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KARDOS TII]OR

@ Sz{pirodalmi K6nyvkiad6, t97z

JANUS PANNONIUS ARCA

Kisdrletet szeretn6k tenni arra, hogy felt,imasszuk annak a k6lt6-
r rck szellemi arcvondsait, podzise kibontakozdsdt, sorsa viltozdsait,
rrki 6tszdz 6ve halt meg, minekutdna fithozta a bab6rkoszorris mti-
r.sikat az Ister partjaira. Dics6sdg6t csak Balassi 6s Zilnyi osztotta

rrrcg vele egy vagy 6ppen kfit lvszdzad mriltdn, s ha gondolatai,

Crz6sei modernsdg6t tekintjiik, meg is el6zi 6ket, s egyes dolgokban

t:l6rcfut a tizenkilencedik vagy 6ppen a huszadik szdzadig. Hogyan

volt ez lehetsdges l Ogy, hogy Janus Pannonius ritka g6niusz egy

rrrir v€gs6kig kidolgozott latin nyelvet hasznilt eszk6zkint, s dt

l;:,cl'.aizzitari, rigy tudta forgatni, rigy tudott bel6le rij drnyalatokat

r'l{Jvardzsolni, mintha 616 nyelv lett volna. Mindazt, amit kora at-

n<tszflrijib6l meg6rzett - mdrpedig ez sok volt -, dntudata ho-
zrrtt, mindazt, amit 6nmagdban megldtott, hajl6kony k6nnyed-

sCggcl, gyorsasdggal tudta szinte kozvetleniil verss6 val6sitani, s az

f f t:t nrdr ndla is tiikr6z6d6ssel azonosult, azlett a val6sdg, ahogyan

l:itott, ahogyan elk6pzelt, ahogyan hitt.
Mikor ltdliSban a serdiil6 gyermek levetette a gyermekien tiszta

:rpostolJdnos nev6t, hogy Glvegye a rnrilt dsj6v6 6kori isten6nek,

.f:rrrusnak alakjdt, kora6rettsdge sejtelmeivel megldtta az egyszerti

,,ftrrrnai" viltozis m6g6tt a ldnyegi vfiltozdst 6s sorsdnak tragiku-
rrrrlt. I(6t, mighozzi egymdst kieg6s{tt6, szorosan 6sszetartoz6

r'lrigrarrrmdban ngadta meg az igazsigot. Tulajdonkdppen * ij
rrclv crcdetire mdr Berczeli Anzelm Kdrolv sok dvtizedes forditrfsa
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hez fordulva csupdn aztkivdnja mdg: ne akarjon rijjdsziiletni mint
ember. Ez a panasz a legmegrendit6bb, amit leirt a Sajit lelledhez,

a ,,documenta humana" egyik legsajdtabb megjelendse a vildg-
irodalomban:

Hogyha pedig uak udgzeted az, hogy afaldon is 6lj,l6gy
Bdrmi, csak ily szomoril ernberi pdria ne!

Rapk1dj inkdbb, mint a szelid mdh, s gyiijtsd csak a m€zet,

S l6gy rugyog6 hattyfi, mely a tauon dalol is,

S rejtsen bdr el a tenger, az erd6: nindig az ember

Sorsa el6l nenekilIj, rnely csupa fdjdalon itt!
(Berczeli A. K,iroly fordltdsa)

Hasztalan forditotta Plotinoszt, hasztalan olvasta a plat6nistdkat,
a viligot bet6lt6 istcni szellem valami kis enyhiiletet adott taldn

a kietlen iires magdnyban, valami hidat, a ,,van" 6s a ,,nincs"
kdz6tt, de megnyugtatni nem tudta. Amikor Az dntiz hatalm.as

k6peit fogalmazza, szinte m6g egyszer dsszefoglalja allthftsdgit,
atiiz lsvlzprsztitotta vildgokat hirdeti meg, melyeket a reneszdnsz

rijjdsziilet6 szent madar a, a f6rux formdjdban sz6lit meg,

Mely holtdban ujul, melynek tele friss tauasz, 6let:

Kezdet elfitte a vig s btilcseje a hamuja.

( Szabd Ldrinc foril{tfua)

A vildg t6rt6netdnek tudata megsemmisiil e szakadatlan vdlto-
z:fsok stilya alatt: nincs, aki tudhatni,hdnyszor volt 6s hdnyszor

lesz. A belenyugvds 6s keseriisdg ilyen fokdra 6rt elJanus Pannonius,

a k6lt6:

Menj, jdmbor, kit a hir csdbit, meg a rdpke dics1sdg.

Hidd, hogy nem mulik. el,6s csak im,idd a sikert!

68

( S z ab 6 L&ine fotil{td sa)

69

Vdgiil is az 6kori kdpzetek, a plat6nizmus valamiGle panteisztr-

kus szemldletet alakitott ki benne, 6gy fogja fel az ,,istenek aryjdt",

rnint aki firhatjaa ldnyek sokasSg6t,6l6lelk6vel szirja a testet, 6s 6sz-

szekapcsolva a keresztdny genezissel, mint aki sajdt k6pe mdsdta

teremtette az embert. Azonban mtive, amit alkotott, csonka:

Nem raktad bdkdd szigoril kapcsdt a vildgra-

( Szabd I-&ine ford{tdsa)

Nincs remdny! S a rdgi irodalmi motivum roPpant er6vel sziile-

tik rijjrf :

Sajnos, i)res a rcmdny, s ami mindent, a dahadau dr

Ezt a leonydrgdst is semmibe gdrgeti csak.

( Szab 6 L6t inc f or dltisa )

Ebben a pillanatban remdnytelen rem6nysdggel 6nrnagdt 6s hfgdt

teszi meg az dj emberisdg ldtrehoz6jiv|:Deukalion 6s Pyrrha 6w6l'

toztak r eneszinsz hitreg6vd :

Fald-anya aontjait 6n ott majd mdgibtm hajigdlon,

Hiu a halottaib6l rt 6liik a ftrfinemet,
Te meg a n6le sereght sz6litsd k'6t kannyii kezeddel

Vdlladon dt sz6rudn hdtra kicsiny kavicsot,

uj Deucalion 6n, uj Pyrrha te igy leszel: W kA

Hajnali maguunkb6l iliru az emberistg.

( Sz ab6 lir inc t' or ditdsa )

irt mlg egy verset Janus a hagyomdny szerint, az utols6 napok

egyik6n, haldlos betegen, menekiil6s k6zben, Medvevdr:ib an, esz6r-

nyii val6sdgot'tta:
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Htmevemet testemmel o gykzos perc elorozta:

Igy halnozz, nyomorult, kincseket, 6cska uagyont.

(TdI& Gyulafudltdsa)

fs m6gis: nem ez a lemond6, remdnytelen vers letr k6lt6szetdnek

Crvdnyes zdr6kdve, hanem az a misik, melyben egy dj vildg rij
magvdt hitte elvetni. Epigrammfinak 6s el6gifinak ereje, szikrd-
zdsuk, mdlys,Sgiik a maryar irodalom biiszke kezdeteit hirdetik.
Petdfiig kell majd vdnri, hogy a fifi 6s testv6ri szererer ilyen h6-
foka fellobogion, Bezsenyug 6s ism6t Pet6fig, hogy a tr{j ilyen
sz6ps6ge ismdt feltdroljott; Fet6fiig 6s Adyig, hogy a ,,hun" n6p

neh6z sorsa, Adyig, hogy a testi 6s lelki szenvedds lgy a sziviinkbe
markoljon.

Epigrammdk, a ferrarai korszakb|l
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SIRAT6ENEK ANYJANAK,
BoRBALANAK HALALARA4

Mdrt jajgassak; Friss gydszomra akadhat-e gy6g'1ftt
6, de hisz 6desanydm halt meg, a kdnnyem 6v6.

Hdt ez a nap keserfi nap lesz, mig 6lek a f6lddn,
S bdr keserii, mdgis megmarad iinnepinek.

Virradjon rdrn messze, parizsl6 Libia tdjdn,
Vagy Lycaorua szlp boltja deritse f6l6m.

Mert amikor csak pilydjdn megfordul a gyors 6v,

V1i;tepi sebem mindig a r6gi id6,
Megrikatnak az eml6kek, fdlocsridik ah6l6m,

Sirjdndl lerovom, jdmbor, a tiszteletem.

Gydszom napja, decemberben tizedik te, figyeld csak:

Mily tompdk lesznek, mily szomorfk jegyeid.

Morcabbnak ldtlak majd, mint a kOdiilte s6tdt 6jt,

Mig ha sugdrfi9nyed folttalanul ragyog is.

Bdr most sem csillog kiil6n6s j6kedvben az xcod:
Vdgtisztessdgek gydsz-Gket6je szined.

At-nem-ldtsz6 telh6 rcjti az 6gi tet6ket,
Lent meg a f6ld vastag kddbe takarva lapul.

Hogy temet6sre-val6 az efajtaid6, ki tagadndl
Nem j6, hogyha deriis nap siiti a ravatalt.

S ezt nem a ddli es6s sz6lj6rat hozta foldbiink,
Egyiitt bdnk6dik bdnataimmal a lig.

Am te, ki legf6bb ellensdgem vagy, te december,

M6rt zriditszr6m, mondd, annyi goromba csapdste

Hdt nem volt-e el6g elvenned j6 Guarin6matl
Ldm, sebet iitsz ismdt, rij sebet iitsz szivemen!

6, rc az 6v k6tszer-hat k6lyk6b6l az utols6,

Mennyire gyiil6l a Fdld, mennyire gyfliil az6g!
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Hisz te a f6ny kfufira kinyrijtod az 6ji s6t6tet,

S kurtdbb iv-piJydnhajtod a Nap lovait.

Renyhe fagyod szomorfan slnyli az dsszeaszott 169,

Erdei lombsdtrat, rdd fiivet letarolsz.

Nem lakomizlk a nydj sem ilyenkor a z6ld legel6kon,

Nem csicser 6sz a rnadir vigan az dg hiiv6s6n.

Annak sincs oka m6s, hogy a Plrsztit6 tdr6k 6ddz

TaLpe al6 jlE-rit n6 a vizek tetejdn.

V6d6szellerpek6nt tisztelt hajdanta az ember,

Jobb lett volna, ha a siri vilfigtesn ezt.

Haj ! botorul vddaskodom 6n, az id6 sose vdtkes,

Hisz csak a f6ld-tengely p6rgeti rdnk az id6t.

Csillag-had, rdtok nyilvdn helyesebb haragudnom:

Sorsot szabni el6nk vagytok az 69 tetejdn.

Egyformdn rirkodtok az €leten 6s a haldlon,

Vagytok az als6bb l6t dolgainak gy6lcere.

Istenek, 5rt6 csillagokat mdrt tiiztetek 6gre,

Mdrt fut a sok bolyg6 k6rben a boltozaton a

Ndlkiiliik is fiilfalja a biztos sir a haland6t,

Es a szegdny testb6l 6gyis elillan a l6t.

Hogyha csupdn vesztiinkre ragyognak a csillagok: inkdbb

Egyszinii, puszta maradt volna az 6teri tdi.

Hasztalanul pr6bdltok megnyugtatni, bardtok,

Hagyjatok! eryszer m6g sor keriil erre taldn.

Friss f,ijdst sz6kkal nemigen szelidithet az embet,

Oj seb a gy6gyit6 kdz el6l is menekiil.

En pedig 6gy lrzem,hogy kinom sokkal er6sebb,

Mintsem id6mrilds tudna segiteni rajt.

Es ha e gy6tr6d6sem helyteleniti akdrki,

S gyarl6 asszonyi sziv dolgainak veszi csak,

Nyilv;in nincs sejtelme a termdszet erej6r6l,

S arr6l, mennyi ilyent tettek a rdgiek is.



Martius otr :illr m6r hilitlalr- R6rna hat6r6n,
S anyja siralmait5l biiszke haragja csitulr.

Messze Nyugatra futott Serrorius, iizv e hon6b 61,
Legfbbb gondja az&t dr6ga sziil6je maradr.

Szent sdlykdnt hordozta az 6destk6t fia vdllon,
Etna glgdsza mikor sz6rta-okdd ta t d.z6t.

Tcjbb lett, minr ama spdrtai ikrek, az argosi pdros:
Vinni kocsin sziilejiik hdmba hajolt a nyakuk.

S nemcsak anydval bdntak ilyenformdn az el6d6k,
Dajka is 6pprigy megkapta a tiszteletet.

Ellens6gr6l vette Cajetdt vissza a ftighls,
Egy Latiunr-beli part-r6sz a nevdt viseli.

Romulus emldkiinneppel tiintette ki Accdu,
(farkasanydt brijtat, hitte a n6p, ez a n6v).

Csillag lettJupiter r6v6n, mely eretre, a kecske,
Most is a kristdly-dg boltjain ig nemesen.

Bacchus is igy viszonozta a nimf,ik f6radoz6s6t:
A Bika szdjiban fi3nylenek 6k ravaszon.

Azt tneg senki se mondja: kev6sb6 f6j ahalilla
Annak, akit k6s6bb vesz ki azOt koztiliink.

6szint6n 6rz6 nem szfimolgatja az €vet,

- S azt hiszi, hogy sohasem lesz 6reg a szeretetr.
Fn tdged, mert hatvanon onnan esett a haldlod,

Lelkcm-anydm, emiatt tin nesirassalak el;
Addig lrordoztdl m6hedben magzatot, engem,

Mig tizszet nem jdrt k6rbe az egyhavi hold.
T6n a neh6z vajudds kdrt is resz gy6nge hasadban,

HogyhaJuno akkor nem sier dgyad el6.
Aztdn csdpp fiadat lilgyanmelledhez emelted,

Szdmba er6ltetted kedvesen emleidet.
Folyton 6lelgett6l, s m€ghozz6, minthacsak egykdt,

Rejtegetett, dajkdlt ddesen 6des 6led.

6 ttem irigykedtek ! Noha mdsik k6t fiad is volt,
Drdgdbbnak ldttdl engemet egymagamat.

Jel van a gyermekben a J6skdpessdg az anydkban I

Vagy k6s6 sarjat t6bb szeretct melegit I
Majd amikor m:ir biztos ldbbal jdrtam a fdld6n,

S ejteni rrrdr tisztdn ttsdta a nyelvem a sz6t,

Tiist6nt r5fo gtdl, tanul6konyt, a tudomd,nyra,

Hogy ne fecs6reljem otthon a napjaimat.

6s ami hasznot a gyapji hoz neked 6s a sz6vdse,

Tandijk6nt viszi el mind a te kis tanul6d.
Mdg csak alig kezdtem k6stolni a szdp-tudomdnyba,

S j6l bizonyitottam, hogy mit ig6r a jdv6m.
Bityid akkor Olaszba :utaztat; e rdvoli foldOn

Gyiijtsem a tudnival6t, - annyi az 6haja csak.

Kolts6gdn meglaktam sorra Velence vid6k6t,
fipp tizenegy 6vk6rt j:frt be ek6zben a Nap.

Mennyit vigyhattiJ e t6m6rdek id6ben utdnam!
Mennyi 6r6m, felt6s lepte be vdltva szived!

Majd, lrogy Itdlia vdgk6pp visszaadott ahazdmnak,
S itt gyerekembcrkdnt flpapi sz6k fogadott,

Hdzarnban tdltotted 6regkorod, egyszcrii m6don,
S jobban tetszett, mint bdrmily egydb meneddk.

Egyszer azon firadtil, hogy kedvemre mivel 16gy,

Mdskor reszketegen fontad a lenfonalat.
Mig nem kezdte a Pdrka utoljdt sorsfonaladnak,

S nem szdmolta el6d a maraddk napokat.

Osszeszaladt a keserves l.irrre az drva rokonsdg,

Annyi fehdrn6p, hogy mdr a szobdkba se fdrt.

Sirtak a kisldnyok, gondjuk nemr6g te viselted,

S egy-ldnyod kdsziilt riva lefogni szemed.

En meg az 
^sszonyos 

ajjajt higgadtan csititottam,

Szinlelt j6kedwel dugva a bdnatomat.

Ij
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Hogy gondornmal fijdalmad jobban ne n6vel,jem,

S ldwa szorongdsom, hogy ne szorongj magad is.

Am te anydm voltdl mdg most is, a sz6rnyeteg 6rdn,

Edes a sir, mondtad, hisz fiad 6lve marad.

Mdr-rndr f,itylasod6 szemmel fiirkdszted az arcom,
S hiil6 szdd folyton stigta-moryogta nevem.

Ekkor: pillanat! 6s kisuhant j6lelked a l6gbe,

Dermedt tagjaid otthagyta az igy meleg6n.

Mdrt most m6gy el, anyim, amikor jobb-sorba jutottdl :
6, hiszen 6ppen most kellene dlned, anydml

Boldognak lfithatsz, mert ldtod fdlviruldsom,

S minden k6nyelmet meg tudok adni neked.

Gydnrhugaid, kik mdg nem mcntek flrjhez iddig,
Mcnnyire kivdnndk tdmogat6 kezedet.

Ifiri iveiket ki ragyogja be sz6ppel ezentilz
Zsenge sziizcssdgiik pdsztore,6re ki lesz;

Drdga anydm, halld meg, milyen eml6kmiivet ig6rek:
Nem tdgas kriptdt, nagyszerii miiremeket,

S nem mauz6leumot, mely t6mbjdvel kimagaslik,
Sem csricsos piramist, majdan al6nthan6t,

Am zsoltir-karokat, t6mj6nt, brig6 sirat6kat,

Mikben reszketnek meg-megakadva a sz6k.

Gydszmeneted disz6ltozetii csapatok vezetik be,

Templomaink tornydn tisztaharung szava sz6l.

Gyertya-sorok ldngjdt6l csillog rengeteg oltdr,
S 6rted sirnak fol szerte a rekviemek.

En magam iinnepl6 papi k6nt6st 6ltve, sirodnil,
Ott mutatok be, anydm, misztikus illdozatot.

Bdr nincs k6tsdgem, nyilvdn fcil, a mennybe jutottdl,
Hogyha a jdmborokat virja 6rok jutalom.

Biintelen 6ltdl, p6ldfsanvlgezted a dolgod:
Szolg:iltdl embert, s f6lted azf:gi Atydt.

V6gig lrii volt:il urad eml6kdhcz, a sitig,

Nem kellett ij ndsz 6zvegyiil6sed utdn.

Fdrj ndlkiil kinl6dtdl, s hrisz meg hdrorn esetbcn

Hozta magdnyodban f6ldre az 6szt a Titin-

lgy hdt hajdan a r6mai polgdrok bizonytua

M6ltdn tiszteltek volna er6nyeid6rt.

Meghaltdl, s 6sszhangban tetted az addigiakkal,

J6 6let vdg6n j6 a haldl maga is.

Mindent megcselekedve, amit rendeltek a dogmdk,

Fdldi bilincsekt6l menten a mennybe rdpiilsz.

Es most, szent zrLyx,dgi 1ak6, dldjon meg az Isten,

T6velyg5 utamat v6dje, segitse imdd.

Ldtjuk m6g, tudom 6n, egymdst, ha a hamona f6lzeng,

S mind a vil:igegyetem sarkai visszaverik.

Addig aludjon tested b6kessdggel a sirban,

Es a nehdz k6lap konnyii legyen porodon.

1463 
(csorba Gy6zd fotditdsa)

SZIDALMAZZA A HOLDAT, MIVEL ANYJAT ELRAGADTAE

Isteni lSngok, kik kormdnyozzitok e foldet

S tarkdlltokJupiter ftnyes, anny mezei6n,

Mind, ki szabott pily* 6nn6n bolygdsa szerint fut

S mind, ki a boltozaton 6gre-sz6gezve ngyog,

Szellemek dltal gyrilt, ti 6r6k, l6lekteli ldngok,

Kiknek jdrta nyomin fonja a sors fonaldt:

Tdvedtem - s ha a biint megvalljuk, jdr a bocsdnat,

TJgy jusson majdan rdszetekiil nyugalom;

T

I
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Epigrammdk a padouai korszakb1l

ARQUAHOZ (Wetires Sdndor Jordittisa)
UAR.CELL 6HOZ (Nenes Nagy Agnes forditdsa)
MARCELLO VERSEIRoL, MELYEKXT 6 r,ArWR.A ULrErErr Ar

(Nemes Nagy Agnes ford{tdsa)
cALEOTTOHoz AJANDfKAE RT eettlr Gyula fordttdsa)
AcNnsfffz ( Kardos Tibor ford{trisa)

JUSZTINAH OZ ( Szab6 Magda fordittisa)
MAGDOLNAHOZ (Wei;ru S tindor for d{trisa )
KONYVXTHEZ ( Vigh Gyi;rgy Jordttdsa)
A KIKOZOSITETT MARKUSRA ( Taklrs Gyula Joil{tdsa)
A HAJOKAZO VrNCfn6L (Takdts GyutaJordttdsa)

MALATESTA ZSIGMONDR6T, RTVTTNT ZSARNOKAR6L
( C sorba Cy 6 z 6 foiltttisa )

UGYANARR 6L ( C sorb a Gy 6 z 6 for dttdsa )
HUNYADI JANOSNAK, MATYAS KIRALY ATYJANAK

SIRFELIRAT A (Csorba Gy6z6 fordttdsa)
LORENZO VALLA HALALARA (Wedre s S dndor fordttds a)
R6MA (Nemes Nagy Agnesfofittdsa)

ROMA A ZARANDOKOKHOZ ( Weiir e s Sdndor J.ordttds a)

El{girik, 6ddk,, dics6[t6 epikus kaltem1nyek
ugyanezen id1szakbdl

A NARNI-BELr GALEOTT 6UOZ ( Takd* Gyuta fordttdsa)
JANUS PANNONIUS €NEIG AZ OLASZ NIMFAK

LEGDICS6BBIKaHEZ, FERONIA ISTENN6HOZ, MELYET
n6uAn6r IOVET SZER ZETT t 4 58. JUNIUS 9_EN ( Cdsp dr Endre
foditdsa)

ANDREA MANTEGNA PADUAI FEST6 DICSERXTE (BCTCZCI| A.
Kdroly fordltdsa)

DICS6IT6 EN T, A VERoNAI GUARIN6HoZ
( Csorba Gy 6zd fordttdsa)

DICS6IT66NTT A VELENCEI GIACOMO ANTONIO
MARCELLOHOZ (Berczeli A. K&oly 6s Szab6 Magda.fordttdsa)
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r27
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r30
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r32

r32

732

r33

r33

r33

NI agy ar or s z dgi e p igr amm ik
MATYAS MEGvALASzTASA MAGYARoRSzAG KIRALYAVA

( Kdlnoky Lds z 16 .fordltds a)

KONYORGfS AZ ISTENEKHEZ A TOROKELLEN HAD3A
INDULO MATYAS I{IRALYFRT ( Ittyls Gyula fordt tctsa)

A NARNI-I GALEOTTOFI OZ ( Csorba Gy 6z6.fordftdsa)

GUARINO SIRVERSI ( Kardos,I.iltor.fbrd{ t dsa)

KATALIN, MAGYAR I(IRALYNER 6f ( f Ahoky Lcl s z I 6,for cttt d s a )
GALEOTTOHOZ (Kardos T'ilnr.foriiltlsa)

PANASZKODIK A ICRALY HOSSZAS TAVOLLETE MIATT
(Berczeli A. Kttroly ford{tdsa)

PANASZKODIK MATYAS KIRALY MOLDVABAN VALO
HOSSZAS IDOZESE MIATT ( MurakLzy Cyula.fbrilttdsa)

DRAGULA, MOLDVAI VAJDA FOGSAGBA ESESER6L ( Muraki; zy
GyulaJbrd{tdsa)
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Janus Pannonius

Egyetlenegy magyar nyeluii uercsor sem naradt

uttina, mdgis a magyar lira els6 nagy, korszakos

alakja, Balassi, Csokonai, Pet6f , Ady 6s J6-
zsef Attila rangos el6dje, ,drdga 6s jeles tu-

d6s.,. kinek mdsa 6 el1tte nem uolt Magyar-

orszdgba, kiudltktppen az uersek szdrzdsi-

be . . ." (Heltai Gdsptlr), ez az izig-vdrig hu-

manistaifji, aki ,,nemzets5g4rc ndzue magyar,

erkijlcsdben olasz, tudomdnydban csoddlatos, s6t ,

inktibb bdmulatot kelt6" (Guarino de Verona) ;
az els6 magyar kijltf, kinele ,,szip h{re, neue"

nem dllt meg az orszdghatdrndl, kinek munkds-

sdgdt olyan uildghh{i gondolkod\k tartotttik

nagyra, mint Erasmus 6s Carducci; az els6 ma-

gyar kt)1t6, aleinek miiueiben az emberi szem6-

lykig a maga term4szetes pompdjdban ual|sul

n1eg, a testi szenueddly, a szemdlyes 6r6m ts

szentdlyes fijdalom, a kdznapi tragidia 6ppigy

tdmtija, nint az orszdgos kataklizmtik, az apo-

kaliptikus v{zi6k sora; az ek6 egy|ni hangii,

ntly |rzdsekben 6s gondolatokban gazdag eur6-

pdi, aki nlgis sajdtosan ffiagyar, noha latin

nyelven alkotta miiueit, els6ktnt fedezue;fel a

magyar trijat a maga termtszetes szdpsdgiben,

d nlagydr ucirost a maga sajtitos kuburtilis 6rt6-

keiu el, aki,,kdlt|szet|nek kiu dl6sdgtiu al ne nr

csupdn kortdrsait milltafeliil, hanem az egkz

rigistggel is feluette a uersenyt" (Zsdmboky

Jtinos), pdlda 6s kduetend{ minta a magyar hu-

manista kdltfinemzed(knek, s uigigkisdrhet6,

tciretten ,fdnyii hatds a kis1bbi .korok magyar

nyeluii irodalmdban.

S z|pirodalmi Kanyvkiad6
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