
 
Janus Pannonius (1434 – 1472)  

Szente Imre fordításai 
 

 
De suo libro (Ep. 241) 
Ludimus ecce iocos, ades huc non, tetrice lector, 
   Tu procul hinc contra, tetrice lector, abi.  
Triste supercilium cum sit tibi, ne lege nugas, 
   Aut, si forte legis, pone supercilium!   

 
Könyvéről 
Tréfa csak ez, játék; ne időzz itt fancsali képpel, 
   vájtfülü bírálóm, menj a fenébe hamar! 
Ráncold homlokodat, de ne olvasd versemet akkor! 
   Vagy ha kezedbe veszed, homlokodat kisimítsd! 

 
  Ad Prosperum (143) 
Quod rudis ingenio talem me terra creavit, 
   miraris, Tusci Prosper alumne poli. 
Possunt et stulti sub utrolibet aere nasci, 
   possunt et quorum fervida corda micant. 
Democriti pectus pecorosa Abdera tulerunt, 
   crassa dedit tenuem Mantua Virgilium. 
Tu tamen exemplis dubitas si credere priscis,  
   nos ambo, quales simus, et unde, vide. 
 
Prospernek 
Toszkán tájnak gyermeke, Prosper, mind azon ámulsz: 
   zord földről, mint én, oly zseni hogy jöhetett. 
Ostoba embert is szülhetnek bármi vidékek, 
   s olyant is, kit a nagy szív lobogása hevít.  
Démokritosz csordát nevelő Abdéra szülötte,  
   Vergiliust a paraszt Mantua szülte nekünk. 
Ám ha ez ókori példákat nem tartod elégnek, 
   nézd, honnan jöttünk, és mi vagyunk, te meg én! 
 
 De se ipso (134) 
Sextus hic et decimus vitae mihi degitur annus, 
   narravit nato si modo vera parens. 
Septimus incipiet Septembres ante Calendas, 
   si modo producant tres mihi fila deae. 
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Önmagáról 
Tíz évet s hatot éltem eleddig, hogyha fiának 
   tudja korát, s igazat mondva közölte szülém. 
Lépek még szeptember előtt a tizenhetedikbe, 
   hogyha a Párka-trió nyújtja tovább fonalam. 
 
In arrogantem (80) 
Tu, qui tanta sapis, dic, unde ciconia rostrum 
   sic quatiat, quamvis algeat illa nihil. 
                     
Egy tudákosnak 
Azt mondd meg, kisokos, hogy a csőrét mért veri össze, 
   mint ki vacog, bár nem fázik a gólyamadár. 
 
De se ipso (251) 
Laudas me nimium, priscis et vatibus aequas. 
   Mentiris, novi; me tamen, Ode, iuvat. 
 
Önmagáról 
Ódus, az ókori klasszikusokhoz mérve magasztalsz; 
   Persze hazudsz, tudom, ám nem tagadom: hizeleg. 
 
In Celsum (254) 
Dico prudentem, dico te, Celse, disertum; 
   omnia tu credis, mentiar ipse licet. 
                                            
Celsusnak 
Mondom: okos vagy; mondom: a stílus mestere, Celsus;  
   Készpénznek mindent, mit hazudok, ne vegyél. 
 
 In Ovillum (275) 
Esse super terras si quis genus Acephalorum 
   haesitat, is vultus cernat, Oville, tuos. 
Nam tibi tam parvum caput est, ut sit prope nullum, 
   At minor et nullo est sensus, Oville, tibi. 
                        
Ovillusra 
Fej nélkül született nép létében ha ki nem hisz, 
   téged, Ovillus, kell látnia legközelebb. 
Mert fejed akkora csak, hogy már nullával egyenlő, 
   s nullánál kevesebb benne, Ovillus, az ész. 
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 In Prosperum (282) 
Quam te, Prosper, amem, potes hoc cognoscere solo, 
   in caelum e terris te quod abire velim. 
                       
Prospernek 
Mennyire kedvellek, Prosper, megitélheted ebből: 
   kívánom, földről mennybe kerülj mielőbb. 
 
 In Hodum (276) 
Pomorum genus est, quae turpia, sed bona dicunt; 
   tu dici bellus, sed potes, Hode, malus. 
                         
Hodusra 
Némelyik alma csunyácska ugyan, de az íze nagyon jó; 
   Hódus, rólad ez áll: szép vagy ugyan, de silány. 
 
In Ladvancum (281) 
Est, mollis Ladvance, tibi tam mascula coniunx, 
   uxoris possis uxor ut esse tuae.  
                           
Ladvancusra 
Ladvancus, te puhány, feleséged férfi lehetne 
   melletted; te pedig asszonyod asszonya csak.  
 
 In crudelem praetorem (115) 
Quis Sulla hoc sanxit? Dudum reus in cruce pendet, 
   praetor nunc demum triste tribunal adit! 
Nunc demum miseri causam cognoscit inanem! 
   Quid prodest, si iam pareat innocuus? 
O Theta infandum! Iura o praepostera dirae 
   legis et Arctoi moribus apta poli! 
                                            
Egy kegyetlen bíróra 
Így mely Sulla ítélt? Rég függ a kereszten a vádlott, 
   zord termébe mikor végre belép a bíró! 
Most vizsgálja ki, csak most látja hamisnak a vádat; 
   ártatlan voltán már a szegény nem örül. 
Törvény szégyene! Szörnyű halálos ítélet! A barbár 
   északi sarkra való rettenetes hagyomány! 
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Aeneas Silvio Piccolomini (332) 
Qui fuit Aeneas, mutato nominis usu,  
   nil aliud certe, quam Pius esse potest. 
   
Aeneas Silvio Piccolomini nevére 
Ajnéásznak hívták őt eddig; mi lehetne 
   névváltása után? Csak Piusz, ez logikus! 
 
 Epitaphium Papae Pii (234) 
Cum totus petit astra Pius, de praesule tanto 
   indignata sibi est terra manere nihil; 
sed frustra conata animam retinere volucrem, 
   hic cupido pressit corpus inane sinu. 
          
Pius pápa sírfelirata 
Minthogy a csillagokig tört teljes lénye Piusnak, 
   felpanaszolta a föld, hogy neki semmi se jut. 
Szárnyas lelkét nem volt módja lehúzni magához: 
   porhüvely az csak, amit kapzsi ölére szorít. 
 
 Deridet euntes Romam ad iubilaeum (245) 
Mille quadringentis Hyperion aureus annis 
   adiicit haec decimae tempora Olympiadis, 
Natus ut aeterni qui condidit omnia Patris 
   prodiit intacta virgine factus homo. 
Nunc propius quaerenda salus, et aethera clarum 
   vilibus e terris maxima porta patet. 
Iam Zephyri et Boreae gentes, Occasus et Arctos, 
   omne quod hinc Tanais claudit et inde Tagus, 
Romam festinant, et confluit orbis in Urbem, 
   nec copiant ipsae millia tanta viae. 
Nescio credulitas haec si sua proderit ipsis; 
   hoc scio: Pontifici proderit illa satis. 
 
Hispani, Galli, Sclavini, Teutones, Hunni, 
   clavigeri petitis limina sancta Petri. 
Quo ruitis, stulti, Latios ditare telonas? 
   Salvari in patria siccine nemo potest? 
 
Iam fora cuncta viris, meritoria cuncta replentur, 
   agmine tam denso barbara turba venit. 
Ipsus divitiis nullus non copo lacesset 
   Cosimum, si talis proximus annus erit. 
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A jubileumi év (1450) zarándokaira 
Tízszer toldott már az ezernégyszázhoz azóta 
   fényes Héliosz öt évnyi olümpiadot, 
hogy ki Teremtő s mindenek Atyja, Fiát e világra 
   küldte, hogy emberré szűz anya szülje nekünk. 
Üdvünk karnyújtásnyi közelben: látjuk e hitvány 
   földről a menny örömét, nyílni az Ég kapuit. 
Népét ontja Zefír, Boreás, Nyugat, északi Arktosz; 
   Tájó és Tanais partjairól, ki csak él, 
mind Rómába siet, beleömlik az Urbs-ba az Orbis; 

   tán az utakra se fér ekkora népsokaság! 
 
  Mit használ ez a nagy hit nékik, nem tudom, ám hogy 
   jókora hasznot húz ebből a pápa, tudom. 
 
Minden tér, minden bordély tele néppel; a barbár 
   hordák oly sűrűn ömlenek egyre ide. 
Némely kocsmáros Cosimót lepipálja vagyonban, 
   hogyha jövőre is így tart a vidám aratás! 
 
Quare nunc, ut quondam, summorum pontificum 
             testiculi non explorantur. (41) 
Femina, Petre, tua quondam ausa sedere cathedra 
   orbi terrarum iura verenda dedit. 
Indeprensa quidem cunctos latuisset in annos, 
   facta foret partu, ni manifesta, nova. 
Post haec Roma diu simili sibi cavit ab astu, 
   pontificum arcanos quaerere sueta sinus. 
Nec poterat quisquam reserantes aethera claves 
   non exploratis sumere testiculis. 
Cur igitur nostro mos hic iam tempore cessat? 
   Ante probat quod se quilibet esse marem. 

        
Miért nem vizsgálják meg, mint régen, a pápa heréit 
Fölcsempészte magát egy asszony a péteri trónra 
   egyszer már, s törvényt tőle kapott a világ. 
Föl se fedezték volna talán végnapjaiig sem,  
   ám gyereket szült, s így csak kiderült a dolog. 
Tartva hasonló turpisságtól, Róma a pápák 
   intim szerveiről tudni akart bizonyost. 
Már ezután a mennyország-táró kulcsokat arra 
   bízta, kinek tökeit megvizitálta elébb. 
Mért hagytak fel mára e móddal? Mert ki ki jókor 
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   ád bizonyítékot férfiú volta felől. 
 
   De Paulo summo pontifice (8) 
   Cum sit filia, Paule, sit tibi aurum, 
   qzantum pontifices habere raros 
   vidit Roma prius, pater vocari 
   sanctus non potes, at potes beatus. 
 

       Paulus szentatyáról 
       Van lányod, Paulus, s aranyból annyid, 
       hogy pápának előbb aligha volt több 
       Rómában; vonakodva „szent” atyának, 
       „boldog”-nak szívesen hívunk azonban. 

 
   De sacrilego (265) 
  Terreus iste Jovem spectans, quasi talia fatur: 
   terra, volo, mea sit; tu, Pater, astra tene! 
                    
   A szentségtörő 
   Nézi az emberi lény Istent, s gondolja magában: 
   Légyen a föld az enyém, tartsd meg, Atyám, az eget! 
 
   De Dionysio tyranno Syracusanorum (257) 
   Cum Siculis dapibus trepidus male vescitur hospes 
   ac suspensa horret tela, tyrannus ait: 
   „Haec mea conditio est, quem tu rebare beatum; 
   I nunc, felicem qui timet esse puta!” 
 
   Dionüszioszról, Szürakuszai zsarnokáról 
   Míg a szikul lakomán a lecsüngő penge alatt csak 
      reszket a vendég, és enni se mer, – a király 
  „Látod, így élek” – szól – „boldognak nem hiszel eztán! 
   Távozz, s boldognak tartsd, aki fél, az olyant!” 
 
  In Priscam (227) 
  „Quid tibi cum claudo”, dicebam, „Prisca, marito?” 
   „Optimus est claudus”, Prisca, „fututor”, ait 
 
  Priszkáról 

   „Sánta urad van, Priszka, mit ér az?” – cukkolom őtet. 
   Priszka felel: „Sokat is! Sánta ugyan, de baszós!” 
 

Folytatása következő számunkban 
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     Janus Pannonius (1434 – 1472) a Drávaszög Csezmice nevű 
falujában született. Apja, horvát középnemes, aki állítólag ácsmester is volt, 
korán meghalt. Anyja, Vitéz Borbála, annak a Vitéz Jánosnak húga, aki 
egyházi pályán emelkedett Várad püspökévé és főnemesi rangra, lett Má-
tyás király politikusa és bizalmasa. Unokaöccsének, Jánosnak nevelését ő 
irányítja, Ferrarába küldi a híres Guarino mester iskolájába, ahol úri és 
módos polgári családok fiai humanista nevelést kapnak, persze jó pénzért, 
ami a messze Hungáriából bizony nem mindig érkezik meg időben a rossz 
postaviszonyok miatt. A fiú olyankor kölcsönre szorul, sokszor kedvenc 
könyvei elzálogosítására. Az epigrammák arról is tanúskodnak, hogy az 
erkölcsi viszonyokhoz is szó fér Guarino mester privát intézetében: a na-
gyobbak, mint majd az előkelő angol bentlakásos iskolákban is, basáskod-

nak a kisebbek fölött s néha meg is rontják őket. Jánuszt kiváló tehetsége és talpraesettsége emeli társai 
fölé; csípős epigrammáitól bizonyára féltek, s nemigen mertek vele kikezdeni még az erősebbek s gazda-
gabbak sem. Verseire távolabbi jeles humanisták is fölfigyelnek, így tesz szert nemzetközi szellemi társa-
ságra már fiatalon. Húsz éves korában a pádovai egyetemen folytatja tanulmányait, nagybátyja óhajának 
megfelelően papi pályára készül, ami a reneszánsz kori egyháznak szabados erkölcsi viszonyai közt ko-
rántsem járt szigorú celibátussal s hitbuzgósággal. Pádovában köt meleg barátságot Galeotto Marzióval, 
aki majd Mátyás egyik udvari tudósa lesz, s följegyzi a király jeles mondásait. A papjelölt Jánusz versben 
gúnyolja ki barátját, amikor az Rómába zarándokol: „Mert hívő ember költő nem lehet”. A nevezetes 
jubileumi évben, 1450-ben, tizenhat esztendős korában még gyilkosabb epigrammákkal ostorozza a Rómá-
ba özönlő zarándokokat.. Gúnyolódik a pápákon és főpapokon is, a kiváló humanista Aeneas Silvio 
Piccolomini kivételével, aki  Pius néven a pápai trónt is elnyerte. Hozzá csak hódoló epigrammákat ír. 
Mikor 1458-ban az akkor tizennyolc éves (Jánusznál hat évvel fiatalabb) Hunyadi Mátyás trónra lép, Vitéz 
János váradi püspök hazahívja és maga mellé veszi. Még hazatérése előtt azonban beutazza Itáliát; jól 
sejtve, hogy erre nem lesz több ilyen alkalma, bár a király követeként később is járt ott diplomáciai megbí-
zatással. Hazájában ridegebb tájak, barbárabb körülmények várták, ahol bizony  költői vénája is gyérebben 
csörgedezett a szürke kancelláriai munka mellett, amikor pedig nagybátyját kísérgette Budára, vagy a 
királyt hadjárataira, a zord éghajlattól és a tábori élet fáradalmaitól egészsége is megromlott.  
       Míg a király kegyét élvezte, rangban, kitüntetésekben nem volt hiány: királyi személynök, pécsi püs-
pök, szlavóniai bán lesz, sőt még udvari poétává is koszorúzzák. Mikor azonban 1471-ben nagybátyját, 
Vitéz Jánost követve csatlakozik az urak Mátyás elleni összeesküvéséhez, melynek célja a király leváltása 
és a lengyel Kázmér trónra ültetése volt, az összeesküvés felfedezése és felszámolása után az urak, Vitéz 
Jánossal együtt visszatérnek a király hűségére, Janus azonban ahelyett, hogy a trón elé borulva kegyelmet 
kérne, a menekülést választja; tüdőgyulladással ágynak esik és egy szlavóniai várban meghal harminc-
nyolc éves korában. Versei összegyűjtéséről maga a király gondoskodik egy Corvinája számára, de kül-
földön is megjelentetnek belőlük már a 15. századtól. Legteljesebb kiadása Utrechtben jelent meg 1784-
ben Buzgón fordítják magyarra is, főleg mióta egyre kevesebben értik latin eredetiben. Igényes fordításkö-
tetek jelentek meg Budapesten 1953-ban, majd tíz évre rá 63-ban, s nyilván halála ötszázadik évfordulóján, 
1972-ben is, Kerényi Grácia, legavatottabb tolmácsolója munkájaként. Ugyanebben az évben a hazai Kor-
társ irodalmi folyóirat költői versenyt hirdetett meg a „Búcsú Váradtól” címen ismert költemény lefordítá-
sára. A már meglévő öt magyarítás után ez alkalommal tizenhat új született. Köztük tartalmi és formai-
ritmikai hűség szempontjából a két női pályázó: Bede Anna és Kerényi Grácia viszi el a pálmát – vélemé-
nyem szerint. Persze nem állhattam meg, hogy a magam kísérletét is hozzá ne adjam most, harminc évvel 
később, amikor egy jókora csokrot állítottam össze a költő fiatalkori epigrammáiból. Ezeknek hangütése, 
stílusa egészen más oldalról mutatja be a költőt: hetyke, csipkelődő, sokszor trágár és goromba is, de min-
dig szellemes, az epigramma műfajára jellemző poénnal. Merőben különböző a váradi vers és az elégiák 
hangulata, mint amilyen az anyja 1464-ben bekövetkezett halálára írt elégiáé, vagy amit Saját lelkéhez írt, 
vagy A roskadozó gyümölcsfához című önjellemző allegória, Az árvíz című apokaliptikus látomás, de az 
élete vége felé írt filozofikus epigrammák is, mint az utolsó versének tartott A haldokló Jánusz című kétso-
ros, idézem más fordításában: 
          Együtt lett prédád élet s hírnév, te sötét nap. 
          Kincset mért gyűjtünk, ó, mi szegények? Ezért? 
És hát Sírfelirata, melyet ugyancsak neki tulajdonítanak, s melynek latin szövegét emlékezetből felidézve 
most ugyancsak magam fordítottam magyarra, sok vesződséggel, de mégis elégedetten az eredménnyel, ha 
fájlalom is, hogy  a múzsák borostyánkoszorús jelzőjéből. csak lombkoszorús lett. 
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Kovács katáng Ferenc: Ághegy XVII. 


