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Kutatási beszámoló

Szentmártoni Szabó Géza jelentése 
a Klebelsberg Kuno-ösztöndíj keretében

Nápolyban, 2010. június 22-től július 22-ig végzett kutatásáról

Örömmel jelentem, hogy kutatási tervem fő célkitűzését sikerült megvalósítanom! 
Nápolyban, a Società Napoletana di Storia Patria könyvtárában, megtaláltam Janus 
Pannonius De laudibus Renati Siciliae regis című, Anjou Renéhez írt panegyricusának 
17. század közepi kéziratát.

Janus Pannonius Renatus-panegyricusának csonka szövegét Ábel Jenő fedezte fel 
a Bibliotheca Vaticanában, egy 15. századi kódexben (Vat. Lat. 2847). Ezt a pane
gyricust, amelynek a jelentős laphiányok miatt csupán az első fele maradt meg, Ábel 
1880ban kiadta (Analecta ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Ed. 
Eugen Abel. Bp., 1880, 131–144).

Jómagam 2009 májusában Janus Pannonius ikonográfiájának kérdéseit kutatva, 
egy 1898ban megjelent francia történeti és régészeti folyóiratnak (Correspondance 
Historique et Archéologique) a világhálóra képileg fölkerült, és a Google betűfelismerő 
keresőjével megtalált közleménye nyomán bukkantam Janus Pannonius fent emlí
tett, Anjou René szicíliai királyt dicsőítő költeményének szemelvényeire. A nápolyi 
Nemzeti Könyvtár (Biblioteca Nazionale di Napoli) kézirattárában lappangó teljes 
mű címét és annak néhány részletét, a 19. századi kézirat pontos jelzetével együtt 
(Ms. X. B. 63) egy magát P betűvel jelölő kutató ismertette, feltevésem szerint Léon
Gabriel Pélissier (1863–1912) francia történész.

2009 nyarán jutottam hozzá e kézirat digitális változatához, amelynek latin szö
vegét, magyar fordítással és tanulmányokkal együtt 2010 júniusában könyv alak
ban kiadtam (Szentmártoni Szabó Géza: Parthenope veszedelme. Újdonságok a Janus 
Pannonius-filológia köréből. Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, Bp., 2010. 
Értekezők – etűdök, 2). A mostani felfedezéshez ez az előzmény vezetett el.

A 2010es nápolyi kutatóutam során általam megtalált, eddig teljesen ismeretlen, 
17. század közepi kézirat lelőhelyére Scipione Volpicella (1810–1883) munkásságának 
vizsgálata vezetett el. Megállapítottam ugyanis Janus Pannonius Renatus-panegyricusának 
2009ben előkerült 19. századi kéziratáról, amelyet most a nápolyi Nemzeti 
Könyvtárban tanulmányozhattam, hogy azt a megnevezett olasz tudós ember másolta 
le, valamikor az 1850es években. A bizonyossághoz úgy jutottam el, hogy összevetet
tem Volpicellának egy nápolyi történészhez, Carlo Troyához (1784–1858) írt három 
levelét az X, B, 63as jelzetű kolligátumban lévő Renatus-panegyricus írásképével.

Volpicella pályafutását egy Bartolomeo Capasso által írt nekrológból ismertem 
meg, amelyet egy nápolyi helytörténeti folyóiratban leltem fel (Scipione Volpicella – 
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Commemorzione. Letta nell’Assemblea generale della Società Napoletana di Storia patria 
la sera dei 21 aprile 1883. = Archivio Storico per le Province Napoletane pubblicato 
a cura della Società di Storia Patria, Anno VIII. – Fascicolo I. Napoli, 1883, 176193). 
Innen derült ki számomra, hogy Volpicella haláláig a nápolyi Società di Storia Patria 
elnöke volt. A nekrológ ennek a társaságnak a folyóiratában jelent meg. Innen vettem 
a gondolatot, hogy e ma is létező társaságnál kell folytatnom a kutatást. 

Kiderült, hogy a Società székhelye és könyvtára a Castelnouvóban található. A ku
tatásban tolmácsolással segítő Papp Judit, nápolyi magyar lektor társaságában 2010. 
július 14én délután léptünk az épület harmadik emeletén lévő könyvtárba. A kész
ségesen segíteni akaró könyvtáros az asztalra tette a Volpicelláról elnevezett terem 
és a társaság kéziratainak 19. századi kézzel írott katalógusait. A Manoscritti catalogo 
I. kötetét fellapozva, a Renato, illetve az Angio címszót keresve, a 14. lap tetején a 
következő címre esett a tekintetem: Angio d’Renato | De laudibus Renati Siciliae Regis | 
XXI A. 19 p. 141. Nem akartam hinni a szememnek, a cím megegyezett a Nemzeti 
Könyvtárban található, Volpicella által másolt kéziratéval!

Délután négy órakor egy 8 darabból álló kolligátumot vehettem a kezembe, 
amelynek 5. szövegeként, a katalógusban megjelölt 141r–166r leveleken (azaz 52 la
pon), mint ismeretlen szerző műve, De laudibus Renati Siciliae regis libri duo címmel tel
jes egészében előttem volt Janus Pannonius Renatus-panegyricusa. A 166v–168r számú 
leveleken (azaz 4 lapon), a cím és ugyancsak a szerző neve nélkül, Janus Pannonius 
Feronia forrását magasztaló elégiáját („Sacri fontis, ave mater Feronia, cuius”) írta le 
az egykori ismeretlen másoló, mégpedig 17. század közepinek látszó, jól olvasható 
kézírással. A lapok mérete 292 × 220 mm. A valószínűleg Olaszországban készült 
papírosban VAS betűkből álló, 45 × 25 mm nagyságú vízjel látható (a betűk szárai kis 
köröcskékben végződnek, az A betű belsejében v alakú az átkötés), amelynek azo
nosítása, a post quem megállapításához, további kutatást igényel. A hajdani scriptor 
a latin szövegben gyakran előforduló ae diftongust minden esetben farkas ę betűvel 
írta le, amely csak a 17. század közepéig volt gyakorlatban. A kézirat provenienciája a 
többségében 18. századi szövegeket tartalmazó kolligátumból nem deríthető ki. 

Azonnal nyilvánvaló volt, hogy Scipione Volpicella erről a példányról készítette 
a Nápolyi Nemzeti Könyvtárban lévő másolatot, valamikor 1850 körül. Volpicella, 
mint az összevetésből kiderült, csak kevés hibát ejtett a másolás során. 

Ez a magyar szempontból fontos kézirat tehát a Società Napoletana di Storia 
Patria Castel Nuovoban található könyvtárban, az Ms. XXI. A. 19. számú jelzeten 
található, egy 17–18. századi kéziratokat tartalmazó kolligátumban, amely az alábbi 
nyolc, különböző kezek által leírt darabból áll: 1. Un libro di preghiere dell’epoca Angioina, 
esistente nella Bibl. di Vienna, traduzione dal Tedesco. 2. Notizia per un esemplare di 
Mattio Spinelli, esistente nella Bibl. di Parigi. 3. Notizie per la città di Piedimonte, e copia di 
documenti, decreti e lettere del suo avvocato e procuratore intorno le liti di essa Università, 1755. 4. 
Informatio criminalis contra P. D. Alexandrum Mariam Correggio, religiosum Regalis Monasterii 
Montisoliveti. De fuga et apostasia 1783. 5. Anonimo: De laudibus Renati Siciliae Regis 6. 
Anonimo: Degli antichi Parlamenti del Regno. 7. Regoli della Cofraternita del SS. Rosario nella 
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chiesa di Santi Giovanni e Paolo, 1752. 8. Appuntazioni tratte dall’opera dell’ ab. Vertot sui 
Cavalieri Ospedalini di S. Giovanni di Gerusalemme.

A Renatus-panegyricus most fellelt kézirata, amelyről digitális másolatot készít
tettem, elsőrendű forrásszövege lesz a készülő kritikai kiadásnak. Nem is lehetne 
jobb helyen ez a kézirat, mint Anjou René (1409–1480) utolsó nápolyi lakhelyén, a 
Maschio Angioinóban!




