
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

Klasszikus prózai olvasmányélmények Janus Pannonius epigrammáiban 

Janus Pannonius számára a római-görög irodalom kincsesházában felfedezett ékes gondolatok, metrum- " 
ra csiszolt nyelvi és formai megoldások újbóli, teljességigényű megörökítése jelentette a költői feladatot. A 
Guarino-iskola művelődésanyagát mesteri fokon elsajátító, bámulatos memóriával megáldott költő-zseni 
csaknem minden műfajában meg akarta mutatni az olvasóknak a klasszikus költészetben és prózában való 
jártasságát. Az eszményített antik elődök műveinek kihívására gyakran a már feldolgozott témák minél ma
gasabb szintű utánzásával, azok túllicitálásával igyekezett költői választ adni. Ez utóbbi törekvésének egyik 
igen jellegzetes módszeréül a rokon motívumok kombinált szerkesztését választotta. Ez a „mindent újra vers-
be-venni-vágyás" indokolhatja azt, hogy az epigrammaköltészet terén mesternek, mintaképnek tekintett 
Martialison kívül más költők nyelvi megoldásaival is színesíti e műfajának képi, gondolati világát, s költői pél
datárában gyakorta találunk olyan szerzőket, akiknek művei nem szerepeltek a cicerói kvalitásokkal magasz
talt ferrarai iskolamester oktatási rendjében. Költői sokoldalúságáról tanúskodnak azok az epigrammák, ame
lyekben valamelyik klasszikus kori prózai mű egy-egy érdekesebb részletét, anekdotáját önti versbe. A kö
vetkezőkben ezekből mutatok be néhány példát, rövid elemzéssel egybekötve. 

A három részre tagozódó Guarino-iskola retorikai kurzusának alapjait az akkoriban cicerói műnek tartott 
Rhetorica ad Herennium képezte1 Janus az In Philiticum (Epigr. I. 125) c. epigrammájában Marino da 
Filettinónak, a szülei nemes származásával kérkedő ferrarai iskolatársnak2 e tudnivalókban rendkívül gaz
dag retorikai munka egy Suetoniusnál és Macrobiusnál is fellelhető gondolatával vág vissza.3 

Ne nimium tumeas, Philitice, novimus omnes, 
Qua tibi sit geminus nobilitate parens. 

Altera nam cubito nares emungit, at alter 
Non spuit in terram sit nisi festa dies. 

Janus invektívája Filettino szüleinek nemességét alantas foglalkozásukkal rombolja le. Az első gondolat 
(cubito nares emungit) kapcsán a Rhetorica negyedik könyvében {AdHerenn. 4,67) ezt olvashatjuk: 

HUSZTI József', Janus Pannonius, Pécs 1931. 21 . 
HUSZTI,/.m. 140. 

3 

Macr. Sat. 7, 3, 6: Memini quando brachio te emungebas. Suet. vit. Hor. 1—3: (In, Horatius: Opera. 
ed. S. Borzsák Leipzig 1984. X.) Q. Horatius Flaccus Venusinus, patre, ut ipse tradit libertino et exactionum 
coactore, ut verő creditum est, salsamentario, cum üli quidam in altercatione exprobrasset „quotiens ego 
vidipatrem tum brachio se emungcntem"',... Már Juhász László is figyelmeztetett / JUHÁSZ László, Janus 
Pannonius epigrammáinak szövegkritikájához és herméneutikájához. FK 1968. 165.) a vers harmadik so
rának téves fordítására („...csakis ágybamenéskor fújja ki orrát",...9, ezért megpróbáltam kijavítani e hibát: 

Philiticus ellen 
Pöffeszkedsz, Philiticusom fenn hordva az orrod, 

Ámde mi tudjuk jól, mily nemesek szüleid. 
Mert hisz anyád mindig könyökével törli meg orrát, 

És csakis ünnepnap köphet a földre apád. 
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.Per consequentiam significatio fit, cum res, quae sequantur aliquam rem, dicuntur, quibus tota res 
relinquitur in suspitione; ut si salsamentarü filio dicas: „Quiesce tu, cuiuspater cubito se emungere solebat"4 

Janus tehát aRhetorica útmutatását követve sózotthal-árusnak (salsamentarius) titulálja Filletino anyját (!). 
Suelonius Horatius-életrajzában szintén szerepel ez a motívum, igaz, pusztán a költő egyes közlései (Hor. sat. 
1,10,8; epist. 2,2,60) alapján került életrajzába az a pletykaízű betoldás, hogy apja — akárcsak Bióné (Diog. 
Laert. 4, 46) — salsamentarius volt.5 Filettino apja — miként erre már Kardos Tibor és Horváth János is 
utalt Geréb László kommentárja nyomán6 — ugyancsak nem büszkélkedhet nemességével, mert hisz egy
szerű földműves ember, aki nehéz kétkezi munkája közben mindig a tenyerébe pök (spuit), s csak ünnepna
pokon a földre.7 

A grammatikai kurzus első, ún. metodikus részének stilisztikai gyakorlataihoz Guarino többnyire Cicero 
leveleiből merített illusztrációs anyagot.8 Az Epistulae ad familiäres egyik darabjában (Cicád fam. 9,22) Ci
cero a dolgok nevén nevezésének lehetőségeiről társalog epikureista barátjával, Papirius Paetusszal. Vannak 
ugyanis tisztességes szavak (verba honesta), amelyek ugyanakkor obszcenitást is hordoznak magukban (inter-
capedo, depsit, testes, coléi). A nyelvtanilag helyes ruta és menta szavak közül az utóbbiból nem képezhe
tünk kicsinyítő képzős alakot a ruta mintájára (ruta — rutula), mert akkor mentula lenne belőle... (, juta" et 
„menta" recte utrumque; volo mentám pusillam ita appelare ut "rutulam"; non licet.") Egy Carolus nevű is
kolatárs Janus szemére veti, hogy túlságosan szókimondóak versei, s azt tanácsolja, hogy kissé kendőzötteb-
ben, homályosabban (tectius) írjon némely sikamlós témáról. A Carolus ellen írt két közel azonos megfogal
mazású epigramma (1189; 1253) csattanójában Janus Carolus óhaját teljesítve (tectius loqui) a mentapusilla 
(= mentula) kifejezés jótékony fátylával leplezi el a durva invektívát: 

Carole, me laudas, verum mea carmina culpas 
Praecipis et saltem tectius illa loqui. 

Parebo monitis et flammea versibus addam, 
Insit visceribus menza/>iisi//ű tuis.9 

Az említett cicerói levélrészlet inspirálta Christophoro Landino Ad Leandram (Xandr. 1, 31) c. versét is, 
a janusi feldolgozás azonban ettől lényegesen eltér.10 

4 „Következményre utalás formájában jön létre az emfázis, amikor olyasmiről beszélünk, ami vala
mit követni szokott és emiatt az egész dolog gyanússá válik; például ha sózotthal-árus fiának ezt mondod: 
„Maradj veszteg, az apád könyökével szokta törölni az orrát." (ADAMIK Tamás fordítása) 

5Quintus Horatius Flaccus: Összes versel Szerk. BORZSÁK István és DEVECSERI Gábor, bev. 
Borzsák István. 1961. 10. 

6 Janus Pannonius: Itáliai évek. GERÉB László fordításai 1943. 18. Idézi: Janus Pannonius versei. 
Szerk. és bev. KARDOS T. Bp. 1972.260. HORVÁTH János, Janus Pannonius ismeretlen versei a Sevillai
kódexben. ItK 1974. 601 

7 Bod Péter könyvtárában Norbertus Conradi 1754-es budai Janus-kiadása volt meg. Elképzelhető, 
hogy a vizsgált epigramma (I 125) volt Bod Péter találós kérdésének (214. kérdés: Kik azok az emberek, 
akik csak innepnapon pöknek a földre?) a forrása, miként egy másik rébusz (543. kérdés: Aki farkasköly-
ket nevel, mit nyer?) hátterében is egy Janus-epigramma (Epigr. I 161: De agna quae pavit hunon) fe
dezhető fel. 

8 R. SABBADINI, La scuola egli studi di Guarino Veronese. Catania 1896.36. (HUSZTI, i. m. 17.) 
9 mea carmia culpas —OV.am.2,4,21 
parebo monitis — OV. fast. 3,760. 
flammea versibus addam — Gaud. rapt. Pros. 2,324—325. 
visceribus—vö. Priap. 66,4; luv. 9,43. 

10 Misisti mentám, credo, hac ratione Leandra, 
ut caperes nostra tu quoque dona manu. 
Ast ego muneribus vincam te, namque virenti 
nunc tibi pro menta mentula nostra venit. 
Nam magé ruta licet quam rutula cara puellae est, 
mentua quam menta carior esse sólet. 
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A retorikai kurzussal összekapcsolt filozófiai bevezetés során elsősorban Cicero filozófiai műveit (De 
natura deorum, De ofßciis, De foto, Tusculanae disputaúones stb.) tanulmányozták a Guarino-tanítványok.1' 
Ez utóbbi mű több janusi epigrammában is érezteti hatását. A Quintilius Varus-i attribútumokkal jellemzett12 

szigorú kritikus, Lorenzo Válla halálára írt kétsorosában (De Laurentio Válla — Epigr. I 134) Janus a követ
kező részletet formálja verssé (Cic. Tusc. 3, 69)13: 

„Theophrastus autem moriens accusasse natúrom dicitur, quod cervis et comicibus vitám diutumam, 
quorum id nihil interesset, hominibus, quorum maximé interfuisset, tam exiguam vitám dedisset;... 

Epigr. I 134: Saecula tot cervus tot vivit saecula comix, 
Válla obit ante diem: quis putet esse deos? 

A janusi megfogalmazásban ezúttal is többféle nyelvi, költői hatás érvényesül. Az Anthologia Latina egy 
hasonló tartalmú disztichonja (Anth. Lat. 24: Marmoreo Licinus tumulo iacet, at Cato nullo, / Pompeius par-
vo: credimus esse deos?) mellett elsősorban Ovidius Tibullus halálára írt elégiájának (Ov. am. 3, 9, 35—36: 
Cum rapiunt mala fata bonos/ ignoscite fasso/ Sollicitor nullos esse putare deos.) és azElegeia in Maecenatem 
c. költemény rokon gondolatainak (Heg. in Maec. 1,115— 118) lehetett szerepe a janusi indignatio (quis pu
tet esse deos?) megszólaltatásában.14 

Az In Severum (Epigr. I 239) c. epigrammájában Janus a dicsőséget, a hírnevet hajhászó emberi hiúságot 
dorgálja meg Severus alakjában. 

Scripsisti egregium, Severe, librum, 
Quo contemnere glóriám docemur. 
Quae si vile quid est putanda cunctis, 
Ut eredi cupis, et probare tentas, 
Quare tu minio tuum rubenti, 
Summo margine nomen adnotasú^ 

A dicsőség megvetését hirdető, s nevét a címlapon (summo margine) hivalkodó betűkkel (minio rubenti) 
feltüntető Severus ellentmondásos szerepében ugyanakkor maga a halhatatlanságot kereső ember is megje
lenik, miként ez az ötletet adó cicerói meditációból kiderül (Cic. Tusc. 1, 34): 

„quid? poetae norme post mortem nobilitari volunt? sed quid poetas? opifices post mortem nobüitari 
volunt. quid enim Phidias sui similem speciem inclusit in clupeo Minerváé, cum inscribere / nomen / non 
liceret? quid? nostri philosophi nonne in is libris ipsis, quos scribunt de contemnenda glória, sua nomina 
inseribunt? 16 

11HUSZTI, L m. 21. 
12Vö. Pan. in Guar. 800—801 — Hor. ars 445—450, Epigr. I 33, 1: (ausus reprehendere) — Hor. 

epist. 2, 1,222 
13 Vö. KARDOS Tibor, Janus Pannonius hivatástudata és költészete. In, Janus Pannonius. (Tanul

mányok) Szerk. KARDOS T. és V. KOVÁCS S. 1975. 31. 
1A Vö. Land. Xandr. 3,7,17—20: At vos crudeles, o ferrea pectora, Parcae 

ante diem quid vos hunc rapuisse iuvat? 
Non ego mortali immortalem sorté creatum 
optabam aut cervi saecula longa seni. 

,5Vö. HORVÁTH, i m. 599. 
El.n 15,71—72: Semper erunt libri; qui scilicet ipsius omnes 

Praescriptum summo margine nomen habent. 
16 A Pro Archia poéta c. beszédében e kérdésről kissé részletesebben, de nagyjából ugyanezeket a 

gondolatokat írja le Cicero (pro Arch. 11, 27): 
„Neque enim est hoc dissimulandum, quod obseurari non potest, sed prae nobis ferendum: Trahimur omnes 

studio laudis, et optimus quisque maximé glória ducitur. Ipsi Uli phUosophi etiam in üs libeüis, quos de 
contemnenda glória scribunt, nomen suum insrcibunt; in eo ipso, in quo praedicationem nobilitatemque 
despiciunt, praedicari de se ac nominari volunt." 
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Az epigrammák állandó céltáblája, egy Gryllus csúfnévvel megkeresztelt fűzfapoéta (Epigr. I 86; I 273) 
ellen Janus tíz epigrammát is ír; bennük a legválogatottabb gorombaságokkal semmisíti meg az öt pannon 
származása miatt barbárnak nevező iskolatársat. Az In Gryllum (Epigr. I 353) c. kétsorosában Janus 
Cicerónak a De foto c. munkájában elmesélt története segítségével mér újabb csapást ellenfelére (Cic. fat. 
10): 

„Quid? Socratem nonne légimus quem ad modum notarit Zopyrus physiognomon, qui se profitebatur ho-
minum mores, naturasque ex corpore, oculis, vultu, fronte pernoscere? stupidum esse Socratem dbát et bár
dion, quod iugula concava non haberet, obstructas eas partes et obturatas esse dicebat; addit etiam muliero-
sum,..." 

Epigr. I 353: Socratis effigiem damnavit Zopyrus olim, 
Quid si vidisset, pessime Grylle, tuam? 

Az elliptikus kérdéssel (sc. quid dixisset) lezárt csattanó eleve magában rejti a választ, hisz a fenti jelzők
nél (stupidus, bardus) a sokat csepült Gryllus csakis lesújtóbb szakvéleményt kapott volna Zópürosztól.17 

A De Luciae prognosúco (Epigr. I 351—352) c. erotikus epigrammában Janus az ifjak férfiasságát orruk 
mérete alapján megjósoló Lucia új típusú tudományán, prognózisán élcelődik. 

Fecit Virgilius prognostica, fecit Aratus, 
Praesciat unde imbres rusticus, unde notos. 

Hoc, iuvenes, vestris, prognosticon addite libris, 
Quod nec Virgilius, sed nec Aratus habet. 

Pisaeo a studio doctissimus 'die sophorum, 
Mensur am plantae repperit Herculeac. 

Lucia cum nasum cuiusquam mensa videndo est, 
Inguinis extemplo coniieit inde modum. 

Vei physiognomon es, Lucia, vei geometres, 
Tale magisterium sola mathesis habet.18 

Lucia sajátos módon szerkesztett (nasum videndo... inguinis coniieit modum) prognosticonja Janus fantá
ziájában nemcsak az aratoszi Phainomena és a vergiliusi Georgica égi előjeleit, időjárásra vonatkozó meg
figyeléseit asszociálja, hanem egy Gelliusnál olvasott (Gell. 1,1,1 —3) történetet is. Plutarkhosz a Herkules
ről írott könyvében elmondja, mily elmés és finom okoskodással számította ki Püthagorasz filozófus a pisai 
stadion mérete alapján Herkules alakjának és magasságának nagyságát. A pisai versenypályáról a hagyomány 
azt tartotta, hogy azt maga Herkules mérte ki saját lábaival (pedibus suis metatum), s hossza hatszáz lépés
nyi volt. Az ugyanennyi lépésszámú görög stadionok ennél valamivel rövidebbek voltak, mivel ezeket embe
ri léptékkel mérték ki. Mindezekből Püthagorasz könnyen arra az eredményre jutott, hogy Herkules talpá
nak hossza (spatium plantae Herculis) annyival volt nagyobb kortársaiénál, mint amennyivel a pisai stadion 
arányosan hosszabb volt a többinél. Majd a talphosszúságot mértékül véve az ismert arány segítségével Her
kules többi testméretét is kiszámíthatta. 

Ugyancsak Gellius^ttifcűi éjszakák (Noctes Atticae) c. művéből meríti Janus azAdPaulum (Epigr. I 363) 
c. epigrammájának ötletét. 

Ugyanez a részlet inspirálta Aeneas Silvius alábbi verssorait: 
Aen. Süv. epigr. 37, 5—6: Stiocidae famam temnunt: cur nomina libris 

Inscribunt: Sececae hoc est, sive Catonis opus? 
17 Vö. V. KOVÁCS Sándor, Eszmetörténet és régi magyar irodalom. Bp. 1987. 322—323. (Cic. Tusc. 

4,80) 
18 A Teleki által kettéválasztott I 351. és az I 352. epigrammát Juhász László (JUHÁSZ, Lm. 178) 

kapcsolta össze először. Gellius történetét felhasználja Magyi Sebestyén (Teleki JJ. 258. „Ex hoc tarnen 
parvo libello, praestantiam eius metiri potes, Pythagorae exemplo, qui ex pedis mensura Herculis magnitu-
dinem ratiotinatus est.") és Bod Péter is (260. kérdés: Pitthagorás hogy mérte meg Herkulest?). 
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Cum dare non valeas, quantum petit improba Lais, 
Iudice me, frustra, Paule, Corinthon adis. 

Gellius elbeszélése szerint (Gell. 1, 8, 3—6) a korinthoszi Laisz szépsége és bája számos embert Korin-
thoszba csábított, ám csak az részesölhetett kegyeiben, aki meg tudta fizetni az általa kért összeget (,,..Jie-
que admittebatur, nisi qui dabat, quod poposcerat: poscebat autem illa nimium quantum."). Az ebból kelet
kező görög közmondás arra utalt, hogy hiába megy Korínthoszba Laiszhoz az, akinek nincs elég pénz a zse
bében („..qoud frustra iret Corinthum adLaidem, qui non quiret dare, quod poscereretur."). Janus kétsorosa 
a történet további részleteit nem érinti19 ugyanakkor ügyes megoldással asszociálja Martialis egy hasonló tar
talmú epigrammája! és Horatius egy idevonatkozó verssorát. 

Mart. 3, 54: Cum dare non possim, quod poscis, Galla, rogantem 
Multo simplicius, Galla, negare potes. 

Hor. epist. 11, 17, 36: Non cuivis homini contingit adire Corinthum. 

Macrobius művei alapvető filozófiai anyagát képezték a neoplatonista tanulmányoknak. A híres gramma
tikus két közismert művének (Satumalia, Commentarii in Somnium Scipionem) gondolati és nyelvi hatása 
több Janus-epigrammában kimutatható. Syracusae turannoszának, Dionüsziosznak és az őt gazdagsága mi
att boldognak (beatus) nevező Damoklésznek a történetét Cicero és Macrobius is megörökítette. A Cicero 
által elmesélt anekdota (Cic. Tusc. 5, 61—62) filozofikus tanulságát („Satisne videtur declarasse Dionysius 
nihil esse ei beatum, cui semper aliqui terror impendeat?") Janus a macrobiusi elbeszélés (Macr. comm. 1,10, 
16) alapján fogalmazza meg.20 

Epigr. I 258 De Dionysio tyranno Syracusarum 
Cum Siculis dapibus trepidus male vescitur hospes, 
Ac suspensa horret tela; tyrannus ait: 
Haec mea conditio est, quem tu rebare beatum, 
I nunc, et felicem, qui timet, esse puta. 

„cum ille (sc. Damocles) inter et Siculas et tyrannicas copias praesentis mortis periculo gravaretur, „talis 
est", inquit Dionysius, „vita, quam beatam putabas: sie semper mortem nobis imminentem videmus. aestima 
quando esse felix potent, qui úmere non desinU." 

A Damoklész-történetre utaló költői megfogalmazást Horatiustól és Persiustól ismerünk. Persius szatírá
jában (Pers. 3,40—41) a cicerói leírás nyelvi párhuzamai dominálnak, Janus epigrammájában ezzel kapcso
latos egyezés nem mutatható ki. Az idevonatkozó horatiusi ódarészlet (Hor. carm. 3,1,17— 19) egyik kife
jezésének beillesztése viszont ismét arról tanúskodik, hogy Janus rendszerint megpróbálja egybefogni az ösz-
szetartozó vándormotívumokat, szinte láttatni akarja, hogy memóriája, költői tudása milyen éberen őrzi az 
elszórtan felbukkanó rokon információkat. 

Hor. carm. 3, 1, 17—19: destrictus ensis cui super impia 
cervice pendet, non Siculae dapes 
dulcem elaborabunt saporem, 

AizAd Guarinum (Epigr. 1181) c. költemény Guarino-panegyricusban is visszatérő (Pan. in Guar. 927— 
930) motívumainak macrobiusi eredetére Kardos Tibor hívta fel a figyelmet.21 Kiegészítésként megemlíthe-

19Démoszthenész sikertelen kísérlete Laisznál, és szellemes mondása („ego paenitere tanti non 
emo.") Macrobiusnál (Macr. Sat. 2, 2, 11) és egy ismeretlen költőnél is megtalálható (Poet. Lat. min. V. 
406. ed. Baehrens Leipzig 1883.). 

^Vö. RTTOÓK Zsigmond, Janus Pannonius görög versfordításai In, Janus Pannonius. (Tanul
mányok) L m. 413.) 

21 KARDOS, L m. 30. (Epigr. I 181, 1—2 — Macr. Sat. 1, 20, 13, 18; 1, 21, 19; 1, 22, 2) 
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tő még, hogy Janus a Gonzaga-panagyricusban (Cam. ad Gonz. 37—39) szintén felhasználja ezt a Martianus 
Capellánál is előforduló (Mart. Cap. 2, 190—192) gondolatsort. 

A Satumalia második könyvében sok egyéb érdekes történet mellett22 az alábbi anekdotát olvashatjuk az 
isteni Augustusról (Macr. Sat. 2,4,13): 

„Exceptus est a quodam cena satis parca et quasi cotidiana; nam paene nulli se invitanti negebat, post 
epulum igitur inops ac sine ullo apparatu discedens vale dicenti hoc tantum insusurravit: nonputabam me tibi 
tarn familiärem. 

A hasonló szituációra épülő In Antonium hospitem (Epigr. I 115) c. janusi epigramma csattanójában Janus 
az elmés augustusi élccel búcsúzik a „curiusi lakomát" adó Antoniustól (Sánkfahvi Antaltól?).23 

Epigr. 1115, 14—16: Quid hoc amabo? nilne pinis amplius? 
Vale, ut mereris, hospes Antoni, vale! 
Tam non putabam familiärem me tibi 

Említést érdemlő az a költői, metrikai érzék, amellyel Janus e prózai sorban felfedezi a jambikus trime-
terré alakítás lehetőségét. Hasonlóan játékos megoldásra vall az Ad Bartholomaeum c. epigramma záróso
rában (Epigr. I 133, 8) elhelyezett pilátusi mondat (Io. 19, 22: Quod scripsi, scripsi.).24 

Huszti József Janus korai, un. „iskolás költeményei" közé sorolja a De corporibus mathematicis (Epigr. I 
354) c. versikét25 E látszólag igénytelen, iskolásnak tűnő költemény definícióiban Macrobius Commentarii in 
Somnium Scipionis c. filozófiai munkájának megállapításaira bukkanunk, akárcsak a De Monade et Dyade 
numeris (Epigr. I 355) c. epigrammában, ahol Janus a pütagoreus tanítások legfőbb filozófiai téziseit foglal
ja össze Macrobius szavaival.26 

Janus grammatikai és retorikai tanulmányaiba, ismereteibe ad betekintést az In Paülum (Epigr. I 304) 
c. epigramma. Ez a catullusi-martialisi metrumban (choliambus) megírt költeményt tulajdonképpen az ékes, 
tiszta Latinitasszal (Latinitas est, quae sermonem purum conservat ab omni vitio remotum.)27 szemben el
követett két leginkább elkerülendő retorikai és poétikai vétség rövid foglalata. 

Orationem, Paule, tu prosam dictas, 
Ego dulce carmen concino, sed ut censent 
Sane haud maligni iudices, nec indocti, 
Ambo f igurís utimur parum bellis; 
Facio archaismos, Paule, ego, et metaplasmos 
Tu barbarismos et focis soloecismos. 

22 A Satumalia második könyvének tréfás mondásait (dicta sive dicteria) hasznosítja Janus egy Ga-
leottóhoz írt levelében (Teleki ü. 98. „Nonne subiit, quam grave sit in eos scribere, qui possunt proscribe-
re, et in eos dicere, qui possunt edicere?"). 

Macr. Sat. 2, 4 ,21: „Temporibus triumviralibus PoUio, cum Fescenninos in eum Augustus scripsisset, ait: 
at ego taceo, non est enim facile in eum scribere, qui potest proscriberc." 

23 Vö. KAPJTÁNFFY István, Az egyik új Janus-kódex dotálásához.. Itk 1985. 302—305. 
2 4 E jelenség kapcsán gondoljunk Babits Mihály és Devecseri Gábor bájos anekdotájára (DEVECSE-

RI Gábor, Epistula ad Horatium, in, Quinti Horati Flacci: Opera.: i. m. 610.): 
„Láttad-e lent — ezt kérdi — az utcán azt a kiváló hexametert?" — .Melyiket?" — „Hát azt, ami 

annyi plakáton áll." S csakugyan költői szöveg virított odalent, így: „Gépjárművezető-igazolványok kiadá
sa." 

25 HUSZTI, i m. 67. 
26 Epigr. I 355, 1—5 — vö. — Macr. comm. 1, 5, 18; 1, 6, 7—8, 9—10, 18; 1, 12, 5—6; 2, 2, 

8—9, 17; Mart. Cap. 6, 707; 7, 731—732, 745 
27 Ad Herenn. 4, 17: ,A helyes latinosság a beszédet minden hibától mentesen, tisztán őrzi meg." 

(ADAMIK Tamás fordítása) 
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Janus egy Gelliusnál gyakorta előforduló stilisztikai alakzattal28 (litotes) figyelmezteti Pál nevű barátját 
(Lassocki Pált?),29 hogy a nem éppen rosszindulatú, tudós kritikusok (iudices)30 szerint mindketten vétenek 
a költói, illetve szónoki (prózai) nyelv szabályai ellen. A poézis nyelvi vétségei (archaismus, metaplasmus) vo
natkozásában főként Servius Vergilius-kommentárjai,31 a két prózai hiba (barbarismus, soloecismus) kapcsán 
pedig a Rhetorica ad Herennium, továbbá Quintilianus és Gellius nyújthattak segítséget Janusnak.32 Nyelvi 
anyagát tekintve Cicero, Calpurnius és Seneca kifejezései is helyet kapnak a versben.33 

Az In Theodorum (Epigr. I 307) c. versének túlzottan régiségimádó (antiquarius nimium) alakját Janus az 
Attikai éjszakák egyik elbeszélésének figurájáról mintázza meg. Gellius feljegyzése szerint (Gell. 1, 10) 
Favorinus filozófus a következő szavakkal szidott meg egy régies szavakat fölöttébb kedvelő (veterum ver-
borum cupidissimus), s a mindennapi, megszokott beszédben elavult, ismeretlen szavakat használó (voces 
nimis priscas et ignotas in cotidianis communibusque semonibus expromens) ifjút: 

„Curius", inquit, „et Fabricius et Coruncanius, antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii üli trigemini plane 
ac dilucide cum suis fabulati sunt neque Auruncorum et Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam 
dicuntur, sed aetatis suae verbis locuti sunt Tu autern, proinde quasi cum tnatre Euandri nunc loquare, 
sermone abhinc multis annis iam desito uteris, quod scire atque intellegere neminem vis, quae dicas. 

Theodorus számára még a veretes-ékes latinságú Cicero (nitidus Cicero) művei sem elég régiek, őt csak 
Plautus szavai gyönyörködtetik (Plauti tibi verba piacent) vagy Appius Claudius óveretű sorai, akár versus sa-
turniusban írott közmondásaira (Sententiae), akár a Pyrrhus ellen nyolcvanéves korában mondott szónokla
tára (Cic. de sen. 16) gondolunk; csakis a régiségbúvár Pompeius Festusnak Verrius Flaccusból (De verborum 
significatu) kivonatolt ősrégi, homályos etimoiógiájú szavai érdeklik. Favorinushoz hasonló érveléssel oktat
ja ki Janus Theodorust arról, hogy Homérosz sem Kadmosz nyelvét kedvelte, utánozta már (vö. Hyg. fab. 
277; Plin. nat. 7, 192; Isid. etym. 1, 3, 6), s a Scipiók sem Numa nyelvét beszélték. Theodorus — Janus túl
zása szerint — régiségrajongásában eljut egészen a latin nyelv őskoráig. A Tullus Hostiliustól Latium ősi ki
rályáig, a kétarcú Janusig felvázolt nyelvtörténeti visszatekintés alakjait (Romulus, Remus, Latinus, Faunus, 
Picus, Carmenta, Saturnus, Ianus) Isidorus (Isid. etym. 9,1,6—7) és Guarino is (Epist. Guar. Vol. U. No. 813. 
p. 505sq) hasonlóképpen sorakoztatja fel, ezért feltételezhető, hogy Janus mestere tanítása, esetleg írása 
alapján hasznosítja a fenti ismereteket.34 A vers zárósoraiban Janus újra visszatér a gelliusi történethez Fa
vorinus megszívlelendő tanácsát ajánlva az ódivatúságával dicsőséget hajhászó Theodorusnak: 

„Sed antiquitatem tibi piacere ais, quod honesta et bona et sobria et modesta sät. Vtve ergo moribusprae-
teritis, loquere verbis praesentibus. 

Epigr. I 307,17—20. Scilicet istud agis, solum miremur ut omnes, 
Faleris; haud tali glória calle venit. 
Sit tibi praesantum sermo, sü vita priorum, 
Laudari si vis, et Theodore, legi. 

Juhász László az Ad GaUum (Epigr. I 68) c. janusi kétsoros lehetséges forrásaként Máté evangéliumá
nak egy azonos tartalmú gondolatát említi meg.35 

28 Gell. 2, 6, 1: „Nonnulli grammatici. .. haud sane indocti neque ignobiies, „ 19, 13, 5: „ ~ in 
poematis HeM Cinnae, non ignobilis neque indocti poetae,... 

^HUSZTI, im. 11 
30 Vö. Mart. 7, 52, 6; Hor. epist. 1, 4, 1 (iudex) 
31 archaismos — Sérv. Aen. 1, 3; 2, 541; 11, 686; metaplasmos — Sérv Aen. 10, 394; Prisc. gramm. 

1, 290, 20; Quint. inst. 1, 8, 14; Isid. etym. 1, 32, 2 
32 barbarismos, soloecismos — Ad Herenn. 4, 17; Quint. inst. 1, 5, 5; Gell. 5, 20, 4 Prisc. 2, 111, 

14; Isid. etym. 1, 33—34 
33 orationem prosam — Sen. epist. 94, 27; Quint. inst. 10, 1,81; Gell. 12, 2, 6 orationem dictas — 

Cic. fin. 4, 62 dulce carmen concino — Calp. ecl. 4, 55—56 maligni iudices — Sen. Agam. 270 
34 A janusi vers kapcsán érdemes megemlíteni még két vergiliusi párhuzamot: (Verg. Aen. 7, 47— 

49; 8, 319—323). — A gelliusi történetből Bod Péter ezúttal is találós kérdést faragott: 259. kérdés: Mi
csoda a régi jó? 

35JUHÁSZ,! m. 162. 
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Epigr. I 68: Galle, rogas, quae sit perfectae regula vitae? 
Ne facias, nolis quod fieri ipse tibi 

Mt. 7, 12: „Omnia ergo quaecumque vultis ut faciant vobis homines, 
et vos facite Ulis. Haec est enim lex et prophetae."36 

A felebaráti szeretetről megfogalmazott jézusi tanítás a Caíonis disticha elnevezésű harmadik századbe
li erkölcsi szentenciagyűjteményben is megjelenik (Poet. Lat. min. Hl. 241. 24—25.): 

Quod tibi vis fieri, hoc alii praestare mementó, 
Quod tibi non optes, alii ne feceris ullL 37 

A legközelebbi nyelvi összefüggést azonban Aelius Lampridius Alexander Severus-életrajzában találjuk. 
(Ael. Lampr. Alex. Sev. 51, 7—8): „.. .clamabatque saepius, quod a quibusdam sive Iudaeis sive Christia
nis audierat et tenebat, idque per praeconem cum aliquem emendaret dici íubebai: „quod tibi fieri non vis, 
alteri ne feceris." 

Az Ad Ornitum (Epigr. I 219) c. epigrammában Janus ismét gazdag ismereteit hasznosítja egy csípős in-
vektíva érdekében. Három történelmi-mitikus legendát mutat be, amelyekben közös vonás az, hogy a gyil
kos szándékkal kitett, királyi vérből származó gyermekeket vadállatok (Küroszt nőstény kutya, Romulust és 
Remust farkasanya, Habist szarvasanya) nevelték fel. Ornitust is hasonló isteni gondviselés vette pártfogásba 
— írja Janus maró gúnnyal —, mert őt meg egy sár-latyakos disznó (sus lutulenta — Hor. epist. 2, 2, 75) 
szoptatta csecsemőkorában. 

Habin cerva, canis Cyrum, lupa nutriit illos 
Quos gravida armifero Silvia Marté dedit. 
Par Dis cura tui fűit, Ornite; nam tibi parvo 
Admovit mammas sus lutulenta suas. 

Romulus, Remus és Kürosz csodás megmeneküléséről, nevelkedéséről több irodalmi példát ismert Janus;38 

a Habisról szóló legendát viszont csak Iustinusnál (Iust 44,4) olvashatta. Gargoris, a tartessusiak királya meg-
becstelenített leányának csecsemő fiát, Habist többször is meg akarta öletni. A kisded azonban valamiféle 
szerencse folytán mindannyiszor életben maradt, mert a vadak, a kiéheztetett kutyák és disznók nemcsak 
hogy nem tettek kárt benne, de tejükkel is táplálták. Végül a király az óceánba vettette a csecsemőt, de a há
borgó hullámokból valamely istenség ezúttal is kimentette, s a partra vetett Habist egy szavastehén nevelte 
tejével. („... nec multo post cerva aáfuit, quae uberaparvulo offerret") A hegyekben szarvasok között felnö
vő gyermeket később elfogták és a királynak ajándékozták. Gargoris felismerve unokáját utódául nevezte ki. 
Iustinus a történet végén megjegyzi, hogy Habis esete mesésnek, kitaláltnak tűnhetne, ha nem ismernénk ha
sonló legendát Romulusról, Remusról és Küroszról. („Huius casus fabulosi viderentur, ni et Romanorum con-
ditores lupa nutritt et Cyrus, rex Persarum, cane alitus prodcretur."). 

A bécsi kézirat (Codex Vindobonensis Latinus 3274) és a Sambucus-kiadások Ibim és Ibin szövegválto
zatot hoznak az első sorban. A három analóg esetet szinte készen kapta Janus a justinusi leírás alapján, s va
lószínűleg Teleki is az idézett szövegrészből kiindulva változtatott az Ibim -olvasaton. 

V. Kovács Sándor az Eszmetörténet és régi magyar irodalom c. tanulmánykötetében Janus alkotói módsze
rét vizsgálva két olyan epigrammát39 mutatott be, amelyeket Janus a plutarkhoszi fordítások (De curiositate, 
De dictis regum et imperatorum) segítségével fogalmazott meg. A Mátyás királynak ajánlott De dictis regum 

36 Vö. L. 6, 31: Et prout vultis, ut faciant vobis homines, et vos facite Ulis similiter. 
Vö. Auson. eph. 3, 61—62: ...non faciam cuiquam, quae tempore eodem nolim facta mihi. 

^Verg . Aen. 1, 274; Ov. fast. 2, 415; Iust. 44, 4; Sid. Apoll. Carm. 9, 31 
39 V. Kovács: i. m. 319—321. (A két epigramma: I 92 és I 41) Az Ad Paulum Epigr. I 92) c. két

soros kapcsán hasonló felfedezést tett Juhász László (i. m. 164.), míg az AdMatthiam regem (Epigr. 141) 
c. vers kommentárjában Kardos Tibor említi a plutarkhoszi mintát (Janus Pannonius versel Szerk és bev. 
KARDOS T. L m. 274). 
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et imperatorum c. fordítását 1467. október 15-én fejezte be Janus. E fordításban találjuk azt az anekdotát, 
amelyet Plutarkhosz a Démétriosz-életrajzban (Plut. Dem. 12) megörökített Lüszimakhoszról és Philippi-
dészról, a komédiaíróról. 

Ábel 49.1: „Philippidi comoediarum scriptori, amico et familiari suo, „Quidnam", ait, „tecum de meis 
communicem?" „Quidvis", inquit ille, „praeter secreta.". 

E történetet Janus már a Marco Aureliónak dedikált, 1457. február 284 datálású De curiositate c. Plu-
tarkhosz-fordításából ismerte, s akkor a következőképpen fordította le (Teleki JJ. 28.): 

"Recte igitur Philippides coemodiarum poéta, cui cum aliquando rex Lysimachus dixisset: Quid vis tibi me-
orum impertiam? Quidlibet, inquit, o rex, arcanis tantum exceptis." 

A fenti két fordításrészletból születik meg Janus Ad Matthiam regem (Epigr. I 41) c. epigrammája. 

Sic me rogare tua modo est humanitás 
Dignata, summe principum; 
Quid tibi meorwn, vis poéta, impertiam? 
Secreta praeter quidlibet 

A vers 1467. október 15. utáni keletkezését mutatja (a belső érvek mellett, ti. Mátyás csak 1458. január 
24-tól király) Philippidész válaszának az epigramma csattanójához jobban illő, tömörebb megfogalmazása a 
későbbi fordítás felhasználásával. Az ártatlan analogizáláson kívül aligha olvashatta ki Mátyás e versből azt 
a mögöttes költői szándékot, ellenséges magatartást, amely Janust a korábbi fordítás kiegészítő értelmezésé
nek birtokában40 az epigramma megírására késztette. 

A Cyminopristes (Epigr. Ábel 125.1.) c. janusi kétsoros kapcsán megemlítendő, hogy a klasszikus latin 
nyelvben ez a szó (cyminopristes) nem fordul elő. 

Quidnam sít, rogitas cyminopristes? 
Tu, Paule, es proprie cyminopristes. 
A KUp-LVOirpCcmri £ szó latinizált alakja Janus arisztotelészi olvasmányairól tanúskodik, ugyanis ez a ja

nusi hapax legomenon görög formájában csak Arisztotelésznél található meg (Eth. Nik 3. 1121b, 27; Magn. 
Mor. 1192a, 9). Arisztotelész azokat nevezi ezen munkáiban köménymaghasogatóknák, akik túlzott fösvény
ségükben soha semmit sem adnak embertársaiknak. 

Hasonló módon egy görög szó ihleti meg Janus epigrammaírói fantáziáját az Ad Linum (Epigr. I 146) c. 
versében. 

Posse domi fieri sapientem te, Line, credis, 
Unum cuncta aetas MT)Tpo8í5otKTOV habet. 

Akürénéi iskola alapítójának, a szókratikus Arisztipposznak filozófiai iskoláját, szellemi örökségét leánya, 
Arété vitte tovább. Arété az arisztipposzi tanokat fiának, az ifjabb Arisztipposznak adta át, akit — mivel any
ja tanítványa volt (quod a matre doctus esset) — MT|TpoöíaKTo£-nak neveztek el. Ezek az információk 
Diogenész Laertiosznál (Diog. Laert 2, 83, 86) és Sztrabónnál (Strab. 17, 3, 22) maradtak fenn. Guarino 
mindkét szerzőt előszeretettel forgatta, így elképzelhető, hogy Janus mint magántanítvány betekintést nyer
hetett e művekbe. Diogenész Laertiosz ismeretéről a De Thalate ab anu irriso (Epigr. I 25) c. epigramma 
árulkodik,41 míg a Gurino-panegyricusban (Pan. in Guar. 731 —749) Janus úgy beszél mestere Sztrabón-for-
dításáról, mint akinek saját olvasmányélményei is vannak a Geógraphikáról. 

,,Mert a királyok legkellemesebb és legszebb foglalatosságai nyilvánosságra kerülnek: a lakomák, 
a jómód, a tanácskozások, az adományozások. Ha meg valami titkos, azt ne közelítsd meg, és feszegesd. 
Nem rejtegetik a királynak sikerben érzett örömét, sem kacagását játék közben, sem emberségének és ke
gyének megnyilvánulásait; félelmet gerjeszt ellenben a titkolózás, az arc szomorúsága, a nevetés hiánya, 
a megközelíthetetlenség, rejtve marad az ember mérhetetlen haragja, súlyosabb bosszúterve, féltékenysé
ge, aztán a fiával szembeni gyanakvás vagy a barátaival szembeni bizalmatlanság." (Teleki II. 28. 
HONFFY Pál fordítása) 

41 Vö. JUHÁSZ, Lm. 154. és RITOÓK, L m. 412. (Diog. Laert. 1, 34) 
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Ugyancsak egy ritkábban előforduló szó adja Janus In Bertum (Epigr. 1 117) c. epigrammajának alap
ötletét. 

Toüis f emellas, occidis, Berte, puellos; 
ne durum tandem, prospice, Abaddir, edas. 

A Janus által saxum vagy lapis értelemben használt Abaddir (=meteorkő) egyben választ ad az epigram
ma keletkezésének gondolati hátterére is. A harmadik declinatio szóvégződései között említi Priscianus a Ja
nus által használt Abaddir „ir" végződését is. 

Prisc. gramm. 1,313,24—26: quidam addunt „hic abaddir", ó ßcUTU\o£ „huius abaddiris", lapis quem 
pro lőve devoravit Saturnus,... 

Janus tehát Priscianus közlését felhasználva arra figyelmezteti a gyermekeit felfaló Bertust, nehogy — 
miként Saturnus — pólyába csavart követ (véste latens saxum — Ov. fast. 4,205; Hyg. fab. 139,2: illa) se. 
Rhea = Ops (lapidem involutum ostendit; eum Saturnus devoravit) faljon fel a csecsemő Iupiter helyett. A „tu
dós talány" mögé rejtett közismert mitológiai történet ezúttal is a "beavatottak" számára íródott. 

A költészet legfontosabb kérdését tárgyalja Janus a De arte (Epigr. I 169) c. kétsorosában. 

Ars iuvit nervös, tunc perf ectissima rebus 
summa venit, cum vis nititur ingenio. 

A horatiusi Ars poetica álláspontjával szemben Janusnál módosul az ars és az ingenium viszonya. Horati
us nem tud különbséget tenni közöttük, az igazi költő számára mindkettőt egyformán fontosnak, elengedhe
tetlennek tartja. 

HOT. ars. 408—411: Natura fieret laudabile carmen, an arte quasitum est. Ego nec stúdium sine divüe vé
na nee rüde quid prosit videó ingenium: alterius sic altera poscit opem res, et coniurat amice 

Janus a mesterségbeli tudást a tökéletes mű létrehozásához kevésnek tartja. A költőt erőt (vis poetica) nö
veli ugyan az ars segítsége, de ingenium hiányában ez csak a nyers, mechanikus versfaragáshoz elegendő. A 
horatiusi „baráti szövetség" egyensúlya Janusnál az ingenium javára billen, nála az ars mintegy rászorul az 
ingenium teremtő, isteni ihletére, az orr és az ingenium egymást kiegészítő, egyenrangú szövetségében az 
ingeniumnak adja a vezető szerepet. Mindezek a nézetek igen közeli rokonságban vannak Cicerónak a Pro 
Archia poéta c. beszédében vallott elveivel (Cic. pro Arch. 7, 15): 

„Ego multos homines excellenti animo ac virtute fuisse sine doctrina et naturae ipsius habitu prope 
divino per se ipsos et moderatos et graves extitisse fateor; etiam illud adiungo, saepius ad laudem atque 
vitutem natúrom sine doctrma quam sine natura valuisse doctrinam. Atque idem ego hoc contendo, cum 
ad natúrom eximiam et inhistrem accesserit ratio quaedam conf ormatioque doctrinae, tum illud nescio quid 
praeclarum ac singulare solere existere." 

A janusi epigrammába mindkét lényegi eleme belekerül a fenti részletnek: az ingenium (natura) elsődle
gessége, illetve e kettő (cum ad naturam accesserit ratio... doctrinae) együttes szerepe a tökéletes mű létre
hozásában. Az ingenium (natura) fontosságát, primátusát egy másik részletben még jobban kidomborítja Ci
cero (pro Arch. 8, 18): 

„...accepimus, ceterarum rerum studia ex doctrina et praeceptis et arte constare, poetom natura ipsa vale-
re et menüs viribus exeitari et quasi divino quodam spiritu inflari. 

A lexográfiai tanulmányok során Guarino növendékei gyakorta forgatták Plinius monumentális enciklo
pédiáját, a Naturalis históriái*'2 A tudós polihisztor számos tudományágat felölelő munkájából jó néhány is
meret került át Janus költészetébe. Az epigrammákban fellelhető pliniusi motívumok43 egyike a De Laelia 

42HUSZTI, L m. 20. 
43 Epigr. I 28, 5: Audax per gelidos en! floret amygdala menses, 

Plin.nat. 16,103: „..floret prima omnium amygdala mense Ianuario." 
Epigr. II5,19: Ergo vos calidi valete foníes, 
II5,22—23: Visum luminibus salubriorem, 

Of fensa sine narium ministrat 
Plin. nat. 31,7: „ ... eruperunt fontes calidi perquam salubres oculis, ... 
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(Epigr. I 105) és az Ad Lealiam (Epigr. I 106) c. erotikus költemények nyelvi és képi megoldásaira ad vá
laszt. A kígyók párzásáról és szaporodásáról szóló rövid fejezet száraz tényeit Janus fantáziája finoman bur
kolt erotikajú képekké varázsolja. 

Plin. nat. 10, 169: ,r..serpentes...coeunt conplexu, adeo circumvokitae sibi ipsae, ut una existimare biceps 
possiL viperáé mas caput inserit in os, quod illa abrodit voluptatis dulcedine. 

Epigr. I 105: Laelia, quid nostram, totiens petis, improba, linguam? 
Si iuvat, hoc totum, vipera, sörbe caput 

Epigr. I 106: Tom coeunt artis gemini complexibus angues, 
ut duplex uni quis puiat esse caput 
Ast ego sic iungi cupio, mea Laelia, tecum, 
ut mihi diversum nec caput esse velim. 

A szerelmes összefonódás költői megfogalmazására hasonló példát találunk Pontano egyik catullusi ihle
tésű csókversében44, s maga Janus is tovább formálja ezt az intim vallomást a zárókép hármas fokozásával 
az Ad omicom (Epigr. I 206) c. miniatűr szerelmi elégiájában.45 

Janus metrikai memóriára épüló, klasszikus költői mintákat szem előtt tartó költeményei számára a 
megismert prózai alkotások is a költői eszköztár meghatározó részei lettek. Tudós költőre valló igényes
séggel megkomponált epigrammáiban különböző módokon hasznosítja a kiragadott prózarészleteket. Szel
lemes élceket, gyilkos invektívákat, filozofikus gnómákat, tömören összefogott hexameteres tanköltemé
nyeket, politikai állásfoglalást hordozó allegóriákat stb. fogalmaz meg segítségükkel. Az elemzett motívu
mok is mutatják, hogy többnyire az epigramma expozícióját (Epigr. I 134; I 219; I 353) vagy konklúzi
órészét (Epigr. I 68; I 125; I 189; I 239) képezik a felhasznált részletek. Konkrét vonatkozásaik miatt 
ezek az epigrammák „egyfajta rébuszt" jelentettek az olvasó számára, s csak a klasszikus irodalomban 
tökéletesen járatosak — mint amilyen Janus is volt — férkőzhettek rejtett mondandójukhoz. 

TörökLászló 

A Balassi-kódex hasonmás kiadásához 

Amikor 1943—44-ben Varjas Béla elkészítette a Balassi-kódex hasonmás kiadását, a fontos kéziratnak 
csupán a Dézsi-hagyatékban megtalált fényképmásolata állt rendelkezésére. „Ennek alapján — írja a fotó
kópiáról — minden tekintetben hű bibliográfiai leírás a kódexről ugyan nem készíthető, hiszen pl. a kötésre, 
a papír vízjeleire, az ívek összeállítására nézve semminemű fogódzót nem nyújt (ez utóbbinak pedig a hiá
nyok megállapításában esetleg döntő jelentősége lehetne, annál inkább, mert erre a hiányok számbavétele
kor még senki sem gondolt), másrészt azonban éppoly biztonsággal használható, akár az eredeti kézirat."1 

Az eredeti Balassi-kódex lassan 40 éve ismét a kutatok rendelkezésére áll az Országos Széchényi Könyvtár 
kézirattárában,2 — annál furcsább, hogy Varjas Béla minden egyéb szempontból tökéletes kiadásának ezt a 
kiegészítését idáig — legalábbis tudomásom szerint — senki sem tette közzé. 

44 

45 Pont. am. 1, 24, 1—4 
Epigr. 1204,3—8: Hos ego complexus tunc vellem, vita, resorvi, 

quercubus implexae cum caderent hederae. 
Haec ego tum cuperem disiungi basia, quando 
desereret concham, lubrica concha, suam. 
Conseros utinam Veneris sic vincla catenent, 
haeret ut impiicito cum cane nexa canis! 

2 Balassa-kódex. Bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi VARJAS Béla. Bp. 1944. XI. 
Quart. Hung. 3247. A leltári pecsét dátuma: 1951. 
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A Balassi-kódex 20,5 X 16 cm-es. Kötése jellegzetesen XVIII. századi félbor kötés. A táblákat sötéttel 
fröcskölt barna papír borítja. A gerincen és a sarkokon barna bór. A metszésen piros és kék tintás fröcskölés. 
Az elsó táblán, kívül címerpajzs alakú papírcímke, rajta XVm. századi kézírással: Balassa Balint Verseinek 
Fragmentumi A gerincen azonos kéztől származó felirat maradványai: Balassa Balint verseinek 
Fragmentum. manuscript 

Elöl a bekötéssel egyidejűleg beragasztott elózéklevél, hátul hasonlóan 4 hátvédlevél. Az elózéklevél rec-
tóján a következő bejegyzés olvasható: Ekéziratot, a „ Történelmi Társulat" vándorgyűlése alkalmából, 1874. 
augusztus 21-én a Zólyom megyei Radványban, a várkastélyban lévő családi levéltárunkban fedezte fel Deák 
Farkas. —1923 őszén Radvány akkori tulajdonosa: Radvánszky Antal unokatestvérem, súlyos anyagi gond
jai miatt, eladóvá tette s megvételre elsőnek nekem ajánlotta fel Meg is vettem tőle, őszinte köszönettel, hogy 
nekem kínálta fel először, 1924. január 29-én. így került e kézirat, melyet a tudományos világ "Radványi 
Codex", „Radvánszky Codex" vagy "Balassa Codex" néven ismer Sajó-Kazára, áldott emlékű édes apám által 
alapított könyvtáromba. — Sajó-Kaza, 1924 IIIII. Radvánszky Kálmán. E bejegyzésen kívül a Balassa-kódex 
eredetije sehol sem tartalmaz többletet a fakszimilén látható szöveghez képest. 

Az ívek összeállítása: 
[a]4 = pp. 1 - 8 
[b]8 = 9—24 
[c]8 - 25—40 
[d]8 = 41—56 
[ej8 = 57—72 
[ff - 73—88 
[g]12 - 89—112 
[h]8 - 113—128 
[i]8 - 129—144 
[k]14 =- 145—172 
Pf - 173—184 

A leveleken a bordázat a negyedrét hajtogatásnak megfelelő. Három különböző vízjel ismerhető fel; kö
zülük az 1. az [a], \b\ [c], [d], [e], [f], [h], [ij, [k] ívekben, a 2, a [g], [h], [i\ [k] ívekben (tehát részben kevered
ve az elsővel), a 3. számú vízjel pedig kizárólag az [ 1 ] ív levelein fordul elő. Egyedül a 3. számú vízjelet tud
tam idáig azonosítani.3 

A gerinc és a tábla felirata szerint a XVin. századi újraköttető a kódexet meglehetősen rongált állapotban 
találhatta. A kötet eredeti állapotához képest hiányokat kell feltételeznünk. A kódex törzsanyagának máso
lása (1—4 kéz) feltehetően nem bekötött könyvbe, hanem folyamatosan, váltott másolókkal, önálló ívfüze
tekbe történhetett. A levelek sorrendjének esetleges összezavarodásának lehetőségével számolhatunk az ívek 
kötetté való egyesítésekor, illetve az újrakötés alkalmával. Az [a]—[f ] ívekben nincs nyoma zavarnak. A [g]12 

ív terjedelmesebb az addigiaknál, feltehetően az új papír eltérő mérete miatt. Elképzelhető, sőt a szöveget 
nézve valószínű, hogy a [g]g 7 levélpár tévedésből fordítva lett befűzve. Tehát helyesen a lapok sorrendje 98 
— 101 — 102 — 103 lenne (az 5. kéz másolatát ekkor még nem létezőnek kell tekintenünk.) A [hf ívfü
zet elejéről és végéről lehetséges 1—2 levélpár hiánya. Az [i]8 ívfüzetből feltétlenül hiányzik 1—2, esetleg 
több levélpár. Tehát hiány a 128— 129. és a 144— 145. lapok között, ahogyan azt Varjas Béla is feltételez
te. Ezután a szokatlanul terjedelmes [k]14 ívfüzet következik. A füzet kialakításakor a másoló feltehetően el
használta az összes rendelkezésre álló papirost; a 162. laptól kezdve törekszik takarékosabb helykihaszná
lásra. Az [ 1 ] ternio új papirosból készült, ezt a füzetet esetleg csak később illesztették hozzá a meglévő ívek
hez. Tehát a 172. és 173. lapok között elméletileg bármekkora hiány elképzelhető. 

A BaOassi-kódex eredetijének vizsgálata nem módosítja Varjas Béla jegyzeteinek megállapításait, sőt fel
tételezéseit megerősíti. Végezetül még egy fontos körülményre hívnám fel a figyelmet. A kézirat utólagos ja
vításainak korrekt elemzését a szövegkiadó még a jól olvasható fényképmásolat birtokában sem végezhette 
el mindig megbízhatóan, hiszen a betoldások elemzésekor döntő jelentőségű lehet a tinta színe. Az igényes 
Balassi-szövegkiadó nem mellőzheti a kódex eredetijének használatát. 

Orlovszky Géza 

3 Gerhard PICCARD, Wasserzeichen. VB. Bd. Horn. Stuttgart, 1979. Vffl. 374. számú vízjel: Kloster 
Salem (Bodensee) 1647. 
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Kazinczy Ferenc leveleinek száma 

Z. Szabó Lászlónak /gy élt Kazinczy Ferenc című könyvében (Móra Könyvkiadó, Budapest, 1977.) a 153. 
oldalon azt olvassuk, hogy az írónak közel 6000 levele maradt ránk. Másutt is találkoztam már ezzel a jócs
kán téves adattal. Ezt a 6000-es számot a szerzők nyilván onnan származtatják, hogy a Kazinczy Ferenc le
velezése című sorozatnak eddigi huszonhárom kötetében összesen 5935 levél található, de nem vetnek szá
mot azzal, hogy ezeknek nagy része olyan levél, amelyet nem Kazinczy írt, hanem mások írtak őneki. 

A levelezésnek egy-egy vaskos kötetét kezűnkbe véve nem lehet megbízható képet kapnunk arról, hogy 
mekkora ebben a majdnem 6000-es tömegben Kazinczy saját leveleinek aránya és valószínű száma. Az I. 
kötetben például csak 20 százaléknyi a maga írta levél, a XVI.-ban nem egészen 50 százalék, a XXI.-ben 
több mint 68 százalék. A Váczy Jánostól sajtó alá rendezett I—XXI. kötet (amely 1890—1911 között je
lent meg a M. Tud. Akadémia kiadásában) időrendben haladva kötetenként átlagban háromévnyi levelezést 
tartalmaz. Az első és a második pótkötet, vagyis a XXII. és a XXHJ. kötet, külön-külön az utólag előkerült és 
összegyűjtött leveleket adja közre (1927-ben, illetőleg 1960-ban), mind a kettő az író kisgyermekkorától 
haláláig terjesztve ki gyűjtőkörét. 

összeállítottam s az alábbiakban részletezem, hogy a Kazinczy Ferenc levelezése című sorozatnak egyes 
köteteiben hány levél található, s ezek közül hány származik magától Kazinczytól. 

A kötet jelzete A kötetbeli összes levél száma Ebből a 1 
I. 278 56 
n. 285 149 
m. 292 151 
IV. 250 133 
V. 213 116 
VI. 237 123 
vn. 236 114 
Vffl. 242 121 
DC 233 119 
X. 228 144 
XL 216 111 
XU. 227 127 
xm. 207 96 
XIV. 212 109 
XV. 231 128 
XVI. 222 109 
xvn. 230 117 
xvm. 245 130 
XDC 338 187 
XX. 343 199 
XXI. 434 297 
xxn. 255 140 
xxm. 281 212 
Összesen 5935 3188 

Adataim a leveleknek nem egyenkénti számlálásán alapulnak, hanem az egyes kötetek bevezető tanul
mányaiban közölt számadatokon. (Ahol ilyen nem találtam, ott magam számoltam meg a Kazinczy-levele-
ket a tartalomjegyzékben.) 

Kiderül ebből az összesítésből, hogy Kazinczy saját leveleinek száma a huszonhárom kötetben együttvé
ve 3188. Ez azt jelenti, hogy a kötetekben közölt összesen 5935 levélnek 53,7 százaléka származik Ka
zinczytól, a többi 46,3 százalékot pedig mások írták őneki, az ő címére. Kazinczy saját leveleinek száma így 
is jóval meghaladja a háromezret. S ez csak a fennmaradt, ismert és közölt leveleinek száma. Köztudomású, 
hogy Kazinczynak igen sok — legalábbis több száz — levele elveszett vagy lappang. 

Itt jegyzem meg, hogy akadémiai határozat folytán nem vették föl levelezésének köteteibe az iskolafel
ügyelő korában (1786— 1791) írt hivatalos leveleit. Kazinczy Kassa székhellyel öt évig volt Észak-Magyar-

427 



ország (pontosabban: a kassai tankerület) elemi iskoláinak inspectora, tíz vármegyére terjedő hatáskörrel. 
„ ... minden vallású polgárok nevelésére hathatni jóltevóleg, oly szerencse volt, melynél én kedvezőbbet so
ha nem óhajtottam" — írta akkori munkájáról. Ennek elsó három esztendejére így emlékezett vissza 1789-
ben: „Gyönyörködve nézek vissza szolgálatom szakára; akkor is terjesztem a szent tüzet. Összesen 124 is
kolát s ezek között 19 közösét, 2 félig közösét, 61 pápistát, 5 oroszt, 25 lutheránust, 5 kálvinistát és 7 zsidót 
létesítettem." (Z. Szabó László i. m. 61., ül. 64. oldal.) Úgy gondolom, a Kazinczy-ievelezés következő pót
kötetébe ezeket a hivatalos leveleit is föl kellene venni. (A nem magyar nyelvüeket természetesen magyar 
fordításban is!) Ezeknek a művelődéstörténeti értéke csak másféle, de általában nem kisebb, mint az irodal
minak számító leveleké. Kazinczy inspectori munkássága és ezzel kapcsolatos levelezése egyébként sem vá
lasztható el az ő írói életmüvétől. Gondoljunk például az iskolafelügyelő korában írt irodalmi leveleire! (Ma
gyarország} utak. Irta Kazinczy Ferencz. Budapest, 1878. Franklin-Társulat. Ebben az I—V. úti levél még 
inspector korából, II. József idejéből való.) 

Figyelemre méltó az is, hogy Kazinczy általában nem rövid, „nyúlf arknyi" leveleket írt: az ó levelei nem
csak nagy számuk és érdekességük, hanem terjedelmük miatt is jelentősek. Méltán jegyezte meg róla Szerb 
Antal: „Egyike volt a világirodalom legszorgalmasabb levelezőinek. Levelezésben állott mindenkivel, aki 
hosszú élete alatt valamelyest csak számba jött a szellemi Magyarországon, és levelezett mindenről, ami ér
telmes téma akkoriban felmerülhetett. A kor belső története szempontjából ezek a levelek megbecsülhetet-
lenek, éá*mint alkotások is Kazinczy legjobb művei." (Szerb: Magyar irodalomtörténet Magvető Könyvkiadó, 
1958.261. oldal). 

Első levelét ötéves korában, 1764-ben írta: nagyanyjáéktol, Érsemjénből a szüleinek, Regmecre. (Benne 
a megszólítás: „Kedves Atyám Uram! Édes Aszszony Anyám!") Utolsó levelének kelte: 1831. augusztus 20. 
Ez a hosszú levél Mocsáry Antalnak szólt, az író Széphalomról küldte volna a Gömör vármegyei Tornaijára; 
levelét még szabályosan befejezte, de elküldeni már nem tudta, mert — leányának följegyzése szerint — „a 
rettenetes kolera betegségbe esett 21-én, s harmadnap múlva elhagyott bennünket örökre az áldott". 

Kazinczy Ferenc életének 72 esztendejéből 67-et fog át levelezése: a XVÜI. század utolsó harmadát s a 
XDC század első három évtizedét. Azt hiszem, ő volt a legtöbbet, legérdekesebben és legközérdekűbben le
velező magyar író. 

Pásztor Emil 

Eötvös József drámai pályakezdéséről és a Csel szerzőségéről 

Eötvös József drámai pályakezdéséről ellentmondó és hiányos adataink vannak. Az 1830-ban, 17 éves 
korában lefordított Götz von BerlichingenrtA megemlékeznek ugyan az életrajzírók,1 a szöveget azonban 
nem ismerjük. Az egyértelműnek és vitathatatlannak látszik, hogy Eötvös első nyomtatásban megjelent mű
ve A kritikus apotheosisa c, verses, 73 jambikus sorból álló, drámai formában írott allegorikus jelenet volt, 
amely először 1831-ben Pesten látott nyomdafestéket, „írta B. E. J." megjelöléssel, négylapos aprónyomtat
ványként; másodszor pedig Szemere Pál Muzárionjának 1833. évi kötetében.2 Az irodalomtörténet azonban 
nem tudott egyetértésre jutni: a) annak a vígjátéknak ügyében, amelynek A kritikus apotheosisa csupán zá
rójelenete voh, b) a jelenet értelmezésében. 

Ehhez járult újabban a Csel c. anonim vígjáték szerzőségének kérdése, amely a Muzárionban A kritikus 
apotheosisáx közvetlenül megelőzve jelent meg. Ezért Nizsalovszky Endre a két művet összetartozónak fog
ta fel, a Cseh Eötvös addig ismeretlen munkájának tartotta, sőt benne vélte megtalálni a régóta keresett és a 
szakirodalomban^ kritikus(ok) feltételezett címén emlegetett vígjátékot.3 Nizsalovszky a közlemény címé
nek kérdőjeleit megismételte ugyan a következő évben, a Lukácsy Sándor szöveggondozásában kiadott Eöt
vös—Szalay levelezés jegyzeteiben; kivált, hogy nem tudta magyarázni Bajza kritikájának azon, még idé-

1 FERENCZY József, Báró Eötvös József életrajza, Pozsony—Budapest. 1885. 11.; FERENCZ! 
Zoltán, Báró Eötvös József 1813—1871, Bp. 1903. 22. 

2Muzárion, Új folyam, 1833. 147—50. 
3 Csel (avagy A kritikus?) Eötvös József (?) vígjátéka, ItK 1966. 431— 47. 
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