
erancsics An tal nak – a 16. szá zad ki tû nõ
dip lo ma tá já nak, tu dós hu ma nis tá já nak,
lel ki is me re tes ál la mi tiszt ség vi se lõ jé nek
és fõ pap já nak – vé kony kö tet nyi ver sét is

meg õriz te a csa lád sebenicói (šibeniki) le vél tá ra a
18. szá zad vé gé ig. A la tin és rész ben olasz nyel vû
ver se ket szá mon tart ja az iro da lom tör té net-írás,
né há nyuk ma gyar for dí tá sa idõ rõl idõ re fel buk kan
kü lön bö zõ antológiákban.1

A csak igen ke vés sé is mert versek2 kö zé tar to -
zik az a nyolc so ros epig ram ma, ame lyet Veran-
csics An tal Dü rer nek Philipp Melanchthont áb rá -
zo ló réz met sze té re írt.3 Az ere de ti – martialisi tö -
mör sé gû – disz ti chon a meg örö kít he tõ arc vo nás ok
(ora) és a „le ké pez he tet len” szel lem (mens) köz ti
el len tét re épül:4

„Viventis potuit Durerius ora Philippi
Men tem non potuit pingere docta manus.”

Verancsics jó val hosszabb ver se sze rint vi szont
Dü rer oly élet hû en áb rá zol ta Melanchthont, hogy
szel le me (mens) is ott ra gyog a hom lo kán, sõt az
áb rá zolt meg moz dul na, meg is szó lal na, de a ké -
pen vé gül né ma marad.5

„Arte Melanchthonem pinxit Durerus ad unguem,
Solo animo, motu, voceque imago caret.
Frontis at expressit tanto splendore vigorem,
Divina ut possis dicere men te virum;
Namque oculi, cervix, facies et de ni que tota
Illius hac muta vivit in effigie.
Quodque animo motuque caret, nec fatur imago;
Absolvit nondum nobile pictor opus.” 2015/1
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A vers nem hol mi improvizatív, faj súly ta lan ujj gya kor lat. Er rõl au tog ráf – ki adat -
lan ja ví tá sok ban bõ vel ke dõ – kéz ira ta ta nús ko dik. Verancsics vers gyûj te mé nye sa ját
ke zû tisz tá zat, amely ben itt-ott van nak ap ró vál toz ta tá sok, ám olyan je len tõs át ala -
kí tás, mint ami lyet a Melanchthon-vers kéz ira ta vi sel ma gán, a kö tet ben nincs több.6

Az el sõ sor pél dá ul ere de ti leg az „Ora Melanchthonis pinxit…” sza vak kal kez dõ dött,
nyílt uta lás ként a Dü rer-port ré disz ti chon já ra. Eb bõl lett az „Arte Melanchthonem
pinxit…”, a mû vé szet re utal va, ami jó val sû rûbb je len tést és gram ma ti ka i lag is bo -
nyo lul tabb szer ke ze tet ered mé nye zett. A má so dik sort tel je sen át ír ta, de már ja ví tás
köz ben rög tön meg vál toz tat ta az el sõ szót. Az utol só elõt ti sor vé gén „…imago
Philippi” állt, de a sor ele jét össze tor lasz tot ta, a ne vet ki húz ta – ta lán, hogy ne üt köz -
zék a min ta „ora Philippi” for du la tá val. Az utol só sor ban ere de ti leg a „nobile pictor
opus” he lyén a „no bi lis author opus” állt, ami a mû vész ne mes vol tát hang sú lyoz ta,
a má so dik ver zió vi szont im már a mû ne mes sé gét, és az ál ta lá nos „author”-ból a sok -
kal konk ré tabb „pictor” lett. Úgy tû nik fel, hogy Verancsics – mi u tán a töb bi vel
együtt le tisz táz ta – ezt a ver set új ra gon dol ta és ala po san át ír ta; az egész sû rûbb és fe -
sze sebb lett; ta lán a port ré mû fa ja mi att volt szá má ra ez az epig ram ma kü lö nö sen
fon tos. 

Mi kor ke rült er re sor? Nem tud juk. A vers gyûj te mény leg ké sõb bi – nem az utol só
he lyen ál ló – da tál ha tó köl te mé nye az 1544-ben el hunyt gyu la fe hér vá ri ka no nok, ko -
lozs vá ri plé bá nos Wolphard Ador ján ha lá lá ra íródott.7 Verancsics An tal negy ven éves
le he tett, vagy több, ami kor ezt a gyûj te ményt össze ál lí tot ta. Va gyis igaz le het a szak -
iro da lom nak az a vé le ke dé se, hogy a Melanchthon-verset fi a tal ko rá ban ír ta (a Dü rer-
met szet év szá ma 1526), de eh hez nyu god tan hoz zá te het jük, hogy 1544-ben vagy ké -
sõbb ala po san át ír ta, ami kor már nem volt annyi ra fi a tal. Verancsics 1541-ben, Bu da
tö rök meg szál lá sa után Er dély be ment, az öz vegy Iza bel la ki rály né és fia, a cse cse mõ
Já nos Zsig mond kí sé re té ben, és – uta zá sa it le szá mít va – ott ma radt 1549-ig. 

A ma gyar ki rály ság be li Dü rer-re cep ció egyik ko rai ver bá lis em lé ke ez. E tény
szin te an nak je len tõ sé gét is el fe di, hogy a ma gyar ka to li kus egy ház ké sõb bi fe je itt
nem csak Dü rert di csõ í tet te, ha nem Melanchthont is, aki a lu the ri re for má ció egyik
leg ha tá so sabb ter jesz tõ je – praeceptor Germaniae – és fon tos te o ló gi ai gon dol ko dó ja
volt.8 A köl tõ az áb rá zolt eb bé li eré nye i re ter mé sze te sen nem utalt, csu pán az ele ven
kép más an tik-hu ma nis ta köz he lyé re írt vá lasz ver set, újabb va ri á ci ót. Itt meg is áll -
hat nánk, ha nem is mer nénk Verancsics szo ros, ér zé keny kap cso la tát a kép zõ mû vé -
sze tek kel. Bíz vást fel té te lez het jük azon ban ró la, hogy nem csu pán a port ré ra írott
epig ram mát is mer te, ha nem ma gát a ké pet is, sõt az sem le he tet len, hogy a met szet
a bir to ká ban volt. Nem ez lett vol na ugyan is az egyet len mû al ko tás a tu laj do ná ban.

Verancsics An tal (1504–1573) sze mé lye a ko ra új ko ri Ma gyar Ki rály ság mû vé sze -
té nek tör té ne té ben elõ ke lõ he lyet kel le ne hogy el fog lal jon: õ csu pán a cse kély szá -
mú ere de ti mû vel kép vi selt és egyéb ként is hi á nyo san do ku men tált szá zad kö zép
egyik leg job ban meg is mer he tõ mû ér tõ je. Nem csu pán át la gos meg ren de lõ volt, ha -
nem olyan alak ja az idõ szak nak, aki va ló ban ér tett a mû vé sze tek hez: is mer te a mû -
vek meg ren de lé sé nek me cha niz mu sát; ha tá ro zott el kép ze lé se volt ar ról, hogy mit
tud kö zöl ni egy arc kép pel, vagy hogy mi lyen nek kell len nie egy rep re zen ta tív li tur -
gi kus kéz irat nak ab ban az idõ ben, ami kor a kéz zel írott szer köny vek ko ra le járt; és
nem csak szûk kör ben volt tá jé ko zott, ha nem az itá li ai és a kö zép-eu ró pai mû vé szet
tá gabb te re i ben is.

1504-ben szü le tett a dal má ci ai Sebenicóban (Šibenik), elõ ke lõ pat rí ci us fa mí lia
tag ja ként. Anyai nagy báty ja Statileo Já nos – veszp ré mi, majd gyu la fe hér vá ri püs pök
– volt, õ se gí tet te padovai egye te mi ta nul má nya it, az õ ré vén ke rült Ma gya ror szág ra,
és in dult el pá lyá ja Szapolyai Já nos ki rály ud va rá ban. A moh ácsi csa tát kö ve tõ zûr -18
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za var ban is ott ma radt, nem vál tott pár tot (so kak kal el len tét ben), és csak ké sõn,
1549-ben ment át a má sik ol dal ra, s vá lasz tot ta I. Fer di nánd szol gá la tát (az út ját
Nádasdy Ta más egyen get te). Habs burg-kö vet ként két al ka lom mal hosszabb idõt töl -
tött a Tö rök Bi ro da lom ban, és õ kö töt te meg 1568-ban a dri ná po lyi (Hadrianopolis,
Edirne) bé két. Egy há zi pá lya fu tá sa csú csán esz ter go mi ér sek lett (1569), és az ural -
ko dó vé gül a bí bo ro si ka la pot is meg sze rez te ne ki (a hír már nem jut ha tott el hoz zá).
Tör té ne ti sze re pét és tu do má nyos – tör té net írói – mun kás sá gát rész le te sen is mer tet -
ték már a 19. szá zad má so dik felében.9 A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia 12 kö tet -
ben ki ad ta tör té ne ti anyag gyûj tés ét és le ve le zé sét, meg ír ták élet raj zát, és 1918-ban
önál ló ta nul mány is meg je lent a kor mû pár to lá sá ban be töl tött szerepérõl.10 Azu tán
hosszabb ide ig mint ha lany hult vol na sze mé lye iránt az érdeklõdés,11 és csak a 20.
szá zad vé ge fe lé kez dett is mét fel-fel buk kan ni alak ja, egye bek kö zött a mû vé szet tör -
té net-írás ban is.12

Már ko ráb ban is mert volt ró la, a több nyel ven be szé lõ, vi lá got lá tott dip lo ma tá -
ról és hu ma nis tá ról, hogy igen já ra tos a kép zõ mû vé sze tek ben. Egy ál ta lán nem te -
kint he tõ vé let len nek, hogy a kor szak ha zai po li ti kai éle té nek fõ sze rep lõi kö zött – rit -
ka ki vé tel ként – négy egy ko rú, sok szo ro sí tott arc ké pe is ránk ma radt. 

Ezek kö zül há rom nagy já ból egy idõ ben ké szült, nem sok kal azt kö ve tõ en, hogy
Verancsics vissza tért má so dik tö rök or szá gi kö vet sé gé bõl, mi u tán meg kö töt te a dri ná -
po lyi bé két, majd esz ter go mi ér sek – a ma gyar ka to li kus egy ház fe je – lett, és a csa -
lád ré gi – ál lí tó lag Nagy La jos ki rály tól ka pott – cí me rét is meg újít tat ta az ural ko dó -
val (1569). Két ség te len, hogy Verancsics ek kor – pá lyá ja csú csán – lát ta úgy, hogy
olyan port ré kat ren del jen meg sa ját ma gá ról, ame lyek az új sze re pé ben mél tó képp
rep re zen tál ják õt.

A leg ko ráb bi áb rá zo lás egy érem, ame lyet a bé csi ud var szol gá la tá ban ál ló ne ves
szob rász, Antonio Abondio ké szí tett a fõ pap pro fil port ré já val, ez zel a kör irat tal:
ANT(onius) VERANCIVS ARCHIEP(iscopus) STRIG(oniensis) HVNG(ariae) PRIMAS.
En nek hát ol da lá ra emblematikus áb rá zo lás ke rült: há rom bõ ség sza ru, fö löt tük fel hõ -

bõl alá hul ló láng nyel vek, a jel mon dat: EX
ALTO OMNIA.13 Nyil ván va ló, hogy a meg ren de -
lõ pon to san meg ha tá roz ta az áb rá zo lást is, a
szö ve ge ket is. Az ér men nincs év szám, de a kö -
vet ke zõ met szet (1570) elõ ké pe ként szá mol ha -
tunk ve le.

Martino Rota – aki szin tén sebenicói, va gyis
Verancsics föl di je volt – két réz met sze tet ké szí -
tett ró la mint esz ter go mi ér sek rõl. Az egyik, a
„hi va ta li” kép a prí mást és a dri ná po lyi bé két
meg kö tõ dip lo ma tát mu tat ta be, több szin tes
épí té sze ti ke ret kö ze pén. Az ala csony ho ri zon -
tú táj ban all’antica épít mény ma ga so dik, mö -
göt te jobb ra a föld bõl fé lig ki ál ló tabulán ol vas -
ha tó a mû vész szig na tú rá ja. Az aedicula kö ze -
pét el fog la ló ová lis, kör ira tos pro fil port ré fö lött
két lo bo gó ru hás, ki ter jesz tett szár nyú an gyal
eme li ma gas ba az ér sek cí me rét, ame lyet infu-
la, apos to li ke reszt és pász tor bot ko ro náz; az
infula fö lött há rom cornu copiae, fe lül rõl hul ló
láng nyel vek kö ze pet te, vé kony sza lag ra írott
jel mon dat tal: EX ALTO OMNIA. A port rét a he -
ral di kai jobb ol da lon Mi ner va, a má si kon
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Mercurius alak ja kí sé ri. A pilaszterek lá ba za tán alul (he ral di ka i lag) jobb ra Bécs, bal -
ra Isz tam bul lát ké pe, az elõ tér ben, a pilaszterek kö zött a csá szá ri sas nak és a tö rök
bi ro da lom sár ká nyá nak a föld bõl sar ja dó olaj fa haj lé kony ágá val össze kö tött fegy ve -
rei, a két vi lág ha ta lom be szé des jel ké pei (1570).14 A ké pi nyelv ko moly sze re pet ját -
szik az áb rá zo lá son: csak je lek utal nak a dri ná po lyi bé ké re (szö veg nem szól ró la),
amint a port rét kétoldalról õr zõ an tik is te nek – a tu do má nyok és a mû vé sze tek párt -
fo gó ja és az is te nek kö ve te – is csak ál ta lá ban utal nak Verancsics tu do má nyos ér dek -
lõ dé sé re és kö ve ti sze re pé re. A port ré Itá li á ban ké szült, be ál lí tá sá ra ugyan is hat ha -
tott az Abondio-érem áb rá zo lá sa. Az ün ne pé lyes for má jú kör irat is – amely szó sze -
rint azo nos az ére mé vel – rep re zen ta tív, „hi va ta los” port ré vá te szi az áb rá zo lást: AN -
TO NI US VERANCIUS ARCHIEP(iscopus) STRIGONI(ensis) HUNG(ariae) PRIMAS.

Az épí té sze ti ke ret csú csá nál, fel irat sza la gon fu tó, há rom he xa me ter sor ma gya -
ráz za a Verancsics csa lád cí me rét: Lilia sex vernant quae de Verantia stirpe | Impiger
Alcidesque sevit, Pallasq(ue) rigavit, | At fovet EX ALTO qui conspicit OMNIA
Phoebus. A (csak a met szet má so dik vál to za tán ol vas ha tó) vers azon ban nem csak a
cí mert, ha nem egy ben Verancsics sze mé lyes emb lé má ját is ma gya ráz za, ma gá ban
fog lal va az „Ex alto omnia” jel mon da tot. Az epig ram mát ma ga Verancsics kel lett
meg fo gal maz za, s a kép szofisztikált iko nog rá fi ai prog ram ját sem bíz hat ta a vé let len -
re. A ma gyar egy ház fe je ként, a Habs burg Bi ro da lom és a Tö rök Bi ro da lom köz ti bé -
ke meg kö tõ je ként, a Habs burg-ural ko dó párt fo golt ja ként kí vánt meg je len ni a met szet
ad ta na gyobb nyil vá nos ság elõtt. Kom po zí ci ó ja, rész le te i nek elõ ké pei a kor rep re zen -
ta tív gra fi kai arc ké pe i hez kap csol ják. Fon tos még ki emel ni, hogy a kép nem könyv -
il luszt rá ci ó nak készült,15 ha nem önál ló mû volt, akár csak alább is mer te ten dõ pár ja. 

A má sik Rota-metszet, a csak fe le ak ko ra mé re tû „ci vil” kép Verancsicsot hu ma nis ta
fõ pap ként áb rá zol ja, asz ta lán ho mok órá val, irány tû vel és köny vek kel, bár itt is meg je le -
nik – diszk ré ten, mint két pa pír vá gó kés, ke zé vel fé lig el ta kar va – az olaj ág gal össze kö -
tött két fé le, a nyu ga ti és a ke le ti tí pu sú fegy ver (1571). Ez a port ré va ló szí nû leg élet után
ké szült, egy év vel ké sõbb.16 Fel ira ta nem ke vés bé hi va ta los, mint az elõ zõ ké pé, sõt még
elõ ke lõbb, mert a met szet má so dik – köz is mert – vál to za ta im már a hely tar tói cí met is
ma gá ban fog lal ta: ANTONIVS VERANTIVS | ARCHI EPISCOPUS | STRIGONIENSIS |
VNGARIAE | PRIMAS | ET | LOCUMTENENS | S(acrae) C(aesareae) R(omanae)Q(ue)

M(aiestatis) M. D. LXXI. Míg azon ban a szö veg
csu pán ki bõ vült, meg je le né si for má ja tel je sen át -
ala kult. Az Abondio-érem és az elõ zõ Rota-met-
szet az an tik ér mek kör ira tát imi tál ta, itt vi szont
az új, a mo dern eu ró pai port ré mû vé szet stí lu sá -
nak meg fe le lõ en a sem le ges hát té ren fut a fel irat.
A fi gu ra be ál lí tá sa is ama arc kép eké vel egye zik
meg, ame lye ket más ma gyar or szá gi hu ma nis ta
fõ pap ok ról, vi lá gi ér tel mi sé gi ek rõl ké szí tett – né -
hány év vel ké sõbb – a mes ter. Itt a meg ren de lõ el -
sõ sor ban tu dós ként sze re tett vol na meg je len ni a
ké pen, egé szen más mû velt sé gû kör elõtt mu tat -
koz va meg így, mint az elõ zõ met sze ten. Ezért ke -
rült az olaj ág és a két fegy ver szin te csend élet sze -
rû en be ál lít va, „el búj tat va” az asz tal ra. Va jon le -
he tett-e a met szet nek táb la kép elõz mé nye, ve tõ -
dik fel a kér dés. A ha gya ték ban re giszt rál tak egy
nagy mé re tû, ró la ké szült port rét – „Il retratto del
quondam monsignor grande” –, de er rõl nem tu -
dunk sem mi közelebbit.1720
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Verancsics volt egyéb ként az, aki Rotát a csá szá ri ud var ba in vi tál ta, ám mi re a
fes tõ meg ér ke zett, az ér sek el hunyt. Úti költ ség ét va ló szí nû leg meg té rí tet ték a fõ pap
hagyatékából.18 A mû vész ez után hosszabb idõn át mû kö dött Bécs ben ud va ri fes tõ -
ként, több port rét al ko tott a Habs burg-csa lád tag ja i ról, ud va ri em be rek rõl és így több
ma gyar fõ pap ról, fõ úr ról is. A ma gyar dignitásokról ké szült önál ló met szet arc ké pek
so ra – ma gá nak a mû faj nak a meg ho no sí tá sa kö rük ben – alig ha nem Verancsics kez -
de mé nye zé sé nek volt köszönhetõ.19 Rota Mossóczy Za ka ri ás nyitrai püs pö köt is
meg örö kí tet te, aki nek ha gya té ká ban (1587-ben) a nyitrai püs pö ki pa lo ta könyv tá rá -
ban ta lált port rék kö zött va la me lyik Verancsics-arckép is ott függött.20 Ha son ló
portréegyüttes dí szí tet te Radéczy Ist ván ki rá lyi hely tar tó és eg ri püs pök po zso nyi
pa lo tá já nak könyv tá rát is (1581).21 A lel tá rak Martino Rota port ré met sze te i nek egyik
le het sé ges sze re pé rõl ta nús kod nak.

Rota és Verancsics An tal kap cso la tá nak em lé két két má sik réz met szet is õr zi. A
mû vész ne ki aján lot ta Tiziano – há rom olaj vál to zat ban is mert – Má ria Mag dol na-ké -
pé nek réz met sze tû „rep ro duk ci ó ját”, amely nek má so dik ver zi ó ján ol vas ha tó a de di ká -
ci ós szö veg: REVERENDIS(simo) ET ILL(ustrissi)MO D(omi)NO DO(mi)NO ANTONIO
VERANCIO EPI(scopo) AGRIENSI D.22 Ez az – 1569 elõtt kelt – de di ká ció sze ré nyen rej -
tõ zik a kom po zí ció ke vés bé hang sú lyos pont ján. Köz pon ti hely re, dí szes kar tus ba ke -
rült vi szont ar ra a kom po zí ci ó ra, ame lyet Rota már az esz ter go mi ér sek szá má ra
készített:23 AN TO NI US VERANTIUS ARCHI EPISCOPUS STRIGONIENSIS VNGARIAE
PRIMAS. D. Marco d’Agnolo ve ro nai fes tõ és met szõ szép Sírbatétel-kompozícióján an -
gya lok tart ják a ha lott Krisz tust. A két kép ki vá lasz tá sá nak va la mi sze mé lyes mo tí vu -
ma le he tett. Úgy tû nik fel, hogy Verancsics ne ve nem csak a ma gyar or szá gi Dü rer-, ha -
nem a Tiziano-recepcióval is szo ro san össze kap cso ló dik.

Verancsics An tal nak a port rék irán ti ér dek lõ dé sé re egyéb ként szin te fo lya ma to -
san van nak ada ta ink. Már Iza bel la ki rály né szol gá la tá ban is fog la la tos ko dott, „hi va -
tal ból” arc ké pek kel: 1548-ban õt bíz ták meg az zal, hogy ke res sen fes tõt Krak kó ban,
hogy az el ké szít se a nyolc éves Já nos Zsig mond port ré ját. Egy Rullus ne vû fes tõ is
szó ba került,24 de Verancsics vé gül a bor osz lói Ernestus El vert (Hernestus El ver) vá -
lasz tot ta. Fenn ma radt a Krak kó ban kelt le vél, amely ben fel kér te, hogy vál lal ja el a
munkát.25 A mû vész Ádá mot és Évát a Pa ra di csom ban áb rá zo ló ké pe (opus, ta bel la)
na gyon tet szett ne ki; élet hû sé gét kü lö nö sen di csér te – va ló sá gos ekphrasist rög tö -
nöz ve –, és ter mé sze te sen a hí res pliniusi Zeuxis-anekdotát idéz te fel, a fes tett szõ -
lõ fürt re le csa pó, meg té vesz tett, iga zi madarakkal.26 Ar ra sem mu lasz tot ta el fel hív ni
a fi gyel mét a mes ter nek, hogy fes té ket vi gyen ma gá val Er dély be, mert olyas mit ott
nem fog tud ni be sze rez ni.

Tö rö kor szág ból va ló vissza té ré se után, 1558. au gusz tus 22-én, Ve len cé ben kelt az
a le vél, ame lyet test vé re, Mi hály írt ne ki ar ról, hogy ap juk „ad vivum” port ré já hoz
mi lyen ne he zen si ke rült fes tõt találni.27 A ke res gé lés vé gül si ker rel járt, amint ezt
ugyan csak Mi hály nak An tal hoz írt, Sebenicóban 1558. de cem ber 27-én kelt le ve lé -
bõl tud juk (Verancsics An tal a le ve let csak 1559. feb ru ár 21-én kap ta meg Egerben).28

Kö ze pes mé ret ben fes tet ték meg, táb lá ra, hogy könnyen szál lít ha tó le gyen, és ar ról
ké sõbb tet szõ le ges mé re tû vál to za tot le hes sen ké szí te ni. Met szet re gon dol tak-e, az
nem vi lá gos, de az arc kép el té rõ mé re tû dup li ká lá sá ra min den képp. Ma ga a fest -
mény biz to san el ké szült, mert ott volt Verancsics ha gya té ká ban („Il retratto del quon-
dam misser Francesco Verantio picinin”).29

Va la mi vel ko ráb ban, 1557-ben – még a kons tan ti ná po lyi kö vet ség ide je alatt – ké -
szült ma gá ról Verancsicsról az el sõ is mert réz met sze tû port ré, Melchior Lorck
(1526/27–1583 után) mun ká ja. A mar káns pro fil port ré szin te egy szer re szü le tett Zay
Fe ren cé vel és Augier Ghiselin de Busbecqével. Mind hár man I. Fer di nánd kons tan ti -
ná po lyi kö vet sé gé nek tag jai vol tak 1553 (il let ve Busbecq csak 1555) és 1557 között.30
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A há rom, fel tû nõ en kis mé re tû, te nyér nyi port ré szo ro san össze tar to zik: mell ké pek,
ame lyek ugyan olyan ará nyú, vo nal lal el vá lasz tott al só ré szén bal ra egy-egy emb lé -
ma kép ta lál ha tó. Mel let te több so ros fel irat fut, amely el mond ja, mit kell tud ni az áb -
rá zol tak ról: köz li élet ko ru kat és azt, hogy õk a „ró mai ki rály” (va gyis I. Fer di nánd)
kö ve tei a tö rök csá szár ud va rá ban. A mû vész itt is meg ne ve zi ma gát (bár név be tûs
szig na tú rá ját is el he lyez te a hát tér ben), s azt is vi lá gos sá te szi, hogy az áb rá zo lá sok
Kons tan ti ná poly ban ké szül tek, ahol õ ma ga is hosszabb ide ig (1556-tól kezd ve)
tartózkodott.31

A Verancsics-portrén lát ha tó emb lé ma ma gas ra nyú ló szik la orom, amely nek te -
te jén gyé mánt kö ves gyû rû áll; a szik la kö rül ha tal mas hul lá mok kal csap ma gas ra a
tenger.32 Nyil ván a vész és vi ha rok kö zött is ke mény helyt ál lást rep re zen tál ja az enig-
matikus kép. A mel let te lát ha tó be tûk: E. S. | T. I. | O. I. | F. R. meg nyug ta tó fel ol dá -
sa még hiányzik.33 (A gyé mánt kö ves gyû rû egyéb ként Má tyás ki rály nak és Lorenzo
de’ Me di ci nek is az emb lé mái kö zé tar to zott.) A há rom arc kép, il let ve az emb lé mák
szo ros össze tar to zá sa az al ko tó, Melchior Lorck szá má ra igen fon tos volt. A tö rö kök -
rõl szó ló, ren ge teg met szet tel il luszt rált mû ve cím lap ján ugyan is mind Busbecq,
mind Verancsics emb lé má ja vissza tér, kö zös jel mon dat – „et iuvante et conservante
Deo” – és Lorck port ré ja kíséretében.34 A ten ger csap dos ta, sze lek fút ta, a vi har ban
szi lár dan ál ló szik la ké pét Lorck Abraham Ortelius al bum amicorumába is be le raj -
zol ta 1574-ben, a fen ti jel mon dat és egy epig ram ma kíséretében.35 Az orom mel lett
meg je lent két szél is ten is, a vi ha ro kat szim bo li zá lan dó. Ez az össze füg gés is mu tat -
ja, hogy a há rom ap rócs ka kö vet port ré egy más sal tar to zik össze, és fõ ként a fes tõ vel,
Lorckkal. Verancsicsnak ez az arc ké pe tel je sen más össze füg gés be il lesz ke dik, mint
a Rota-metszetek.

A kor di va tos mû fa ja, az emb lé ma ké pet, jel mon da tot, ver set egye sí tõ mû fa ja
Verancsics szá má ra kü lö nö sen ked ves volt: rész ben õt sejt het jük a há rom por tai kö -
vet met szetport ré in sze rep lõ jel ké pes áb rák meg fo gal ma zá sa mö gött. 1558-ban, mi -
u tán eb bõl az el sõ tö rök kö vet sé gé bõl ha za tért, epig ram mát írt egy – I. Szülejmán
szul tán ra sza bott – enigmatikus, sok ele mû fa met szet-kom po zí ci ó ra, s az emb lé mát
Mik sa meg ko ro ná zott cseh ki rály nak, a ma gyar trón vá ro má nyo sá nak ajánlotta.36 A
mû – a met szet és a vers – an nak a Ra fa el Hoffhalternek a bé csi nyom dá já ban je lent
meg, aki – val lá si meg gyõ zõ dé se mi att – né hány év vel ké sõbb Ma gya ror szág ra, Deb -
re cen be menekült.37 Ez az emb lé ma – kép is, vers is – be ke rült a 16. szá zad egyik leg -
hí re sebb emb lé ma köny vé nek, Zsámboky Já nos Antverpenben ki adott
Emblematájának má so dik ki adá sá ba is.38 Ugyan eb ben a kö tet ben Zsámboky – aki ba -
rá ti vi szonyt ápolt Verancsiccsal – ma gá ról az eg ri püs pök rõl is kö zölt egyéb ként egy
emb lé mát, „Virtutem sequitur honor” jel mon dat tal, bo nyo lult ké pi kompozícióval.39

A sze mé lyes, jel vény sze rû emb lé ma azon ban – a há rom bõ ség sza ru – jó val ké sõbb,
az Antonio Abondio-érem hát lap ján je lent meg elõ ször, va gyis az ar má lis meg újí tá -
sa és az ér se ki ki ne ve zés (1569) után.

Saj nos nem ma radt ránk ere de ti ben a cí me res ne mes le vél, amely ben I. Fer di nánd
meg erõ sí tet te Verancsics An tal és test vé rei, Mi hály és Pé ter szá má ra a csa lád ré gi –
ál lí tó lag Nagy La jos ki rály tól ka pott – címerét.40 Bi zo nyá ra gon do san vá lasz tot ta ki a
fes tõt, aki az ar má list il luszt rál ta. A szö veg sze rint ez az ar má lis „libellus”, könyv
alak ban ki adott ok le vél volt, va gyis a cí me res ne mes le ve lek igé nye sebb ki ál lí tá sú
pél dá ja. 

Is mer jük vi szont fõ pa pi szer tar tás könyv ét, per ga men re írott, gaz da gon il lu mi nált
Praefationaléját.41 Az 1563-ban, Po zsony ban ké szült kö te tet rep re zen tá ci ós cél hív ta
élet re: a meg ren de lõ csak 1569-ben mond ta el éle te el sõ miséjét.42 Az egyes prae-
fatiók élén kal lig ra fi kus ini ci á lék áll nak. A kö tet ele jén gon do sab ban ki vi te le zet tek,
eze ken a be tûk hát te re szí nes négy szög, in dák kal dí szít ve; hát rébb gyak ran csak csu -22
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pasz be tûk van nak. Ezek meg for má lá sa és szí ne zé se is rop pant vál to za tos: van nak
kö zöt tük gó ti kus sza la gok ból haj to ga tot tak, fi gu rák kal dí szí tet tek vagy csu pán nö vé -
nyi ele mek bõl össze ál lí tot tak. Elõ ké pe i ket a kor ban hasz ná la tos nyom ta tott be tû -
min ta köny vek ben ke res het jük. Ha a kva li tá sa en nek a kó dex nek nem túl ma gas is,
jól tük rö zi azt a hu ma nis ta be tû kul tuszt, amely ra bul ej tet te a szá zad kö ze pé nek
nem egy sze mé lyi sé gét, s amely nek Bocskay György volt a leg na gyobb mestere.43 Az
egyik ini ci á lé ban (fol. 42r) ma ga Verancsics is meg je le nik, en miniature: ap ró fi gu rá -
ja Krisz tus ke reszt je elõtt tér del, jól fel is mer he tõ hosszú szakálláról.44 (Ez egyéb ként
Verancsicsnak az ötö dik ránk ma radt, éle té ben ké szült port ré ja.)

Verancsics An tal el sõ, 1553–1557-es por tai kö vet sé ge alatt fe dez te fel Kis-Ázsia
kö ze pén, Ankyrában (ma An ka ra) a Mo nu men tum Ancyranumot, Augustus csá szár
kõ be vé sett „po li ti kai vég ren de let ét” (Res Gestae Divi Augusti [Az is te ni Augustus
tettei]).45 A hu ma nis ta ál ta lá ban ér dek lõ dött a ró mai fel irat ok és ér mék iránt. Ne ki,
az õ fel jegy zé sé nek kö szön he tõ, hogy fenn ma radt Hu nya di Já nos 1533-ban,
Szapolyai Já nos pa ran csá ra ál lít ott, gyu la fe hér vá ri sír em lék ének felirata.46 Tu dós
epig rá fus ként tisz tá ban volt a dí szes sír em lé kek rep re zen ta tív sze re pé vel is. Ami kor
eg ri püs pök lett, gond ja volt ar ra, hogy a vár be li Szent Já nos-szé kes egy ház ban egyik
elõd jé nek, Rozgonyi Pé ter püs pök nek (†1438) az 1552-es tö rök ost rom so rán el pusz -
tult sír em lé ke he lyett újat csináltasson.47

Ez össze füg gött azok kal a hely re ál lí tá si mun ká la tok kal, ame lyek a ro mos eg ri szé -
kes egy ház né hány ká pol ná já nak új ra hasz nál ha tó vá té te lét cé loz ták. 1560 után szól -
nak írá sos for rá sok e mun kák ról; 1566-ban a vár pro tes táns ka to na sá ga meg ron gál ta
a – rész ben bi zo nyá ra új, a püs pök ál tal ren delt – berendezést.48

Verancsics könyv tá rá ban tör té ne ti mû vek, kéz ira tos for rá sok so ra koz tak. A tu dós
hu ma nis tát fog lal koz tat ta az or szág tör té ne té nek meg írá sa; ke res te Bonfini mû vé nek
hi ány zó decasait is.49 Tö rök or szá gi kö vet sé ge so rán Má tyás ki rály cor vi nái kö zül töb -
bet meg szer zett; ta lán nem csu pán azt a ket tõt, amely bi zo nyít ha tó an az õ jó vol tá ból
ma radt ránk. Az egyik – Aquinói Szent Ta más nak a Luk ács-evan gé li um hoz írott ma -
gya rá za ta it tar tal ma zó – kó dex 1576-tól kezd ve Bécs ben van,50 a má sik – Ho ra ti us,
Persius és Iuvenalis mû ve it õr zõ – kó dex a lon do ni Bri tish Librarybe került.51 Cím -
lap já val szem ben va la ki be le fest tet te a comói Musaeum Jovianum Má tyás-port ré ját;
va ló szí nû leg ma ga Verancsics.52 Ha gya té ká ban ta lál tak egy Má tyás-arc ké pet is („Un
ritratto de re Mattia”).53 Is mer te Gioviót; le ve le zett ve le, és egyik – a tö rö kök tör té ne -
té rõl szó ló – mû vét le for dí tot ta olasz ról latinra.54

Vég ren de let ében saj nos nem ren del ke zett rész le te sen, tárgy ról tárgy ra in gó sá ga i -
ról, így azok ról tel jes ké pet nem al kot ha tunk ma gunk nak. Vol tak öt vös mû vei, kár pit -
jai, egé szé ben vé ve azon ban ha gya té ka nem árul ko dott kü lö nö sebb gazdagságról.55

Mik sa ki rály nak hagy ta azt a paterát, amely egy kor Má tyás ki rá lyé volt.56 Akad tak az
öt vös mû vek kö zött egy há zi ren del te té sû ek: pl. egy na gyobb mé re tû, ara nyo zott
ezüst ke reszt, né hány ke hely, ám pol nák, csen gettyû, de vi lá gi ak is, pl. tá lak, pa lac -
kok, gyû rûk, füg gõk. Volt egy ara nyo zott ezüst po ha ra is, amely rõl meg je gyez ték,
hogy ré gi: „Un bichero tutto d’orato antico”. A tex til ne mûk kö zött ha son ló képp vol -
tak li tur gi kus da ra bok és vi lá gi ak is; mind össze két tö rök szõ nye get találtak.57 Vol tak
arc ké pek is; a már em lí tet te ken kí vül II. La jos ki rály ról is egy ki sebb mé re tû port ré
(„Un ritratto de re Ludovico picinin”).58 Az ér té ke sebb ja va kat is és a sok hasz ná la ti –
és hasz nált – tár gyat is az ér sek uno ka öccsei kap ták, rész ben Mi hály egyik fia,
Faustus.

Verancsics An tal sa ját sír em lé ké rõl is in téz ke dett végakaratában.59 Úgy ren del ke -
zett, hogy a nagy szom ba ti Szent Mi klós-temp lom – az esz ter go mi ér sek ség ide ig le -
nes szék temp lo ma – szen té lyé ben te mes sék el, ott a fal ba ma gas már vány sír em lé ket
ál lít sa nak az õ fa ra gott kép má sá val, feliratokkal.60 A port rék iránt egész éle té ben oly
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ele ven ér dek lõ dést ta nú sí tó Verancsics ma gá tól ér te tõ dõ mó don vá lasz tot ta ki ma gá -
nak ezt a sír em lék for mát. Ak kor ugyan is már ott állt Oláh Mik lós – az esz ter go mi ér -
se ki szék ben köz vet len elõd je – mo nu men tá lis fa li sír em lé ke, az ér sek élet nagy sá gú,
dom bor mû vû fi gu rá já val. A port ré szo bor élet sze rû sé ge még ma is szug gesz tív
erejû.61 Va ló szí nû leg va la mi ha son lót sze re tett vol na ön ma gá nak ál lít tat ni Verancsics
An tal is, aki nek a kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok rep re zen ta tív al kal ma zá sá hoz meg volt
a sze me és a mû velt sé ge is. 

Az anya gi esz kö zök azon ban, úgy lát szik, ez út tal hi á nyoz tak. A ma lát ha tó sír -
em lék ele gáns, fel ira tos kõepitáfium:62 két kar csú, tar ka kõ bõl fa ra gott jón osz lop kö -
zé zárt fel ira tos táb la, gaz da gon ta golt fe ke te már vány ko ro ná zó pár kánnyal és fö löt -
te szag ga tott kör vo na lú zá ró elemmel.63 Nem le he tet len azon ban, hogy ere de ti ta go -
lá sa, dí szí té se gaz da gabb volt. Je len le gi he lye má sod la gos, és a cí mer hi á nyá ra ne -
héz egyéb ma gya rá za tot ta lál ni, mint azt, hogy el ve szett. Ar ra vi szont nem utal sem -
mi, hogy a sír em lék nek egy kor Verancsics dom bor mû vû szob ra, fa ra gott kép má sa is
ré sze lett vol na.

A hosszú fel irat élé re az „Ex alto omnia” jel mon dat há rom be tûs, all’antica rö vi -
dí té se ke rült, ami a jól is mert sze mé lyes emb lé ma áb rá zo lá sá nak mai hi á nyát is
szug ge rál ja, vagy leg alább is fel ve ti. A tra di ci o ná lis szö veg ben nagy hang súlyt kap -
tak Verancsics dip lo má ci ai meg bí za tá sai, va la mint az egy há zi és a vi lá gi hi va ta li grá -
du sok. Mû velt ség rõl, tör té net írói am bí ci ók ról szó nem esett. An nak a ké pi nyel ve -
zet nek pe dig, ame lyet Verancsics oly jól is mert, és amellyel oly könnye dén élt, itt
leg fel jebb el hal vá nyult nyo mai azo no sít ha tók. 
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63. Fel ira ta (a rö vi dí té sek je lö let len fel ol dá sá val):
EX ALTO OMNIA. 
ANTONIO VERANTIO ARCHIEPISCOPO STRIGONIENSI PRIMATI, LEGATO, CONSILIARIO, CANCELLARIO AC
LOCUM TENENTI REGIO IN UNGARIA. 
VIRO INTEGRITATE AC MUNIFICENTIA SINGULARIS FACUNDIA RERUMQUE EXPONENTIA INSIGNIS CAE-
TERISQUE VIRTUTIBUS ORNATISSIMO MULTIS VARIISQUE LEGATIONIBUS STATIM AB INEUNTE AETATE IN
PRIMIS QUIDEM NOMINE IOANNIS REGIS UNGARIAE APUD OMNES FERE PRINCIPES CHRISTIANOS TUM
VERO ULTIMIS DUABUS NOMINE SACRATISSIMAE IMPERATORUM ROMANORUM FERDINANDI I ET
MAXIMILIANI II APUD SOLIMANUM ET SELIMUM TURCARUM PRINCIPES SUM MA FIDE AC SOLERTIA:
ATQUE ADEO OMNIBUS REI PUBLICAE CURIS HONORIFICENTISSIME PERFUNCTO, DEQUE TOTO
CHRISTIANITATE OPTIME MERITO GRATIA POSTREMA.
NATUS SIBENICI OBIIT EPERIESII ANNOS NATUS LXIX DIES XVI MDLXXI II XVII KALENDAE SEXTILE.
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