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Szentmártoni Szabó Géza

Antonio Bonfini 
cenotáfiuma Óbudán

HAC SUB TUMBA IACET BONFINIUS, GENTE PICENTUS,

�DOCTUS ET INGENUUS, AUCTOR AMOENUS ERAT.

HIC EIUS OSSA CUBANT, SED QUOD HISCE OMNIBUS MAIUS

�IAM SUAS HISTORIAS HUNGARA TELLUS HABET.

–––––––––––––––––––––––––––––

MÁTYÁS KIRÁLY KRÓNIKÁSA,

A MAGYARRÁ LETT ANTONIO BONFINI EMLÉKÉRE,

AKIT AZ EGYKORON ITT ÁLLÓ

SZENT MARGIT KÁPOLNÁBAN TEMETTEK EL.

ÁLLÍTTATTA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA

AZ ÚR 2008. ÉVÉBEN.

A reneszánsz év alkalmából, 2008. december 13-án avatta 

fel Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, a Szent Péter és 

Pál f�plébánia-templom déli falánál, Mátyás király udvari 

történetírójának, Antonio Bonfi ninak jelképes síremlékét. 

A  Szörényi László irodalomtörténész kezdeményezésére állított, vörös már-

ványból faragott cenotáfi um Seres János szobrászm�vész alkotása. A k�re vé-

sett epigramma Kulcsár Péter fordításában így szól magyarul:

Bonfi ni nyugszik e sírban alant, Picenónak a sarja,

�Tisztesség, tudomány, szép szó volt az övé.

Csontjai fekszenek itt, de az � történeti m�ve

�Már a magyar földé, s ennél semmi se több.

Az emlékm� háta mögött álló plébániatemplom a XVIII. században épült, 

mégpedig annak a török id�kben elpusztult középkori templomnak a helyére, 

amelynek Antiókhiai Szent Margit sz�z és vértanú volt a véd�szentje. A hajdani 

kápolna, majd városi plébániatemplom helyét az alapfalakat kirajzoló k�bera-

kás jelzi. Nos, vajon miért került éppen ide Bonfi ni mester emlékm�ve?

Nem a teljes bizonyosság alapján történt a hely kiválasztása, hiszen Bon-

fi ni életének utolsó napjairól kevés valós ismerettel rendelkezünk. Azt az im-

már 150 esztend�s hagyományt, amely szerint Bonfi nit az óbudai Szent Mar-

git-templomban temették volna el, egy neves erdélyi tudós, Gróf Kemény Jó-

zsef (1795–1855) történetíró, az MTA tagja teremtette meg, azzal az Új Magyar 

Muzeum cím� folyóiratban megjelent írásával, amely 1854-ben jelent meg, 

Bonfi nius élete, és munkáiról címmel. Kemény József ebben a hosszú tanul-

mányában alaposan áttekintette Bonfi ni történeti m�vének kiadástörténetét. 

A közleményben felsorolt valóságos könyvek adtak hitelt annak az adatnak is, 

amelyet a szerz� imígyen adott el�:
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„Bonfi nius halálának ideje kikutatásában sokat tapogatott Pray, aki Annali-

sainak IV. részéhez írt el�beszédében azt bizonyította, hogy Bonfi nius az 1515. 

esztend�t el nem érhette, ily cím� munkájának »De Prioratu Auranae« 60-dik 

lapján pedig bebizonyítani ügyekezett, hogy Bonfi n az 1505-dik évet el nem érte. 

Mind születése, mind pedig halála idejér�l felvilágosítást kapunk a következ� cí-

m� könyvben: »Breviculum Chronologicum in quo quid in tempore per diversos 

annos notatu dignius acciderit, congestum reperitur. Industria Joannis a Rhenis 

de Monte Joannis. Coloniae Marcus Gymnicus excudebat MDXLVIII.« in 8o, a hol 

a 195. lapon ezt olvashatni: »Marcus Antonius Bonfi nis Asculatus vir de eruditione 

et Pannonum Historia optime meritus, dum iam in patriam reversurus, reluctante 

licet Pannonum rege, semet itineri accomodasset, initio veris anni 1503 appople-

xia repente tactus Budae anno aetatis LXIX, non sine omnium bonorum – habeat 

enim et invidos – luctu obiisse fertur, sepultus in sacello Sanctae Margarethae.«

Született tehát Bonfi nius 1434, – meghalt Budán 1503-nak tavaszán, el-

temettetett Szent Margit kápolnájában.

A sírkövére írott verseket egy 1568-beli bonfi niusi kiadásnak címlapjára így 

lelem beírva:

»Epitaphium Antonio Bonfi nio positum

Hac sub tumba iacet Bonfi nius, gente Picentus,

�Doctus, et ingenuus, auctor amenus erat.

Hic eius ossa cubant. Sed quod hisce omnibus maius,

�Iam suas historias Hungara tellus habet.«

Életér�l egy különös értekezést írt D. W. Moller »De vita Antonii Bonfi nii. 

Altdorf, 1698.« In 4-o, – de ezt még nem láthattam.”

A fenti idézetben olvasható latin szöveg magyarul a következ�: Az Ascoliból 

való Marco Antonio Bonfi ni, a tanultság és a pannon história tekintetében leg-

inkább érdemes férfi ú, amikor már hazájába készült visszatérni, jóllehet a Pan-

nonok királya ellenkezésével, magát az útra felkészítette, úgy mondják, hogy az 

1503. esztend� tavaszának kezdetén, hirtelen kapott gutaütésben, 69. évében, 

összes jóakarójának siralmát sem nélkülözve – voltak ugyanis irigyei is – halt 

meg Budán; Szent Margit kápolnájában temették el.

Kemény József ezen adatát a kés�bbiekben tényként kezelve, átvette az 

utókor. Helmár Ágost, Ábel Jen� és Császár Mihály gyanakvás nélkül használta 

fel ezt az adatot. Juhász László 1936-os Bonfi ni-kiadásának el�szavába be-

illesztette a Kemény József által lejegyzett, állítólagos sírverset is. 1994-ben, a 

Kulcsár Péter által magyarra fordított Bonfi ni-kiadás el�szavában, az epitáfi um-

nak a fentiekben már idézett magyar változata is megjelent.

Sajnálatos módon, a kutatók fi gyelmét nem keltette fel Tagányi Károly (1858–

1924) egyik könyvismertetése, amely 1893-ban, a Századok cím� folyóirat hasáb-

jain jelent meg. Ebb�l idézzük most a következ� fi gyelemre méltó sorokat:

„[Kemény József] míg élt, Erdély egész történetének anyaga úgyszólván az 

� monopóliuma volt. Kiváltságos helyzetének fölényét és biztonságát azonban 

nálánál senki jobban ki nem használta. A levéltárak ajtain kívül rekedt történet-

írók közt valóságos oraculum gyanánt tündökölt, de hiúsága, kielégíthetetlenül 

mindig új meg új hymnusokra szomjúhozott. Így történt aztán, hogy amikor 
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igazi fölfedezései lassankint el-elfogyatkoztak, a maga és mások ámítására ha-

mis oklevelek gyártására adta magát. A tudós világ tovább ujjongott és senki 

se gyanította, hogy tulajdonképpen egy cs�dbe került embernek hódol, aki 

hízelg�inek fapénzzel fi zet. (…) A Kemény József-féle gyártmányoknak az az is-

mertet� jelük, hogy eredetijüket sehol sem lehet fölfedezni, legkevésbé abban 

a levéltárban, ahová � utal bennünket.”

Haraszti Emil (1885–1958) zenetörténész 1940-ben, a Mátyás király em-

lékkönyvben leplezte le Kemény egyik hamisítását. Hosszasan utánajárva egy 

Kemény által Gábor néven azonosított XV. századi magyar szerz�nek, a kö-

vetkez� eredményre jutott: „Gróf Kemény József egyike a magyar történetírás 

legismertebb hamisítóinak. (…) Úgy látszik, irodalomtörténet-íróink fi gyelmét 

elkerülte Kemény oklevél-hamisítása, s csak így magyarázható, hogy senkinek 

nem jutott eszébe kételkedni Arnoldus de Bavaria és Gábor énekes létezésé-

ben.” Haraszti megfi gyelésére Kardos Tibor is utalt az ugyanabban az emlék-

könyvben megjelent tanulmányában. Ennek ellenére, további évtizedeknek 

kellett eltelniük ahhoz, hogy Mályusz Elemér (1898–1989) újra leleplezze Ke-

mény álságos iratait. Gróf Kemény József oklevél-hamisítványai cím� írása a 

Levéltári Közleményekben jelent meg 1988-ban. 1993-ban már csak posztu-

musz adhatta ki Soós István a Kemény József „könyvhamisításai” címet visel� 

Mályusz-tanulmányt. Azóta újabb és újabb leleplez� cikkek születtek Kemény 

munkásságának ezen árnyoldaláról.

Hermann Gusztáv Mihály 1999-es tanulmányában gróf Gyulai Lajosnak 

(1800–1869), a híres naplóírónak, 1863. április 17-én kelt feljegyzését idézte: 

„Már gyerekkoromban – � néhány évvel id�sb volt nálam, de azért sokszor egy-

bejöttünk – (…) mutatott nekem Kemény Szeppi – így nevezték – egy okmányt, 

melyet maga készített, a kéménybe dugott, felfüstölt és réginek adott ki.”

A  baj az, hogy Kemény munkásságának valódi eredményei is kételyeket 

ébresztenek azóta, amióta egyre inkább leleplez�dnek hamisításai. A  tudós 

erdélyi gróf komoly ismeretanyagára alapozva olyan áladatokat hozott létre, 

amelyek nagyon sokszor közel járnak a valósághoz, és éppen ezért fölöttébb 

megtéveszt� hatásúak.

Nos, ezek után nézzük meg, hogy mit mondhatunk Kemény József Bonfi ni 

halálára vonatkozó adatáról? Az általa hivatkozott Marcus Gymnicus neve he-

lyesen Martinus Gymnicus volt. Ez utóbbi ugyan valóban Kölnben tevékenyke-

dett 1548-ban, ám Breviculum Chronologicum cím� nyomtatványának nyoma 

sincs sehol! Nagyon valószín� tehát, hogy a Bonfi ni haláláról és temetésér�l 

közölt latin szöveg is Kemény koholmányai közé tartozik! Cáfolatára eddig 

mégsem történt kísérlet. Az „1568-beli bonfi niusi kiadásnak címlapjára” be-

írt sírvers esetében már nehezebb állást foglalni. Az ilyen könyvbejegyzések 

ugyanis eléggé gyakoriak, így ez az adat akár igaz is lehetne.

Az irodalmi kultuszok igen gyakran hordoznak magukban álhagyományo-

kat is. Az irodalom fi kciós voltából adódóan, még ezek is hozzájárulhatnak az 

amúgy feledésbe merül� dolgok életben tartásához. Bonfi ninak eddig nem volt 

emlékhelye Magyarországon. Most, még ha vitatható hagyományon is alapulva, 

de méltó emléket állítottak annak a tudós humanistának, akinek munkája nél-

kül ma kevesebbet tudnánk múltunkról, s aki nélkül a világ is kevésbé ismerné 

a magyar történelmet.
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