához Hegedűs István 
fordításának tárgyi jegyzetei is nyújtanak fogódzókat. 
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A tengeri útikalandok életrajzi hitelességével kapcsolatban kell megemlítenünk, hogy Janu& 
több epigrammát is írt Marcellusról. A két Marcellus: a velencei és a római összehasonlítása c. 
epigrammában — mintegy az Ulyxes—Marcellus-analógiák előképeként — antik névrokoná
val veti egybe pártfogóját. Nyilván most is az utóbbit hozza ki győztesként, többek között ezzel 
a jellemző indoklással: 

Azt egy vén ember tovaűzte Szicília mellől, 
ez már gyermekként járta a tengereket. (Csorba Győző fordítása)41 

Láthattuk eddig, miként szabta Janus Marcellusra az Ulyxes-figura reneszánsz értelmezését. 
Kiemeltük a panegyricus dicséretözönéből azt a lekerekíthető, művészileg az álom- és csoda
jelenettel keretezett összefüggő részt is, amelyben Marcellus utazásait adja elő. Arra azonban 
nem válaszoltunk még: nem tulajdonítunk-e túlságosan fontos szerepet Marcellus utazási leírá
sának, a panegyricus poétás színezésű útleíró részét nem modern szemléletünkkel kötjük-e 
hozzá a reneszánsz utazási irodalomhoz, még pontosabban: nem mi vetítünk-e dicsőítő költe
ménybe verses útirajzot? 

Megnyugtató válaszért a panegyricus utóéletét, a XVI. századnak Janus e művéről való 
felfogását kell vallatóra fognunk, ti. nyomtatott kiadások útján ekkor vált ismertté szélesebb 
körökben. Az erdélyi száz Adrianus Wolphardus, aki „gyűrött, szakadt, széthullott, portól 
és piszoktól borított lapokból" 1522-ben Bolognában kiadta a kritikailag javított szöveget, 
arra inti az olvasókat: „hasonlítsanak a lehető leginkább Jacopo Antonio Marcellóhoz, legye
nek a haza dísze és oltalma."42 Zsámboky János 1569. évi bécsi Janus-kiadásának előszavá
ban egyenesen „a csodálatos Marcellus-dicsének"-ről beszél.43 

Egy évtized múlva pedig már az általunk kiemelt utazási részletek önállósodásának 
vagyunk tanúi! 

Nicolaus Reusner jogtudós, jénai professzor 1580-ban és 1592-ben Bázelben megjelent 
Hodoeporicorum sive itinerarium totius fere orbis libri VII című verses útirajz-antológiája 
mindkét kiadásban egyazon lapokon (643—654.) közli Marcellus utazásainak leírását (lani 
Pannonii de Itineribus Iacobi Antonii Marcelli Veneti). A gyűjtemény 1580-as kiadásának 
bevezetése 1579 május 1-én kelt, s ebben Jeremiás Reusner elmondja, hogy fivére: „a külön
böző utazások hét könyvét... kiváló költők írásaiból már régebben összeállította", s most ő 
ajánlja a bázeli kiadó figyelmébe, mert meggyőződése, „hogy ezt a munkácskát az érdeklődő 
és az utazásokra vágyó ifjúság számos okból szívesen fogja fogadni". A bevezetésnek van egy 
különös magyar vonatkozású utalása, amely szerint „Janus Pannonius ajánlja a Veronai 
Guarinus pannóniai.... útleírásait..., de mindezeket sehol sem láttuk" (Commendat Ianus 
Pannonius hodoiporias Guarini Veronensis Pannonicas . . . , quas nullibi videre nobis licuit). 
Janus ferrarai tanítómesterének pannóniai útleírásáról ugyanúgy nem tudunk, mint ahogy 
Janusnak erre vonatkozó állítólagos utalását sem tartja számon a kutatás. (Legfeljebb arra 
gondolhatnánk: az utalás a Guarino-panegyricus ama részleteire vonatkozik, amelyek Guarina 
görögországi tanulmányútjáról szólnak. Ez a dicsőítő költemény azonban ismert és népszerű 
volt.) A különféle hasznos függelékekkel megbővített második kiadás bevezetőjét már maga 
Nicolaus Reusner írta, keltezése: Strassburg 1588. április 13. E tudós ajánlólevél címzettje 
két testvér: Maximilianus és Nicolaus Salm, a XVI. századi magyar történelemben és műve-

41A Marcellusról írt epigrammákról: HUSZTI József: Janus Pannonius. Pécs 1931. 165. és 
Janus Pannonius munkái latinul és magyarul. Szerk. V. KOVÁCS Sándor. Bp. 1972. 147. (Ez 
a kiadás a Marcellus-panegyricust nem közli.) 42 Magyar humanisták levelei. XV—XVI. század. Kiad. V. KOVÁCS Sándor. Bp. 197L 
490. 43 Idézi KARDOS Tibor az 1567. évi bécsi editio facsimile kiadásának utószavában. 14. 



lődéstörténetben jelentékeny szerepet játszó német Salm-grófok ifjú leszármazottai. Reusner 
egy időben a Salm-fiúk nevelője vagy kísérője lehetett („a közelmúltban Augsburgban meg
tartott választáson . . . állandóan veletek éltem"), de nemcsak a fényes dinasztia iránti hálája 
jeléül címezi a Salmoknak ajánlását. Tudomására jutott az is, hogy őseik példájára elfogta 
már az ifjakat „az utazások vállalásának . . . szándéka és vágya", s „Germánián és Pannónián 
k í v ü l . . . Itáliát és Galliát is beutazták", ez a könyv tehát útravaló és útikalauz tervezett 
további vándorlásaikhoz. Utazásaikról közelebbit nem tudunk, az ajánlólevélben elősorolt 
Salm grófok jellemzése azonban teljesen megegyezik azzal az összefoglalással, amit Bor
nemisza-monográfiájában Schulek Tibor adott a Salm-dinasztiáról.44 Maximilianus és Nicolaus 
nagyapja, IV. Miklós mint császári fővezér és helytartó tevékenykedett Magyarországon, 
második felesége magyar asszony volt; 1550-ben halt meg Egerben, és ott is temették el a 
székesegyházban. Az apa, V. Miklós kanizsai parancsnok, 1574-től pozsonyi gróf, 1580-ban 
halt meg Nagykanizsán. Testvérei közül Eckius győri főkapitány volt, és amikor 1574-ben 
Győrött meghalt, kortársai magyar hősként siratták el. A bennünket leginkább érdeklő Julius, 
a másik testvér (Maximilianus és Nicolaus nagybátyja) Reusner szerint „még mindig él", s 
róla „mindenki tudja, hogy mind erényessége és jellemének nagysága, mind pedig bölcsessége 
és fényes tudása miatt a két hatalmas császárnak, Miksa és II. Rudolf őfelségének mindig ked
ves volt, s még most is az." Leginkább reá érvényes Reusner ama célzása is, hogy a Salmok 
„mindig a legfőbb és legnagyobb emberséget és jóságot párosították, kiváltképpen az irodalom 
és annak művelői iránt."45 Julius Salm 1595-ben hunyt el, első felesége Thurzó Erzsébet volt, 
legnevezetesebb prédikátor-pártfogoltja pedig Bornemisza Péter. Bornemisza 1570 körül 
lépett a Salm család szolgálatába: előbb galgóci, majd semptei jószágukon volt prédikátor, 
mígnem 1578—79 telén az ördögi Kísértetek körül támadt botrány miatt menekülnie kellett 
Semptéről. Salm gróf valóban mutathatott érdeklődést „az irodalom és annak művelői iránt": 
az olasz Brutus Mihályt, Báthory István későbbi történetíróját látta vendégül Semptén, 
s Brutusszal Bornemisza is így kötött ismeretséget.46 

A Reusner-antológia magyarországi népszerűségét a fenti kapcsolatok is magyarázzák, 
ámde főként azért tűnik fel sűrűn régi alapvetésű könyvtárakban és példányai azért őriznek 
annyi bejegyzést, mert Janus Pannoniuson kívül (hogy a magyarországi úti emlékeket megörökí
tő darabokat ne is említsük) más magyar szerzők utazási versezeteit is közreadta. Nevezetesen a 
Zápolya halála után Werbőczyt Konstantinápolyba kísérő Rubigallus Pál Her Byzantinumát 
(önálló kiadása: Hodoeporicon itineris Constantinopolitani. Wittenberg 1544) és Kassai Zsig
mond Dávid Her Germanicum et Sarmaticumät (önálló kiadása: Elégia, continens hodoeporicon 
itineris Germanici... Tübinga 1579). 

A Reusner-antológia Janus Pannonius Marcellus-panegyricusából rendkívül jellemző 
részleteket közöl. Zsámboky 1567-es bécsi kiadását véve alapul, az antológiában a következő 
sorokkal találkozunk: 107—160., 184—185., 189—270., 279—281., 291—339., 360—446., 
567—575., 622—636., 640—656., 2606—2616. Ehhez a 329 sorhoz Reusnernél befejezésül még 
négy sor járul, ezeket azonban Zsámboky kiadásában nem sikerült azonosítanunk, alighanem 
azért, mert — mint apróbb eltérések mutatják — az antológia összeállítója más szövegkiadást 
használt. Ettől függetlenül teljesen nyilvánvaló, hogy Reusner olyan összefüggő válogatásra 
törekedett, amelynek az utazó Marcellus a hőse. 

Szemügyre véve szerkesztői munkáját, azt látjuk, hogy a 107—160. sor Itália és Velence 
fentebb már kiemelt dicsérete, illetve a velencei patrícius családjának és magának Marcellusnak 

44 SCHULEK Tibor: Bornemisza Péter, 1533-1584. Sopron-Bp.-Győr. 1939. 4 2 - 4 3 . 
48 A Reusner-antológia két kiadásának bevezetőit ún. „peregrinációs kötet"-ünkben készü

lünk kiadni Merényi Varga László fordításában. Vö. K. S. I.: Utleíró utazók — utazási iroda
lom a XVI—XVII.században. Acta Históriáé Litterarum Hungaricarum. Szeged 1972. 84—85. 
Reusner közlésére már HUSZTI József utalt (i. m. 363.), de csak bibliográfiai érdekességként. 

"NEMESKÜRTY István: I. m. 114., 123., 140-141., 311. 
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magasztalása. Marcellus — Hegedűs fordításával szólva — természetesen „az összes erényeket 
egyesíté" (151.), „Szép daliás az alakja" (159.), ámde tökéletes testi mivoltának részletezése 
(161—183.) helyett Reusner azt emeli ki inkább: mennyi veszéllyel szállt vala szembe, s meny
nyi vészen vergődött keresztül (184—185.). A 189—270. sor az Ulyxes— Marcellus-párhuza-
mok, az elindulás és a Krétáig tartó utazás, illetve a Kréta szigetén történt dolgok foglalata. 
Az öreg Marcellus tetteinek leírásából csak egy-egy mitológiai kitérő marad el (271—278., 
282—290.), annál inkább szerepel ez a jellemző summázat: „ így megnyílt a Velence lakóinak 
újra a tenger, / S biztos révbe hozák el az árut messzi keletről, / És az arab fűszert megvette az 
auson kalmár" (279—281.). A 291—339. sorral Egyiptomtól és a föníciai tartományoktól a 
dantei ihletésű nevezetes részig jutunk. Reusner itt ismét kitűnően tömörít: lenyomtatja az 
ulyxesi megpróbáltatásokat vállalni kész Marcellus mitológiás jellemzését (321—339.), de 
elhagyja harci erényeinek retorikus ábrázolását (340—359.), hogy megint utazásaihoz tér
hessen vissza. „Folytassuk az u t a t . . . " (360.). A 360—446. sorban Szardiniától a „világ 
végé"-ig folytatódik az út, és az újbóli álomlátással szakad meg. Az apa szellemének hosszú 
beszéde Reusnert nyilvánvalóan nem érdekli (447—566.). Az 567—575. sor ismét útnak indu
lás („Tüstént a vitorlát / Felhúzatta, parancsot adott, induljon a gálya . . . " ) — immár Velence 
felé, és csak természetes, hogy Neptunus szónoklatát, az istenek pajzskészítését, az általuk 
adományozott harci mén leírását stb. Reusner tudatosan elmellőzi (576—621.). A 622—636. 
sor a velenceiek és a milánóiak között kitört háborúságra, a dicsőítő költemény tulajdonkép
peni tárgyára utal röviden, a 640—656. sor pedig annak jelzése csupán, hogy az éppen vissza
tért Marcellus miként bocsátkozik a harcba. A 2605—2616. sor a főhős haditetteiből említ 
futólagosan egynehányat, majd a Zsámboky-kiadásban nem lelt négy sor Marcellus dicsőségé
nek magasztalásával berekeszti a Reusner-antológia Janus Pannonius-szemelvényeit. 

Reusner valóban kerek utazási versezetet állított össze a Marcellus-panegyricus kiszede
getett részleteiből: még csak véletlenül sem hagyott el egy sort sem a reneszánszra vonatkozó 
elvi utalásokból, gondosan megválogatta az utazási részleteket is, ugyanakkor került minden 
dagályos-mitológiás kitérőt, harci leírást. Tehette mindezt teljes joggal, mert a reneszánsz 
merész felfedező típusát megtestesítő Marcellus utazásai a dicséneknek nemcsak eleven termé-
szetszerűségű, olvasmányos részletei, de mint láttuk: a kompozíciós egység jegyeit sem nél
külözik. Janus Pannonius Marcellus-panegyricusából tehát felmutatható a verses útirajz 
műfaji lehetősége, s azok a magyarországi szerzők, akiket Reusner még véle együtt szerepeltet, 
talán az ő úttörését is követték. Ha erre nézve nincsenek is biztos fogódzóink, az kétségtelen, 
hogy azok az eleink, akik Reusner gyűjteményében lapoztak rá Janus költeményére, úgy 
olvasták, ahogyan még ma is olvasható: mint hősi útikalandok izgalmas sorozatát. 

Sándor Iván Kovács 

VÁRAD-VENISE-MEDVEVÁR 

L'auteur s'occupe de la literature de voyage hongroise et il examine la poésie d'adieux de 
Janus Pannonius (1434—1472) (int. Abiens valere iubet sanctos reges Waradini, 1451) et son 
panégyrique sur Marcellus (Panegyricus ad Iacobum Antonium Marcellum, 1456—1458) aussi 
du point de vue de la littérature de voyage. II analyse les 27 poésies d'adieux connues en traduc-
tion hongroise (c'est le numero de mars 1972 de la revue Kortárs qui a publié les traductions 
nouvelles, ä l'occasion du 500* anniversaire de la mórt du poéte), et il poursuit la survivance du 
génre du propemptikon ou de Yapobaterium depuis les essais de pionnier de Janus Pannonius 
jusqu'á Endre Ady, premier grand poéte hongrois du XXe siécle. Dans le panégyrique de Mar
cellus, il souligne les caractéristiques de l'image du monde et du type héroíque de la Renaissance, 
et il examine l'interméde homogene de la description de voyage de Marcellus ayant une com-
position artistique, comme le premier exemplaire de l'itinéraire en vers en Hongrie. A titre 
de preuve, il Signale le fait que ce detail du panégyrique parut indépendamment aussi dans 
l'anthologie de Nicolaus Reusner intitulée Hodoeporicorum ... libri VII (Bäle, 1580, 1592). 
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