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Suhai Pál

A magyar álom
Hunyadi Mátyás és kora

Amikor Pietro Ransano1 Domonkos-rendi szerzetes, lucerai püspök 1487-ben 

Aragóniai Ferdinánd, nápolyi király követeként Mátyás udvarába érkezett, lát-

szólag nem volt más feladata, mint a király törvénytelen fi a, Corvin János és 

Sforza Bianca házasságának el�készítése. Titkos küldetése azonban ennek 

éppen az ellenkez�je lehetett: a  házasság megakadályozása, tekintve, hogy 

Beatrix királyné, Ferdinánd lánya, 1476 óta Mátyás felesége a trónutódlás 

kérdésében komoly vetélytársává lépett el� a király fi ának. A küldetés sikerte-

lenségét látva Ransano ugyan elhagyta az udvart, de immár Beatrixt�l (és vele 

egyetértésben Mátyástól) kapott, a magyarok történetének megírására vonat-

kozó megbízatással, s  ennek forrásaként Thuróczy János nemrég elkészült 

Chronica Hungarorumával – A magyarok krónikájával.

A  sikertelen diplomata, de kiváló humanista rövid id� alatt, még Mátyás 

életében elkészítette A  magyarok történetének rövid foglalata (Epithoma 

rerum Hungarorum) cím� munkáját, mely a középkori krónikaírás hagyomá-

nyait �rz� Thuróczyra támaszkodott még, de különösen a Mátyásról alkotott 

képében már a kortárs Antonio Bonfi ni nagy reneszánsz összegzését készítette 

el�. Ransano a magyar történelem legnagyobb alakjai között szerepeltette a 

Hunyadiakat: Mátyás apját Géza fejedelemmel, magát a királyt pedig a dinasz-

tiaalapító Szent Istvánnal állította párhuzamba. A „párhuzamos életrajzoknak” 

e  jól bevált gyakorlatával nemcsak Mátyás politikusi nagyságát, de családja 

történetének az Árpád-házéval való analógiái révén uralmának legitimitását is 

hangsúlyozni tudta.

Mátyás történelmi alakjának a megrajzolásában a kés�bbi, immár magyar 

nyelv� szerz�k is támaszkodni tudtak a király humanistáinak, mindenekel�tt 

Bonfi ninek Livius klasszikus modorában el�adott, a magyar históriát jóindu-

latúan szinte „elrómaiasító” munkájára (Rerum Ungaricarum decades IV. et 

dimidia – A magyar történelem négy és fél könyve). A reformáció korának 

magyar nyelv� irodalmából a Bonfi nit „visszamagyarosító” Heltai Gáspár2 

16. századi történeti munkája emelkedik ki (Chronica az magyaroknak dol-

gairól), Heltaié, aki Mátyást az uralkodók mintaképének, az egész magyar 

történelem f�szerepl�jének tekintette (de nyugati vállalkozásai s az író pro-

testáns-puritán elveinek nem megfelel� pompakedvelése miatt el is marasz-

talta a királyt).

A nagy magyar uralkodó alakja a 17. és 18. században is példakép maradt, 

bizonyság erre Zrínyi Miklós 1656-os, Mátyás király életér�l való elmélkedé-

1 Tarnóc Márton, Mátyás király és a magyarországi reneszánsz (1450–1541), Balassi K., 1994; 

Balogh Jolán, Mátyás király és a m�vészet, Magvet� K., 1985
2 A magyar irodalom története 1. (szerk.: Klaniczay Tibor), Akadémiai K., 1964
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sek3 cím� m�ve, illetve Bessenyei György 1772-ben Hunyadi Mátyásról4 írott 

verses történelmi elbeszélése (vagy talán inkább: eposza). Mindkét m�, Zrínyi 

történelmi kommentárja s Bessenyei eposza a nemzeti királyság eszméjét 

hangsúlyozza. El�bbi Machiavellire támaszkodva, a  jó uralkodó eszményké-

pét védve állította Mátyás uralkodását, a  középkori magyar állam fénykorát 

példaképül kortársai elé, utóbbi az abszolutizmus felvilágosult kritikájának 

szellemében nyúlt a témához. Zrínyi Mátyás királya szinte mitikus magasságok-

ba emelkedik a közboldogság érdekében végrehajtott bátor cselekedeteivel, 

melyek fényét csak átmenetileg homályosíthatja el az Elmélkedésekben az 

ifjú Hunyadinak az �t trónra segít� Szilágyi Mihállyal szembeni „hálátlansága” 

(nagybátyja börtönbe vetése), illetve a vallás ürügyén a csehek ellen indított há-

ború. Zrínyi e kritikát nyilvánvalóan saját korának szükségletei alapján, a vallási 

ellentéteknek a nemzeti egység érdekei alá rendelése céljából írta. Bessenyei is 

hibáztatta Mátyást cseh háborúi miatt, ezekben egyszerre mutatva a természet 

és az Isten elleni vétséget:

Mikor térített a nagy Isten vérrel?

Mikor ölt valakit hitiért fegyverrel?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Engedjél Hunyadi a nagy természetnek,

Ne légy pusztítója az emberéletnek.

A  felvilágosodás eszméit közvetítik ezek a szavak. Bessenyei eposzában 

leginkább magára a királyra jellemz�ek, aki pl. a pártüt�nek tartott Szilágyival 

kés�bb megbékél, a b�nbánat jelére pedig a lengyel trónkövetel�t, Kazimirt is 

(Isten és a természet nagyobb dics�ségére) futni engedi.

Mátyás történelmi érdemeit a központi hatalom megteremtésére irányuló 

er�feszítései s a törökkel szembeni sikeres háborúi mellett els�sorban kultúra-

teremt� tevékenységében, mecénási hajlandóságában szokták megjelölni 

(birodalomépít�, nyugati irányú politikájáról már nem ennyire egyértelm�en 

vélekedve). A magyarországi reneszánsz els� szakaszát is az � nevével szokták 

fémjelezni, holott ennek az 1450-t�l mintegy 1530-ig tartó korszaknak csak 

egy meghatározott periódusát tölti ki Mátyás tevékenysége – ennek is több évét 

hatalmának megszilárdítása, a f�úri ligák elleni harca, a korona visszaszerzé-

séért folytatott küzdelme teszi ki. (Ebb�l a szempontból jellemz�, hogy csak 

1464-ben, hat évvel trónra kerülése után sikerült magát királlyá koronáztatnia.) 

Nagy budai és visegrádi építkezéseit is csak a hetvenes évek elején tudta meg-

kezdeni, ezt követ�en azonban, különösen Aragóniai Beatrix 1474-es eljegy-

zése s az 1476-os házasságkötés után, az itáliai kapcsolatok megélénkültek. 

S bár humanistákat már korábban is foglalkoztatott udvarában (itt legf�képpen 

Janus Pannonius személynöki tisztségére, illetve az el�z� királyné, Podjebrád 

Katalin melletti kancellári megbízatására kell gondolnunk), ez az udvartartás 

3 Zrínyi Miklós hadtudományi munkái (Benczédi László és Perjés Géza tanulmányaival), Zrínyi 

K., 1957; Zrínyi Miklós Összes m�vei (szerk.: Kovács Sándor Iván, szöveggondozás és jegy-

zetek: Kovács Sándor Iván, Kulcsár Péter és Hausner Gábor), Kortárs K., 2003
4 Szauder József, Bessenyei, M�velt Nép K., 1953
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még nélkülözte az olasz humanista kultúrára jellemz� értékeket, éppen azokat 

a vonásokat, amelyek hiánya miatt e század legnagyobb magyar költ�je egyre 

idegenebbnek érezte magát hazájában. Az 1471-es felkelés bukása pedig meg 

is pecsételte az összeesküvéshez csatlakozó költ� sorsát (Mátyás másik bizal-

masáéhoz, az érseki tisztet betölt� Vitéz Jánoséhoz hasonlóan).

A király megingott bizalma, s�t gyanakvása és ellenállása az olasz huma-

nista befolyással szemben szerencsére csak rövid élet� volt, Beatrixszel kötött 

házassága az ilyen jelleg� akadályokat szerencsésen elhárította. Az 1. kép 

ikerportréja5 is reneszánsz befolyásról tanúskodik: a kései, 1485–1490 között 

készült márvány domborm� lombard mestere az uralkodópár profi lból láttatott 

arcát a klasszikus felfogásban mintázta meg, körülbelül annak a szemléletnek 

a jegyében, amelyet jóval kés�bb, a német klasszika id�szakában Winckelmann 

a „nemes egyszer�ség és a csöndes nagyság” kijelentésével jellemzett. Hogy 

Mátyás mozgékony természete belefér-e ennek az ideálképnek a kereteibe, 

er�sen kétséges.

A 2. ábrán az 1486-os törvénykönyv címlapját láthatjuk. Ennek fametszete 

a domborm�vekkel nagyjából egy id�ben keletkezett, de azokétól mer�ben 

eltér� stílusban, még gótikus felfogásban mutatja az uralkodót, akinek egyéb-

ként e törvénykönyve Corvin János trónutódlásának elismertetése érdekében 

az országgy�lés követelései iránti kompromisszumos hajlandóságát jelzi.

A 3. kép Hartmann Schedel híres Világkrónikájának metszete,6 amelyen a 

szintén gótikus sztereotípiák is viszonylag pontosan láttatják a budai várat, épü-

letei között Mátyás új palotájának együttesével. Ez utóbbit szemlélteti a 4. kép 

egy nemrég készült rekonstrukciós rajza7 is, amely a Világkrónika fametszetét 

a palotáról készült írásos beszámolók alapján próbálja értelmezni. Pl. Bonfi nit 

követve, akinek Történetében a következ� méltatást olvashatjuk8 Mátyás budai 

építkezéseir�l: „Megkezdette a budai vár díszítését, ahol Zsigmond nagyszer� 

épületén kívül semmi fi gyelemre méltó sem volt. A vár bels� palotáját szerfö-

lött díszessé tette. A Dunára néz� oldalon egy kápolnát építtetett, orgonával és 

kett�s márványból és ezüstb�l készített keresztel� kúttal díszítette, a lelkészek 

számára pedig igen szép lakást építtetett melléje. A kápolna mellett rendezte 

be könyvtárát, amely bámulatosan gazdag a görög és latin nyelv� m�vekben; 

a könyvek kiállítása a legpazarabb. A könyvtár el�tt volt egy délnek néz� bolto-

zatos terem, amelynek boltozatán az egész égbolt képe látható volt.”

Hasonló elragadtatással írt Oláh Miklós is 1536–37-es történeti vissza-

emlékezésében (Hungaria et Attila) a visegrádi királyi palotáról. Ennek egyik 

árkádos udvarán emelték 1484 körül a vörös márvány Herkules-kutat,9 amely-

nek kávalapjait szalag-, valamint virág- és gyümölcsfüzér-motívumok mellett 

5 Mátyás király és a magyarországi reneszánsz (1458–1541) (írta: dr. Török Gyöngyi), Magyar 

Nemzeti Galéria K., 1983
6 Képek a Corviniana világáról (írta: dr. Urbán László), Országos Széchényi Könyvtár K., 1990
7 A rekonstrukciós rajz Seitl Kornél munkája, vö. Képek a Corviniana világáról (l. fent)
8 A Bonfi ni-idézet Császár Mihály fordítása, vö. Mátyás a kortársak között (bev.: Elekes Lajos), 

Bibliotheca K., 1957
9 Beke László, M�alkotások elemzése, Tankönyvkiadó, 1986; Mátyás király és a magyarországi 

reneszánsz (1458–1541) (l. fent)



 

5252

Mátyás címereivel díszítették (5. kép). A  képek tanúsága szerint az árkádok 

még a gótikára jellemz� csúcsíves megoldást mutatják, de fölöttük a bábos 

korlát már az új, a reneszánsz ízlés jele. A régészek által feltárt töredékekb�l 

kikövetkeztethet�en (s az újonnan rekonstruált állapotnak megfelel�en) a kút 

szök�kútként m�ködött, vízköp�jét, a  hétfej� lernai hidrán lovagló gyermek 

Herkules alakját feltehet�leg az ekkor Mátyás szolgálatában álló ún. Márvány 

Madonnák mestere alkotta (6. kép).

A 8. a, b képen Mátyás híres corvinái10 közül az ún. Philostratus-kódex 

bal és jobb oldali bels� címlapját láthatjuk. A corvinák, e kézzel másolt, díszes 

kivitel�, s tartalmukat tekintve is becses könyvek számát kb. 2500-ra tehetjük, 

s még ma is, a török hódítást követ� szétszóródásuk ellenére is kb. 180 pél-

dány található bel�lük a világ különböz� pontjain. (Közöttük olyan ritka és ér-

tékes m�vekkel, mint amilyen pl. a Veronában �rzött Livius-kódex, a besançoni 

Dionysius Areopagita-kódex, a  bécsi Augustinus-, illetve Ptolemaeus-kódex, 

vagy az Országos Széchényi Könyvtár állományából a Philostratus-, a Regio-

mon tanus- és a Bessarion-kódex.)

A könyvtár, a Bibliotheca Corviniana állománya hosszú id� alatt, tudatos 

gy�jt�munka eredményeként alakult ki. Alapját az el�dökt�l örökölt kódexek 

képezték, ezek száma el�ször az olasz humanisták Mátyásnak ajánlott m�-

veivel b�vült (a hatvanas évek közepén), kés�bb pedig, az 1471-es felkelés 

leverése után Vitéz János és Janus Pannonius könyvtárának beolvasztása 

eredményezett hatalmas gyarapodást (f�leg Janus tekintélyes görög anyaga 

révén). Id�közben a megduzzadt állomány kezelésére könyvtárost is kellett 

alkalmazni, el�ször Janus Pannonius olasz barátját, Galeotto Marziót, a neves 

humanistát (a Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteir�l 

szóló könyv kés�bbi szerz�jét) tisztelte meg a király az állással a hatvanas 

évek közepén. Kés�bb a görögül is jól tudó Taddeo Ugoleto, Corvin János 

egykori nevel�je kapta a megbízatást. Az � könyvtárosságának idején, a Bib-

lio theca Corviniana fénykorában készült el a könyvtár általános csodálatot 

kelt� berendezése. Bécs 1485-ös elfoglalása az állomány életében is új sza-

kaszt nyitott: a király a legdíszesebb kötetek beszerzésével is jelezni kívánta 

tekintélyének növekedését.

A corvinák a könyvkötészet történetében is jelent�s helyet foglalnak el, az 

ún. olasz–magyar stílust (és periódust) képviselik. A  kötések korai szakaszát 

még a gótikus díszít� elemek felhasználása jellemzi, de már a motívumok 

reneszánszra utaló, centrális elrendezésével. Kés�bb nápolyi és keleti hatások 

nyomán alakult ki a díszes, aranymetszés� kötések gyakorlata (7. kép).

A  corvinák könyvfestészeti vonatkozásai legalább ennyire érdekesek. 

A  gy�jtemény egyharmada 1470 el�tt került Mátyás tulajdonába: e  könyvek 

zöme egyszer�, indafonatos díszítést kapott. Az állomány második csoportját 

(f�leg a kés�bbi beszerzéseket) már sokkal gazdagabb, fi gurális díszítéseket 

is tartalmazó kötetek alkotják. Ezeket többnyire olasz miniátoroktól (könyvfes-

t�kt�l) rendelte a király, bár a hatvanas évekt�l hazai, budai miniátorm�hely 

is rendelkezésére állt. A leghíresebb itáliai mestereket név szerint is ismerjük, 

munkáikért királyok, fejedelmek vetélkedtek egymással. A leghíresebbek ezek 

10 Tarnóc Márton, i. m.; Beke László, i. m.; Képek a Corviniana világáról (l. fent)
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közül a fi renzeiek: Francesco d’Antonio del Cherico, Attavante degli Attavanti, 

Boccardino Vecchio stb.

A  Bonfi ni által fordított Philostratus-kódex (8.�a, b) is az utóbbi m�he-

lyéb�l került ki 1487–1490 között. A könyv bal oldali címlapján, a kötéstábla 

arany, kék és vörös színben pompázó bels� oldalán a tartalommutató feliratát 

olvashatjuk, melyet perspektivikus rövidülés�, kazettás dongaboltozatú fülke 

foglal magában, ennek padozatán medvetáncoltató fi gurája t�nik fel, a  fülke 

alapzatán pedig kentaurok csatáját ábrázoló domborm� képe látható. A lap két 

oldalán függ�leges szegélydíszek találhatók római császárok s Mátyás képét 

mutató érmeimitációkkal, közöttük fegyverek, drágakövek, puttófi gurák indázó 

együttese, alul, a lap középs� harmadában pedig a kódexek elnevezését is adó, 

hollómotívumot tartalmazó Corvin-címer tölti ki a mez�t.

A jobb oldali címlap hasonlóan gazdag lapszéli ornamentikája kék alapozá-

sú feliratos téglalapot vesz körül, a szövegkezd� N-iniciáléban a király bécsi be-

vonulását jelképez� díszkocsival. Az allegorikus jelenet központjában, a kocsi 

tetején Corvin János alakját, a jobb oldali fels� képen a könyvet fordító Bonfi ni 

képmását láthatjuk, a lap alsó mez�jének közepén itt is Mátyás hollós címerét 

helyezte el a m�vész.

A 9. kép Krisztus egyik csodatételét, a  halott feltámasztásának jelenetét 

ábrázolja. A miniatúra a maga nemében páratlan kódexb�l, a Bibliotheca Corvi-

niana állományának egyetlen graduale-kötetéb�l, a Mátyás-Gradualéból11 szár-

mazik. Az énekeskönyv a királyi várkápolna céljait szolgálhatta. Negyvenhét, 

viszonylag nagy méret� festményt tartalmaz, ezek az egyházi évnek azonban 

csak egy részéhez, a nagyszombatot követ� 23 hét ünnepnapjaihoz kapcsolód-

nak. (Lehetséges tehát, hogy egy háromkötetes énekeskönyv középs� darabja 

e szép kivitel�, ikonográfi ai és m�vel�déstörténeti szempontból is rendkívül 

értékes kódex.)

A graduale elnevezést a 9. században, valószín�leg Galliában kezdték al-

kalmazni a szentlecke felolvasása után el�adott miseének jelölésére. Az el�-

énekes a bibliai szövegek felolvasására szolgáló pódium lépcs�jén, gradusán 

állva énekelte a zsoltárt, amelynek bizonyos verseire a kórus refrénnel válaszolt 

(responsum = felelet). A latin „gradus” és „responsum” szavak összevonásával 

alakult ki a miseének e m�fajának responsorium graduale, kés�bb csak rövi-

den graduale megnevezése.

A húsvét utáni 4. vasárnap C-iniciáléja (9. kép) a 97. zsoltár kezd� soraira, 

az Úr csodálatos cselekedeteire utal, de rendhagyó módon Krisztus csoda-

tételének bemutatása mellett a gradualét énekl�k kórusjelenetét is elénk állítja. 

A kett�s tematika a festmény kompozíciójában is megmutatkozik: a jobb olda-

lon gótikus katedrális bels� terének metszetét láthatjuk, az épületrész el�te-

rében lépcs�s emelvénnyel, rajta a színes köntös� kórus nyitott énekeskönyv 

köré gy�l� csoportjával. A kép bal oldala a küls� környezetre nyit rálátást, felül 

és alul a két f�szerepl�vel: az Úrnak a felh�kön trónoló alakjával, illetve a halot-

tat feltámasztó Krisztus jelenetével. A miniatúra szerepl�inek öltözéke a bokáig 

11 A 4. vasárnap zsoltára a 97, 1–2.: „Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat 

cselekedett az Úr: megmutatta a nemzetek el�tt igazságát.”, vö. A Mátyás-Graduale (a beve-

zet�t írta: Soltész Zoltánné), Magyar Helikon K., Corvina K., 1980
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ér� tunikával sztereotip vonásokat mutat, de gazdag színhatása miatt így is 

igen változatos, ráadásul a feltámadt halott meztelenségével való kontrasztja 

révén a kép szimbolikus mondanivalóját is hangsúlyozni tudja.

A horvát köznemesi családból származó els� magyar humanistától, Vitéz 

Jánostól12 (akinek portréját a 10. képen szemlélhetjük) minden irányban szá-

lak futnak. Mátyás nevel�jeként és támogatójaként, majd kancellárjaként, de 

kés�bb az ellene szervezett összeesküvés vezet�jeként is a királyhoz, unoka-

öccsének, a kés�bbi pécsi püspöknek és zseniális költ�nek Ferrarába küldé-

sével, taníttatásával Janus Pannoniushoz, esztergomi érseki tisztségénél fogva 

pedig az �t 1498-tól e méltóságban követ� Bakócz Tamáshoz kapcsolhatjuk 

személyét és tevékenységét. Hatalmas életm�vének csak a legfontosabb ösz-

szetev�it is bajos felsorolni – csupán váradi tevékenysége is korszakos jelen-

t�ség�. Húszéves itteni püspöksége alatt humanista központtá fejlesztette a 

várost, az itáliai platonista akadémiákhoz hasonló tudós kör élén olyan szemé-

lyiségekkel állt hosszabb-rövidebb kapcsolatban, mint amilyen pl. Pier Paolo 

Vergerio, a korai humanizmus kiváló képvisel�je volt. De említhetnénk lengyel 

vagy magyar humanistákat is – az el�bbiek közül Lasocki Mihálynak és Sanoki 

Gergelynek, az utóbbiak közül a Vitéz Leveleskönyvét is összegy�jt� Ivanich 

Pálnak a nevét kiemelve.

A  váradi püspök egyúttal kiváló diplomata is volt, nagy szerepet játszott 

a korona III.  Frigyest�l való visszaszerzésében, amiért Mátyás az esztergomi 

érseki posztra jelöltette. �t bízta meg a pozsonyi egyetem megszervezésével 

és vezetésével is.

Az érseki kinevezéssel a váradi humanista központ Esztergomba került, ez 

a város, pontosabban ennek vára lett a színhelye Vitéz nagyszabású, az ide-

látogató Bonfi ni által is megcsodált építkezéseinek (11. kép). Az általa emelt 

épületek nagy része azonban az 1594–95-ös ostrom idején megsemmisült. 

Néhány freskótöredékt�l eltekintve csak az érsek dolgozószobájának, az ún. 

studiolónak a kés�bbi, 1490 körül festett freskójából maradt meg egy részlet, 

mely oszlopokkal tagolt fülkesorba helyezve mutatja a négy kardinális erényt13 

(a Bölcsességet, a Mértékletességet, az Er�t és az Igazságosságot) jelképez� 

n�fi gurákat (12. kép). Újabb nézetek szerint a freskó képei korábbiak, s leg-

alább az els� három a fi atal Sandro Botticelli m�ve lenne. Tudományos kon-

szenzus azonban nem alakult ki e kérdésben.

A 13.�a kép az eddigi feltevés szerint Vitéz János unokaöccsét, a 15. szá-

zadi neolatin humanista költészet nagy úttör�jét, Janus Pannoniust mutatja, 

amint �t Andrea Mantegna a padovai Eremitani-templom Szent Kristóf vérta-

núsága cím� freskóján ábrázolta. A Galeotto Marzióról s Janus Pannoniusról 

készített kett�s arckép, melyr�l a költ� Andrea Mantegna páduai fest� dicsé-

rete cím� versében beszélt, megsemmisült. Az Eremitani-templom állítólagos 

arcképe viszont megmaradt. Eltér ugyan a Guarino fi ú, Battista által adott jel-

lemzést�l (eszerint a diák Janus „er�s és ellenálló” fi zikumú lett volna), mégis 

12 Tarnóc Márton, i. m.
13 Radocsay Dénes, Falképek a középkori Magyarországon, Corvina K., 1977; A pannon Bot-

ticelli – Rieder Gábor interjúja az esztergomi studiolo restaurátorával, Wierdl Zsuzsannával, 

Artmagazin, 2010/1.
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a legutóbbi id�kig, a  költ� csontvázának megtalálásáig, pontosabban ennek 

tudományos vizsgálatáig ezt vélték hitelesnek (a kortárs Vespasiano da Bisticci 

és a 16. századi Zsámboki János feljegyzései egyaránt szép, kellemes külsej� 

s törékeny ifjúnak nevezik, olyannak, amilyennek Mantegna e freskórészlete 

mutatja). Az arcrekonstrukciós eljárással készült portré (13.�b kép) azonban 

rácáfol e hagyományra: a  szoborfej vonásai markáns, kemény férfi arcra en-

gednek következtetni, s  teljesen eltérnek Mantegna idézett freskórészletének 

képét�l. Az újabb portrékutatások mégis erre a freskóra mutatnak, csakhogy 

egy másik részletére. A 13.�c kép egyszerre mutatja a korábbi és az új felfogás 

szerinti arcot: a  kép jobb szélén a régi feltételezés, bal szélén az új kutatás 

eredménye szerintit.14

Janus Pannonius költészetének jelent�ségét15 a  kortársak szinte azonnal 

felismerték. Itáliából való hazatérésekor a korabeli humanista kultúra �t ismer� 

és elismer� személyiségei, pl. Galeotto Marzio búcsúztak t�le, 1465-ös római 

követjárásakor is olyan neves humanisták találkoztak vele, mint pl. egykori 

tanárának fi a, Battista Guarino, vagy a Homérosz-fordító Niccolo della Valle. 

A  nagy Marsilio Ficino még 1469-ben, szerelemr�l írott Platón-kommentár-

ja elkészülésének évében fontosnak tartotta, hogy a költ� érdemeit méltató 

ajánlás kíséretében elküldje Janus Pannoniusnak, az akkori pécsi püspöknek 

m�vét. Az összeesküvésben érintett költ� halála után Mátyás király, noha rövid 

id�re kiábrándult humanistáiból, Váradi Péterrel nemcsak összegy�jtette epig-

rammáit, de könyvtárába is fölvétette �ket. Janus Pannonius jelent�ségének 

elismertetéséért Jagello-kori utódai is sokat tettek – ekkor több kiadása is 

megjelent verseinek (pl. Perényi Gábor, Magyi Sebestyén, Werb�czy István, Ad-

rianus Wolphardus jóvoltából) (14. kép). A latin nyelv� humanista költészetben 

is akadtak követ�i, méghozzá legközvetlenebb ismer�sei, a Vitéz által Itáliában 

taníttatott humanisták között (pl. a Ficinóval is kapcsolatot tartó Garázda Péter, 

vagy a latin feliratok gy�jteményének kiadásán fáradozó Megyericsei János 

személyében).

A 15. kép az esztergomi Várhegyen, a középkori Szent Adalbert-templom 

délkeleti szárnyához épített Bakócz-kápolna16 részleteit s átépítése-áthelyezése 

el�tti hosszmetszeti rajzát mutatja, a kápolnáét, melynek alapk�letételére már 

1506-ban sor került, de amelynek építését csak 1519-ben fejezte be tervez�je, 

az építész és szobrász Andrea Ferrucci. Tulajdonosa, Bakócz Tamás esztergomi 

érsek nem sokat gyönyörködhetett a temetkezési helyül szánt gyönyör� épü-

letben, mert annak átadása után nem sokkal, 1521-ben meghalt. A kápolnára 

viszontagságos sors várt: Esztergom 1543-as török ostromát ugyan sértetlenül 

túlélte, de a törökök mecsetté alakították, majd a város visszafoglalása után, 

14 Kardos Tibor, Janus Pannonius arca, in: Janus Pannonius versei, Szépirodalmi K., 1972; 

Szentmártoni Szabó Géza, Parthenope veszedelme. Újdonságok a Janus Pannonius-fi lológia 

köréb�l; Cédrus M�vészeti Alapítvány�–�Napkút K., 2010; „Voi siete Giano ungaro?” (Kegyel-

med-é a magyar Janus?) – Janus Pannonius (1434–1472) arcrekonstrukciója és talányos 

arcképei nyomában (Kustár Ágnes, Árpás Károly, Szentmártoni Szabó Géza & Magyar Lóránt), 

Annales Musei Historico-Naturalis Hungarici, Volume 107/2015
15 Tarnóc Márton, i. m.
16 Horler Miklós, A Bakócz-kápolna, Helikon K., Corvina K., 1987
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egy 1685-ös török ostrom idején több helyen is megsérült. A középkori szé-

kesegyház romjainak 18. századi elbontása után, 1823-ban a Bakócz-kápolnát 

is darabjaira szedték, majd az újonnan emelt klasszicista Bazilika hatalmas 

tömbjébe építették.

E m�velet új építészeti kontextusba helyezte, s néhol meg is változtatta a 

pazar kiállítású, belül teljes egészében vörösmárvány borítású kápolnát, de 

alapvet�en nem érintette a centrális térelrendezés� épület eredeti szerkezeti 

viszonyait. A  tönkrement bronzkupola helyére ugyan téglakupolát kellett épí-

teni, a csegelyes kupolával fedett, négyzet alaprajzú tér koncepciója azonban 

a beépítés után is megmaradt, miként a központi teret négy oldalról b�vít� 

dongaboltozatos fülkék megoldása is.

A magyarországi reneszánsz építészet vitathatatlanul legszebb alkotásának 

építtet�je, Bakócz Tamás a reneszánsz korban is szokatlanul nagyszabású 

karriert tudhatott magáénak. Egyszer� kerékgyártó fi aként látta meg a nap-

világot, s pályája csúcspontján, II. Ulászló f�kancellárjaként az esztergomi ér-

seki széket, a bíborosi kalapot, s nemsokára a konstantinápolyi pátriárka tisztét 

is megszerezve karnyújtásnyi közelségbe került a pápai méltósághoz. 1512-es 

római bevonulása valóságos diadalmenet volt, s  egy évvel kés�bb látszólag 

csak véletleneken múlott a legnagyobb siker, a pápai tiara elnyerése. Ez azon-

ban a riválisnak, Giovanni Medici bíborosnak (a  kés�bbi X. Leónak) sikerült. 

A „véletlenek” ellenére is az eseményt, Bakócz kudarcát inkább jelképesnek kell 

tekintenünk, hiszen az érsek hatalmas vagyona, fényes karrierje alól ekkorra 

már szinte kikorhadt az ország. Mátyás er�s központi hatalma, gazdag király-

sága, udvarának humanista kultúrája a Jagelló-kor ádáz pártharcai közepette 

szinte teljesen megsemmisültek, jóformán csak az emlékezet éltette �ket. 

A Bakócz-kápolna harmonikus világa is erre a sorsra jutott – egy Jagelló-kori 

szédít� karrier jóvoltából kelt életre, és mégsem lehetett más, mint kései me-

mentója az egykori, a Mátyás korabeli nagy álomnak.


