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SARKOZY PETER

rrArm tcfrznrnenN
Boda Mikl6s: Itdlidb6l ltiliiba. Pilspdkdk, professzorok, podtdk

Nagy orcim volt sz6momra,hogy a pand6mia alatt olvashattam Boda Mikl6s ltdli6b6l
Itdliiba cimmel megjelent tanulmdnykotet6t, mert igy a jArviny okozta elszakitottsdgom
ellen6re ism6t It6lidban lehettem. Az egyetemi tanulm6nyaim 6ta a magyar-olasz iro-
dalmi 6s kultur6lis kapcsolatok tort6net6vel foglalkoztam, 6s tcibb r4int harminc 6vig
R6m6ban 6lhettem mint a r6mai egyetem magyar tansz6k6nek tan6ra. Magamat is az

,,It6lia-rn6ni6s" emberek koz6 sorolom, melynek nagy k6pvisel6i P6terfy ]en6 6s Riedl
Frigyes, majd a Nyugat-generiici6 nem egy kolt6je 6s ir6ja, mint Babits Mih6ly, Szerb

Antal, Cs. Szab6L6szl6 6s m6g sokan, akik amikor csak tehett6k , Olaszorszilgba szoktek,
mdsodik haz6jukba. Mindig ciniltem, }l.ahozz6rn hasonl6 It6lia-mdni6sra tal6ltam. Ezek
koz6 tartozik Boda Mikl6s, akivel a nyolcvanas 6vek elej6n tal6lkoztunk a R6mai Magyar
Akad6mi6n. Akkoriban az .\kad6rni6n tobb neves professzor 6lt, 6s kutatott r6mai
kcinyvt6rakban, 6s koztiik szinte 6szrev6tleniil ott volt Boda Mikl6s is, aki akkor 6pp

Janus Pannonius-kutatdsain dolgozott. Hamar kiderr.ilt, hogy aszerlny p6csi k<inyvt6ros
mindent olvasott, mindent ismer,6s R6ma nagy szerelmese. Mindenki kedvelte, 6s ne-
kem az6ta is bar6tom, 6s amikor taldlkozunk, nagyokat beszdlgetink kozcis nagy szerel-
miinkr6l, R6m6r6l.

Boda Mikl6s 1961-ben szerzett magyar szakos koz6piskolai tandr 6s konyvtdros dip-
1om6t, 6s a P6csi Egyetemi Krinyvtdr, majd k6nyszeni kit6r6k ut6n a Baranya Megyei
Konyvtdr munkat6rsa lett. Igazi ,,a1kot6 konyvtdros" volt, mint azOSzKnagy gener6ci6-
jrinak tagjai (Borsa Gedeory Berl6szlen6vagyYizkelety Andr6s). A sorsa :d.gyhozta,hogy
P6csre keriilt, ahol nagyon sokat jelentett sz6m6ra a konyvtdros Csorba Gy6z6 kcilt4 s a

konyvt6rba sz6mitzott Trisk6s Tibor ir6 6s szerkeszt6 p6ld6ja. Ok ugyanis a kcinyvtriri
tennival6k mellett is meg6rizt1kkiv6l6, rigymond eredeti alkot6k6szs6giiket. A konyvt5-
ros Boda Mikl6s is f5radhatatlanul folytatta a ,,neki rendelt" tudom6nyos munkdt. EI6bb
egy ,,k6zn6II6v6" t6ma, a Klim6 Gyorgy p6csi prispok dltal
alapitott 6s 1774-ben (els6k6nt) a t6gabb nyilv6noss6g szd-
mdra is megnyitott konyvtdr foglalkoztatta, majd az 1367-

ben alapitott eLs6 magyarorsz6gi egyetem el6tdrt6nete illet-
ve a kdlt6-piispcik ianus Pannonius 6letmrive. Mindh6rom
t6macsoport eset6ben kiildnos srillyal szerepeltek az olasz
vonatkozdsok. Az 1974.6vi els6 olasz tanulm6nyftj6t kove-
t6en amikor csak tehette, Olaszorsz6gba utazott Boda
Mikl6s. Ha m6s 1ehet6s6g (kiilfdldi osztondij, konferencia-
r6szv6tel) nem volt, p6csi koll6g6inak, bar6tainak szervezelt
itdliai kcirutaz6sokat, mikcizben gyonyorii felv6teleket k6szi-
tetl az olasz vdrosokr6l 6s mrieml6kekr6l. Herczeg Gyula
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professzor meghivta 6raad6 el6ad6nak a P6csi Egyetem Olasz Tansz6k6re, Klaniczay
Tibor meghiv6s6ra pedig az MTA Irodalomtudom6nyi Int6zete Reneszdnsz 6s Barokk
Kutat6csoportj6nak lett ktils6 kutatoja 6s tdbb nemzetkozi konferencidn el6ad6ja.2002-
beh a Pro Pannonia Alapitv6ny gondozilsilban jelent meg kiilonbozS konferencidkon tar-
tott el6addsait, foly6iratokban publikdlt ir6sait bsszegyiijt6 tanulm6nykdtete, a Strtdium 6s

literatira.M|r ez a kotet is megmutatta, hogy Boda Mikl6s a legkivdl6bb mrivel6d6stcirt6-
n6szek kozf tartozik,j6llehet kdnyvt6rosk6nt 6vtizedeken dt a krinyvt6rhaszn6l6 olvas6-
kat 6s kutat6kat segitette kcinyvt6ri dokumentumokkal 6s informdci6kkal, rnig a napi
munka6r6k tobbs6g6ben sajdt t6m6k kutat6jak6nt nem lehetett jelen a konyvt6rban. Nem
volt v6letler; hogy n6gy jeles |anus Pannonius-kutal6 20t4-ben, nyolcvanadik sziilet6s-
napja alkalm6b6l tanulmdnyokkal kciszontotte Boda Mikl6st a I elenkorban.

2020-ban megjelent rij tanulm6nykcitete piispdkokr6l (mint Szent Gell6rt, Janus
Pannonius vagy Klim6 Gydrgy), professzorokr6l (mint Koltay-Kastner Jen6) 6s po6tdkr6l
(mint Csorba Gy6z6) irott tanulm6nyokat tartalmaz. Az ltdlidb6l Itdlidba lapjain huszon-
k6t rcividebb-hosszabb tanulm6ny 6s k6t recenzi6 olvashat6 az ezredfordul6t kovet6 k6t
6vtizedb6l, melyek az MTA Irodalomtudom6nyi Inllzel tudom6nyos kiadv|nyaiban, az
Irodalomtiirtdneti Kdzlemdnyekben 6s a lelenkorbanjelentek meg kordbban.

A kotet e1s6 ir6sa a ,,nagyobbik" Szent Gell6rt-legenda vitatott p6csi epiz6dj6val fog-
lalkozik a vonatkoz6 szakirodalom gondos 6ttekint6s6vel. A tanulmdny alapk6rd6se: a

szent6letri Gell6rt piispdk Itelieb6l haz6nkba jdvet megdllhatott-e P6cs v6rosdban 6s

V6radon? Boda Mikl6s v6lem6nye szerint ez a nagyobbik legenda alapj6n val6szinfrsithe-
t6, :dgy is mondhatnilnk, nem z6rhat6 ki teljess6ggel. A kovetkez6 k6t tanulm6ny a ko-
z6pkori p6csi egyetemalapitds it|liai el6zrn6nyeivel foglalkozik. Ezeket mintegy f6lsz6z
oldalon ot fanus Pannonius-tanulmdny koveti, illetve egy hatodik, Hand6 Gybrgy kdnyo-
thrhr6l egy pdcsi eml4ktdbla iiriigydn cimmel.

Az e1s6 |anus Pannonius-tanulmiiny, A felad6: lohannes Pannonius Ferrardb6l cimmel a

veronai Matteo de'Pasti sz6p alkot6s6val, a Guarino-6remmel foglalkozik, melynek egy
p6ld6ny6t a Ferrar6ban tanul6 Janus megkiildte nagybdtyj6nak,Yit6zl6nosnak. El6lapj6n
Guarino da Verona arck6pe ldthat4 hdtoldal6n pedig egy diszk6t, aIeI6pontjdn Hercules
alakjdval. Boda Mikl6s egyet6rt6leg id6ziir6sAban a ]anus Pannonius-kutatdsok doyenje
Rito6kn6 SzalayAgnes tanulmdnyiit a Guarino-6remh6toldal6n l6that6 kftr6l6s Guarino
mester Fenar6j6r61. Ugyanakkor m6rlegre teszi a maga v6lem6ny6t is Matteo de' Pasti
lehets6ges, az 6vsz6zadok folyamdn tcibbszor is 6tform6lt ,,rnodellj6r6l", a Verona tcirt6-
nelmi kozpontj6ban m6g ma is dll6 diszkritr6l, melyet Fontana della Madonna n6ven
emlitenek az ftikonyvek. A kovetkez6 tanulrr.6ny (Egy teljesithetetlennek l6tsz6 kdrds) t6r-
gya is a p6csi piispdk ]anus Pannonius 6s Jacopo Ammannati biboros levdlviltisa az
1460-as 6vekb6l. Levelez6siik a piispoki pallium-visel6s jog6nak rnegszerz6s6r6l sz6lt,
melynek a P6csi Egyhizrnegye 12-13. szLzadi tdrt6net6ben is volt mdr el6zrn6nye.

A kdvetkez6 h6rom |anus Pannonius-tanulm6ny mindegyike a Brtcsi Vdradt6l cim-
mel ismert, de V6rad-versk6nt is id6zhet6 koltem6nnyel foglalkozik, mely a kolt6 egyik
legkedveltebb 6s nem is csak magyar fordit6sban olvashat6 miive. A lanus Pannonius
Vdrad-aersdr1l cim6, ir6st a szerz6 azzal a k6rd6ssel vezeti be: ,,M6gis, kinek a bicsdrja?"
Szerinte ugyanis a Vdrad-versben nem a k6lt4 hanem Szdchy D6nes esztergomi 6rsek
dr6k6be l6p6 nagyb6tyja,Yit6z ]6nos bricsrizik V6radt6l, ptispoks6g6nek addigi szfnhe-
ly6t6l. Kdvetkez6sk6pp Boda Mikl6s a vers keletkez6s6t, szemben a kor6bbi dat6l6sok-
kal, 1465-re teszi,6s kapcsolalbahozzaalanus 6ltal R6m6ba vezetett kir6lyi krildotts6ggel
is, mely sor6n |anusnak el kellett 6rnie, hogy a p6pa meger6sitse Vit6z ]6nos 6rseki 6s a
v6radi ut6d, Beckensloer Jdnos pi.isp<iki kinevez6s6t. Mivel Boda Mikl6s igazi kutat6,
fontosnak tartja kimondani azt is, hogy szi.iks6g lehet a feltev6s6t meger6sit6 tov6bbi
kutat6sokra. A ]anus Pannonius-sorozat kcivetkez6 tanulm6nia (Bilcsi a brtcsizterst6l?
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lanus Pannonius, Gioaanni di Castro 6s a tims6) ugyancsak a Vdrad-versr6l sz6l. |anus a
v6radi h6forrdsok viz6t dics6it6, al6t6sjavit6 tims6t is emlit6 sorai az6rt gondolkoztatlik
el Boda Mikl6st, mivel m6r akkoriban is tudhat6 volt, hogy a v6radi forrdsviz tims6t nem
tartalrnaz. Mivel a tims6hi6ny eur6pai t6ma lett a keleti import Konstantin6poly elest6t
kovet6 elapad6s6val, Boda Mikl6s figyelme Giovanni di Castro pdpai vagyonkezel6 mri-
kod6s6re irSnyult. Ugyanis a padovai sztilet6sri Giovanni miut6n feladta a tims6k6 for-
galmaz6slval is foglalkoz6 vdllalkoziisdt,hazatdrt keletr61, s ottani tapaszlalatalthasz-
nositva nagyhozamri tims6k6telepeket fedezett fel R6ma kozel6ben, II. Piusz p6pa 6s az
6t kovet6 II. P6l megel6ged6s6re. Az rijonnan nyitott tims6k6b6ny6k jdvedelme lett a

forr6sa annak ap6nzi.Jrgyi alapnak, melynek birtok6banM6ty6s tordk elleni hadvisel6s6t
jelent6s cisszeggel tdmogatta ap6pa\465 nyar6n, a janus Pannnonius 6ltal R6m6ba veze-
tett kdlddtts6g 6rvel6s6nek is kciszonhet6en. Boda Mikl6s szerint ennek r6sze lehetett
abbary hogy a bicsiaers kdltSjebelevegyitette a v6radi forr6sok viz6be a tims6t. A |anus
Pannonius-tanulmdnyok utols6 darabja (Hitnyzikhat sor az elfelejtett Bicsiaers-forditdsb1l)
a V6rad-vers els6 ismert magyar fordit6s6I mutatja be. A vers fiatal fordit6ja a k6s6bbi
kivel6 tort6n6sz,M6rki S6ndor volt, aki 1878-ban a Dilibdb cirnii, tiszavirig-6letfr lapban
tette kozz6. Janus Pannonius hdrom epigramm6jdnak 6s a Bricstioersnek a forditeset. De
mint Boda Mikl6s felfedezte, a koltem6ny harmadik str6f6ja lemaradt akiizl6sb6l.

A ]anus Pannonius-tanulmdnyok sorozat6t olyan ir6sok kdvetik, melyek k6pletesen
sz6lva megnyltj6k az olvas6k el6tt az Egyetemi Kiinyvt6r Szepesy utcai m(eml6k6piile-
t6nek, Boda Mikl6s egykori munkahely6nek a kapuj6t, melyen 6t a nevezetes Klim6-
konyvtdr is megkcizelithet6.Ezenirilsokaz egykori pnspdki gyrijtem6ny egy-egy L7-18.
szdzadiitkas6gdnak koszdnhetik szi.ilet6siiket, kiv6ve azt, melynek tdrgya (cime szerint
is) A Pdcsi Egyetemi Kdnyotir jubileuma (L774-1974). Az ltdlidb6l Itdlidba itt olvashat6 ,,ciklu-
s6nak" tartalmi gazdags6g6tszeretn6m 6rz6keltetni a kovetkez6, csup6n a tanulm6nyci-
mekre kiterjed6 felsorol6ssal: ,,Groff Zrini Miklos" kiiltemdnyeinekbdcsikiaddsdr1l -kerddje-
lekkel; A ,,tudomdny is a fegyoerek embere", Luigi Ferdinando Marcigli (L658-L730); Adal1k
1738-b6l Kalmdr Gydrgy ailagnyelv-tercezetdnek ismeret1hez; Bejegyztsek 6s mds megkiilijnbiiz-
tetd jegyek a ptcsi pilspdki kdnyatdr egyes kdteteiben; Koller l6zsef Itdlidja. A Klim6-kdnyvt6r
szerz6nket tanulmdnyir6sra kdsztet6 ritkas6gai kcizi.il a bolognai sz6rrnaz6s6. Marsigli
(avagy Marsili), a hadm6rndkk6nt Buda felszabaditasAban is r6szt vev6 neves fdldrajz- 6s

term6szettud6s monument6lis Duna-monogr6h6ja az egyik leg6rt6kesebb 6s legl6tvd-
nyosabb. A Klim6-konyvt6r egy m6sil 17. sz6zadi ritkas6g6ra az&t hgyelt fel Boda
Mikl6s, mert annak egyik lapj6n felfedezle az 1754-ben Firenz6be l6togatS Kalm6r
Gy6rgy, a h6tkiiznapinak aligha nevezhet6 nyelvfiloz6fus 6s kdlt6 saj6tkezfrleg bejegy-
zett vers6t. Az ugyancsak itt olvashat6 Koller ]6zsef-tanulmdny megsziilet6s6ben r6sze
lehetett a ,,tud6s pr6post" ma is sokat forgatott egyhAzl6rt6neti mrive p6csi konyvt6ri
jelenl6t6nek, de igaz6b6l az L7ffi-as 6vekben m6g csak hrisz6ves Koller it6liai kiildet6se
inspir6lta a szerz6!. A Klim6 pnspok iiltal kezdem6nyezetl, a Janus-kutat6st is szolg6l6
tanulm6nyrit siker6ben ugyanis r6sze volt a magyar kapcsolatokkal rendelkez6 Giuseppe
Garampi 6rseknek, a vatik6ni lev6lt6r akkori prefektusiinak.

A konyv utols6 blokkj6nak tanulm6nyai neves p6csi miiv6szeknek, ir6knak 6s egye-
temi professzoroknak iillitanak eml6ket. igy olvashatunk 6rdekes portr6kat P6cs 19-20.
szlzaditbrtenet6nek m6ra m6r elfeledett alakjair6l Vizkelety Imr6r6l, al9.szlzadip6csi
fest6iskola mriv6.sz6r6l, Balogh Gydrgyr6l, az I. vildghdboni utdn Pozsonyb6l P6csre tele-
pitelt Erzs5bet Tudomdnyegyetem irodalomtdrt6ndsz, mfrfordit6, az 6kortudom6nyban
is jdrtas kOnyvtdrosdr6l, valamint a szeru6 j6 bar6t16r6l, Aral6 P6k6l, a Vatik6ni Gergely
Egyetem egyhSztortdneti bibliogr6fus6r6l. Az egyetem !924-ben alapitott els6 olasz tan-
sz6k6nek professzorlr6l sz6l Az italianista Koltay-Kastner len6 aisszaeml1kezdse olaszorszdgi
hadifogsdgdra cimmel jegyzett tanulmdny. Boda Mikl6s bemutatja azt az ir6st, neLy a Pdtsi
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Napl6banjelent meg 1927-ben. Ebben a professzor beszdmol itiiliai hadifogs6gdr6l. Boda
Mikl6s bevezet6ssel 6s jegyzetekkel elldtva kozli az egyik els6 magyar italianista pro-
fesszor 6rdekes hdborris visszaeml6kez6s6t.* 

A tud6sportr6kat P6cs m6sodik vil6ghiiboni ut6ni kultur6lis 6let6nek k6t meghat6ro-
z6 egydnis1g6rSl, Csorba Gy6z6r5l6s Tiisk6s Tiborr6l s2616 tanulm6ny ztuja. Mindk6t
visszaeml6kez1s 6szinte, szem6lyes vonatkoz6sokban gazdag 6s tanuls6gos. Ezek kdziil
a Csorba Gy6zd Itdlidja cimri tanulm6ny nemcsak bevezeti Csorba Gy6z6 a lelenkor 2018.

decemberi sz6m6ban kozcilt, 1969-es m5sodik r6mai ritj6r6l kdsziilt feljegyz6seit, hanem
egyszersmind azt is elmondja, hogy mit jelentett a vildghdborri 6s az azlkiSvet6 negyven
6v szorny(islgei utdn egy lrzdkeny mrivelt embernek, amikor egy kev6s id5re kiszakad-
hatott az otthoni sztirteiegUet,6s'egy rovid ideig a vil6g egyik legszebb hety6n 6lhetett.
Ez a tanulm6ny nemcsak Csorba Gy6z6 6s a r6la ir6 Boda Mikl6s r6mai eml6keir6l sz6l,
hanem mindnydjunkr6l, akik nemcsak elmenekiltflnk egy id6re R6m6ba, hanem eg.,ytit-

tal ,,b6riink alatt" haza is hoztuk mindazt a sz6ps6.get 6s btilcsess6get, amire az Orcik
V6ros majd h6romezer 6ves tcirt6nete 6s mriv6szetg tanitja az 6t megismerni akar6kat.
Ahogy Csorba Gy6z6 Vers R6mdr6l cimri kciltem6ny6ben megfogalmazta:

Majd elmegyek inntt, ismdt hazatdrek,

de b6riim alatt ztiszlekhaza, R6ma,

halk sz6ke foly1d s a szelidke foly6ra
hajl6 dombot, a sziik utcdk ricsozatdt
6s ha a ldlek

perzsel, aagy ha aillgi it4let
csap rdm, iibleiden lelek ijra hazdt,
6 R6ma, szil1rd anya-f1szek.

lgazavoltLAszai|6nos magyar gy6ntat6 papnak 6s kolt6nek, aki a r6mai Santo Stefano
Rotondo templom olt6ra mogdtt elhelyezett sirkdv6re 1513-ban bekovetkezett hallla el6tt
azt a latin epitdfiumot v6selte: Roma est patria omniumfuitque, azaz,,R6ma mindannyiunk
kdzos haz6ja, volt 6s lesz mindorcikre". Tiszta szivb6l kiv6nom, hogy Boda Mikl6snak
legyen m6g kedve 6s ereje, hogy megirja r6gi It6lia-utaz6k 6s saj6t 6lmdnyeir6l tervezett
mriv6t, a Phrhuzamos itdliai itirajzokat. Mert nagyon szeretn6m elolvasni!
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