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Kurcz Agnes

orommel v6llalkoztunk arra, hogy az ers6 nagy magyar lirikus,
Janus pannonius
hal6l6nak 5oo. 6vfordul6ja alkali6b6r megjelentetjii mfiveit latin 6s magyar

nyelven.

A nagy kolt6 mtiveinek kozreadhsival nemcsak a szem€lye ir6nti tiszteletnek 6s
megbecsiildsnek tesziink eleget, hanem kiel6gitjiik azt a sz,€leskdrti ig6nyt
6s jogos

kiv6nsSgot is, amely az irodalomtudom5ny, az egyetemek €s az iskol6k r6,sz&61
megnyilv6nul.
, fsmeretes, hogy Janus Pannonius a reneszhnsz kor divatja szerint latinul irta
koltem6nyeit. Mfiveinek gyfijtemdnyes kiad6sa latinul uto-$6ra r784-ben l6tott
napvilSgot, versei magyar nyelven csak tdred6kesen, illetve v6logat6sban jelentek
meg eddig. Ez a t€ny is siirget6 feladatt| tette a kolt6 6letmiiv6n& min6l teljesebb

megjelentet6s€t.

Unnepi kotetiinkkel, az epigramm6k 6s az el6gi6k eredeti latin szoveg6nek rijb6li
megjelentetds|veT hozzhf6rhetcjvd tessziik
Janus Pannonius csaknem valamennyi
mfiv6t a szakemberek.6s az 6rdekl6d6 nagykozons6g sz6m6ra. Megjelen6 kotetiink
fttdr6 6rt6ke, hogy olyan &oltem6nyeket nyrijtunk 6t az orvas6knak, amelyeknek
tobb mint a fele most jelenik meg eldszdr magyar nyelven,
kitiin6 k6lt6k

tolm6csol6s6ban.
A kotetben szerepl6 alkot6sok a mai oivaso szdmdrais szinesek 6s v6ltozatosakn
gondolatokban gazdagok. A versekb6l kdltSi szdps6g, szellemess6g 6s term6szetessdg

LBKTORALTAK:
KARDOS 'I'IBOR
KLANICZAY TIBOR

sug5rzik. Janus Pannonius M5ty6s kir6ly udvarinak humanista" miivelts6gfi alkot6 egydnisdge volt, miiveiben megelevenedik a magyar tfi, megsz6lal a g"yermeki
szeretet, a bar|tsag, a
val6 ragaszkodds nemes drz6se. Mondanival 6j6ban
,hazahoz
nemcsak korahoz sz6l, oktat 6s nevel, hanem tanitilsa ma is id6szerfi. janus
Pannonius szembefordult a kciz6pkor elavult n6zeteivel, 6s alkotdsaival nalyban
hozzdjitult a vil6gi magyar kdltdszet fejl6d€s6hez.
A kotet ossze6llit6s6ban kozremrikdd6knek a fordlt6s 6s szerkesztds szinvonalas
munk6j66rt ezriton mondunk kdszonetet. Az elismer6 sz6 annSl is inkdbb megilleti
6ket, mert e nagy munka elv6gz6s6re igen rdvid id6 6ltt rendelkez6sre.
Rem6ljiik, hogy Janus-kdtetiink jelen kiad6sa segitsdger nyfjt majd
Janus panrronius mriveinek vilrhat6 szdvegkritikai kiad6s6hoz, gr u mftO igu"i
f"f.a"z6s6t je-

lenti majd mind irodalmi dletiink, mind a nagykdzcins€gsz6m6ia.
Budapcst, rg7z. taaaszdn

AZ f,L6 JANUS PANNONIUS

Janus Pannonius magyar kolt6 csaknem teljes iletmrive most jelenik meg el6szdr magyarul.

rij kOnyv jott a vil6gra, hanem vak6lt5 is, Es hozz| olyan, aki ugyanakkor otszhz 6ve halott.
Nem arr6l van sz6, hogy a kdlt6 felezer 6vig minden eleven hat6s n6lkiil, hol
diszes, hol disztelen tetszhalottk6nt l6tezett csak irodalmunkban. Akadtak ismer6i,
olvas6i, miiv6szetdnek sughrz6silt tud6s irodalomtort6n6szek kimutatt6k ndh6ny
kolt6nk mfivein. Az elmflt dvtizedekben, (s5t lassan szdz 6vben) pedig m6r egyre
gyakrabban megsz6lalt magyarul is.
Arn az a gilttalan, mdlys6gesen intim tal5lkoz6s kolt6 €s olvas6 kozott, ami v6giil is a val6di mtlv6szi 6lmdny egyetlen alapja, csup6n ezzel a kotettel v6lih lehetRitka

6s rendhagy6 sziilet6snap ez. Nemcsak

lamikdppen

fj

s69ess6.

Unnep ez) persze, hogy iinnep. Mindenki szdrnira, aki a magyar kolt6szetet
szereti, 6s sors6t szivtn viseli, De nyilv6n sokszorosan iinnepe P6csnek, annak a
v6rosnak, melyhez dletdnek utols6 szakasza kototte. S kiiloncis iinnepe e sorok ir6jhnak, a kdsei k6lt6-ut6dnak, aki sziilet6se 6ta dl Janus v6ros6nak falai kdzott, s
majd negyedszilzada a nagy el6d szellemi kcizelsdg6ben.
A mrifordit6s eg6szen saj6tos kapcsolatformhja k6t ldleknek. Valamennyi lehets6ges tolm6cs-fajta koziil bizonyilra a mrifordit6 azonosul legink6bb az alkot6val.
Ovd a legkevesebb mentsdg s a legnagyobb felel6ss6g, de a meg6rt6s leglbbb kegyelme
is. Az alkot6 tom6rdek k6telm6n kiviil vAllalnia kell kdt egy6nis6g, s k6t nyelv egybehangol6s6nak nehdzsdgeit is.
Nem tanulmdny ez a n|hilny bevezetl sor, csup6n iinnepi sz6nd6kri elmdlkedds
Magyarorczds els6 kdlt6j6r6l, aki idetelepitette az 6szaki Ister mell6 a Helikon

szfizeit.

{

A XV.

szhzad kozepe a Hunyadiak kora, a torok elleni harcok6. Az orsz6g trakoss6g6b6l csup6n tdreddk az irni-olvasni tud6. Aki pedig latinul is 6tt, azj6 esetben ezernyi ember. Az els6 kdnlwet m6g csak aJanus 1nalSl|t kdvet6 6vben, 1473ban nyomja Hess AndrSs Bud6n. A magyar nyelvri kolt6szetben a Szabd.cs uiadala
€s az Emlikdal Mdt2ds haldltira a szhzad csricsteljesitm6nyei. De ezek is Janus hal61a

ut6nr6l.

A kir6lyi udvarban s m6g itt-ott m6shol is
p6ld6ul Pdcsett
merdszebben6vatosabban kivir6gzik a magyar teneszSnsz. Ide jdtt vissza, ebbe a tortdnelmi-t6rsadalmi-kultur6lis helyzetbe €s k6rnyezetbe a k6lt6. Hosszri tizenegy 6v ut5n jott vissza [t6li6b6l, s nem is csak rigy egysze-

rfien onnan, hancm a
PfduAb6l.

renesz6nsz

k6t szellemi tfizhelye mell6l: Ferrar6b6l

6s

kiill(ik6pt rlfivck s9r'(t lrozlrr lrrrzrt r egy lrrrllnlllrtttl cliszoll, kirrrfrvcll, ltrrr[tri;rrr lcvikr.rly, islncl'(:tckkel gaztlirgorr trrcgt'itkoll rlrni:1, lovilrlrir villirsztt':kos, /rrrrylrll, szirrlr: rrrirrrlcrrrt: lrllctlrtras ds k<':1lt:s lltirr rryelvet. A lirll'tirtirs rrrirg/rt<'tl {'rtct(1d6.
V;iflirflrirttir voltllt-c czi\t (\'l'(:kctry,kr':trytrs rizcllclll :tz:tklcor rrrtig --.. sajrur! -- kolt(iileg tlrrr.irlros-llchizkes rnagyar nyclv korl/rtititi) A Seabtlcs iladala 6s az ltmlt\kdal
I(CBZ

ki li'it:z{l t:szkt}zcit?

r6la. Viszont tuclott Dant6rdl
.lirrrrrs korrilrs:r volt Villonnak, de aligha tudott
i.r irrrkrtt l)r:tr.arclrr6l (az Arqu6hoz c. epigramm6ban h6dol eml6ke el6tt), s egy Marr.r.lk'rlroz intdzctt versben ells ismeri a honi nyelvhaszn5lat6nak jog6t: ,,. .. kolt6
virgy l(: virlr'rllan, bfu ahazdd nyelvdn zengi Muzs6d a dal6t". Persze a humanista
rar't/'kn:rrclllcn a latin mindenkdpp elSbbreval6 volt: a tdbbi ,,dalos mad6r" mellett
ir7. (:gy()tl(:rI,csaloginy".
A lrrgik:r & a j6zan 6sz szerint teh6t termdszetes, hogy Janus

latinul irt. Mdgis

,.,,1,1,,,,,t,,1 izgat: nem pr6b6lt-e meg legal6bb mfihelymunkak6nt, ir6asz'talfi6kj6,,,,L ,,',,gyur..l is ,rerselni? Esetleg csak n6h6ny sort, egy-egy epigrarnm6t' Es ha
ig",,, .rri,i, milyenek lehettek? Hogyan csapott 6ssze a nagyszerri alkot6szellem 6s
ir nr:rgyirr nyelv kcilt6ileg m6g ,,pigra massa"-ja?
Mi lctt volna, ha a kdlt6 birokra k6l nyelviinkkel, s ak6r csak f6lsikerrel is, meg-

liirzrl vr:lc?
llilxrt,i:zisek, v5gySlmok, kdrddsek...

A

mostoha sorsir n6pek tortdnelernszem-

l/' k:ti:neli szokisos kis6r6i.

A vll<isirg viszont az,hogy Janus iatinul irt. Nyelve a humanizrnus latinja, b6r
vrrl:rlrol tlrs valahogyan benne van a kdz6pkor6 is. M6sk6nt, mint a v6g6ns verseklrt.rr r(s a lrirnnuszokban. Ezek familiaritisa az anyanyelvekkd ,,rornL6" latin igyel\(.z(.t(: rr liiizrr;rpi haszn6lhat6s6gra, a humanista latin ezzeL szemben makacs bizorrygrrtis;r az el6kel6 szAtmazdsnak.
csod6lni kell, hogy a klasszikus latin sz6kincs€vel,
egyebek kozott
.lrrrrrrsban
milyen magabiztosan fejezte ki kora
1ir':r rrrr rurt ilihj6val, rnitol6giai appar6tus6val
lcgizgrrt6blr eszm6it, az €rzelrni 6let irj h6dithsait, az ember 6s vil6g addig ismeretlrrr l<irpcsolatait.
M(:14lrczzA mindm6ig, s bizonydra v6gk6pp maradand6 6rv6nnyel' Ez pedig
,,,.,,, l.er6s, hiszen Janus aligha nevezhet6 elef6ntcsonttorony-kciltSnek. Moh6n,
szirrtt: tclhetetleniitr kereste, firtatta, komment6lta az €lmtnyeket, tapasztalatokat.
'l':rlrl<'rk 6s miniatfir6k. . . H6borri,\wiz, on6letrajz, tiloz6fia, esztdtika, term6szet,
a kir61y, ellens6gek, kiiloncok, pajzfunkod6sok, csipkel6d6sek, s6t csi.ltilrirrlrr<rk,
'j,(isr.k
--: tlrnilk, erzelmek, gondolatok, magatartas ritka-t6g sk6l6ja jellemzi.
I(iizdleti k6lt6 a sz6 legtiszt6bb 6rtelmdben. A XV. szazad. Eur6p5j6r6l 6s Matem6rdeket meg1l1,irrrrrsz/rg6r6l, a kor ember6r6l, az eut6pai 6s magyar kozttzettll
trrrllratni t6le.
Itgyzrnakkor rninduntalan el6nk meztelenedik a s6riil€keny, fdz6s l6lek: a sim6n:rli l/rtsz6, kiils6leg ragyog6 €letpillya mrigiil egyre-mesra kisejlenek a komor,
s6li v6natkoz6sban tragikus sors kontrirjai. A kozeleti kdlt6 g6tl6stalanul mer ujjong:rrri vagy jajgatni a maga egy6ni oromein 6s bajain is',
U,rn.p, p"*r., hogy iinnep sz5munkra ez a konyv. De a tisztelgl h6la okvetlerriil .j<il jar. A nagysSg a r6bocs6tott f6nyt sokszorosan veri vissza, s rangot k6lcsorriiz rr tisztelg6nek is.

A lrtt:ri ttlt'iil<ott lrirllcxl-r',.ftntts [)rrrrnoniusit - I.aliin sernrrri lirrt.s rrriir., :rrrril
jirrtixllrirrr-l<:ltctllrt'rr, vagy piispi)ki Palot/rtl tblakr'rbt5l lit,lrat.tril.
I)c rncgtnara<l( it Mccsck, megrnaracltak a libilrc>z kuporgti dombok, a szrigl
sz6l6sl<clt<:k i:s gyiirndlcsdstik. ligyikiikbcn talihn a tc n6hai mandulerlircskltcl iili-iikunokirjeL is.

Es nregmarac"lt a v6ros csocl6latosan tiszta-kdk ege, olaszos hangulata.
sors, v6letlen, hogy 6ppen ide keriilt6l piispciknek? TalSn olykor a d6lnyugrrri
sz6l |t-dthozott valamit hozzfrd. Ferrara, P6dua s egr6ltal6n a szeretett 6s soha nerrr

felejtett ItSlia levegdj6b6l?
Elk6pzelem, hogy ilyenkor mennyire megtelt a szived, s mekkora nosztalgia t/rmadt benned. az elveszitett Paradicsom ut6n.
Amikor azonban visszaindultdl fel6je, nem a folyton6g6 v6gy vitt, hanem a clacgs
felelem kergetett.
S a koratavasz, az iszonyri, a kisz6mithatatlan, a rnosolyogva gyiikol6 olt rncg,
akdr ama bizonyos mandulalicsk6t is.
Azt mondj6k, hogy itt temettek el Pdcsett, hogy itt porladnak csontjaid valafiol
a sz6kesegyhhz ttjAn. Tetszet6s tcirt6netek sz6lnak err6l, sirodra azonban mindm/rig
nem sikeriilt r6akadni.
csak a sziv sugallata (vagy az ohaj6) hiteti el velern is, hogy val6ban a p6csi
foldben nyugszol. Termett pedig ez a fold sz6rnodra ut6dokat: kolt6ket, nagytudom6nyri f6rfiakat, konywszeret6 embereket, akik igy vagy rigy, de valahogyan mindig 5rizt6k emldkedet.
Nagyon szerdnyen 6n is ut6daid koz6 szSrnitorn rnagam. Sokat kiiszkddtern m6r
verseiddel, hogy lehet6leg m6lt6 m6don sz6laitathassam meg azok nyelv6n, akik
szdrndra m6gis csak irtad Sket: a mindenkori magyar olvas6k6n.
K6sei kiv6ns6gnak nem sok €rtelme van. M6gis elrnondom: b5r b6k6sebben hal-

t6l volna meg, ne a Medvev6r kopir, tilnyi;zta tdj6'-a vetlddtt volna utolj6ra mildig szdpet keres6 szemed.
Mindegy: meg kell halnia anrrak, aki halhatatlan akar lenni; mdgpedig gyakran
kegyetlen 6s sokszoros halSllal. Miel6tt vdgkdpp becsuk6dott szerned, rneghaltril
te m6r kicsit akkor is, amikor elhagytad ltaliat, s nagyon meghalt6l, amikor r6d
sotdtedett a buk6s
'jszakhja.
Ezek a hal6lok vittek
az orcik6letre, szi.iltek rneg a maradand6s6gra. A vil6gra
j<itt Janus m6g csak lehet6s6g, az elthvozott m6r fenyl6 bizonyoss6g. Ez6rt iinnep
hal6lod 5oo-ik 6vfordul6ja.
A mandulaf6cska meglbgyott vfuilgai, 16rrr, mdgis kot6ttek, s a terrn6s b6sdges,
izletes 6s t6pl5l6 imm5r felezer 6ve.
Pics, rgTe tauas4in.
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6s magyarul)
ItAEai epigramm6k
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Hosszabb koltem6nyek

Pr6zai miivek
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2. SIJ IPSTI COMMBNDA"T
MAGAT AJANL,IA
Si mihi sit quisquam, quod erat tibi, Fulvius, Enni,

Aut qui periuram contudit Hannibalem;
Bellator molli vel erat Messala Tibullo,
Quod Flacco Tuscis regibus ortus eques;
Huic ego sim contra, quod erat tibi maxime Caesar,
Qui silvas et agros dixit et arma virum.
Aut hoc si nequeam, Stilichoni quod fuit olim,
Qui cecinit raptus, Persephonea, tuos.
Si sit et hoc nimium, saltem tamen hoc tibi fiam,
Quod fieri, hoc aevo vix duo tresve, queunt.

g.DE ARTE
Ars iuvit nervos; tunc perfectissima rebus
Summa venit, cum vis nititur ingenio.

Ennius, 6, ha akadnu
valakim, ahogy egykor
n6ked Fulvius is az,1*:*
ki legy6zte a p,irrt,''
vagy mint szende Tibullusnak Messala,

a harcos,
FlaccusnaU
a tuszk rir, a kir6lyi'utJJ:
T.*
en annak, mint nagy Caesarnak
el6dcim:
_-zsenge mez6k, erd6k s feg,yverek 6nekese.

,
tennek

Vagy ha er6m nem birn6,i6t ami
volt Stiii"rrArrut
----'
hajdan az elrablott persephond dalosa.
..
Ur h.?
:, is- trilz6s, legal6bb ienn6k, ami nvilvan
ndh5ny k<jlt6nil tobb ma aligha-lehet. '

A MT'VESZETRoL
Mesters6g a miiv€sz ist6pja, igaz,
de trik6lyt
-'- csak

G6niusodt6l ,ryer

4. DE SE IPSO
Ille ego et haec cecini Dravum generatus ad altum,
Perlege et haec, si quis cetera forte legis.

5. POPULOS NON PRODUCERE ELECTRUM
Quid manifesta adeo canitis mendacia vates?
Non placet id Phoebo; verum amat ille Deus.
At vos hoc omnes uno velut ore sonatis,
Populeum in ripis Eridani esse nemus,

irteiim-alt, U..rei.

ONMAGAR6L
Mindezt dn zengtem, fensiges Dr6va
sziilotte
olvasd el, ha net6n olvasil ezt
meg

";;;;."

A NYARFAK NEM TEREMNEK BOROSTYANKoVET
Kdll6k, annyira 6tl6tsz6n mire j6 hazud,ozni?
. Phoebus gyrildli ezt, 6s a valit szereti.
ahinyan

vagytok, k6rusban kiabAltok:
^*j,,,Zoldel a P6 partj6n egy

iide nydrfaliget,

(

i,.r .

Arl

ltrrlurn

58S

..;.

Itrrlirslroz (Krrrcz Agnet) *
(lrridirrn ardrur suadenti
lfgy valrrkinct, aki nehCz dologrn biztat (Csorba Gy6,z6)*
{i1.. l)e se ips<.r
/\
\rnmagarOt
(I(urcz Agnes) *
(i5. 'fetrastichon in Guarinum
Veronensem
'l'etrastichon a veronai Guarin6ra
(Zala Mdria) x

Ad Clementem
Kelemenhez (Kurcz Agnes) *
b7. In Prosperum
Prosperre (Kurcz Agnes) x
0u. In Gryllum
Gryllusra (Ujv6ri K6roly) *
{ig. Ad Guarinum
Guerrin6hoz (Hegediis Isw5n)
7o. In Carolum
l(/rrolyra (Kurcz Agnes) *
7r. .[n Rufum
0(i.

fl.

ltl
5S
S,l,

55
5,{,

55
5{,

I'r5

JI

5t
5(i
50

Ad Troilum
'l'roilushoz (Csorba Gy6z6) x

Acl eundem
U gyanahhoz (Csorba Gy6z6)

70.

In Ugonem

59
6o

6r

77. In Philiticum .
Philiticusra (Wedres S6ndor)
7u. Ad Gryllum
Gryllushoz (V6gh Gycirgy)

6o

6r
6o

6r

79. Ad eundem
Ugyanarca (Csorba Gy6z6) x

6o

In eundem . . .
Ugyanarra (Csorba Gy6z6) x
.JI. I)e divite laudante pauperiem
., A gazdagr6l, aki a szegdnys6get dics6ri (Berczeli A. K6roly)
{Jo.

tl:t

.

t31.

DenasoCyrietGrylli . . . . . .

59
5t|
59

.

Cyrus 6s Gryllus ort6r6l (Weclres S6ndor)
In IJgonem
Hug6ra (Csorba Gy6zb) *
In arrogantem
Egy h6nyaverihez (Hegedffs Istv6n)

6r
6o

6r
6z
63

6z
63
6z
63

6z
63

tt4
(js

ti+
(is
(i4.

(i5
(;(i
67
0(i
$7
{i(;

ti7

92. De Agnete
Agneshez (Kardos Tibor)
e3' Optat coitum puellae
Szeretkezni v6gyik (Csorba Gy6z6) *
g4.

(ttl

(ilt
(i8
(

Ad Magdalenam

"

'71 96'

7l
7(,

7r

Ad Severum

72
73
72
73

Severushoz (Csorba Gy6z6)

97. De
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