
VADÁSZ GÉZA 

OVIDIUS: FASTl CÍMŰ MÜVÉNEK HATÁSA JANUS PANNONIUS 
KÖLTÉSZETÉRE 

Mindannyian betéve megtanultuk diákkorunkban Ovidius vallomását (Tristia, IV. 10. 
25-26): 

„Sponté sua carmen numeros veniebat ad apóst, 
et quod temptabam scribere, versus erat." 

(Spontánul ömlött a dal a megfelelő versmértékbe, 
és amit próbáltam megfogalmazni, vers lett.) 

Latin tanárunk azonban elmulasztotta hozzáfűzni, hogy e disztichon érvénye csupán a 
verselésre korlátozódik. Aki ugyanis figyelmesen elolvassa a Fasti 5000 sorát, azt tapasz
talja, hogy metrikai értelemben vett spontaneitása ellenére poéta doctus művével ismer
kedett meg. Meglepő, hogy milyen alaposan ismeri Ennius, Lucretius, Catullus, Tibullus, 
Propertius, Vergilius költészetét, valamint Cicero és Livius prózáját, hogy a görög köl
tőkről ne is beszéljünk. Három évtizedes távlatból összegzi és felhasználja mindazt, amit 
nyelvük-szellemük alapos ismerete csak lehetővé tett számára. Ebből adódik stílusának, 
hangnemének változatossága is: szakrális-himnikus, majd bukolikus, elégikus, máskor 
epikus vagy éppen obszcén. A költői naptár az időszámításunk szerinti első évtizedben 
jött létre, első könyvét pedig Augustus halála (I. sz. 14) után átdolgozta, így kiérlelt 
nyelvű és stílusú művet alkotott. Az imitációt Ovidius már csaknem olyan tudatosan 
és majdnem olyan mértékben végzi, mint Janus a maga költészetében. E tekintetben is 
példaként lebeghetett Janus előtt, és innen magyarázható, hogy Vergilius után az előkelő 
második helyet osztja meg Catullusszal és Martialisszal a felhasznált források és hatások 
szempontjából. De kiválthatta Janus rokonszenvét és vonzódását az a tény is, hogy 
Ovidius, Martialis és Catullus egyaránt a Musa ludens, a Musa levis hívei voltak. 

Tanulmányom témája azonban nem az ovidiusi imitáció jellege, így erre csupán két 
példát szeretnék ismertetni. Az egyik a római naptár I. könyvének 293—310, soraiban 
található, amely az értelmiségi életforma dicsérete. Vergilius szavait (Aen. IX. 641): 
„Sic itur ad astra", amelyekkel Apolló dicsérte meg Ascaniust, mivel az vitézül lenyilazta 
Numanust, Ovidius így fogalmazza át, teremti újjá: „Sic petitur caelum", és változtatja 
a felfedező ember makarismosává. 

A másik ovidiusi hely Cacus barlangiának leírása (I. 555-558), amelynek négy sorában 
Vergilius hasonló témájú descriptiojával (Aen. VIII. 193-197) négy szó szerinti egyezés 
található. Egészen így szokott eljárni Janus Pannonius is legfőbb forrásával, „A Költő
vel", ahogyan barátja, Galeotto minősítette mindkettőjük bálványát. (De nomine, A szív
ről szóló fejezet.) 
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Ovidius és Janus egyaránt utalnak arra a Vergiliusnak tulajdonított négy sorra, amelyet 
Donatus őrzött meg (Aen. I. 1): 

,,Ille ego, qui quondam gracili modulatus avena/ carmen" 

Ovidius négyszer is felhasználja ezt a kiemelő, nyomatékosító szerkezetet: Az Amores 
két versében (II. 1, 2; III. 8, 23), a Metamorphosesben (I. 757), valamint a Tristiában 
(IV. 10, 1). Ezek közül a következő előfordulás (Amores, II. 1, 2) metrikai és szórendi 
azonossága folytán igen emlékeztet a janusi megoldásra: 

,,Ille ego nequitiae Naso poéta meae." Janus (1/338/4): „lile ego Pannóniáé, glória prima meae." 

Míg Ovidius a maga könnyelműségét hangsúlyozza, Janus — lehet, hogy szándékolt pár
huzammal — saját költői öntudatát emeli ki. Költőnk a második esetben is (1/338/1) 
éppen megjelent kötetét ajánló versében kapcsolja össze az ,,ille"-t az „ego"-val, így 
utalva írói eszményképére: 

„lile ego et haec cecini, Dravum generatus ad altum." Közös vonás még kettejük 
között, hogy e kiemelő szerkezet használata után életrajzi adat következik. Ovidiusnál 
(tristia, IV 10): 

,,Ille ego qui fuerim, tenerorum lusor amorum, - majd: 
Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimus undis." 

Janusnál: „Dravum generatus ad altum." ^ 

A „Latius" jelzőt, mint költői szót, Propertius használja először „Latinus" vagy 
„Romanus" értelemben, majd Ovidius népszerűsíti hétszeri szerepeltetéssel. A továb
biakban azután a költői nyelvben folyamatosan szerepel Martialisnál, Statiusnál, Gaudi-
anusnál; majd Lucanusnál a „lex" szó jelzőjeként, akárcsak Janusnál (1/339/7): „Elegos 
Latia sub lege sonantes", majd Columellánál (6. I. 2) a „consul" szóval kapcsolatban, 
mint Janus epigrammájában (1/361/2): „Latüs/edita consulibus." 

A római naptár élére helyezett Germanicus-prooemium 19-20. sora két szempontból 
is érdemes vizsgálatra: 

„Pagina iudicium docti subitura movetur 
principis, ut Clario missa legenda deo." 

Egyik a „pagina" szó „opus", írásmű értelemben, amelyet Janus szintén metonymice 
„könyv, irodalmi munka" jelentéssel használ (1/339/8): „Sumetro vacuo, pagina nostra, 
tibi", és 1/130/l-es epigrammájában: 

.Joannes fueram, Ianum quem pagina dicit". 

Természetesen lehet, hogy martialisi metonymia lebegett Janus szemei előtt (I. 4,8): 
„Lasciva est nobis pagina, vita próba." 

A másik hasonlóság az Ovidius 2. sorában található „Garius deus" körülírás 
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Apollóról. Ez a periphrasis Janusnál azonos metrikai helyen található (11/18/10): 

„Carmina nec Clarius, tam bene culta, Deus." 

A sorban előforduló „bene culta"és ,£ultacarmina" szintén előforduló kifejezések Ovidius 
költészetében. Ovidius szavaival, azonos metrikai helyen (Amores, III. 9, 66) értékeli 
Tibullust Janus is (1/245/2): „culte Tibulle." 

Különösképpen felhasználta Janus a Fasti azon sorait, amelyek a Germanicus- vagy az 
Augustus-prooimionokban találhatók, és az ünnepélyes előszók, bevezetések műfaji 
követelményeinek megfelelően himnikus-dicsőítő, panegyrikus hangvételűek. Dyen jel
legűek Ovidius művéből a következő idézetek: 

I. 3: excipe pacato, Caesar Germanice, voltu 
II. 17: Ergo ades et placido paulum mea munera voltuj respice 
I. 18: ingenium voltu statque caditque tuo. 

Janus ugyanerre kéri Ferrara hercegét, Leonellót (1/178/3): „Non illó hunc vultu relegas, 
quo iura ministras." Ugyanezen oknál fogva használta fel Janus Ovidius római naptá
rának február ötödikével kapcsolatos helyét. A Fasti II. könyvében (133-144) Ovidius 
összehasonlítja Romolus és Augustus érdemeit 12 soron át. A Romolus-képet a lehető 
legkedvezőtlenebbre formálja, hogy Augustus érdemeit és erényeit annál inkább kidom
boríthassa. Ugyanezt teszi Janus (1/36) is epigrammájában, amelynek címe:, Comparatio 
Marcellorum, Veneti et Romani". Jacopo Antonio Marcello, Janus velencei pártfogója, 
valamint az antik Marcellus között von párhuzamot. A római Marcellus ebben a versben 
ugyanúgy jár, mint Ovidius soraiban Romulus, vagyis alulmarad. Janus e lehangoló 
versében Ovidius 12 sorát húszra hígítja fel, de több tekintetben is egyezik vele: az ovidiusi 
„concedo" (engedni, elsőségét elismerni valakinek) „cedo" formában jelenik meg nála. 
További egyezések: „recipis" — „recepta"; a hic-ille mutató névmások összehasonlítást 
szolgáló ismételt használata tagolja mindkét verset, megadva azok szerkezeti felépítését. 
Janusnál ez színesedik még az ille-iste; alter-alter; Ovidiusnál pedig a hic-tu; tu-ille névmá
sok kapcsolataival. Mindkét versre hellenisztikus dicsköltemények hangneme jellemző, 
valamint az őszinteség és mértéktartás hiánya. 

A janusi nyelv egyes rétegeinek felkutatásánál gyakran okoz nehézséget annak eldön
tése, hogy az általa alkalmazott kifejezést kitől merítette. Segíti a kutatót, ha jelzős 
kifejezés egyezésére talál, vagy ha azonos metrikai helyen, azonos esetben fordul elő a 
kérdéses szó. Jó példa erre az „Aonius" jelző „bojótiai, muzsai, halikóni, hippukrénéi" 
értelemben Ovidiusnál. Igaz ugyan, hogy az „Aonius" jelzőt Ovidius előtt már Propertius, 
majd Vergilius is használta (B. X. 12): „Aonie Aganippe", mégis az azonos metrikai 
hely és eset valószínűsíti az ovidiusi inspirációt: 

Ovidius: III. 456: cum levis Áonias ungula :fodit: aquas 
I. 490: Cadmus in Aonia constitit exul humo 

Janus: 1/130/6: Lavit in Aonio, flava Thalia, lacu. 

A janusi jelzős kifejezés létrejöttében Propertius is közreműködött (III. 3,32) e kifejezés 
megalkotásával: „Gorgoneo... lacu." Végül szintén az azonos metrikai hely hívja fel 
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figyelmünket az ovidiusi reminiszcenciára (VI. 652): 

„Nunc ades o coeptis, flava Minerva, meis." 

Még egy megjegyzés a „Latius" és „Aonius" jelzők, valamint a „pagina" „opus" 
értelmű használatával kapcsolatban. Ha elolvassuk Roberto degli Orsi dicsérő epigramma -
ját, amelyben Basinus: „Hesperis" c. eposzát magasztalja, valamint e dicsérő epigramma 
Janus által készített paródiáját, azt tapasztaljuk, hogy mindhárom kifejezés előfordul 
bennük. A ferrarai XV. századi latin költészetben ezek az antikos kifejezések közkézen 
forogtak, Janusnak tehát nem feltétlenül az eredeti forrásból kellett merítenie azokat. 
Ajanusi nyelv kialakulásával kapcsolatban számolnunk kell egyfajta korabeli divattal, 
nyelvhasználattal, bár végső soron ezek is az antik nyelvhasználatra mennek vissza. 

Janus verseit olvasva mindig feltűnt egy kifejezés eleganciája (Ábel, 125. o.: Laus 
Guarini): 

„Guarino tarnen illa redditori 
Grates dicere non valebit aequas." 

Vagy (1/150/2-3): „Cum potius referre grates deberes mihi." Felüdülést jelent ez a 
kifejezés annak számára, aki a középkori latinban unos-untalan olvashatta-hallotta: 
„Gratias agimus tibi, domine." Ovidius is ezen ünnepélyesebb, emelkedettebb stílusú 
formulával ad hálát, mond köszönetet Janus istennek (I. 147): 

„Sumpsi animum,£ratesque deo non territuse^í." 

Végül is Vergiliusnál találhatjuk meg együtt a Janus által használt mindkét kifejezést 
(Aen. XI. 508—509): Turnus szól így Camilla királynőhöz, amint illik: 

„O decus Italiae virgo, quas dicere grates, 
quasque referre parem?" 

Az ókori szerzők közül csupán Ovidiusnál találtam rá erre a Janus által használt 
kifejezésre, amelyet Ovidius Carmentárói ír (l. 474): „Ore dabat verő carmina plena dei." 
Janus pedig névadó istenéről írja (1/307/16): 

„Qualia non uno Ianus ab ore dabat." 

A Héraklészt jelentő „Tirynthius" kifejezést Vergilius használta először a Cacusról 
szóló történetben (Aen. VIII. 228): „Ecce furens animis aderat Tirynthius." Ovidius már 
négyszer használja a Fastiban:juvenis T.; T. heros; és szintén a Cacus-történetben:T. actor. 
Majd hozzákapcsolta a „hospes" szót, és ezzel már készen állt, kialakult Janus számára 
is a felhasználásra (11/12/5): 

„Quam dedit Evandro laudem Tirynthius hospes." 

Ez a „tirynsi" jelentésű körülírás azonban nem csupán a Cacus-történetben tűnik fel 
Janus költészetében, hanem a korán kivirágzó mandulafáról szóló epigrammájában is 
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(1/28/1): „Quod nee in Hesperidum vidit Tirynthius hortis." Ez az adat már átvezet 
Janus e jelentékeny versének az elemzéséhez. Jellemző Janus érdeklődési körére, hogy 
elsősorban azokat a helyeket használta fel Ovidius Fastijából, amelyek panegyrikus 
hangvételűek, vagy pedig lírai betét-jellegűek. Ez utóbbira példa a költő naptár II. könyvé
nek következő négy sora (853—856), amely február 26-ához, az itáliai koratavasz érkezé
séhez fűz: 

„Fallimur, an veris praenuntia venit hirundo, 
nec metuit, ne qua versa recurrat hiems? 

Saepe tarnen, Procne, nimium properasse quereris, 
virque tuo Tereus frigore laetus érit." 

Szó szerinti egyezések: veris; Procne; frigore-frigidiore; hiems; a „Procne" kivételével 
azonos metrikai helyen szerepelnek a két versben. A Procne-mitosz még a következő két 
helyén is szerepel a római naptárnak (II. 629): 

„Et soror et Procne Tereusque duabus iniquus" 

és: IV. 481-482: 

„Quacumque ingreditur, miseris lóca cuncta querellis 
impelt, ut amissum cum gemit ales Ityn." 

így tehát Ovidius hívhatta fel Janus figyelmét erre a sötét tónusú legendára, amelyet 
költőnk még ötvözött egy másik tragikus jellegű mítosszal: a Phyllis-Demophoón törté
nettel. Ez utóbbit viszont már a püspöki kertben megpillantott, túl korán virágba boruló 
mandulafa képe indikálta. Ennek a Janus-versnek a keletkezéséhez számba vehetjük még 
egy másik tavaszváró hangulatú, lírai vallomás-jellegű háromsoros rész inspirációját is, 
amelyet február 10-hez fűzött Ovidius (II. 151-152): 

„... et primi tempóra veris erunt. 
Ne fallare tarnen, restant tibi frigora, restant, 

magnaque discedens signa reliquit hiems." 

E három sorban is három szó szerinti egyezés figyelhető meg, a tartalmi-hangulati azonos
ságokon kívül: veris; frigora; hiems; ez utóbbi ismét azonos metrikai helyen fordul elő. 

Még egy különleges hangulatú-tartalmú jelző érdemel részletesebb vizsgálatot a Janus -
vers 3. sorából: 

,,Quod fortunatis esset mirabile in arvis." 

Ez a spondaikus jellegű sor emeli ki a csodát: a „mirabile" mellett a „fortunatus"-ban is 
van egy bizonyos meseszerű, az aranykor távoli ködébe vesző motívum. Kiderül, ez 
Vergilius Aeneisének következő sorából (XI. 252), amelyben Diomédés inti a latinokat 
a béke megbecsülésére, utalva Itália saturnusi aranykorára: 

„O fortunate gentes, Satumia regna, 
antiqui Ausonii...!" 
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Ebben az esetben Janusszal azonos metrikai helyen, és szintén spondaikus hexameterben 
szerepel! Horatiusnál viszont a janusi „fortunatis is arvis" kifejezés második tagja is elő
fordul ugyanilyen szövegkörnyezeben (Epod. 16. 41): 

,,Nos manet Oceanus circumvagus: árva beata 
petamus, árva, divites et insulas." 

A Porphyro által adott antik szövegmagyarázatban pedig feltűnik a „fortunatus" is: 
„Oceanus circum árva beata vagus: fortunatas autem insulas significat." Végül Ovidius 
Fastija (V. 197—198) szintén a boldogok szigeteit jellemezve említi ezt a különös han
gulatú jelzőt, amikor Flora istennő mondja magáról: 

„Chloris eram, nymphae campi felicis, ubi audis 
rem fortunatis ante fuisse viris." 

A „fortunatus" szinonimái tehát a „felix" = szerencsés; a „beatus" = boldog, és a „dives" = 
a paradicsomi gazdagság, termékenység. Plautus szintén ilyen értelemben használta az 
„insulae fortunatorum" kifejezésben, amely a görög iiaKúpcúv'vriaoi megfelelője. 

Amikor Janus verseiben többször is „Titan"-nak mondja a Napot, mint Hyperion 
titán fiát, ismét vergiliusi—ovidiusi nyomokon halad. Vergilius mindössze egyszer nevezi 
így Solt az Aeneis IV. énekében (119): „... Titan radiisque retexerit orbem." Ovidius 
viszont szokása szerint már négyszer is így emlegeti Heliost a Fastiban, például a II. ének 
73. sorában: „Proximus Hesperias Titan abiturus in undas." 

Érdekes probléma a következő janusi szerkezet (1/386/6—7): 

„Adde et puniceo rzdimitum sacra galero 
Tempora, Bononiae sérvantem jura PhiÜppum." 

Ebben a mondatban ugyanis a tekintethatározó accusativus (respectivus):a„sacra tempóra"= 
„szent homlokát illetően" — visszaható értelmű, medialis passiv igével (redimitum = 
„koszorúzott, övezett") alkot szerkezetet görög példák nyomán. Ezt a költői grammatikai 
szerkezetet először Vergilius alkotta meg, majd Ovidius népszerűsítette a Fastiban, 
négyszer is felhasználva a frappáns, ékesen gazdag kifejezést. Közülük csupán egyet 
idézünk (V. 79-80): 

„Tunc sic, neglectos hedera rodimita capillos, 
prima sui coepit Calliopea chori." 

Ha párhuzamba állítjuk e két sor költői szórendjét az imént idézett janusi sorokéval, azt 
tapasztaljuk, hogy a kettő nagy hasonlóságot mutat: 

puniceo redimitum sacra galero tempóra servantem Philippum 
Al Bl Cl A C B2 B 
Al Bl A B2 Cl B C 

neglectos redimita capillos prima Sui Calliopea chori 

551 



Janus sokat tanult Ovidius kifinomultan bonyolult verselesi technikájából, aki ót decoris 
gratia, hasonlóan bonyolult hyperbaton megalkotására hívta ki. Quintilianus találó 
hasonlatot hoz fel az építészet köréből, amelyben a rusztikás falazás módszeréhez hason-
lítia az ilyen nagy terjedelmű, héttagú hyperbatont (8, 6, 62): „Ut in structuris lapidum 
impolitorum, loco, quo convenit, quodque ponendum", azaz: mint a durva, érdes, 
csiszolatlan kövekből álló struktúrákban, minden egyes darabot oda kell helyezni, ahova 
beleillik", így járnak el a költők is szavaikkal, amelyeket a költői versformába kell beleépí
teniük. Említettem, hogy először Vergilius alkotta meg e nyelvtani szerkezetet. Érdemes 
idézni, mivel a janusi sorokkal három szó szerinti egyezés is rokonítja (Aen. III. 80-81): 

„Rex Anius, rex idem hominum Phoebique sacerdos, 
vittis et Sacra red imitus tempóra lauro." 

A különbség csupán annyi, hogy Janusnál a „sacra" a „tempóra" jelzője, tehát "accusati-
vusban áll, Vergiliusnál viszont a ,,lauro"-ra vonatkozik, és ablativus. 

A búcsú Váradtól c. vers bevezető soraival kapcsolatban meg szokás említeni a horatiusi 
képet a téli Soracteról (Carm. 1/9), de ugyanilyen joggal hivatkozhatunk Ovidius téli 
képére a Fastiból (II. 72): „... sub nive terra latét" - Janusnál: „sub nive ... latét tellus." 
Ugyanennek a versnek nyújt gondolati párhuzamot a római naptár VI. énekének 6 2 5 -
626. sora: 

„Arserat hoc templum: signo tarnen iUe pepercit 
ignis: opem nato Mulciber ipse túlit." 

Fortuna Virgo templomában a tűz éppúgy megkímélte az alapító, Servius Tullius király 
szobrát apjának, Vulcanusnak isteni gondviselése, mint Szent László királyét a váradi 
templomban dúló tűzvész (H/5, 31—35): 

„Aurati pariter valete reges, 
Ouos nec sacrilegus perussit ignis 
Dirae nec tetigit fragor ruinae." 

Ennél az antik párhuzamnál azonban fontosabb lehetett a helyi hagyomány, amelyet 
Zsigmond király 1406-ban kelt oklevele őrzött meg számunkra. E szerint: „Ignis ita 
naturae suae vires amisit, vim propriae virtutis oblitus, ut eiusdem reliquias servaverit 
Ulaesas, ... intactas reliquit." Azaz: A tűz annyira elveszítette természetének erejét, 
elfeledkezve saját jellegéről, hogy annak ereklyetartóját sértetlenül megőrizte, és érintet
lenül hagyta. 

Az ókori források átvételének és megváltoztatásának egyik janusi módja a ráduplázás 
a benne foglaltakra, a túllicitálás. Ez a folyamat már az ovidiusi imitációban megkez
dődött. Ő ugyanis költői naptárjának II. könyvében így ír (119-120): 

„Nunc mihi mille sonos, quoque est memoratus Achilles, 
vellem, Maeonide, pectus inesse tuum." 
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Homérosz még megelégedett tíz szájjal; Ennius, Lucretius és Vergilius ezt már százra 
emelte, Ovidiusnak azonban ezerre van szüksége Augustus dicsőítésére. Ekkor kezd fel-
bomlani a klasszikus arányok tisztelete, megszűnni a mértéktartás. A római naptár VI. 
könyvében (499) a Néreisek számát is százra emeli, a mitológiában általában elfogadott 
ötven helyett: „Panope centumque sorores." Janus hasonlóképpen jár el ókori forrásaival: 
míg Martialis szerint az egyik gyenge költő ,junget vix tria verba miser", azaz alig, nagy 
nehezen képes három szót művészien elrendezni (VI. 54.), Janus szerint az oly tudós 
költő, Nicolus (1/110/2): „lungere tarn doctus nec duo verba potest." Míg Ovidiusnál 
csupán 100 zár őrzi a rideg, rendíthetetlen ajtókat: „Et centum duris postibus adde seras", 
addig Janus szerint Július kétszáz zárral valósággal megerődíti ezt a helyet, ahol elrejtve 
őrzi verseit (1/371/9): „Communita seris fere ducentis." Vergilius még szerényebben 
fogalmaz: „Tollere ad astra", Cicero úgyszintén: „Tollere in astra", Janust azonban 
költőtársa a csillagok fölé emeli magasz tálasaival (II/20/4): 

„Siderei tollis me Super astra poli," 

Ovidius azon szép sorai, amelyekkel Anna búcsúztatja Didót, segítséget nyújtanak 
nekünk két janusi sor értelmezéséhez (III. 563-564): 

„Teique vale dixit, cineres ter ad ora relatos 
pressit, et est illis visa subesse soror." 

Janus (1/230/4): 

„Nescio; verum illud belle scio, quod tibi nunquam 
est visus, Procopi, nec Maró, nec Cicero." 

Két tekintetben is figyelemre méltó az ovidiusi megfogalmazás: egyrészt a „videó" ige át
vitt értelemben való használata szempontjából: „látni valaminek a lényegét; megérteni, 
megérezni" jelentésben; másrészt pedig szórendi szempontból: Janusnál igen gyakori, 
hogy a passivi praesens perfectum összetett igealakjának két tagja (visus est) fordított 
szórendben áll, és a két tag közé ő is gyakran illeszt más szót vagy szavakat. 

Janus egy szépen zengő sorát középiskolában is tanítjuk, ez a „Laus Pannóniáé" (1/61) 
első sora: 

„Quod legerent omnes, quondam dabet Itala telhts" 

E jelzős kifejezést megtalálhatjuk a Fasti IV. könyvének 64. sorában is: „Itala nam teltus 
Graecia maior erat." Janus a jelzőt és jelzett szót egymás mellé helyezte, így koncentrálva 
fokozta játékosan csengő, könnyed hangzását. 

Amikor Janus a Guarino-panegyricusban (487—488) elmondja, hogy Pannoniának 
azon részéből érkezett Guarinóhoz, 

„Qua mox Danubio mixturusnomen et undas, 
Pinguia culta secat leni iam gurgite Dravus", 
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Ovidius következő játékos hangvételű helymeghatározása ihleti (IV. 337-338): 

„Est locus, in Tiberim qua lubricus influit Almo 
et nomen magno perdit in amne minor." 

A Guarino-panegyricus kezdő szavát, a Hesiodos által a Theogoniában (1001. sor) 
megalkotott <í>iXi>ptŐi7<;-t Vergilius is használja a Georgicában (III. 550), majd tőle átvette 
Propertius (2, 1, 60) és Martialis (2, 14, 6), valamint Ovidius, aki már kétszer is alkal
mazza „Philyrae filius" = Chiron értelemben (Ars am. 1, 11). A Fasti V. könyve (383— 
384) mégis érdekes számunkra, mivel amilyen módon leírja a haldokló Chiront sirató 
Achilles viselkedését, az teljesen ráillik Janus magatartására, viszonyára Guarinóval 
szemben: mint atyját, úgy tiszteli, szereti, azt kívánja, hogy örökké éljen, szóval: „Morum 
quos fecit, praemia doctor habet." (410. sor). Ebben a könyvben (V.) található két sor, 
amelynek két szó szerinti egyezése van a panegyricus praefatiójával: 

„Phillyrides tenuit; saxo stant<mrrc vetusto 
quae iustum memorant incoluisse senem." 

Janus: Praefatio, 1-2: 

„Phillyridae monitis cum profecisset Achilles 
Edoctus pariter gramina, tela, chelyn." 

Ovidius Uranie ajkára adja a következő mondatot az V. könyvben (57-58): 

„Magna fűit quondam capitis reverentia cani, 
inque suo pretio ruga senilis erat." 

Janus rendkívül hasonló szavakkal rója meg Barthoiomaeust, a régi könyvek egyoldalú 
rajongóját (1/364/5—6): 

„Tanta tibi nunc est prisci reverentia saecli, 
Tarn, Senium canos et venerare dies!" 

A következő ovidiusi anaphora, szóismétlés kétszer is követésre talál Janus költészeté
ben (V. 347-348): 

„Scaena levis decet hanc: non est, mihi credité, non est 
illa cothurnatas inter habenda deas," 

Janus is így dicséri saját munkásságát a cím szerint „modeste", szerintünk inkább vásári 
kikiáltó módjára (1/37/1-2): 

„Non est hic, stúdiósa túrba, non est 
Festivissimus ille Martialis." 
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Majd egy másik epigramma csattanójában (1/119/9-10) ismét alkalmazza az anaphorát: 

JfErgo, vera licet nobis si dicere, non est, 
Non est hie Ursus, Rufe; quid ergo? lepus," 

Érdemes vizsgálatra a „Pierius" = „Múzsákhoz tartozó, múzsái, költői" jelentésű mel
léknév. Az először Properitus (II. 13, 5: Pieriae quercus), majd Horatius által (ars p. 405: 
Pierii módi) használt jelző Martialisnál, Juvenalisnál, majd Ovidiusnál (2. Pont, 9. 62) 
is feltűnik: 

„Lucida Pieria tendis ad astra via." 

Janus a Guarino-panegyricus praefatiojának 36. sorában ugyanilyen értelemben beszél 
Guarinóról, aki Janus számára „reseravit Pierium iter", azaz megnyitotta a költészet útját. 
Még jelentősebb azonban a következő janusi előfordulás (1/371/30—31): 

„Nolunt Pieriae latere merces, 
Ouas famae pretium manet perennis," 

Az itáliai kereskedővárosok polgárságának hamisítatlan kereskedő-szelleme, gondolkodás
módja nyilvánul meg e kissé groteszk metaforában: a költészetről mint pretium-merx, 
azaz áru és ára viszonylatában beszél: a költőnek ki kell tennie áruját a kirakatba, mint 
a jó kereskedőnek. Teleky 1784-es Janus-kiadása mottójául nem véletlenül választotta 
éppen ezt a két sort, amely egyedülálló módon fejezi ki kora felfogását és gondolkodás
módját. 

A gall ostrom idején adja Mars szájába Ovidius (VI. 374) a következő szavakat: 

„Monte suo clausos barbára túrba premit," 

e kifejezésen „externa genst" értve. Ugyanilyen értelemben használja fel azonos metrikai 
helyen az ovidiusi kifejezést Janus is a thrákiai nőkre, akik Orpheust széttépték (Elég. 
II. 9, 19-20) : 

,,Non potuit Bacchas, placavit Cerberon Orpheus, 
Asperior monstro barbára túrba fűit." 

Tribrachus poétához intézett epigrammájában (1/39/7—8) viszont „propter ignorationen 
litterarum, propter rudia ingenia" értelemben írja szintén azonos metrikai helyen: 

„Vobis ingenium, vobis dedit ore rotundo 
Musa loqui; externi barbára túrba sumus." 

Csak igen fáradságos munkával lehet felderíteni azokat az építőköveket, amelyekből 
a janusi nyelv létrejött, ez a munka azonban elkerülhetetlen. Ilyen kis mozaikszemcse a 
következő janusi kifejezés (1/371/15): „pecusve Phrixi", amely után nyomozva Ovidius 
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Fastijának két helye jöhet számításba: az egyik a (III. 852): „Phrixeae ... ovis", a másik 
pedig a (IV. 903): „pecudem Helles". E kettőből már könnyedén kialakíthatta kis változ
tatással saját kifejezését, akárcsak Valerius Maximus (I. 56) a maga„pecusNephelaeumát"' 
az aranygyapjas kosra gondolva. 

A plautusi „mus pusillus" ihlette a vergiliusi (1. G. 181) „exiguus must", amelyet 
viszont Horatius imitált (Ars p. 139): „ridiculus mus" formában. Majd Ovidius is megal
kotta a szójátékot (II. 574): „brevis mus"; végül Janus Pannonius is csatlakozott nagy 
elődeihez (1/371/25) a maga „mus ámprobusával", Míg a korábbiak inkább „exiguum 
animál" jellegét hangsúlyozták az egérnek, Janus azt, hogy „chartis infestissimum." 
A jelzős kifejezés ismétlődő ,,-us" végződéséről már Quintilianus megállapította (VIII. 3, 
20): „Clausula ipsa unius syllabae non usitata addit gratiam.", azaz: az azonos szótagú 
záradék újszerű bájt eredményez. 

A hőn óhajtott befejezettség, végső tökéletesség kegyelméért esd Ovidius a Fasti 
végén (VL 798): 

„Pierides, coeptis addite summa meis!" 

Ez Janus alig titkolt vágya is, amelynek eléréséti udvariasan csupán Aeneas Silviusnak 
tulajdonítja (1/383/5): 

,,Nos petimus, tu summa tenes; spes lubrica nobis 
Spondet adhuc, quod iam res dedit ipsa tibi." 

Amikor Ovidius római naptárában leírja a Földanya-szülte csodálatos szörnyet (III. 
799-800): 

„Matre satus Terra, monstrum mirabile, taurus 
parte sui serpens posteriore fűit.", 

Janust egy emberi monstrum, a kinajdosz Leo, a scortum masculum, amint Janus nevezi, 
Hyaena jellemzésére ihleti (1/120/1-2): 

„Nunc facit id, quod vir, nunc id quod femina debet, 
Parte tarnen parti tut posteriore, Leo. 

Végezetül engedjék meg, hogy Ovidius szavaival (3. Trist. 10. 132) mondjak köszöne
tet meghallgatásomért: 

,,Jure tibi grates, candide lector, ago", 

mivel Janus szavaival élve ideje már kímélnem tisztelt olvasóimat (1/122/1): 

„Parco tibi, parco vobis iam candide lector." 
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Géza Vadász 

L'INFLUENCE DES FASTI D'OVIDE SUR LA POESIE DE JANUS PANNONIUS 

Les éléments des Fasti d'Ovide qui ont le plus d'influence dans l'oeuvre de Janus, et c'est bien 
caractéristique a ses intérets, ce sönt les détalis á ton panegyrique oü lyrique. 

Un exemple pour le premier peut étre l'épigramme de Janus intitulé: „Comparatio Marcellorum, 
Veneti et Romani" dönt les parallélismes sönt indiscutables aves le II. livre des Fasti (les vers 133-144.) 
II est encore plus important le deuxieme type, oíi se trouve une des poésies les plus significantes de 
Janus ,,De amygdala nata in Pannónia." En outre des identitás de contenu et d'atmosphére, on y peut 
voir plusieurs coincidences mot-a-mot entre cette poésie et deux parties du IL livre du calendrier 
poétique a caractére lyrique (vers 151-152 et 853-856) Malgré l'inspiration d'Ovide, nous avons 
toujours l'impression d'un ouvrage individuelet personnel. 

II faut mentionner feffet direct d'Ovide dans un autre grand poeme de Janus: „Abiens valere 
jubet sanctos reges Waradini." L'image d'hiver au début, aussi bien que la description de l'incendie 
de laquelle la statue du roi St. Ladislas a été préservée - trouvent leurs correspondants dans le calen
drier romáin d'Ovide. Sur le plan métrique f influence du poete latin est décisive: Janus avait beaucoup 
profité de sa technique subtile et compliquée, comme cela est prouvée dans l'étude présente par 
maintes exemples. 

Uauter démontre a l'aide des détails cités les différentes méthodes de l'interprétation et la trans-
formation des sources antiques. 

# 
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