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Hálátlan! azt te mind az elhagyottnak 
Azt mind csakis nekem köszönheted.

De majd! . . .  Minek beszéljem el boszúmat *?
Majd szörnyűt gondol még ki a harag, 

aar, Boszúm kiköltöm, bár megbánom is tán, '
Mint bánom hogy szóval tartottalak.

Feleljen érte majd az ádáz isten,
Ki eremben hevíti véremet,

De rettentő készül bennem reátok,
És szörnyű az, mit lelkem rejteget.

Budapest, 1883 augusztus 21.
Ford. I . a t k ó c z y  M i h á l y .

VEGYESEK.

— Magyar főpapok Olaszországban. Ezen cim alatt a •Nem
zet* f. é. április ‘28-iki számában Vaisz Ignácz-tói, ki Masolino olasz 
festő műveinek ismertetése által vonta magára ujabb időben a műtörté
nészek figyelmét, egy tárczaczikket olvastunk, mely röviden ismerteti 
Vitéz Jánosnak, Janus Pannoniusnak és Polycarpus Györgynek olasz 
humanistákhoz való viszonyát — Vespasiano Bisticci és Alfréd 
Beumont nyomán. Hazai szakembereink kutatásait Vaisz teljesen igno- 
rálja, úgy látszik nincs is tudomása arról, hogy Vitéz Jánosról Fraknói, 
Janus Pannoniusról, Galeotto Marzióról s Polycarpus Györgyről Ábel 
is közölt egyet mást. Érdekes azonban Vaisz czikkében a következő 
műtörténelmi megjegyzés: Cesingét és barátját Marzio da Nami-t 
1458-ban Mantegna, a paduai iskola főmestere Paduában lefestette. 
Már Vásári is tesz erről említést, de elferdített nevekkel és tények
kel. Maga Cesinge dicsőíti egyik költeményében Mantegna művét. 
Épen akkor dolgozott Paduában Donatello is a nagyhírű szobrász és 
nagyon valószínűnek tartom, hogy akkor készíttette Cesinge Donatello 
által Vitéz János érsek azon kis gyönyörű mellszobrát, melyet a nemzeti 
muzeumban láthatunk. Jelenleg a régiségtár 9-ik termében, 15-ik szék 
rényszám. Azelőtt a kis szobor Nyitrán volt és szent Donat-nak tartot
ták, a művész (Donatello) bevésett kezdőbetűi miatt származott téves 
felfogás folytán. A munka egészen Donatello kezére mutat és valószínű
leg arczkép után készült.
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— «Biliotheca Scriptorum Grtecorum et Romanorum edita 
cnrantibus Joanne Kvicala e t Carolo Sckenkh czim alatt görög és latin 
classikusoknak uj gyűjteménye jelenik meg Tempsky kiadásában Prágá
ban (Lipcsében Freitagnál, Budapesten Lampelnél). A gyűjtemény, 
mely iskolai használatra is van szánva s arra kiválóan alkalmas, a tudo
mány követeléseinek megfelelő kitűnő szöveg által, melyhez a latin 
nyelven irt kritikai előszó tartalmaz megjegyzéseket, szép kiállítása, a 
szemet nem rontó nyomása és nagy olcsósága által tűnik ki. Eddig 
a következő szerzők jelentek meg: Sophocles Antigoné-ja (XI4-41 és 
index metrorum), Aiax-o, XVIII+44 és ind. metr.) és Oedipus Rex-je 
(XlV-f 47 és ind. metr.) Schubert Frigyes prágai tanár kiadásában 
(füzetenkint 24 kr.); Caesar de Bello Oallico czimü müve Prammer Ignácz 
bécsi tanár kiadásában (p. I—XX kritikai előszó, p. XXI—XXVIII 
a tartalom rövid foglalatja, p. XXIX—XXX chronologiai tábla, 164 
-oldal szöveg, a régi Gallia térképével; ára 65 kr.); Livim  X X V I —  
JÍX X -ik  könyve Zingerle Antal innsbrucki tanár kiadásában (XIV+233, 
ára 75 kr.); P . O ndi Nasonis Carmina Selecta (a methamorphosisókból 
és az elegiákból) Sedlmayer Henrik István bécsi tanár kiadásában 
(I—X kritikai előszó, p. XI—XV De P. Ovidi Nasonis Vita et Scriptis ; 
139 1. ; ára 48 kr.); Q. H orati F lacd Carmina Petschenig Mihály 
gráczi tanár kiadásában (p. I— VIII kritikai előszó, p. IX—XVI metra 
iambica et melica, p. XVII—XIX Tabula chronologica Horatiana; 
p. 1—218 a szöveg; ára 75 kr.). Az eddig megjelent füzetekből is lát
szik, hogy a gyűjtemény kiadói csak az osztrák-magyar monarchia 
tanintézetein keresik a tudósokat, kikre az egyes auctorok kiadását 
bizzák. Még inkább kitűnik az, ha végig nézzük a még készülő félben 
levő kiadások lajstromát. Aristophanest ki fogja adni Holzinger, De- 
mosthenest Schenkl Henrik, az Odysseát Scheindler, az Iliást Rzach, 
Platót Král, Thukydidest Cwiklinski, Cflesart de Bello Civili Pram
mer, Cicero beszédeit Gold bacher, Cornelius Nepost Koziol, Salluetiust 
Scheindler, Tacitust Müller J., Tibullust Zingerle, Vergilius Aeneisét 
Kvicala, Bucolicáit és Georgicáit Glaser stb. stb. Megjegyezzük végre, 
hogy vallás- és közoktatásügyi minisztériumunk a Petschenig Hóra- 
tius-kiadását iskolai használatra ajánlotta, mi a gyűjteménynek azon 
füzetein, melyeknek czimlapján a Lampel ezég nevét olvassuk a 
Tempsky és Freitagé helyett (Budapest. Sumptus fecit R. Lampel (F. 
Wodianer). MDCCCLXXXIII) a következő alakban nyert kifejezést: 
•Editio ab Alto Regio Hungarico Ministerio Publicss Eruditionis com- 
mendata.*
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— Egy ifjabb író Hutten ülrikról. Janssen János ily czímű 
munkája: Getchickte des deutschen Yolkes teit dern A wjang des Mittelalten 
szokatlan feltűnést keltett Németországban. Az idén nyolczadik kiadás
ban jelent meg & három kötetre terjedő munka, a róla megjelent bírá
latok pedig a szerző válaszaival együtt egy kis irodalmat tesznek ki már. 
E kiváló érdeklődésnek' legfőbb oka az, hogy Janssen katholikus, ki épen 
nem titkolja érzéseit és könyvének tárgya ép a reformatio kora. Termé
szetes, hogy felfogása élénk mozgalmat keltett a protestáns Német
országban. annál is inkább, mivel Janssen tudományos készültsége 
azoknak is imponált, kiknek érzéseit sértették eszméi. Nem volna itt 
helyén szólni a munka történettudományi értékéről vagy irányáról, de 
a reformatio zászlóvivői a német irodalomtörténetben is kiváló helyet 
foglalván el, e folyóirat olvasóit is érdekelhetik a tudós szerző támadá
sai Luther és a humanisták ellen. Kivált Hutten Ulrik ellen epéskedik 
Janssen, és ha vádjai igazak, félre kellene dobnunk Strauss jeles életraj
zát, mely leghőbb rokonszenvünkre méltónak tünteti föl a lovagot. 
A kissé hetyke, de nemes, lelkesült, szenvedélyes és szerencsétlen 
Huttent Janssen egy örökké zavarokat hajhászó, elvtelen kalandornak 
festi, kinek semmi sem szent, csupán a saját haszna. Érveinek jellem
zésére elég lesz bonczolnunk két súlyos vádját, melyeket azért emelünk 
ki a többiek közöl, mivel leginkább ezek vannak úgy indokolva, hogy az 
olvasót könnyen zavarba ejthetik.

Hogy mily elvtelen és képmutató volt Hutten — így érvéi Janssen
— abból is világos, hogy 1517-ben a mainzi érsektől követséget vállalt 
I. Ferencz franczia királyhoz, hogy megállapítsa ezzel azon alkuponto
kat, melyeknek erejénél fogva kötelezné magát az érsek, hogy Ferenczet 
a császári trónra segíti Miksa császár halála után. És ily követségre 
vállalkozott ugyanaz á Hutten, ki 1518-ban azt írta, hogy nem német, 
hogy felségárúló, hogy gyalázatos az, ki idegen fejedelmet akar ültetni 
a császári trónra. Jellemző — igy végzi Janssen —hogy Hutten panegy- 
ricuBa, Strauss, e követséget ugyan fölemlíti, de czéljáról nem szól 
bővebben. Valóban nem szól, mivel csak annyit mondhat el, mint a 
mennyit tud és nem gondolhatta, hogy e követség komoly vádakra 
adhat alkalmat. Nem gondolhatta, hisz az 1517-iki küldetést az 1518-iki 
nyilatkozattól oly év választja el, melynek eseményeit Janssen csak 
mellékesen említi s nem a kellő összefüggésben. 1517-ben ugyanis nem 
idegen és német származású, hanem két teljesen idegen eredetű császár
jelölt forgott pzóban. Akkortájt Miksa császár VHI. Henrik angol ki
rály jelöltségét pártolta, a császár ellenségei pedig Ferenczhez hajoltak, 
csupán 1518 elején gondolt Miksa unokájának, a későbbi V. Károlynak 
jelöltségére. Károly mellett szólalt föl Hutten 1518-ban de 1517-ben 
nem volt módjában vele szembenállást foglalni. Azután figyelembe kell
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vennünk, hogy bár Hutten nemzeti érzése erősebb volt, mint a legtöbb 
kortársaé, korán sem volt oly természetű, minőnek azt a modem eszme
körben elfogúlt olvasó képzelhetné. Mai napság bajosan képzelhető egy 
német, ki az uralkodó dynastia trónörököse ellenében egy nem német 
fejedelem jelöltségét pártolná, mig a Hutten korában ily jelöltség igen 
megszokott eszme volt és ha nemzetiségi szempontokat hozott fel valaki 
ellene, ritkán volt őszinte, hanem leplezni vagy szépíteni kívánta saját 
politikai aspiratióit néha öntudatlanúl is. Elismerjük, hogy Huttent a 
nemzeti érzés is ösztönözte Károly pártolására, de ez érzés nem volt 
oly kizárólagos vagy csak túlnyomó erejű, mint azt a Janssen által 
idézett azon nyilatkozatból lehetne sejteni, mely Huttennek a német 
fejedelmekhez intézett leveléből van kiszakítva. Természetes, hogy ezek 
előtt nem tárta ki reményeit, nem mondotta ki, hogy Károlytól Róma 
befolyásának megtörését és a neki, mint lovagnak, oly gyűlöletes feje
delmi hatalom gyengítését remélte. Hutten nem volt fontolgató állam
férfiú, benyomásai és szenvedélyei kormányozták; mivel szíve vonzódott 
a Habsburgok sarjadékához, azért várta attól reményei teljesítését. 
Ily alárendelt befolyása volt a mai értelemben vett nemzeti érzésnek 
Hutten politikájára, ez tehát nem tartóztathatta 1517-ben a követség 
elvállalásától, mert ha fölteszszük is, hogy ekkor már ismerte Károly 
jelöltségét, azt kell hinnünk, hogy még habozott, vajon kitől várhatni 
többet ? Különben aligha tulajdonított nagy fontosságot küldetésének, 
melynek természetét nem isismerjük pontosan, és elvállalta, mivel szol
gálatában állott a mainzi érseknek, kit tisztelt és szeretett, kitől a 
humanismus támogatását remélte. Szóval, Janssen ez esetben az elfogúlt 
történetírók szokásos eszközeivel élt: könnyelműen bánt a chronologiá- 
val és mai érzések nyelvén szólt régi viszonyokról.

E követség korában még nem sokat törődött Hutten az egyházi 
reformmal. De már 1521-ben a wormsi országgyűlés alatt Luther esz
méiért izgatott, sőt szeretett volna érdekében fegyverhez nyúlni. Azon
ban barátja és \ezére, Sickingen, nem vélte tanácsosnak a fegyveres 
actiót, az tehát el is maradt. Janssen igen egyszerű okát adja a szán
dék változásának: Huttent — úgy mond — a császár egy ügynöke négy
száz aranyforinttal megvesztegette. Állítása igazolása végett Mauren- 
brecherre hivatkozik, egy ultrámontán történetíróra, ki Studien und 
Skizzen zűr Gexchichte dér Reform ationszeit, Leipzig 1874 czímű könyvé
ben valóban említi a megvesztegetést. Pedig az teljesen valótlan. Hutten 
valóban kapott 400 aranyforintot Károly császártól, kit bizonyára az a 
szándék vezetett, hogy Huttent eltántorítsa a fegyveres actiótól, de vajon 
Hutten sejthette-e szándékát? Nem 1521 elején kapta e a pénzt, mikor 
még Luther nem érkezett meg a wormsi országgyűlésre ? És nem szín
lelt-e akkor a császár engedékenységet Luther eszméi iránt? Színlelt.
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mint Banké kiemeli, oly czélból, hogy a pápát elvonhassa Ferencz 
király szövetségétől. Hutten tehát, midőn a pénzt elfogadta, azon 
hiszemben volt, hogy Károly pártolni fogja Luthert, vagy legalább föl 
nem lép ellene. Ezt Janssen és Maurenbrecher nem említik, sőt azt is 
elhallgatják, hogy Hutten nemsokára visszaadta Károlynak a pénzt. 
Vajon mikor adta vissza? Egy forrás szerint május 22-én, vagyis mikor 
már teljesen világos volt előtte, hogy Károly nyílt ellensége Luthernek. 
Strauss ugyan minden alapos ok nélkül korainak tartja e dátumot, de 
ha fölteszszük is, hogy a folyvást nyomorgó Hutten egy ideig habozott 
visszaadni a pénzt, az nem igen gyengíti ama tettének dicsőségét, hogy 
mégis visszaadta, mit Janssen sok mindennel együtt bölcsen elhallgatott. 
Így vádaskodik Janssen nem csupán Hutten ellen. Azt akarja bizonyí
tani, hogy a reformatió fölösleges volt, hogy nem javította, hanem ron
totta a közállapotok fejlődését Németországban. Nem csoda, hogy min
den léptennyomon másítani kénytelen a történelmi igazságot.
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