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„A vers az, amit mondani kell… - felelte egy erdélyi 
aprócska falu iskolájában egy hat esztendős kisfiú Kányádi 
Sándor kérdésére. A vers pedig olyan virág, ami minden 
emberbe elültettek, ha jó talajra talál, előbújik, szárba szök-
ken, és maradandó gyümölcsöket hoz. Ha ennek a növény-
nek a gyökereit vizsgáljuk a magyar költészetben, akkor a 
népköltészet halhatatlan alkotásai mellett Janus Pannoniusra 
bukkanunk. Ki volt ez a latinul verselő neves ember, akit 
Pannoniáról, erről  az illír törzsek közül a pannonok és 
azalok által birtokolt földről neveztek el, s  ezt a megneve-
zést az időszámításunk első évtizedeiben a hódító rómaiak 
is megtartottak? Ő is, mint sok-sok magyar híresség, vala-
melyik közép-európai nemzetből származott, van közöttük 
bajor, német, osztrák, szerb, horvát, lengyel és zsidó is szép 
számmal. Janus Pannonius, magyarosan Csezmiczei János a 
Dráva folyó melletti Csezmicén vagy Csezmán született, 
1434. augusztus 29-én. Évezredünk elején már csak négy 
magyar lakott ebben a helységben. Akkor a nemzetiségi 
hovatartozás nem volt lényeges.  Habár Horvátországban 
született egy elmagyarosodott horvát családban, apja aszta-
los volt. Nagyváradon tanult, ahol anyjának, Vitéz Borbálá-
nak testvére, Vitéz János volt a püspök, aki nagybátyja és 
védnöke volt, Mátyás nevelője, a magyar humanizmus meg-
teremtője, aki nemcsak az egyház első embere volt, hanem 
az egész magyarországi politika irányítója is. Janus Panno-
nius Mátyás király korában élt, latin nyelven írt, akkor ez 
volt a műveltség nyelve. Nevét Európa-szerte ismerték. 
Költészetének anyaga, nyelve és hangulata az olasz huma-

nizmus talajából nőtt ki. 
Verseinek világképe a hu-
manizmus szellemében 
alakult, a vallásos eszmék 
helyett, európai színvona-
lon a reneszánsz gondolko-
dást és életérzést fejezte ki.. 
Nagyra értékelte a földi 
életet, a békét, a kultúrát, a 
természetet és a költői hal-
hatatlanságot. 
 „Pannónia földje küldött 
[hozzád] zsenge koromban, 
onnan, amerre - hogy majd 
a Dunába elvegyítse nevét 
és hullámait - a kövér szán-

iskola 

tókat már csendesedő örvényléssel 
szeli át a Dráva.” – írta latinul a 
Guarino-panegyricus című költemé-
nyében. 
Vitéz Jánosnak köszönhetően olasz 
földre, a ferrarai magániskolába került, 
ahol latinul és görögül tanult. Padová-
ban jogi tanulmányokat végzett.  Hu-
nyadi Mátyás magyar trónra kerülése 
után hazahívták rokonai az udvarba, 
mert az ország építéséhez jól képzett 
emberek kellettek. Katalin királyné 
tanítója, majd királyi kancellár, aztán 

pécsi püspök. Politizált és verselt, epigrammákat és elégiá-
kat írt száz számra.  1466-ban súlyos betegség, tüdőbaj tá-
madta meg. A politizálás nem vált előnyére. 

Miután Mátyás király békét kötött a török szultánnal. 
Janus Pannonius és a nagybátyjával, Vitéz Jánossal szövet-
séges főurak köre úgy érezték, hogy a király elárulta a Hu-
nyadi-hagyományt és elhanyagolta a török elleni védeke-
zést. Mátyás helyébe, Kázmér lengyel királyfi t akarták a 
magyar trónra. Mátyás elfogatta a zendülőket, de aztán sza-
badon engedte valamennyiüket. Janus Pannonius, elmene-
kült. Előbb Pécs várának falai között védekezett, majd va-
gyonával és kincseivel Velence felé futott a király haragja 
elől. Útközben megbetegedett, meghűlt és 1472. március 27

„Megfogta az Isten lábát” 
A  padovai Eremitani-kápolnában Mantegna Szent 
Kristóf-legendáját ábrázoló freskójának részlete. A 
történelmi leírások szerint a középső alakot Janus 

Pannoniusról mintázták. 

Az Irodalmi Jelenben megjelent grafika 
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-én Medveváron elhunyt. 
 „Csak elérni Medve-várba 
a nyikorgó, rossz szekérrel! 
Ugat a halál kutyája, 
püspökünk folyton köhécsel, 
szekér és száraz betegség 
láza rázza gyenge testét. 
Mátyás űzi… Már elájult, 
karon viszik föl a várba – 
Harmadnapon eltemették 
Pannonia díszét, Jánuszt. ”  

 
írja – Simon István: Ballada a szekeresről c. költeményé-

ben. 
Nagy érdemei közül érdemes megemlíteni, hogy Magya-

rországon a könyvek gyűjtését először Vitéz János és ké-
sőbb unokaöccse, Janus Pannonius kezdte el. Gazdag 
könyvtáraik anyaga - a király ellen szőtt elbukott összeeskü-
vés után - a Corvinákat gyarapította, amely gyűjteményt 
1460 táján jelentékeny mennyiségű könyvvel gazdagított 
Mátyás király. 

 Költészetében megkülönböztetünk  itáliai és 
a magyarországi korszakot. Az itáliai költemé-
nyeire jellemző az életvidámság, gyakori témá-
juk a szerelem, de az egyház bírálata is, bár ő is 
pap volt. Kedvelt műfaja az epigramma, me-
lyekből árad a hedonizmus. Legismertebb műve 
a Pannónia dicsérete (Laus Pannoniae; 1465 
körül) című epigramma, melyet már Magyaror-
szágon írt. Időmértékes disztichon verselésű, két 
részből áll, egy előkészítő részből és egy csatta-
nós lezárásból. Büszkén hirdette, hogy általa 

lehet hazája híres, ő 
hozza meg Magyaror-
szág számára az is-
mertséget. 
„Eddig Itália földjén 
termettek csak a köny-
vek, / S most Pannó-
nia is ontja a szép 
dalokat. / Sokra be-
csülnek már, a hazám 
is büszke lehet rám, / 
Szellemem egyre 
dicsőbb, s általa híres 
e föld!”  
– Janus Pannonius: 
Pannónia dicsérete 
(Berczeli Anselm Ká-
roly fordítása) 

Magyarországon írt műveire, ellentétben az itáliai köl-
temények hangulatával, a búskomorság jellemző. Inkább 
elégiákat írt. Búskomorságának oka, hogy a városi kultú-
rához, pezsgő, aktív szellemi élethez szokott. Magyaror-
szágon társtalannak érezte magát, s fokozza bánatát, hogy 
a betegsége is kiújult. 

„Az Egy dunántúli mandulafáról (De amygdalo in 
Pannonia nata; 1466) egy elégico-epigramma. Pannonius 
tél idején kinn van a kertben, és egy csodálatosan szép 
mandulafát lát. A verset egy nyílt kérdéssel zárja: vajon 
ennyire várta már a tavaszt? A költő a tél idejében virág-
ba borult mandulafát saját sorsának jelképeként értelme-
zi. A vers második fele a „merész” virágzás következmé-
nyeit méri fel. A költő itt a „zúzmara” eljövetelétől való 
félelmét fogalmazza meg, egy mitológiai név bekapcsolá-
sával. Itt megjelenik Phyllis tragédiája is. A költemény a 
virágzás szépségét és a szépség veszélyeztetettségét bemu-
tatva, minden kor kivirágzó szépségeinek és értékeinek a 
veszélyeztetettségét is érzékelteti. Ez a költemény általá-
nosabb mondanivalója.” –olvassuk egy ismertetőben. 

A kiengesztelődött király később Pécsett eltemettette, 
és műveit összegyűjtette a Corvina könyvtár számára. 
Életműve: több száz epigramma, két kötetnyi elégia, 
nagyszabású panegyricusok, episztolák, vers- és prózai 
fordítások. A püspök maradványait tartalmazó sírra 1991-
ben a pécsi székesegyház altemplomában bukkantak rá.
[20] 2008. október 21-én püspöki szentmise keretében 
temették újra a bazilikában. Az újratemetéskor 500 man-
dulafát ültettek el, amelyek a költő szimbólumát jelképez-
ték, a télen rügyező mandulafát, azaz a korai jelenségnek 
számító költészetét Magyarországon. 

2012-ben Szőcs Géza, Kossuth-díjas költő kezdemé-
nyezésére  nemzetközi költészeti díjat alapítottak emléké-
re. 

„Ő az első nagy magyar lírikus, bár egy magyar nyelvű 
verssor sem maradt utána, csak latinul énekelt!” 

A Pannonius költői-díj 

Janus Pannonius 

Janus Pannonius Elegiáinak Bécsben, 1514-ben megje-
lent első kiadása. (Országos Széchenyi Könyvtár.)  


