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Bevezetés 

 

 

Ez a szöveggyűjtemény a humanista kisköltészet közép-európai tartományára 

fókuszál: szeretné viszonylagos egységben bemutatni részint azt a sokféle irányulást, melyet 

ez az itáliai eredetű eszme- és stílusáramlat generált, részint a szövegek egymásmelletiségével 

jelezni azokat a hálózatokat, melyek jelentős mértékben határozták meg Közép-Európa 

irodalmi arculatát a 15. és a 16. században. Ilyen vállalkozásra ez idáig még nem került sor. A 

szöveggyűjtemény saját fordításban közli a versszövegeket. A kiadvány magyar szakos 

hallgatók számára készült, s létrejöttét főként az indokolja, hogy a latin nyelvtudás, sajnos, 

iskoláinkban végletesen visszaszorult. A latin nyelvű irodalmi kontextus nem ismerete viszont 

jelentősen szegényítené azt a termékeny irodalmi diskurzust, mely a magyar és más nyelvű 

magyarországi irodalmi környezet mozgásait minden ízében átjárta. 

     A humanizmus közkeletű felfogás szerint a reneszánsz kultúra szellemi mozgalma, 

melyet a 14. századtól, Petrarca fellépésétől szokás számítani (14. század, vö. pl. 

KRISTELLER, 1979: 5–37.). A humanizmus elitkultúra: a humanisták afféle szellemi 

köztársaságot, hálózatot hoznak létre, a humanisták e köztársaság virtuális polgárai gyakran 

származástól függetlenül. A társas érintkezés alapformáiban is megnyilvánul az elitista 

szemlélet (összejövetelek: antik jellegű symposion, disputák, levelezés, baráti és tudományos 

társaságok, körök kialakítása: akadémiák és sodalitasok). Az antik szerzőkultusz egyrészt az 

ókori kéziratok felkutatására, másolására, kommentálására, kiadására, fordítására irányul, 

másrészt antik szerzők életpályamodelljeinek követésében nyilvánul meg. Ez a modern 

filológia megszületésének korszaka. Különösen nagy vonzereje a Vergilius-életrajzokból 

kihámozott költészeti modellnek volt, mely a költői profil genezisét nagyban befolyásolta. A 

költő kezdetben az iskolai retorikai előgyakorlatok tudásanyagával felvértezve a kisköltészet 

(tréfás, pajzán epigrammák) műveli, majd fokozatosan jut el a műfaji hierarchia csúcsán álló 

eposzig. Nagy szerephez jut az imitáció, mely nem szolgai utánköltést jelent, hanem versengő 

újraírást (VASOLI 1983: 38–52.).  

     A latin nyelvűség is antik karakterű: visszatérést jelent a cicerói tiszta latinsághoz, a 

vulgáris nyelvek és a középkori „romlott” latinságot a humanista elit elveti. Lezajlik a latin 

nyelv újraintegrálása. Később a görög nyelvismeret is fontos tényezővé válik, szinte a 

humanista értelmiségi profil kritériumává. Janus Pannonius nagyszerű görögös volt, de pl. 



4 

 

Galeotto Marzio egyenesen antigrécistának számított. A szónoklás művészete 

deszakralizálódott: a retorika új életre kel mint világi teljesítmény, a sermo helyébe világi 

műfajok léphetnek, az antik retorika (Quintilianus, Cicero) meghatározó szövegstrukturáló 

erejűvé válik, s ez a retorikusság a költészet meghatározó szövegalkotó ereje is lesz. A 

humanizmus nemzeteken, országokon felül álló mozgalom, mely Itáliából indul ki (Firenze, 

Nápoly, Ferrara): A magyarországi humanisták is ott tanulnak: hazai központja Korvin 

Mátyás udvara volt, ahol az itáliai humanisták jelenléte (Bonfini, Galeotto Marzio) jelentős 

mértékben gazdagította a magyar kultúrát (KUBINYI 2008: 161–174). Madas Edit két okot is 

lát a humanizmus gyors hazai elterjedésére: az egyik az uralkodó kulturális latinnyelvűség, a 

másik az, hogy „az új eszmeiség harmóniában marad az egyházzal” (MADAS 2008: 16.).  

     A gazdag intézményrendszerből csak egyetlen példát emelek ki: Mátyás és Vitéz János 

kultúrpolitikai tevékenységének egyik fontos eleme volt a rövid életű pozsonyi egyetem 

megalapítása (az Academia Istropolitana a pápai engedélyt 1465-ben kapta meg, az 

ünnepélyes megnyitót 1467-ben tartották). Az intézmény jeles tanárai közt tartjuk számon 

Giovanni Gattit (Johannes Gattus), a kiváló humanista tudós, Bessarion bíboros egykori 

titkárát, aki teológiát oktatott, Ilkus Mártont (Marcin Bylica z Ilkusza) a neves lengyel 

csillagászt és asztrológust, Regiomontanust (Johannes Müller von Königsberg), kora egyik 

legnagyobb csillagászát, aki a klasszikus latin költészet oktatásának is mestere volt. Az 

orvostudományt egy bizonyos „magister Petrus” tanította. A (vendég)oktatók közt számolni 

lehet Galeotto Marzióval is, s a feltételezett, Vitéz János tudományszervezői  

tevékenységének homlokterébe kerülő lehetséges tanárok közt felmerülhet pl. Lodovico 

Carbone költő, Bartolomeo Fonzio költő és író (De poenitentia című dialógusát Vitéznek 

ajánlotta), a grécista Joannes Argyropulos (Arisztotelész De coelo c. munkájának fordítását 

Vitéznek ajánlotta) neve. Szóba jöhetett még a görög emigráns Georgius Trapezuntius is 

(egyik Basilius-fordítását ajánlotta Vitéznek, az ő Almageszt-fordításának – Klaudiosz 

Ptolemaiosz csillagászati műve – kódexébe rajzolták be az egyetem horoszkópját), akinek 

lányát Kosztolányi (Polycarpus) György, a jeles diplomata vette feleségül. (KLANICZAY 

2001: 105–156.; CSÁSZÁR 1914).  

  A humanizmus felbecsülhetetlen fontosságú szellemi műhelyeket, köröket, ún. 

sodalitasokat, intézményeket hozott létre Közép-Európában is: az olvasó a versválogatásból 

ezekről is képet kaphat. Az itáliai szellemi háttér és kapcsolati tőke szintén érzékelhetővé 

válik: az itáliai térfél alaposabb megismeréséhez ajánlható az Amalthea szarva című, hasonló 

elvek szerint felépülő szöveggyűjtemény (CSEHY 2012). 
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Természetesen egy szöveggyűjteménynek nem feladata, hogy egyúttal az 

irodalomtörténeti kontextualizálást is elvégezze: a kiséletrajzok, illetve tömör szerzőportrék 

viszont erre is kísérletet tesznek.  A versek számos ponton válhatnak nehezebben olvashatóvá, 

értelmezhetővé a gazdag mitológiai apparátusnak, vagy mára elhomályosult történelmi 

reáliáknak köszönhetően: ilyenkor a lábjegyzetek kínálnak némi fogódzót. Az összeállítás a 

lírai szövegekre összpontosít, az epikus költészet nagy alkotásainak nem maradt tér.  

  Az antológia a költőket időrendben sorakoztatja fel, ezzel mintegy elkerüli azokat a 

szokásos, és sehová nem vezető polémiákat is, melyek pl. posztromantikus nemzeti 

szempontokat érvényesítve anakronisztikus módon vitatják egy-egy szerző nemzeti 

hovatartozásának kérdését. A latin nyelvűség eleve nem elszigetel vagy kisajátít, hanem 

felszabadít, megnyit és univerzálissá tesz. Minden efféle törekvés ellentmond annak a 

krédónak, melyhez az itt felbukkanó alkotók csatlakozni vágytak. A latin ebben a korszakban 

Európa anyanyelve, Európa hangja, a párbeszéd és a közös kultúrideák platformja. Ezt a  

szellemiséget ma is fontos továbbörökíteni.  
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GALEOTTO MARZIO (1427–1490?) 

 

Galeotto Marzio, Narni szülötte elsősorban Mátyás királyról szóló anekdotafüzéréről 

(De egregie, sapienter et iocose dictis ac factis Mathiae regis – Mátyás király kiváló, bölcs és 

tréfás mondásairól és tetteiről), illetve bizarr enciklopédiáiról (De homine, De promiscua 

doctrina) ismert szerző. Költészetét a szakirodalom nem becsülte sokra, holott versei között 

kifejezetten értékes darabok is vannak. Guarino da Verona iskolájában tanult, Magyarországra 

Janus Pannonius hívta, s így vált a hazai humanizmus egyik meghatározó személyiségévé. 

Eretnek tanai miatt csak hajszál híján kerülte el a velencei inkvizíció szigorát. Költészete 

alkalmi jellegű, a változatosság humanista eszményének jegyében fogant: szövegei közt 

található epigramma, sírvers, gyászelégia, állatmeseszerű példázat, de még szatíra is. Diana-

fohásza különleges, refrénes versformája miatt is felhívja magára a figyelmet. A rondószerű 

szerkezet egyszerre idézi az antikvitás ritka ritmusmegoldásait (Ovidius, Vergilius) és a 

középkori anyanyelvi költészet zeneiségét. 

Galeotto Marzio verseit Carmina címmel Juhász László jelentette meg 1932-ben 

(BSMRAE, Budapest). 

 

Egybefont sorokból szőtt elégia 

 

Rajta, feszüljön az íj, fogd hát, most kell a tegeztok, 

szűzi Diana, siess, óvd, ha a férfi derék!  

Kecskevadászó nyílvesszőid végre irányítsd, 

szűz istennő, most arra, ki elvetemült! 

Mert rólad van szó: az erényest és a szemérmest 

bűnösnek mondják, bárha koholt csak a vád. 

Mekkora fájdalmat szerzett Lucretia néked, 

s Hippolytos vesztén mint sajogott a szived! 

Rajta, feszüljön az íj, fogd hát, most kell a tegeztok, 

szűzi Diana, siess, óvd, ha a férfi derék!  

 

Szent életvitelem mit használt ennyi időn át, 

ágyékom, hogy nem kapta Venus soha meg,   

hogy küszködtem folyvást, gond nyűtt el meg a böjtök, 

s ártatlan hittel hittem az isteneket, 

hogy kikerültem a rosszak hőzöngő seregét is, 

s annyi derék ember volt csak a szellemi  társ, 

hogy templomba siettem az ünnepet áldva, betartva, 

vétkem meggyóntam s kértem az ég kegyeit?    

Rajta, feszüljön az íj, fogd hát, most kell a tegeztok, 

szűzi Diana, siess, óvd, ha a férfi derék!  

 

Térdre borultam, s kulcsolgattam imára kezem, hogy  

bűntelenül teljen végig az életutam. 

Mit használ, ha az ocsmány dög, mocsadéka a földnek, 

durva bitófavirág tönkregyalázza nevem, 

egy strici, kurvapecér, a legalja a férfi nemének, 

szörnyként ócsárol, bárha mocsok sosem ért?  

Hogyha e szélkelep, ocsmány férge, penésze e kornak, 
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bűntelenül köp rám tücsköt is és bogarat? 

Rajta, feszüljön az íj, fogd hát, most kell a tegeztok, 

szűzi Diana, siess, óvd, ha a férfi derék!  

 

Ám a gyalázatos átok nem hat rám, te hitetlen,  

mert az erényeseket nem fedi semmi mocsok, 

Mert a gyalázattól megvédi az ég a kiválók 

létét, erkölcsét és az erényeiket. 

Pajzsként széles homlok védi a bűntelen embert, 

és szent férfiakat ment meg a bűnök elől. 

Sziklaszilárddá téteti lelked, erőt ad a szívnek, 

és nem hagyja a bő, zűrzavaros fecsegést!  

Rajta, feszüljön az íj, fogd hát, most kell a tegeztok, 

szűzi Diana, siess, óvd, ha a férfi derék!  

  

  

 

Ioannes Pannoniushoz1 

 

Múzsám üdvözöl itt, János, te tanult, finom elme, 

hírnevesek közt is hírnevesen ragyogó. 

Sokszor kívántam már írni neked, ha időm volt, 

s hagyta a munkám és ihletem is buzogott. 

Fájdalom, elhallgattatták nyavalyáim a verset, 

és ezeregy súlyos gondba merültem el én.   

Lelkem lankasztó kínjából most kevesebb lett, 

bús férfit kísér oly keserű csapatuk. 

Elküldöm hát azt, mit adott nékem nagy Apolló, 

múzsai verssorokat, ezt a rövid levelet. 

Nem, mint hogyha nagyobb szeretet lobbanna közöttünk 

hogyha a vers csendül, vagy hogy apadna a vágy, 

szívem sem hűlhet ki sosem, mert fűti az érzés, 

esdem, hogy versem majd vigaszodra legyen. 

Semmi sem esztelenebb, nincsen más tán kerülendőbb, 

mint ha üres verssel gyötrik a vájt füleket, 

főként egy ily bámulatos váteszt, komoly írót, 

rójon prózát vagy vésse a verssorokat. 

Mert nem láthatlak, kedves János, megy a Múzsa, 

és kötelességem átveszi majd örömest. 

Adjon ezer csókot s ölelést a nevemben, az óhaj 

ez volt, s megszeppent erre a szűzi leány. 

Merthogy a Múzsákhoz méltán illő a szemérem, 

s nem csókolgatnak férfiakat szivesen. 

Meghagytam neki hát, hogy mondja el ezt a szemérmes: 

„Üdv Latium s pannon föld ragyogása, remény! 

Üdv te, a legragyogóbb költők közt is ragyogó lény! 

Pieridák kara áld, nagynevű Múzsa-kegyenc, 

és Galeottus ölel téged csoda vágya hevével, 

                                                 
1 A verset a költő Janus Pannoniushoz, vagyis Csezmiczei Jánoshoz írta. 
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Martius, ős híved, múzsabarát s a tiéd.” 

Így szólott Múzsám, én ennél többet akartam, 

bár ne legyen fecsegős és locsogós a szavam. 

Áldjon az ég, immár, kínom kikötője s az enyhe, 

pannon föld s létem üdve, reménye te vagy! 

Esdem a Párkákat, János több századig éljen, 

lelkemnek fele ő, óvja örökkön a sors. 

Szinte kölyök még, lágy fonalát hadd fonja az orsó, 

és sose kívánd meg majdani férfikorát, 

hogy viszonozhasson, miután korosabb lesz, a tömjén 

dől s az ajándék és zengve bozsong a fohász.   

        

   

  ANTONIO BONFINI (1427–1502) 

 

Bonfini egyetlen ránk maradt költeménye A magyar történelem tizedei  (Rerum Ungaricarum 

decades) című történeti művébe ágyazva maradt fenn (4. 7.) a király palotáját leíró részben. 

Mátyás épített egy kétszárnyú bejárati kaput, melyek bronztábláira Hercules munkáit vésette 

fel. E domborművek közt kapott helyett Bonfini epigrammája is.   

 

 

Vers egy bronz ajtófélfára 

 

Szobrokkal díszített termek, bronzkapu, mind-mind 

hirdeti Corvinus  lelki erényeit itt. 

Mátyás hírét felfénylő diadalmai mellett  

őrzi erény, márvány, s őrzi  a könyv s ez a vers.     

 

 

JANUS PANNONIUS (1434–1472) 

 

 

Janus Pannonius (Csezmiczei János) kora egyik legragyogóbb tehetségű alkotója volt, 

életpályáját a vergiliusi életpályamodellhez igazította: a műfaji és tematikus hierarchiának 

megfelelően epigrammákkal indult, majd pedig eposzt tervezett Hunyadi Jánosról Annales 

címmel. Anyai nagybátyja, Vitéz János támogatásával került 1447-ben Ferrarába Guarino da 

Verona iskolájába: itt érett költővé és szerzett európai hírnevet magának. Guarinóról számos 

epigrammát és egy tudós panegyricust írt. A dicsőítő költészet e műfaja meglehetősen közel 

került az epikus költészet gesztusrendszeréhez, s erre jó példa a De laudibus Renati Siciliae 

regis libri tres (1452) is, melynek teljes változatát Szentmártoni Szabó Géza találta meg. 

Janus Pannonius mindenekelőtt az epigramma mestere: a műfaj határait jelentősen kitágította, 

humora rendkívül sokrétű, arányérzéke pontos, szövegeinek dramaturgiai felépítése a kor 

legszellemesebb költői közé emeli. 1454 és 1458 között kánonjogot tanult Padovában, ez idő 

tájt született hatalmas panegyricusa, Panegyris ad Iacobum Antonium Marcellum Venetum 

című műve. 1455-ben ismét Magyarországon találjuk, fokozatosan halad előre diplomáciai  és 

egyházi karrierjében, királyi személynök lesz, illetve pécsi püspök. Verseiben felerősödik a 

szubjektivitás, a mitológiai és antik tudásanyag egy minden eddiginél érzelmesebb (Threnos 

de morte Barbarae matris) és bölcselkedőbb (Ad animam suam) szövegvilág szolgálatába áll, 

a szatirikus (epigrammák II. Pál ellen) és elégikus (De arbore nimium foecunda) hangnemek 

modalitása is felerősödik. 1471-ben belekeveredett a Mátyás-ellenes összeesküvésbe, 
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menekülés közben halt meg. Janus Pannonius önmagát egyik versében Martialis majmának 

nevezte, egy másikban pedig azért fohászkodik, hogy Martialis lelke őbenne reinkarnálódjon. 

S ha létezik költő a világirodalomban, aki Martialis örökére valóban méltó, Janus Pannonius 

mindenképpen az. Az antik tradícióval azonban nem elégszik meg, együtt lélegzik a kortárs 

irodalommal is. Ugyanez mondható el elégiaköltészetéről is: elképesztően cizellált 

allúziótechnika, a tárgyias költészetre jellemző „rideg érzelmesség”, a tapintat nélküli tények 

mitologizálása. A mitológiát és a hagyományt univerzális nyelvként kezeli, miközben minden 

kifejezésével a latin nyelv mélységes örvényeinek fenekére lát.    

 

Szövegkiadás: Iani Pannonii Opera quae manserunt omnia, vol I., Epigrammata, ed. 

Iulius Mayer, similia addidit Ladislaus Török, Budapest, Balassi, 2006. A fordításhoz ezen 

felül használt szövegváltozatok (a szöveggondozás Török László munkája): Régi magyar 

irodalmi szöveggyűjtemény I. Humanizmus, szerk. Ács Pál, Jankovics József, Kőszeghy Péter, 

Budapest, Balassi, 1998. Magyarul Janus Pannonius összes költeménye olvasható: a 

legátfogóbb kiadás V. Kovács Sándor nevéhez fűződik (Janus Pannonius összes munkái, 

Budapest, Tankönyvkiadó, 1987, korábbi változat: 1972). Külön említendők Csorba Győző 

pajzán versfordításai (Pajzán epigrammák, Budapest, Helikon, 1986). A többi fordításról lásd 

Békés Enikő bibliográfiáját. 

 

Neve megváltoztatásáról 

 

Jánosnak hívtak, s Janus van a címlapon immár,2 

nyájas versszerető, fölfedem én az okát: 

 ezt a nemes nevet én nem gőgből dobtam a sutba, 

hisz ragyogóbb név tán nincs is a föld kerekén! 

Engem a szőke Thalia3 keresztelt újra erővel, 

múzsai forrásvíz mosta a homlokomat.4 

 

Kötetéhez 

 

Argiletumi bolt5 ne ijesszen meg, kötetecském! 

Nem lep meg köpönyeg, nem dob a légbe a gúny,6 

hörgve-kapozva fukar levegőt a kaján se röhög ki, 

ormányos kritikus nem szagol úgyse ki majd. 

Tintahalat, tömjént, rákot s olivát se takarsz be, 

nem rágdos szét moly, szú se zabálja lapod. 

Fél a tudós mindtől, s éppúgy fél tőlük az íród, 

ám az irigy nyelvtől félj igazán, kötetem! 

                                                 
2 A költő a Johannes de Csesmicze (Csezmicei János) nevet antikizálta. Janus a határok, határidők, kapuk istene, 

a kettősségé és a között-lété, ezért is kiválóan fejezte ki a költő énjét. A vers antik költővé avatási rítust ír le. 
3 Thalia a korban elsősorban a humoros, játékos kisköltészet múzsájának számított. 
4 A Pegasus patanyomában fakadó forrás (Castalia) vize a Parnassus lábánál. 
5 A könyvkereskedők tipikus utcája az antik Rómában. 
6 Antik szokásra utaló martialisi (1, 3) jegy: tréfából gyakorta leptek le valakit váratlanul köpennyel és a 

levegőbe dobálva rémítgették. 
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Andrea Mantegna padovai festőművész magasztalása7 

 

 

Egykor Apelles bűvös ecsetje a képre igézte 

Pella királyát, s hű társa is ott ragyogott.8 

Most ugyanígy egy képre került Janus s Galeotto,9 

s jelzi: barátságuk nem szakadó kötelék. 

Hogy hálálhatná, Mantegna, meg ezt a figyelmet, 

hogy zenghetné meg Thalia érdemeid? 

Általad él majd arcmásunk bő századokat túl, 

bár tetemünkön már régen a sír magasul. 

Általad egymással lehetünk egymásnak örülve, 

bármily távolság tág tere állna közénk! 

Mert miben is tér hús-vér arcunk el s ez a festmény, 

hogyha nem abban, hogy hangot a kép sosem ád? 

Szempárunk fényét a tükör sem tükrözi hűbben, 

áttetsző csermely tiszta üvegje se tán! 

Mekkora összhangban pompáznak a testi arányok! 

Hozzá illő színt nyer valamennyi tagunk! 

Isteni magvából tán Mercurius maga nemzett? 

Szűzi Minerva-kebel adta a szádba tejét? 

Régen a művészet s a tehetség fénye hogy izzott, 

s most, lepipálod, lám, rendre a régieket! 

Szinte gyerekjáték egy tajtékhabköpöző száj, 

és vászonra viszed cosi Venust is akár!10 

Nem tud a természet sem szülni olyasmit, amit ne 

másolhatna le majd épp ugyanúgy a kezed. 

Festők közt a legelső vagy te, akárcsak a híres 

történészek közt földid, a drága Titus.11 

Mennyi remekműved pompázik majd a világon! 

Hírnevedet zengik szerte a föld kerekén! 

Sőt, ha az égi lakókhoz szállasz a holtod után majd, 

és a Tejút sávján jutsz föl a csillagokig, 

fönn telefested a roppant mennybolt tág palotáit, 

még ha ezer csillag fénye ragyogja be is. 

Merthogy a mennyet díszíted, nyerj mennyei bért is, 

festők isteneként élj Jupiter kebelén! 

Költő-testvérek hódolnak előtted örömmel: 

rögtön a múzsa után vedd kegyes áldozatuk! 

Elkezdjük mi magunk, ecseted révén akiket majd 

hosszú századokig ismer az emberiség! 

                                                 
7 Andrea Mantegna (1426–1506) kimagasló olasz reneszánsz festőművész. Janus Pannonius alighanem 1458-ban 

került vele kapcsolatba. 
8 Apelles Kr. e. a 4. század második felében tevékenykedő görög festő közös portrét készített Nagy Sándorról 

(Pella királya) és barátjáról, Hephaistionról.  
9 Galeotto Marzio. 
10 Apelles legismertebb képe a tengerhabból felmerülő cosi Venus volt. 
11 Titus Livius (Kr. e. 59– Kr. u. 17.) római történetíró, akárcsak Mantegna, Padova (akkor Patavium) szülötte 

volt. 
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Hálás lelkemről ez a mű tégyen tanuságot, 

még az arab tömjént is lepipálja e vers!  

 

Egy túlságosan termékeny gyümölcsfáról 

 

Én, a gyümölcsfa, ki csúcsommal karcoltam a mennyet, 

lombsátrammal most söpröm a földön a koszt. 

Nem külső súly bősz tömegétől görnyed a testem, 

gyermekeim roppant súlya nyom engem agyon! 

Míg mást villámlás s gyilkos viharok dühe dönt ki, 

termékenységem termi a végzetemet. 

Állnék sértetlen, ha nem áraszt így el a bőség, 

bezzeg roskadozom most: leterít ez a súly! 

Nincs már semmi remény: kétélű fejsze hasít szét, 

és hagyom, égessen tűzhelyetek tüze el. 

Hányszor jobb a diónak! A termésem ver a porba, 

míg termése miatt verdesi rúd a diót! 

Épp ily sorsra jutott Agamemnon hitvese, és ki12 

harcba citálta urát, bárha a férj nem akart.13 

Hálát hogyha ekképp ad a gyermek az édesanyának, 

akkor a természet rendje is összeomol. 

Észszerünek tűnik, hogy a nő gyereket ne akarjon! 

Sarjadozó magzat, köpjön anyád öle ki!  

Vesztek volna virágaim el bimbócska korukban, 

váratlan fagyban, friss tavasz átkai közt!   

Vagy bár zsenge, parányi bogyónyi gyümölcseim ezrét 

megtizedelgették volna a szélviharok! 

Hűs árnnyal várnám, aki izzad a kánikulában, 

lám, a platánfának ennyi a tiszte csupán! 

Hozzátok szólok, törzsek, ti magasba igyekvők, 

hosszú karjaitok száza kitárva ölel: 

kertekben nemesített fák sorsára ne vágyjon 

senki, elég ha a lomb fed, minek arra gyümölcs! 

Minden termés csak teher és anyját teszi tönkre, 

ártatlan szépek bezzeg a lombkoronák! 

Vándor, dúcold ágvillával a roskadozót föl, 

csapzott gallyazatát hogy megemelje a lomb! 

Sokszor gyógyította be jótékony s idegen kéz 

már a rokontól nyert rettenetes sebeket! 

Támaszd jól meg a lankatag ágat, tégy ide ágast: 

és mire visszasietsz, vár a gyümölcs, a szüret! 

Sorsod is így váljon könnyebbé, és sose vádold 

hálátlansággal majdani véreidet! 

 

A lelkemhez 

 

Szellem, mely a Tejút-kör hószínű pereméről 

                                                 
12 Clytaemnestra, akit saját fia, Orestes ölt meg, s így állt bosszút atyja, Agamemnon gyilkosán.  
13 Euriphyle, aki rábírta hitvesét, Amphiaraost, hogy csatlakozzon a hetek thébai inváziójához. Alcmaeon, apja 

halálát megbosszulandó, végzett az anyjával. 
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folytál át, s testem rejtekein lakozol, 

nincsen rád panaszom: tündöklik benned a jóság, 

s él a tehetség is, bőven adod, te nemes. 

Míg te az izzó Rák kapuján léptél ki, nem ittál 

Lethe habjának nedveiből se sokat. 14 

Rejtelmes Serleghez ahol fut a gyilkos Oroszlán, 

lenge vonalban az út onnan ered lefelé.15 

Észt Saturnus adott, Jupiter tettvágyat, a lelket 

Mars, s érzékeimet Phoebus igézte belém,   

mesterségem Mercurius, s Venus adta a szívem  

jámborságát, míg Cynthia testi erőm. 

Cynthia létünk s nemlétünk mezsgyéit uralja,16 

Cynthia földi sorunk csillagok árja alatt. 

Ám ha a testi burok jobban tetszett, s lesuhantál, 

nyilván testemnél érdemesebb is akadt!  

Nem bánt engem a délcegsége, alakja se csüggeszt, 

kellőképp daliás és gyönyörű alakú. 

Ámde Prometheus oly lágy sárból17 hívta világra 

lágy testem gyöngült részeit, az keserít. 

Össze nem illő testrészekben a téves arányok18 

folytán vég nélkül nyűnek a rossz nyavalyák. 

Nátha folyik szakadatlan nedvedező koponyámból, 

ok nélkül fürdik könnyben ezerszer a szem. 

És a vesém fortyog, s vérbőségtől dudorodva 

hűvös gyomrom alatt izzva dagad ki a máj. 

Tán csak azért örvendtél ennek a gyenge buroknak, 

mert bölcsebbé válsz, hogyha a zárka silány? 

Ámde a bölcsesség mire jó, ha a szív betegen ver? 

Hogyha betegség nyúz, Pittacus én ne legyek!19 

Milo zord erejét, Atlas testét nem irigylem,20 

lennék vézna-szikár, csak ne beteg sohasem! 

Tápláld hát a terád bízott testet te sokáig, 

vagy szállj vissza megint elhagyatott egedig. 

Ám amikor megtisztulsz, és ezer év tovaillan, 

lankasztó feledés habjaiból ne igyál! 

Vissza ne csempésszen bús sorsba megint a felejtés, 

újra ne vállald fel régi koloncaidat! 

Hogyha könyörtelenül földünkre parancsol a végzet, 

költözz bármibe, csak emberi lénybe ne szállj! 

Gyűjts mézet megművelt kertek ölén pici méhként, 

hattyúként könnyű dalt dalolássz a folyón! 

                                                 
14 A lélek Macrobius szerint a Rák és a Bak csillagkép közti kapun lép ki, majd a Lethe árjából több-kevesebb 

feledést iszik. Janus lelke nem sokat kortyolt, ebből kifolyólag tudatában van korábbi tökéletességének. 
15 A lélek útjának további leírása: a rejtelmes Serleg csillagkép lényegében a feledés italát tartalmazza, az 

alászálló lélek érinti az Oroszlánt is. 
16 Macrobius szerint a Hold (Cynthia) és a föld között van az alvilág és a végzet helye. 
17 Antik értelmezés szerint az embert Prometheus gyúrta agyagból. 
18 Antik orvostudományi nézeteket visszhangzó rész: a négy őselem és a hozzájuk rendelt minőségek (hideg, 

meleg, száraz, nedves) elegyedésének rossz aránya okozza a betegségeket. 
19 Pittacus (Kr. e. 7. század – Kr. e. 570) a hét bölcs egyike. 
20 Milo híres görög birkózó volt a Kr. e. 6. században. Atlas az égboltot tartó mitológiai alak. 
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Rejtőzz erdőkben, tengerben bár, ne feledd el: 

sziklákból született egykor az emberi test.21 

  

  

Vitéz János magasztalása 

 

Éjjel-nappal ezernyi teher mért húzza a vállad? 

Mért nem hagy békén gondjaid ezre, atyám? 

Csak Kaukázus dögkeselyűje gyötörte Prometheust  

és Atlas vállát nyomta örökkön az ég.22 

Tán öröm is netalán, hogy perc pihenésnyi időd sincs, 

s így sorvaszt aggá téged ezernyi kolonc? 

Nincsen a föld kerekén, amit el nem koptat a végzet, 

s bárha acélból vagy, föllel a rozsda utóbb! 

Zord Alcides23 is lepihent s leleményes Ulixes, 

még Jupiter maga is tart pihenőt, ha igaz.  

Tégy okosan, s úgy szenteld mások ügyének a sorsod, 

hogy míg másért élsz, el ne ragadjon a vég! 

 

Vitéz János érsekké választására 

 

Zengjen a víg paeán,24 ti babérkoszorús szüzek, immár, 

Calliope, ragyogóbb ünnepi dalra fakadj! 

Érseki székig emelte a megbecsülés jeleképpen   

most a király s jámbor Róma az én uramat!25 

Szálljon a jó hír szét a világ száz messzi zugába, 

szálljon a földről föl, érjen a csillagokig! 

Váradot Esztergom, Kőröst Duna győzze le mától, 

mert az utolsó most végre az élre került!26 

 

 

Négysoros a veronai Guarinóról 

 

Mennyi görög szerzőt fordít Leonardo latinra!27    

Pajkos verset költ a Palermo szülte poéta.28 

Poggiót Arpinum villámló nyelve igézi.29 

Ám, Verona, fiad fordít, költ s szónokol egyben.30   

                                                 
21 Utalás Deucalion és Pyrrha történetére: az özönvizet követően a hátuk mögé hajigált kövekből új férfiak és 

nők sarjadtak. 
22 Prometheus a tűz ellopásáért szenved: a Kaukázus egy bércéhez kötözve egy dögkeselyű tépi ki naponta éjjel 

visszanövő máját. Atlas Jupiter ellen lázadt, ezért az eget kénytelen tartani örök büntetésként. 
23 Hercules. 
24 Apollo tiszteletére énekelt kultikus kardal. 
25 1465 februárjában. 
26 A költő a legjelentősebb magyarországi püspökségek hierarchiájával űz retorikai játékot. A legutolsóból lesz a 

legelső. 
27 Leonardo Bruni firenzei kancellár, költő, Manuel Chrysoloras tanítványaként számos görög művet fordított 

latinra.  
28 Utalás  a palermói születésű Antonio Beccadelli Hermaphroditus című kötetére. 
29 Poggio Bracciolini (1380–1459) kimagasló humanista, kéziratgyűjtő és másoló, ragyogó értekezései és 

humoros facéciagyűjteménye egyaránt a retorika mesterének mutatják. Arpinum villámló nyelve Marcus Tullius 

Ciceróra utal, aki Arpinum szülötte volt. 
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Guarino dicsérete 

 

Hosszú századokig szunnyadt álomba merülve, 

s Guarino révén most kivirult a latin! 

Maenalosbeli,31 vidd édes leleményeid innen! 

Föltámasztani tudj, szülni nem oly bonyolult! 

 

Bartholomaeushoz 

 

Gúnyversem rólad szól, azt nyafogod. S igazad van. 

Mért, de miért? – nyöszögöd. Mert nekem élvezet ez. 

Tépd darabokra! – parancsolsz rám. Ki olyan hülye, mondd csak? 

Ölje a nemzőjük tán meg a gyermekeit? 

Másképp szóba se állsz velem, és odavész a barátság! 

Bartholomaeus, tán ezt a csapást kibirom! 

Ujjaidat rágod, s fűvel-fával fenyegetsz meg. 

Engem az írás vár, téged a sóhivatal!    

 

Pannónia dicsérete 

 

Egykor Itália adta a legjobb könyveket, ám most    

 pannon föld dalait bújja a versszerető!  

Hírnevem oly ragyogó, de hazám, a tiéd ragyogóbb lett, 

szellemem érdemeként még nemesebb a neved. 

 

 Cressáról 
 

Kecsketejen neveled föl, Cressa, parányi fiacskád. 

Új Jupitert hizlalsz, Cressa, a kecsketejen?32 

 

Lappushoz 

 

Míg nyomorult voltam, le se tojtál, Lappusom, ám most 

tízszer is adsz kölcsön, Lappusom, egyszeriben. 

Tripláját adom én teneked, de csak egy kikötéssel, 

adja az ég: egyszer légy nyomorult magad is! 

 

 

Hunyadi János sírverse 

 

Jánost rejti a sír, törökök rémét a csatákban, 

kormányzó volt és pannonok ékköve ő. 

Vajdahunyad fiaként gróffá Beszterce avatta, 

veszte Fehérvár volt, sírja is ott magasul.33  

 

                                                                                                                                                         
30 Guarino többek közt Plutarkhosz, Lukianosz és Sztrabón műveit fordította latinra, szónoklatai szintén 

ismertek. 
31 A maenalosi jelző Cramentára (azaz a görög Nicostratéra) utal, aki feltalálta a latin betűket. 
32 A mitológia szerint a kis Jupitert egy Amalthea nevű kecske táplálta. 
33 Szójáték: Nándorfehérvárban halt meg, Gyulafehérvárra temették. 
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Milyen szeretőre vágyik 

 

Virgonc, hétpróbás lánnyal bújnék csakis ágyba, 

csitri nem izgat fel, s vesszen a túl gyönyörű. 

Arca unott ne legyen, s érintetlen se a teste, 

mindennél jobban vonz a tüzes szerető!   

 

Brigida gyógyulása 

 

Brigida bénult lábbal amíg puha fűbe pihent le, 

bősz kígyó kúszott tétova lába elé. 

Látta, amint rákúszott, körkörösen betekerte, 

fölpattant menten, s futva futott az anyó. 

Mit sem számított sajgás vagy fájdalomérzet! 

Gyógyszer nem volt rá, s íme, a sors ma adott! 

Gyógyított az ijedtség vagy Paeon sziszegője34 

csókolt titkos erőt újra a lábba talán?  

Ámde fehér holló a jogos jutalom! Busa bunkó 

verte agyon végül ezt a derék viperát. 

Ó, hálátlan, balga csoroszlya! Az érdem enyésszen? 

Nyűje merevgörcs el ostoba jobb kezedet! 

 

Búcsú az ártatlanságtól 

 

Ártatlanság, ég veled! Olló metszi le fürtöm, 

tógát öltök már, félre, parányi diók!35   

Marcushoz 

 

Hajtogatod, Marcus, hogy a régi időket e korszak 

mind lepipálja: na lám, halljam az érveidet! 

Most, duruzsolsz, késő éjjel nem jár „beköszönni”36 

nyugtalan orvgyilkos hozva a végzeted, 

senki se szop farkat, nem nyal puncit, sohasem kap 

Jó Istennő és Flóra sem áldozatot,37 

seggbe alig dugnak, bűnrossz verset se szavalnak, 

kussol a színház is, néma ma már a porond 

hol kivirágzott száz bűn s oly sok rettenet egykor,38 

túltesz-e, kérded a múlt példaadó jelenen? 

Hogy mit gondolok én? Egy sorban kéred a választ? 

Marcus, képmutatást szült ez a kor, nem erényt!  

 

                                                 
34 Paeon az istenek orvosa. Jelentheti továbbá Apollót és Aesculapiust is. 
35 A diókkal való játék antik utalás a gyerekkorra. 
36 Utalás az antik kliens–patrónus viszonyra. 
37 Utalás Bona Dea és Flora istennő szabados kultuszaira. 
38 Célzás az erkölcstelen komédiákra és a gladiátorjátékokra. 
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Az igazi előny 

 

Több pénzem van, Hugo, bár fiatalka vagyok még, 

ősi nemes vérből származom és a dalom 

százszor szebb, az eszem jobb és a szivem nemesebb is: 

mért nem akarnak a nők? Mért akar annyi veled? 

Csak nem a fürdőzés tett nemrég ekkora kanná? 

Merthogy ezer szempár látta pucér tökeid! 

Silenos39 szamarát sem díszítette ilyen lőcs! 

És ragyogóbb farkat még Priapus40 se mereszt! 

Nem csoda hát, ha a nők százával döglenek érted, 

minden előnyömnél több ez az egy csakugyan!  

Lucia  

 

Hasra tapad has, comb meg a combra, a szám a te szádra, 

fütykösömet belököm, nyelje be csontig öled. 

Senki se dug jobban nálad, gondoltam először, 

és kani vágyam nőtt gyorsan a vágyad után. 

Mint a borostyán, úgy ölelődzünk, csókod akár egy 

kagyló, s nem lankad popsi, se nyelv, se a kéz. 

Gyorsan elélvezel és szétömlik benned a mámor: 

„Ennyi elég!” – kiabálsz, Lucia, „ennyi elég!”. 

Mért hagyod abba, miért nem dugsz, mi feszélyez ilyenkor? 

Áll még, Lucia, várj, prütykölök egy keveset. 

 

Pindolára 

 

Szörnyűség, bűntett! Nyalizásaid ős oka most már, 

Pindola, átlátszó, ismerem én cseleid! 

Hisz szobatársam, fúj, már régtől farba kavartad, 

mert nevelőnk is ekképp hívja, ha zsenge fiú 

meggörbült fenekét fölszántja a jókora lőcsű, 

és prütykölt seggén kaffog a farpofarés.  

Nálam is épp ugyanezt kívántad elérni, baráti 

sok-sok ajándékod szórtad, akár a csalit. 

Semmi közöm hozzád, rohadék, nincs semmi közöm se, 

annyi ajándékod mind keserű ma nekem! 

Visszaadom tollad meg a csábító papirost is, 

almád bár tudnám visszaokádni neked! 

Kár szólnom! Nem retten, s áll fapofával a mocskos! 

És puha mancsával csak tapogatja nyakam. 

Tűnj már el: kiabálok: „Pindola egyre molesztál!” 

Tán ettől, te rühes féreg, azért megijedsz! 

                                                 
39 Antik részeges szatír, aki szamárháton közlekedett. 
40 Fallikus termékenységisten. 
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Kesereg, mert cimborái egy bordélyba csalták 

 

Cimborák, hova, jaj, hová cipeltek? 

Bűzös kéjtanya ez, ha nem csal orrom. 

Állhat más lak ilyen veszett zugokban, 

szentséges ligeten s a kerteken túl, 

hol sok rongy szoba tárul annyi ággyal? 

Lányok fölcicomázva laknak itt benn, 

gőgös hajzatuk égre tornyozódik, 

és vállukra eresztik ők a fátyluk, 

s duzzadt melleiket kivillogatják. 

Hát ez meg ki? Miért tapiz kezével? 

Az meg menten ölel, s puszil a másik, 

s máris mennek az ágyba párosával.  

Tűnés innen, a franc essen belétek, 

„sétálgatni megyünk”, nem ezt zsibongta 

szátok, mert nem akartam erre jönni? 

Megmondom Guarinónak ezt, meg ám én!  

 

 

Phrandus, a hajótörött 
 

Phrandus a Póba esett, a hajó ripityára törött szét: 

„Sorsistennők, itt ér el a gyatra halál? 

Hogyha a sors folyadékba akart belefojtani, édes 

Bacchus, mért nem a bor áradatába halok?”        

 

Juliushoz41 
 

Hogyha a versírásnak célja van, az csak a hírnév. 

Persze, a legragyogóbb. Ám te a verseidet 

rejtekhelyre dugod. Vagy, Juliusom, csoda bölcs vagy, 

vagy (hihetőbb!), épphogy sütnivalód nem akad. 

 

 

Egy magyarországi mandulafáról   

 

Még Tirynthius is bámulná Hesperidák közt, 42 

és Ithaké ura is Alcinoos rögein,43 

kész csoda lenne a boldog lelkek szent ligetében, 

nemhogy Pannoniánk ritka rideg kebelén. 

Szirmot bont mégis dideregve a mandulafácska, 

ám kikelet-rügyeit dérbe takarja a tél. 

Phyllis, bár Prognét megvártad volna, vagy immár 

Demophoon nélkül ölt meg a várakozás?44 

                                                 
41 Giulio Pomponio Leto. 
42 Hercules, akinek egyik nevezetes munkája volt, hogy hozza el a hesperidák féltve őrzött aranyalmáit. 
43 Ulysses Alcinoos szigetén. 
44 Phyllis bánatában mandulafává változott, miután hiába várta vissza athéni szerelmét, Demophoont.  
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Gyászének Racacinusért 

 

Orvost, orvost! Hol késel, mondd, tétova borbély? 

Fussatok, ám gyorsabb szállni tüzes paripán! 

Fussatok, él még, pislákol még benne az élet, 

él a remény, nem szállt még el a lelke talán! 

Kérlek, az égre, a legbecsesebb dolgokra, segíts most, 

hogyha akad benned még machaoni45 tudás, 

fűtsön a becsvágy bár, vagy vágyj a busás jutalomra, 

mintha csak én lennék, vedd kezelésbe szegényt! 

Henricus, ha megint elevenné válik az ifjú, 

az Paeonná46 tesz, phoebusi47 rangra emel! 

Mint aki Virbius48 elhunyt testét létre igézte,   

akkora istenként ünnepelem nevedet! 

Villám meg ne ijesszen, a cyclopsok fecsegik,49 hogy 

elvetemült tettét szánja utóbb Jupiter.50 

Szárnyon száll a parancs, de a szürke madárka a tölgyről 

mért röppen-surran végül a földre, miért? 

Mennyrázónk51 szent fája az életerőre utalhat, 

ősi atyáink még ettek a makkjaiból. 

Ámde a föld a halál helye: kormos kérge a végzet 

színe, a gyászos vég árnyaival rokon az. 

Megrettent ez a vészjel: csak ne halálra utaljon! 

Isten, küldj ennél szívderitőbb jeleket! 

Rettenetes! Lógó orral jönnek, ne beszéljen 

senki, beszél úgyis néma tekintetetek! 

Meghalt. Vége. Kecses szépsége hiábavaló volt. 

Még a legénytoll sem pelyhedezett ajakán! 

Fekszik, akár kikeletkor a kertben a nyűtt amaranthus, 

hogyha a vad Notus zápora verte el azt. 

Nézd: arcát most is beragyogja a rózsaszinű pír, 

mintha csak élne, olyan friss, üde bájt delejez! 

Ily fénylő arcú volt Pallas a gyászkerevetjén,52 

és lángsírja előtt Parthenopaeus is épp!53 

Ennyi a földi remény? Bizalom nincs semmi a létben? 

Tán kisajátíthat ember egy percet akár? 

Mint az esőcsepp, mely pocsolyába zuhanva kipukkan, 

végóránk éppoly gyorsan elénkbe siet. 

                                                 
45 Machaon az orvoslás ősi istene volt, Homérosznál egy orvosláshoz értő hérosz.  
46 Az istenek orvosa Homérosznál, később Asclepius vagy Apollo mellékneveként is használatos. 
47 Apollo  a gyógyítás istene is volt. 
48 Utalás Hippolytusra, akit Asclepius föltámasztott, miután agyontaposták a lovak.  
49 A cyclopsok kovácsolták a villámot. 
50 Hippolytus feltámasztásáért Jupiter villámával sújtotta agyon Asclepiust, majd megbánva tettét, Apollo és 

Diana kérésének engedve feltámasztotta, és az égbe emelte. 
51 Jupiter. 
52 Euander fia, akit Turnus ölt meg fiatalon.  
53 A Théba ellen küzdő hetek egyike, aki ottveszett a híres csatában.  Janus Pannonius ezekkel az utalásokkal 

megidézte Vergiliust és Statiust, s Racacinust beemelte a fiatalon elhúnyt hősök heroikus világába. 
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És balgán hosszú életben bízva remélünk, 

s gyűjtött kincsünket élvezi majd az utód. 

Mintha a zord Dis nem tárná kapuit ki előttünk. 

Tán nem evez révész54 Styx feketés vizein? 

Mintha nekünk tölthetné Hebe55 végre a nektárt, 

mit Jupiter kortyol ambroziája után. 

Szárazon és vizen így hány-vet csak minket a tévhit, 

sorsba vetettségünk szóba se, számba se jön: 

van, ki habot szánt, mert gyűlölte a földet, a másik 

habtól irtózván szántja a föld rögeit. 

Olcsó népszerüséget hajhász léha törekvés, 

marcona vasgyúró küzd meg a harc mezején. 

Elhord bércet amaz, s a tetőt tornyozza az égig, 

azt hinnéd, hogy ekképp törtet az istenekig! 

Közben az Álom húga56 bejárja a földi világot, 

senki se látja, miként szárnyal az éteren át, 

és a gyanútlanokat lekaszálja, kivételeket nem 

tűr, sarlója lesújt, nincs, aki megmenekül. 

Nem hat az ifjú arc, nem az ifjúkor buja bája, 

légy edzett, izmos, elvisz előbb vagy utóbb. 

Nireus és Thersites, Paris, Achilles is elhunyt,57 

Troilus apja előtt ifjan a porba omolt.58 

És kit a gyász lángsírja emészt el máglyarakáson, 

mennyire marcona volt, mennyire életerős! 

Nem volt birkózó, aki vad harcban leteperte, 

és kantárt ügyesebb kéz sohasem szoritott. 

Tyndarides59 tanitotta meg ezt, Cyllenius60 azt, mert 

szívből kedvelték ők e fiúcsemetetét. 

Most meg a lét végső peremére elérve lenyisszant 

Persephone keze egy tincset a fürtjeiből.61 

Spártai versengésben küzdött zsenge varázsa, 

vígan száguldott által a zöld ligeten. 

Ernyedt kantárral rossz útra cipelte a lóhát, 

s zord istennőkéz tépte a sors fonalát.62 

Istennők tépték el. Hogy szárnyalt a fiú! Majd 

földre vetette a ló, s nyakcsigolyája törött. 

Égilakók, ha a dolgok rendje, folyása szabályos, 

mért meddő, agg nők őrzik a sors fonalát? 

Mert aki biztonságban van, nem szánakozik majd, 

                                                 
54 Charon. 
55 Az örök ifjúság istennője, Ganymedes elrablásáig az istenek pohárnoka. 
56 A Halál („somni germana”).  A latin mors (’halál’) szó nőnemű. Homérosznál az Álom (Hüpnosz) és a Halál 

(Thanatosz) is férfi istenségek. 
57 Nireus a legszebb, Thersites pedig a legrútabb harcosnak számított a Trója ellen küzdő görögök táborában. 

Achilleus a bátorság, Paris pedig a gyávaság jelképeként jelenik meg.  
58 Troilus előbb halt meg, mint apja, Priamos, Trója királya. Achilleus végzett vele.  
59 Tyndarides Tyndareos és Leda gyermeke, a lóbetörő Castor. 
60 Mercurius, aki Cyllene hegyén született. 
61 Persephone (Proserpina – Janus a görögös alakot használja) antik vélekedés szerint a halálra szántak fürtjéből 

levág egy darabot.  
62 A párkák, a sorsistennők keze, Atroposé. 
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és a saját példán sarjad az irgalom is. 

Hogyha anyák lennének, tudnák, hogy mi az aggály, 

féltés, aggodalom, hogy mit is érez a szív. 

Tömjénillat, felszalagozva az áldozat őket 

meg nem hatja, se lágy esdekelés, s ima sem. 

Bár bosszút állhatnék egyszer, durva szipirtyók,  

rajtatok én, markom el nem eresztene már, 

szürke hajat szaggatnék torz, ráncos fejetekről, 

orsó, rokka, guzsaly veszne, szakadna fonal!   

Széthánynám gyémánt törvénytábláit a sorsnak, 

szíveitek mindnél százszorosan ridegebb. 

Líbia vemhes oroszlánjának a karma se marná 

ezt a fiút meg, kit ifjan a végzet elért. 

Nem marná meg a hyrcan63 tigris féltve a kölykét, 

sem dárdával szúrt vadkan, akármi dühös, 

Hesperidák sárkánya se,64 tengeri torzszülemény se,65 

s bármily szörny, mit csak szülhet a föld vagy a víz. 

Mondjátok, mivel érdemlette ki ezt a csapást ő? 

Mit vétett? Mily nagy bűnt követett el ugyan? 

Delphit,66 Trivia szentélyét67 gyújtotta föl ő tán? 

Nap, netalán csordád ölte le, falta fel ő?68 

Csak nem a pún sarj69 szent, arany állát tette csupasszá,  

s tépte le nagy Jupiter fényes aranyköpenyét? 70 

Ő ejtett Venuson netalán sebet érve a jobbját?71 

Palladion-rablás szennye bevérzi kezét?72 

Fölhágott istennők nászágyára netán ő?73 

Isteneink titkát szertefecsegte talán? 

Ossa hegyét föltette olympusi bérc magasára?74 

Harcolt oldaladon, Enceladus, Iapetus?75 

Még keserű szót sem szólt senkire, jámboran élt ő, 

szívében jóság s egyszerüség lakozott. 

Mit szépítsem? A fékeveszettséged heve ölt meg! 

Semmibe vetted, jaj, sorra tanácsaimat!  

Hányszor szajkóztam, kérleltelek esdve, ne hősködj, 

és nyergébe ne szállj, míg betöretlen ló!  

                                                 
63 Hyrcania a Kaszpi-tengerhez közeli terület neve. 
64 Ladon, aki az aranyalmákat őrizte. 
65 Cetus, aki Andromedát üldözte. 
66 Apollo jósszentélyét, melyet Phlegyas gyújtott fel, miután az isten megerőszakolta a lányát. 
67 Utalás Herostratosra, aki Diana templomát gyújtotta fel Ephesusban. 
68 Ulysses cimborái a tilalom ellenére megölték Helios napisten teheneit. 
69 Asclepius, akit Servius nevezett így, mivel karthágói nő gyermekének vélte. 
70 I. Dionüszosz szicíliai zsarnok parancsára Asclepiust megfosztották arany szakállától epidauroszi 

szentélyében. Ugyanő fosztotta meg az olümpiai Zeuszt (Jupitert) aranyköntösétől is. 
71 Diomedes az Íliászban. 
72 Diomedes és Ulysses elrabolták Pallas Athene (Minerva) szobrát, a Palladiont, s ezzel megpecsételődött Trója 

sorsa. 
73 Mint pl. Ixion, aki Junót próbálta meg elcsábítani. 
74 Otos és Ephialtes két hegyet, a Peliont és az Ossát próbálták meg föltenni egymásra, hogy megsemmisíthessék 

az olympusiak hatalmát. 
75 Enceladus lázadó gigász volt, akit Jupiter a föld mélyére temetett, az Aetna alá. Iapetus hasonlóképpen Jupiter 

hatalma ellen lázadt, és őt is a Tartarusba taszította. 
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Végzetesebb állat nem is él a világon a lónál, 

ennyi csapást állat egy sem okozna talán. 

Harcol a hadban a ló, megritkul a földi halandó, 

és Erebus76 gyarapul, harcol a hadban a ló. 

Háromszor leomolt már Trója miatta a porba,77  

Rhesus egész seregét vitte a sírba a ló,78 

Hippolytusszal ló végzett,79 Phaetónnal ugyancsak, 

földet, csillagokat gyújtva a nap szekerén. 80 

És ki Chimera tüzén is győzni tudott,81 noha fogta 

jól a sörényt, Pegasus földre vetette szegényt. 

Hát Diomedes nyers hússal táplált lovait ne 

ismernénk?82 Fűszál nem tömi meg hasukat. 

Potniae vad kancái dühéről senki se hallott?83 

 S ártó sárlónedv elcsöpögéseiről?84 

Elmondtam, de te nem hederítettél soha erre, 

mert a kihívások csaltak, ezernyi veszély! 

Csak lószerszám, csak gyeplőszár járt az eszedben, 

semmi se vonzott más, mint a kevély ügetés. 

És nem a lomha lovon, de az orrlyukain tüzet ontón, 

mely patanyom nélkül szárnyal a föld rögein! 

Nem vonzott soha úgy a komótos, lágy kocsikázás, 

és a hajótúrák, és a nyugodt evezés, 

mint csak a vágta, az ugrás és a magasba szökellés, 

mint csak a lóbetörés, rajta ha körbe ügetsz. 

Most már láthatod, íme, a túlzott élvezet ára, 

ekkora hasznot szült annyi makacs gyönyöröd. 

Elysium mezején nyargalsz s győzöl paripádon, 

Automedon85 száját tátja, ahogy lovagolsz! 

Zord sorsú kölyök, ó, miben is bízhatna családod, 

mert a reményük most végleg a porba omolt! 

Hol lelhetnék új szolgát, ki fölérne tevéled? 

Erkölcsöst és hűt, szorgosat és eszeset? 

Holtod hírét visszhangozza siratva a város, 

néma az udvar, ahol űzted a játszadozást. 

Holtod megdöbbent öreget s fiatalt ugyanúgy, hisz 

                                                 
76 A sötét alvilág. 
77 Hercules Laomedon király hitszegése miatt (nem adta át neki sebes csodaparipáit, holott megmentette a lányát) 

rombolta le Tróját. A végső pusztulásra akkor került sor, amikor a görögök egy a városba vontatott, kultikus 

tárgyként kezelt faló rejtekéből előmásztak, és felégették a várost. 
78 Rhesus lovait egy jóslat értelmében szerezte meg Ulysses és Diomedes, ugyanis míg trójai földön voltak, nem 

lehetett bevenni a várost. Az akció során Rhesus is az életét vesztette. 
79 Lovait megbokrosította egy tengeri szörny megjelenése, és agyontaposták gazdájukat.  
80 Phaeton a nap szekerét hajtotta, ám képtelen volt erős kézzel irányítani a szekeret, ezért az okozott károkat 

észlelő Jupiter villámával agyonütötte. 
81 Bellerophon, aki az égbe akart szöktetni lován, ám az levetette őt a porba.  
82 Diomedes négy lova emberhússal táplálkozott: a király rendszerint vendégeit tálalta föl a kancáknak. Hercules 

törte be őket. 
83 Potniae egy hegység neve Boeotiában, ahol Glaucus is élt. Glaucus, hogy lovai teljesítménye jobb legyen egy 

versenyen, nem engedte meghágatni őket, ezzel vérig sértette Venust. A lovak felborították a kocsit, gazdájukat 

pedig megették. 
84 A sárló kancák farából és hüvelyéből szerzett nedvet szerelmi varázslatokhoz használták. 
85 Achilles kocsihajtója, a fogathajtás mestere. 
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félti övéit a vén, félti magát a fiú. 

Főleg az én szívem kínozta a rettenet árnya: 

nem telt egy nap sem éjszaka nélküled el! 

Hányszor idéz föl az álom majd, s te elémbe lebeghetsz! 

Csalfa, csalárd álom libben a csontkapun86 át! 

Ébredvén hányszor hívlak, hivogatlak, akár rég, 

mintha az álmod nem lenne örök pihenés. 

Szőke hajú fickót pillantok tán meg az utcán? 

Szőkés tincseidet fürtjei közt keresem! 

Izmos, kisportolt test tűnik elémbe, ki másra 

gondolnék? Izmos karjaidat kutatom! 

Légyen előbb majd hűlt hamuvá csontom maradéka, 

minthogy szívemből tűnjön a szánakozás! 

Megtartasz majd engem is ott emlékezetedben, 

bárha a Lethe-habok kortyaiból iszogatsz.   

Az kínoz, hogy hittem, hosszú életutad lesz, 

és kétség nélkül hittem az isteneket, 

és balgán késtem mind visszafizetni a sok jót, 

és szolgálatodért vajmi kevéske jutott. 

Hogyha a krétai bíró87 ítélkezne felőlem,  

hálátlanságom majd a szememre veted, 

kímélj meg, te fiú, kímélj, holtodban adom, mit 

élve mulasztottam, s érzi halotti porod.  

Ó, ha lehetne, ahogy néhány istennek a múltban, 

– régi regék fecsegik –  ölteni más alakot, 

kósza madár nem lennél,88 örvényes folyamár se,89 

és fa se,90 mit végül fölfal örömmel a láng, 

inkább sáfrány,91 szárcsagyökér, majoránna virága, 

vagy Cephisiades,92 Oebalides netalán.93 

Illatozó kikelet friss hírnöke, dísze-csodája, 

száz ibolyát, rózsát is lepipálva mesés, 

még Zephyrus szellői se szültek ilyet soha földre, 

Flora94 se tépett még ennyire elragadót. 

Ennél szebb bimbókat nem gyűjtött be a szűz sem, 

hogy koszorút fonjon, s fedje be lánykahaját. 

Méhek jobb mézet sose lelnek más sziromágyon, 

máshol gyűjtött méz nem lesz ilyen zamatos.  

Ámde a földi halandónak nincs semmi hatalma, 

halld az urad lantját, bús dala messzire zeng. 

Attist őrzi a vers,95 versben ragyog, íme, Adonis,96 

                                                 
86 Az elefántcsont kapun át kijövő álmok csalfák, a szaruból készült kapun kisurranók valóra válnak. 
87 Minos, az alvilág egyik bírája. 
88 Mint pl. Philomela, Progne, Tereus, Cygnus vagy Itys. 
89 Mint pl. Arethusa vagy Biblys. 
90 Mint pl. Cyparissus. 
91 Mint Crocus. 
92 Narcissus (Cephissus fia), aki önimádata miatt nárcisszá változott. 
93 Hyacinthus, Apolló fiúkedvese, akit a féltékeny szél ölt meg diszkoszvetés közben, s akinek véréből a jácint 

fakadt. 
94 A virágok, a kikelet istennője. 
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Troiades,97 és vers élteti zsenge Hylast!98 

Vedd hát könnyeimet, bátyámért csöppnyi se folyt ki, 

most özönöl, s mosván mossa le sírkövedet. 

Kétsorosom véssék föl e kőre, diszítse a sírod, 

hogyha elolvassák, fátyolozódik a szem: 

„Itt fekszel, Ianusnak igen kedves Racacinus, 

és veled együtt itt fekszik az összes öröm.” 

  

 

Vitéz János elbúcsúzik a váradi királyszobroktól 

 

Mély hó rejti szemünk elől a tájat, 

bűbájos ligetünk levélruhában 

pompázott, s betakarja most ezüst dér. 

El kell hagyni a Chrysius99 csodáit, 

parancs küld a királykodó Dunához. 

Faljuk, fogyjon az út, gyerünk, barátok! 

 

 

Nem gátol folyam és mocsárnyi posvány, 

minden tócsa vizét a jég beszőtte. 

Félénk csónakon itt suhant a gazda, 

s hetvenkedve gyalázza most a lépte 

hullámok tömegét, hisz ugra-bugrál. 

Faljuk, fogyjon az út, gyerünk, barátok! 

 

 

Jó áramlatokon se száll a csónak 

szebben, mint ahogy itt e gyors lovasszán, 

hajtsák bár evezői szárnycsapások, 

bár fodrozza zefír a kondor árt föl, 

s könnyed-lágy fuvalom segítse útját! 

Faljuk, fogyjon az út, gyerünk, barátok! 

 

Hőforrások, a kén szagát nem ontók, 

ég áldjon titeket!, csupán a timsó 

járja át ragyogó hab-áradástok, 

szembajtól szabadít a gyógyerőtök, 

s közben bűze sosem facsarja orrunk! 

Faljuk, fogyjon az út, gyerünk, barátok! 

 

                                                                                                                                                         
95 Attisról Catullus írt hosszabb epikus költeményt. Agdistis menthetetlenül beleszeretett a fiúba, és kegyetlen 

féltékenységgel vigyázta kapcsolatuk harmóniáját. Pesinos király megelégelte furcsa szerelmüket, és az 

elszakításukra tört. Attisszal saját lányát kívánta feleségül vetetni, ám az esküvőn ott termett a szerelmes 

Agdistis és vad szürinxével az őrületbe kergette a násznépet. Attis lemetszette saját férfiasságát és felkínálta 

Agdistisnek. Attis véréből lett a viola. 
96 Szépséges ifjú, akibe beleszeretett Venus, ám Mars féltékenységből egy vadkannal pusztíttatta el őt. 
97 Ganymedes, akit Jupiter sas képében ragadott az égbe. 
98 Hylas, a szép ifjú elkísérte Herculest az Argonauták expedíciójára. Hercules szerelemre lobbant az ifjú iránt, 

ám Mysia partjainál, amikor a hajó élelmiszer- és vízkészletet vett fel, Hylast elragadták egy patak nimfái. 
99 Körös. 
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Könyvtár, ég veled! Összezsúfolódott 

számos régi, nemes kötet hazája, 

mit Phoebus Patarát100 feledve óv meg, 

és már Mnemosyné leányait101 se 

csalná Castaliába vissza semmi! 

Faljuk, fogyjon az út, gyerünk, barátok! 

 

 

Ég áldjon, ti arany királyi szobrok! 

Nem mocskolt titeket gyalázatos tűz, 

rettentő romok össze nem tiportak, 

bár lángokban enyészve állt a várfal, 

s nem látszott ki az ég a füstgomolyból! 

Faljuk, fogyjon az út, gyerünk, barátok! 

 

 

Arany vértezetű vitéz lovag, te, 

jobbodban busa harci bárd ijesztget, 

s márvány, oszlopos ősi sírodon szült 

nektárgyöngyöket áradó veríték, 

oltalmazz, ahogy eddig, útjainkon! 

Faljuk, fogyjon az út, gyerünk, barátok! 

 

 

Paulushoz 
 

Megmondtad, Paulus, kár, hogy nem az ókori Róma 

adta ki verseimet, s ez, bizony, árt nagyon is. 

Minden jobb, mit az ősi, a régi korok kitaláltak! 

Tiszteletet kíván bármi, ha őskövület. 

Olvasd úgy, Paulus, te is őket, mint ami ódon, 

s meglátod, kötetem tetszeni fog nagyon is! 

 

Severusra  

 

Más ágyán a viháncolást imádod, 

otthon meg, konya vagy, Severus: épp így 

Hodus csak lebujokba jár piálni, 

bár pincéje csupán falernumit rejt. 

 

Anellusról 
 

Míg a szamár egyedül cipelészte malomba a búzád, 

hogy sárgás lisztté törjön, Anellus, a mag, 

mindig csak kevesebb liszttel tért vissza az állat, 

vagy Ceres ékeihez pelyva s a korpa vegyült. 

Könyvnyi levélben a bírónál ezt elpanaszoltad, 

és szomszédodnak, énnekem is nyomatod. 

                                                 
100 Patara ókori város: Apollón-templomáról és jósdájáról volt híres.  
101 Múzsák. 
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Ritka ravasz tervet szövögettél, bölcs-agyafúrtat, 

hogy ne okozzon több kárt az az elvetemült! 

Most feleségedet ültetted föl a zsákra, a porba, 

és a csaló molnárt ő regulázza ma már. 

Lángész vagy te, Anellus! Félted a lisztet, a búzát, 

hitvesedet bezzeg, ostoba, könnyen adod! 

 

Pál pápára 

 

Róma, ne fürkészgesd Pál pápa heréit! A lánya 

(hisz kiköpött apuka!) rábizonyítja nemét. 

 

Gryllusra 
 

Zopyrus102 egykor Socrates képét kritizálta, 

ocsmány Gryllus, mit szólna, ha látja pofád? 

 

Vitéz Mihályhoz 

 

Pajzsot küldtél. Hogyha gerelyt küldesz, bizony Isten, 

Phoebus bajnoka, én, Mars katonája leszek! 

 

Lupusra 
 

Küklopsznak csúfolnak, félszemű hústorony, ám majd 

jobb lesz a név, Lupusom, hogyha te vaksi leszel. 

 

Ladvancusra 
 

Ladvancus, te puhány, nőd bezzeg férfi a talpán, 

Jól sejtjük nyilván: nőd felesége lehetsz. 

 

Bartholomaeushoz 

 

Hét krajcárt adj! Isteneink meg az ég a tanúm rá, 

Bartholomaeus, hogy meg nem adom sohasem! 

 

A szent évről 

 

Én nem irigylem a kalmárt és nem a hadvezetőket, 

és a parasztot sem, és a hajóst se, Macer, 

orvost, ügyvédet, s hidd el, nem irigylem a költőt, 

én csak a kocsmárost, azt, Macer, azt egyedül! 

 

Hodusra 
 

Van, hogy a rossz formájú alma igen finom, édes. 

Hodus bárha finom s édes: a belseje rossz. 

                                                 
102 Szókratész rabszolgája volt, aki fiziognómiával foglalatoskodott. 
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Idához 
 

Hogy pincipuncikámnak  

neveztelek, jaj, Ida, 

remélem, hogy ez nem tűnt 

pajzánnak és merésznek, 

ha mégis, úgy nevezz csak 

öcsömpöcsömnek, édes. 

 

Guarinóhoz 
 

Csak dicséred a könyvet és ajánlod, 

én küldtem neked azt Guarinus, ámde 

bárhogyan szereted, csak az vidít fel, 

minden verse ha egy arany lehetne. 

  

A köcsög Telesphorushoz 

 

Nyalka Telesphorus, úgy áll már a dolog miközöttünk, 

hogy ne a bíróság, döntsön a perben az ágy! 

Mit tökölődjünk még? Hát üssük nyélbe, amit kell! 

Élveztes lesz majd, bárha alul te maradsz. 

 

 

GARÁZDA PÉTER (1440? –1507?) 

 

Garázda a maga korában híres költőnek számított, életműve azonban gyakorlatilag teljesen 

megsemmisült. Egyetlen verse ismert, ez pedig esztergomi sírján díszelgő epitáfiuma. A 

műfaj jellegzetességeiből adódóan a szerzőséget itt is szokás megkérdőjelezni. Verset írt 

hozzá Filippo Buonaccorsi, illetve Nicolaus Cantor. Ferrarában, Guarino iskolájában, majd 

Firenzében és Padovában tanult. Hazatérte után egyházi pályán mozgott: volt nyitrai 

főesperes, illetve szentistváni  prépost. Kapcsolatban állt Marsilio Ficinóval, jeles 

könyvgyűjteménnyel dicsekedhetett.  

 

Sírvers 
 

 

Én a babérkoszorús szüzeket Helikon magasából 

csaltam a Histerhez janusi nyomdokokon. 

Itt fekszem most én, a Garázda család fia, Péter, 

Pieridák fénylő, második éke vagyok. 
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LÁSZAI JÁNOS (1448–1523) 

 

Lászai (Johannes de Lazo) az erdélyi humanizmus meghatározó alakja volt. 1519-től 

haláláig Rómában tevékenykedett. Síremléke a pálosok templomában, a Santo Stefano 

Rotondóban található, melyre saját sírversét vésték, miután a pestis elvitte. 1483-ban 

zarándokútra indult Jeruzsálembe, de Egyiptomba is eljutott. Alkalmi, rögtönzött verse szerint 

felkereste Szent Katalin szentföldi templomát is, hogy tiszteletét zarándokok társaságában 

lerója. 

 

Lászai egyes versei latinul megjelentek a Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I. 

Humanizmus című kötetben (Budapest, Balassi, 1998, 408.), ahol Tóth István korábbi 

magyarításai is olvashatók. Egyéb Lászai-versek Tóth István fordításában: Phoebus forrása, 

Nagyvárad, Literátor, 1996, 50–52, illetve Költők virágoskertje. A gyulafehérvári humanista 

költészet antológiája, Budapest, Accordia, 2001, 17–18. Lászairól V. Kovács Sándor írt 

összegző tanulmányt Egy epigrammaköltő a Jagelló-korban címmel (Eszmetörténet a régi 

magyar irodalomban, Budapest, Magvető, 1987, 396–427.) E tanulmányba illesztve 

olvashatók Csonka Ferenc Lászai-fordításai.  

 

 

Szűz koszorú nem múló ékessége 
 

Szűz koszorú nem múló ékessége, figyelj ránk, 

ó, te jeles mártír, Szent Katalin, könyörülj! 

Vedd kegyesen, kérlek, fogadalmunk, isteni szent szűz,  

s ily méltatlanokon is könyörülj, ha lehet! 

Elsőként János Magyarországról jön elébed, 

pap, ki Fehérvárott103 áldja az Isten Atyát. 

Itt van az Ulmból jött Félix,104 aki éke a földnek, 

vissza Urának majd dupla talentumot ad. 

Heinrich s Caspar Schomberger jön utánuk a sorban, 

azt hinnéd, Nisus s Euryalus105 jön eléd. 

Marspach Zsigmond frankföldről lép itt be utánuk, 

Strassburgból meg Vellsh Péter, a rangos, a dús. 

Jöttek, hogy megtiszteljék tested maradékát, 

s kérik, jussanak ők mind haza majd ezután. 

Földön, tengeren át rettentő vész ne ijessze 

őket, s lássák meg otthoni lárjaikat.106  

 

 

Geréb László címere alá 
 

Íme, Geréb Lászlónak a címere voltam, a híres 

Mátyás vérével volt rokonítva e vér.     

 

 

 

                                                 
103 Lászai Gyulafehérváron is tevékenykedett. 
104 Felix Faber, Lászai itáliai ismerőse. 
105 Két hős Vergilius Aeneiséből: a hősies barátság jelképei. 
106 A házi isteneiket. 
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Budai Ulrik címere alá 
 

Itt ez a rózsa, amit látsz, és Buda dombja kivésve 

Ulrik címere lett, jelzi dicsőn a nevet.   

 

Szent Péter szobra alá 
 

Zárod meg nyitod is te a csillagos, égi Olympust, 

Szent Péter, nekem is tárd ki a menny kapuit! 

 

Szent Pál szobra alá 
 

Krisztusban te tanítasz hinni ezernyi halandót, 

Add, Pál, add meg, hogy óvjam igaz hitemet! 

 

Sánkfalvi Antal címerére 
 

Nyitrai Antal püspök testvér címere itt ez. 

 

 

Saját sírverse a római Santo Stefano Rotondóban 
 

Vándor! Római urna őrzi testem, 

bár zordon Duna partja szülte, nem lep  

ez tán meg, ha eszedbe vésed azt, hogy: 

mint volt, most is örök hazánk e város!  

 

 

 

 

CONRADUS CELTIS (1459–1508) 

 

Német humanista költő, aki Magyarországon is járt. A wipfeldi születésű poéta eredeti neve 

Konrad Bickel (esetleg Pickel volt), a Celtis (illetve Celtes) görögös művésznév. Kiváló, ám 

sokszor kissé túldimenzionált verskötetei még a szerkezet szintjén is követik antik 

modelljeiket. Ezek közül kiemelkedik a Szerelmek című ovidiusi karakterű alkotás (1502), 

valamint a Horatius nyomdokain keletkezett ódák és epodoszok könyve (Libri odarum 

quattuor, Liber epodon), melyet tanítványai jelentettek meg halála után, 1513-ban. Első 

sikerét azonban Ars versificandi et carminum című munkájával aratta, mely 1486-ba jelent 

meg Lipcsében. Rómában nagy hatással volt rá Pomponio Leto antikizáló környezete, 

hazatérése után III. Frigyes költővé koronázta. Az ingolstadti egyetemen kezdett tanítani, 

majd I. Miksa meghívásának eleget téve a bécsi egyetemre került. A Dunai Tudós Társaság 

alapító tagja. Jelentős filológus, kiadta Seneca és Hroswitha drámáit. Celtis szintén 

kísérletezett drámaírással (a művek Ludi scaenici címmel csak 1945-ben Budapesten jelentek 

meg Felicitas Pindtner kiadásában). 
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Az éjszakáról és Hasilina107 csókjáról – erotikusan 
 

 

Boldogság beragyogta drága óra! 

Csókok százai, jóleső enyelgés! 

Méricskélni Hasám csecsének ívét! 

Immár bájos ölébe enged engem, 

gyöngéd karjaim érik át a keblét, 

s elomló szerelem nyöszög pihegve, 

és ő is viszonozza gerjedelmem, 

hadd mártózzon ölében, esdi, testem, 

míg lelkünket, a drága csókba forrót 

gyémánt láncaival kötözte össze 

istennőnk, ki a türkiz ég szülötte. 

Ó, éj, csillagözönben izzva izzó, 

istenarcokat égi fénybe vonsz be, 

nyugtot nyújtasz a fáradékonyaknak, 

légy bár ott, hol a Hercules felébred, 

vagy mint szoktad, a svéd vidék ölében, 

míg Phoebust csalogatja át esős dél, 

és két hónapig egy sugárnyi fény sincs, 

s nem szűnő, komor éj borít be mindent: 

ily hosszan legyen itt a vágy kiélve. 

 

 

Elmeséli, hogy március elsején miként verte meg őt kegyetlenül és fosztotta ki két 

útonálló108 

 

Senki sem úszhat meg folyvást minden veszedelmet, 

meglepetés érhet régi, szokott utadon! 

Merthogy a vaksors könnyen fordítgatja a tengelyt, 

könnyen megperdül s ingatag ám a kerék! 

Ám a hasonló állatfajták léte egész más, 

földeken és vizeken, szelve a jó levegőt 

összhangban telik és használ a baráti szövetség, 

egymást nem marják, tarka seb egy se fakad. 

Egy keselyű sose vájja a karmát más keselyűbe, 

farkas a farkast nem tépi cafatra sosem. 

Béka a békával megvan s a csukával a másik,  

ámde a másfélék vérszagú harca örök.  

Bezzeg az emberi faj megkapta a harci jogot, hogy 

kardot ránthasson társai ellen akár, 

s gyilkos fegyvereit vad szívvel vérbe merítse, 

míg az arany s az ezüst vágya vakítja el őt. 

Első napjaiban járt már a tavasz: s ez a zordon 

Marsról elnevezett hónap időszaka volt. 

Én, Celtis, odahagytam vígan Ausztria táját, 

                                                 
107 Celtis 1489-ban Krakkóban járt egyetemre, s ekkor bonyolódott szerelmi viszonyba Hasilina Rzytoniccal, egy 

nemes fiatal feleségével. 
108 Az eset 1502-ben történt. 
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 várt észak pompás városa rám,  a derűs, 

hol Vilibaldus Pirkhamer él,109 bölcs, régi barátom, 

ír, költ két nyelven: ógörögül s latinul. 

Ott őszinte barátaim is vártak csapatostul, 

eggyé tesz minket mennyei bölcseletünk. 

Már a bajor táj biztonságát épp odahagytam, 

és Regensburgból csalt el az északi táj, 

és ügető lovamon megtettem utam fele részét, 

s úgy véltem, most már bizton a célba jutok. 

Mély völgyet zárt körbe a dombok dús meredélye, 

és sűrű fenyves nyelte el épp az utat, 

szűk terepen kitaposva egy ösvény csíkja kanyargott, 

s posványos tóvá lett a mocsok meg a sár. 

Jobbról és balról ott termett két utonálló, 

vad kezeikben kard és fahusáng suhogott. 

Fejbe talált iszonyú nagy ütéssel az egyik azonnal, 

hátam s vállaimat verte utána vadul. 

Kétszer tíz napon át látszottak a durva ütések, 

kéklő vérfoltos lett szakadozva a bőr. 

Kantárszíjánál a lovam megfogta a másik, 

ígért vad sebeket kardja, felém suhogott. 

Nyergemből kizuhantam a földre s a sárba terültem, 

félholtan nyögtem, testem, akár a halott. 

Bőrszerszámaimat, míg fetrengtem, lecsatolták, 

sőt: övemet, s batyum is durva kezekbe került. 

És az aranygyűrűmet az ujjamról lecibálták, 

s vitték fejpántom pannon, arany szövetét. 

S persze, inaltak is egyből rejtekeikbe a fák közt 

számlálgatni csekély súlyt kitevő aranyam. 

Nyilván azt hitték, zsíros lesz igencsak a zsákmány, 

visszarohantak hát, s rám ripakodtak ekképp: 

„Állj föl, lódulj, föl ne ugorj a nyeregbe – dörögték – 

máshova indulsz most, másfele tart ez az út! 

Úgy tudjuk, hogy háromszáz aranyat viszel: add át, 

mert ha nem, akkor már most a halál fia vagy. 

Zord arc rémített, fenyegették bőszen az épphogy 

vánszorgót, s újfent záporozott az ütés. 

Rejtett zugba cipelt társával a rengeteg erdőn, 

s durván földre lökött, testem a porba zuhant, 

zablámat lecibálta, heves dühe szinte kirobbant,  

ott is aranypénzt várt rejtve a bőrök alatt. 

Éles szemmel vizsgálgatta ruhámat utána, 

fürkészvén, hogy hol rejlik a kincs vagy arany. 

Semmit sem leltek, hát kardjukkal fenyegetve 

ordították, hogy végem, a végzet elért. 

„Társak (kulcsoltan kezem is fölemeltem az égre), 

jaj, kegyelem, kegyelem, esdek az életemért. 

Meg ne sebezzétek testem, könyörüljetek immár, 

                                                 
109 Wilibald Pirckheimer (1470–1530) jeles nürnbergi humanista, jogász, városi elöljáró volt. 
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életemet féltem, jaj, kegyelem, kegyelem, 

mert Celtis vagyok én, filozófus, szinte csavargó, 

s hogy vagyonom légyen, tiltja a bölcseletem. 

Néktek adom most mindenemet, testvéreim, íme, 

hagyjatok elmennem meztelenül legalább. 

Alkunak ez jó lesz, kezet adni ne késsetek erre, 

s én ugyanúgy néktek állom adott szavamat. 

Esküszöm én, pappá szenteltetem én magamat majd, 

s értetek is szól majd, zeng a fohász, az imám!”  

Meglágyítottam kőszívüket ennyi beszéddel, 

sorsom egén lassan oszladozott a veszély. 

Elmentek zsákmányukkal, büszkén tovatűntek, 

és remegő lábbal hagytak az út közepén. 

Hogyha a sors meg van már írva a csillagos égben, 

hogyha a sorsunkat jelzi a csillagos ég, 

óvatlan voltam, nem fürkésztem, mi az állás, 

hogy s mint fénylettek rettenetes napomon. 

Merthogy a holdfény akkor szemből látta Saturnust, 

s Mars fényét szemből kapta a hold maga is, 

és Jupiterhez társult nyomban Mars, a vitézlő, 

és Jupiter javait semmibe nézte a gaz. 
 

 

Ursula csókja 

 

Nem is kapott úgy csókot az ég ura110 

túl tenger árján, zord bikaként, mikor 

átcsente Kréta rejtekébe 

végre a lányt, Agenór leányát,111 

 

nem csókolt úgy Mars és Venus ajka sem, 

felfedte titkuk bárha a napsugár, 

s a sánta Mulciber112 pedig zord 

láncaival lekötözte Marsot, 

 

mint ha éjfélkor Ursula ajkain 

nagy harc után nyílt végre a csókvirág 

ki egy helyen, nevét találd ki 

Morganus s Cia csöpp vizéről. 

 

  

Hasilinához 

 

Mért is ostoroz úgy fényes, arany szemed? 

Csillagnyíl lövi át mellkasomat vadul. 

Halk intésed is, ó, mennyi gyönyört igér! 

És hogy jársz! Kecsesebb lány nem akadna tán 

                                                 
110 Jupiter. 
111 Europa. 
112 Vulcanus, a tűz istene. 



32 

 

egy sem a földön. 

 

Nem hord szarmata táj széle sem ily csodát, 

nem lelsz Rajna-habos réteken ily leányt, 

ott sem, hol Duna-ár ömlik a híd alá, 

hol codonusi part rejt borostyánkövet, 

s gyűjtik a lányok. 

 

Félős szív tüzeit fölfeded egyhamar, 

míg nyájas kegyed él, s pajkosan itt ragyog, 

zilált lelkeket is felszabadítasz, és 

torz, bús arcokon is újra mosoly terem, 

oly ragyogó vagy. 

 

Phoebus tündökölő lantja terád figyel, 

s ő kér, játssz te a húron, gyere, add meg a 

kért ritmust, hogy a dal zengedezőbb legyen, 

tehetség tüzeit vidd föl az égbe is 

tartva a fáklyát. 

 

Zengjék énekeim nyíltan a bájaid, 

istennőket idéz, hogyha te megjelensz, 

hónál is ragyogóbb arcod olyan mesés, 

orcád rózsapiros, homlokodon pedig 

fénylik a béke. 

 

Versem égig emel, s hírneved egyre nő, 

ismernek, gyönyörűm, majdani századok, 

kegyetlen sose légy, és akadályt sose 

gördítgess, s a tüzed szüntelen égjen, úgy 

izzon a vágyad!  

 

 

BOHUSLAUS HASSENSTEINIUS A LOBKOWICZ (1461?–1510) 

 

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic a cseh humanista költészet legtekintélyesebb 

alakja, Bolognában és Ferrarában tanult, ahol 1482-ben kánonjogból doktorált. Hazatérése 

után Prágában politikai karrierbe kezdett, majd 1490-től sokat és kedvvel utazott, járt a 

Szentföldön, Szíriában, Líbiában, Arábiában, de megfordult Egyiptomban, Tunéziában és 

Görögországban is – ezért is nevezik őt cseh Odüsszeusznak. 1502 tavaszán a budai királyi 

udvarba kerül, ám alig egy esztendei rosszul fizetett diplomáciai szolgálat után visszatért 

Csehországba. Magyarországon pezsgő irodalmi-kulturális életet élt, barátai közt tarthatta 

számon többek közt Szathmári Györgyöt, Frangepán Gergelyt, Thurzó Zsigmondot, Csulai 

Móré Pált és Várdai Pált is. Budai és magyarországi tapasztalatait versek sora őrzi. Ecloga 

sive Idyllion Budae című eclogájában pásztori maszkban mutatja be a korabeli élet politikai-

társadalmi ellentmondásait, intrikáit. A budai „contubernium” tagjaihoz, tagjairól számos 

epigrammája is született. Jól ismerte és tisztelte Janus Pannonius költészetét. Klaniczay Tibor 

szerint Budán az udvari költő szerepét is betölthette, hiszen egy nápolyi humanista költő 

versére ő válaszolt a király nevében. A felemásra sikeredett politikai karrier és az egyházi 

pálya lehetőségeinek kudarca (nem sikerült elnyernie sem az olmützi, sem a boroszlói 
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püspökséget) után visszavonult Hasištejn várába, és birtokai jövedelméből, illetve 

ezüstbányáiból élt, hatalmas, mintegy 800 kötetes könyvtárat hozott létre (mely majdnem 

teljes egészében fenn is maradt), és a humanista stúdiumoknak szentelte magát. 

„Szellemén a hamisítatlan humanista intellektualizmus érződik, egy világpolgár szemlélete, 

aki érzéketlen a hazai táj iránt” – állapítja meg róla kissé igazságtalanul irodalomtörténetében 

Szalatnai Rezső. A költőt nagyon is foglalkoztatta hazája sorsa, illetve maga a cseh táj is, 

erről az itt közölt válogatás is meggyőzheti az olvasót.  

Életében egyetlen kötete jelent meg Opuscula címmel (1509), melynek legjelentősebb 

verse a király hitvesét sirató gyászelégiája (Elegia consolatoria ad Vladislaum Pannoniae et 

Bohemiae Regem de morte uxoris Annae). De propriis Germanorum inventis című 

költeményében a németek két találmányáról, a könyvnyomtatásról és a puskaporról 

elmélkedik. Ad sanctum Wenceslaum satyra című alkotása a korabeli morál verses kritikája. 

Legjobb munkái azonban elégiái és epigrammái. Költészete mellett jelentékenyek szép stílusú 

levelei, melyek címzettjei közt olyan neveket találni, mint Erasmus, Hutton vagy Celtis. 

Értekezéseket, traktátusokat is írt, pl.: De miseria humana (Az emberi nyomorúságról), De 

avaritia (A fösvénységről).  

 

A szerző verseit Thomas Mitis jelentette meg Farrago poematum címmel 1570-ben 

Prágában Georgius Melantrychus ab Aventino nyomdájában. Verseinek modern kiadásai: 

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Carmina selecta, Praha, Aula, 1996. Bohuslav 

Hasištejnský z Lobkovic, Opera poetica, ed. Marta Vaculíková, Monachii, Saur, 2006. 

(Bibliotheca Teubneriana). Leveleit Bohuslai Hassensteinii a Lobkowicz Epistulae címmel 

publikálta Jan Martínek és Dana Martínková (Leipzig, Teubner, 1969, illetve a második kötet: 

1980). 

  

Hassensteinius a Karlovy Vary-beli gyógyforrásokat magasztaló költeményét (In 

thermas Caroli IV.) Szemere Pál (Karlsbad), Kazinczy Ferenc (Forrás, melynek ezer lant...), 

Vörösmarty Mihály (Óda Karlsbadra) és 1869-ben Arany János (Károly császár forrásaihoz) 

is lefordította. E fordítások egybegyűjtve olvashatók a Kőrizs Imre szerkesztésében megjelent 

Régi magyar műfordítások című kötetben (Budapest, Unikornis, 2001, 273–275.). Gáspár 

Endre fordításában olvasható magyarul egy Sturnushoz címzett elégiája is (Világirodalmi 

Antológia II. kötet, Bp., Tankönyvkiadó, 1952, 605, Arany fordítása: 606). Kardos Tibor egy 

keleti utazásáról szóló levelét is átültette magyarra ugyanebben a kötetben (604–605). 

 

Róla lásd pl.: Fógel József, Hasišteini Lobkovic Bohuslav a magyarországi 

humanisták között = Békefi-emlékkönyv, Budapest, 1912, 212–221. Klaniczay Tibor, A 

magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete, Budapest, Balassi, 1993, 64–72. Szalatnai 

Rezső, A cseh irodalom története, Bp., Gondolat, 1964, 45–46. Richard Pražák, Působení 

Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic v Uhrách a jeho obraz v době obrozenské = 

Humanizmus a renesancia na Slovensku, ed. Ľudovít Holotík, Anton Vantuch, Bratislava, 

SAV, 1967, 356–373. Ivana Kyzourová, Pavel Kalina, Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z 

Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, (kiállítási katalógus), Praha 2007. Könyvtáráról Kamil 

Boldan katalógusa ajánlható: Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, 

Praha, Národní Knihovna České Republiky, 2009. Jan Martinek, De Conrado Celte et 

Bohuslao Hassensteinio, Listy Filologické 101 (1978), 84–93. 

 

 

 

 

 



34 

 

Egy bűnöshöz 

 

Bimbózó a mező, leveles köntöst vesz a lomb is, 

bíborló ibolyák százait ontja a rét. 

Múlik a tél, Boreas dühe elcsitul, olvad a dér is, 

s persze Apolló is űzi a bérci havat.  

Bár bimbózna a tisztesség ki a lelkeden éppígy, 

és az erényekből lenne virágkoszorúd! 

Bárki vagy is, szíved-lelked kergesse Venust el, 

vesszen irigység, gőg, vesszen a kétszinüség! 

 

Egy szerzeteshez 

 

Dícséred Nasót s a cizellált versű Tibullust, 

Lucanus tetszik s Vergiliust szereted.113 

Dávidot olvasnád inkább! Zsoltáraidat bújd! 

És Salamon tisztes Múzsa-dalát bogarászd! 

Naso versei kápáddal, bizony, össze nem illők. 

Tünde Corinna lenéz, megveti tar fejedet! 

 

 

Henricushoz114 

 

Mért ment Henricus el? Mert vonzza a szent kehely, és tán 

tiltott vért vágyik inni csupán ezután? 

Vagy mert megvetik őt már rendre a zsenge leányok, 

és menekülni akart hitvese zsémbeitől? 

Várja egy új hivatal s jövedelme gyarapszik ez által? 

Nagyra becsült ember hírneve vonzza talán? 

Bármi az ok, békés partokra hajózzon el, esdem, 

Obřístvíbe115 akár, hűs, ragyogó habokon. 

 

Szent Mártonhoz 

 

Ez folyton csak imádkozik, az böjtöl szakadatlan, 

oltárt áld, tömjént hordoz emez vagy amaz, 

és mi Lyaeus116 habjával tisztelve imádunk, 

Márton: részeg nyáj zengi dicséretedet! 

 

Egy betegséget színlelő ellen 

 

Rég Palamedes ép testtel ment Coos szigetére, 

hogy tréfálkozzon Hippocratesszel, a gaz.117 

                                                 
113 Publius Ovidius Naso: római költő, a szerelmi elégia mestere, és többek közt az Átváltozások, A szerelem 

művészete és A szerelem orvosságai című epikus igényű alkotások szerzője. A vers itt az Amores (Szerelmek) 

motívumaira is rájátszik: Corinna e kötet hősnője. Tibullus: antik elégiaköltő. Lucanus: Nero-korabeli 

eposzköltő, a Pharsalia szerzője. Publius Vergilius Maro: római költő, többek közt az Aeneis szerzője. 
114 Jinřich Hrušovský z Olšan: a szerző barátja, a Hasištejn várához köthető humanistákhoz tartozik. 
115 Obříství: falu Mělník mellett, a Lobkovicok birtoka. 
116 Bacchus, a bor istene. 
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Sántítgatva haladt, fájást színlelve nyöszörgött: 

„Kérlek, gyógyíts meg!” – nyögte – „segíts a bajon!’ 

Vizsgálgatta az orvos, a bajnak semmi jelét sem 

érzékelte sehol, s látta: a férfi csaló. 

„Színjátékodtól szenvedsz” – szólt – „és nem a kíntól”. 

Tréfálkozni akart, s ő maga lett a szamár. 

 

Balbi118 rágalmazója ellen 

 

Ó, te irigy Zoilus, mért bántod a bölcs szavú Balbit?  

Phoebusi íj véres vesszeje lője meg őt?   

Balbus az egyház doktora, áldozat illeti így az 

oltárt, s bő tömjén égjen a szent tüzeken! 

Osztrák földön az oly szépséges Bécsbe először 

hozta mesés húrú lantodat ő, Arión.119 

Elsőként ő hozta a két jog bölcs tudományát 

és az olasz bájt is, sőt: a latin szavakat. 

Chiron Achillest istápolta,120 ma Balbus a szorgos 

ifjakat oly ragyogó szónoki érveivel.  

Harcosa volt nagy Apollónak, s elhagyta a Múzsák 

tündérszép folyamát, s csillagos égbe repült. 

 

 

Egy ébenfa kupára 

 

Slechta,121 phoebusi dísz, Minerva éke! 

Etiópia tája küld barátod 

által néked ivókupának. Íme, 

kormos képem utal hazámra, kérlek, 

hálás arccal, örülve húzz belőlem! 

 

 

A késlekedők ellen 

 

Jól ismerni eget, földet, tengert – ez a vágyunk. 

Önmaga titkairól tudni ugyan ki akar?  

 

Sturnusról122 

 

Sturnusom elment és Sturnusszal mentek a Múzsák. 

Sturnusom itt van már, s itt van a Múzsasereg. 

 

 

                                                                                                                                                         
117 Palamedes: Nauplius király tréfacsináló fia, a kockavetés és az írás feltalálója. Hippocrates az ókor 

legismertebb orvosa. 
118 Girolamo Balbi: olasz humanista költő. 
119 Arión: mitikus költő, aki egy delfin hátán menekült meg a rablógyilkosság elől.  
120 Chiron kentaur Achilleus nevelője volt. 
121 Jan Šlechta ze Všehrd (1466–1525): humanista szerző, aki II. Ulászló budai udvarában is tevékenykedett, fő 

műve, a Microcosmus című értekezés nem maradt fenn. 
122 Jan Sturnus: humanista költő, tanár, a szerző barátja, a Hasištejn várához köthető humanistákhoz tartozik. 
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Csehország és Magyarország összevetése 

 

Verseng cseh meg a pannon: több az arany Magyarország 

tájain, ám katonát többet ad itt ez a föld. 

Egy a nemesség és a parasztság sorsa, Csehország 

mégis műveltebb sokkal, akár a magyar. 

Elba hideg vize itt, ott hűs Duna habja ömöl szét, 

és sose fitymálhat, prágai vár, Buda le. 

Slechtát adta a cseh, Janus költőt123 Magyarország, 

Mars-szerető a magyar, Mars-szerető a cseh is. 

Egyben lettünk rosszabbak mi, csehek, s ez a vallás: 

ott egységes még, itt cafatokra szakadt. 

 

Ulászló királyhoz 

 

Ritka szelíd vagy, s mert fejedelmi erény a szelídség, 

s népeket egybe kötöz, halld a dicséretemet! 

Ám félek, zátonyra ne fusson, hogy nehogy ártson 

majd unokáinknak s néked e ritka erény! 

Mert a nyakunk vastag, s elvárjuk, hogy ne csinálj mást, 

mit szívünk s elménk vágya epedve eped. 

Bár ne Ulászló, ám Mátyás ülhetne a trónon, 

s lenne az országból sziklaszilárd hatalom! 

 

Csehország nővéréhez, Magyarországhoz 

 

Nővér, küldd a királyt haza hozzánk, hisz nem örökre 

adtuk, a lárokhoz124 küldd haza, küldd haza már! 

Győztünk, ám mégis makacsul csorbítod azonnal 

testvéred híres jogköreit? Mi miatt? 

Épp csak az ágat elérte, mikor már ő a miénk volt, 

és tisztes jogarát is mi, mi adtuk előbb! 

Nővér, küldd a királyt haza. Forrong szerte az ország, 

s Mars soha nem látott vészt kavar errefelé. 

Rád bíztuk, de miért nem ereszted vissza azonnal? 

Késő lenne az is, hogyha ma jönne netán. 

Nővér, küldd a királyt haza. Rettegjen csak a barbár 

udvartartású ősi Bizánc feje így.125 

És ne gyötörjön más fejedelmek erőszaka téged, 

egy újabb Mátyás126 meg ne szorítsa nyakad. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 Janus Pannonius, magyar humanista költő. 
124 Római házi istenek. 
125 Utalás arra, hogy akkoriban Bizánc a Török Birodalom része. 
126 Korvin Mátyás. 
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A nemességhez és a királyhoz Rákos mezején 

 

Pannon urak, féljétek a háborgó tömeg árját, 

s kit mar a bűntudat, az jobb, ha el is menekül. 

És, legjobb fejedelmünk, hízelgő tömegektől 

óvd magadat, merthogy csalfa a nép kegye is. 

 

Fredericus barátomhoz 

 

Együtt várt ránk Szíria, Líbia hő sivatagja, 

dús pálmás arabok, nílusi parti föveny. 

S itt temetünk el, drága barátom, gyászba borulva, 

itt, Fredericus, e csöpp sír fedi el tetemed. 

 

Balbihoz 
 

Vergilius szunyogot, s békáit zengte Homerus,127   

s íme, Bohuslaust Balbi dalolja ma meg.  

Semmi a szúnyogsír, nem híres a jól brekegő nép, 

Vergilius lett nagy, persze, Homerus után. 

Balbi is óriás lesz, ha a ködbe hanyatlik a létünk, 

és tudományáért várja jogos jutalom. 

 

A püspökökhöz 

 

Püspökeink, hogy az erszény rabjai vagytok: elámít. 

Mert csak a tiszta erény visz föl a csillagokig.    

 

A császárhoz 

 

Hagyd, Latium feje, Róma királya, reményed enyésszen! 

Pannoniát immár más hatalom veszi el.  

 

A püspökök és nemesek gőgje ellen 

 

Pannon földön a vad törökök több kárt nem okoztak, 

püspökök és nemesek gőgje amennyit okoz.    

 

Sturnus ellen 

 

Sturnus a széplányok kegyeit hajhássza örökkön, 

Múzsasereg s Phoebus128 szóba se, számba se jön. 

 

A hátat fordítók ellen 

 

Ó, de eszetlen az emberi faj! Hisz a végzet az ajtót 

zörgeti már, mégis vonzza a kincs, hatalom!      

 

                                                 
127 Utalás Vergilius Culex (Szúnyog) és Homérosz Békaegérharc című munkáira. 
128 Apolló, azaz a költészet. 
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Balbushoz 
 

Balbus, az erdőt és a mezőt hogy kedvelem, írod.  

Vonz is az erdőség! Ám az erőszak ijeszt. 

Nem csoda, hogyha utálod az erdőt, mert a barátok 

annyi ajándékát nyelte a zord liget el! 

 

Balbushoz 
 

Kedveli Balbus e hont. Hogy mért? Pénzért! Aranyat les. 

Szívének közepén mégis Itália él. 

 

Mátyásról és Ulászlóról 

 

Croesusszal verseng Mátyás, roppant aranyával. 

Almát gyűjt az meg, s párja ki? Alcinoos.        

   

Az olmützi Augustinus doktorra129 

 

Augustinus híre ragyog, hol a Bagrada ömlik,130 

s új Agustinus híre ragyog mifelénk! 

Ám a miénk, ki a kristálytestű Elba szülötte, 

úgy vélem, tényleg túltesz a régi dicsőn. 

Könyveit adta az emberiségnek az, ám lakomát nem, 

ez bezzeg könyvet és lakomákat is ad. 

 

Filippo Beroaldo sírverse131 

 

Kit fed el itt ez a kő? Beroaldus fekszik e sírban. 

Ő ki? A Castalidák132 éke, a phoebusi kincs. 

Otthona? Jogban erős Bolognában volt lakozása. 

És az erénye? Csodás! Ismeri jól a világ. 

Volt-e tehetség benne, kiművelt volt-e eléggé? 

Büszke tanítványok s könyvei erre tanúk. 

És ki temette szegényt el e sírba? Tudós fiatalság, 

mert a tanár sorsát szánta a sok kitanult. 

És mi vigasztalhatná? Híre bejárja a földet, 

minden zegzugot, és lelke a mennybe repült. 

 

Slechtához 

 

Slechta, a pannon földi penátok közt lakozunk most, 

kérded, hogy hogy ityeg? Jó a sorunk, vigadunk. 

Bacchus ajándékát itt többre becsüljük a versnél, 

szűzi Minervánál több lesz a szarvviselő. 

Itt a boros serleg, nem Maro verse a fénylőbb, 

                                                 
129 Augustinus Olomucensis. 
130 Folyó Észak-Afrikában. Utalás Szent Ágostonra. 
131 Filippo Beroaldo (1453–1505): olasz humanista költő, tudós, a bolognai egyetem egykori oktatója. 
132 Múzsák. 
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szebb, ha boros kupa cseng, mint a homerusi vers. 

És te a lánghoz még több lángot akarsz odavetni, 

Sirmium ősi borát vágyod itatni velem. 133 

Már ne tüzelj, Slechtám, te Lyaeus lángözönével, 

nékem már Phoebus lángja is éppen elég. 

Hűs forrást akarok, s erdők árnyas nyugodalmát, 

nem márványpalotát s Sirmium óborait! 

 

 

Sturnushoz az udvarról 

 

Nemrég, míg, Sturnus, hivogattak a messzi penátok,134 

Calliopé odajött135 s ily szavakat susogott: 

„Mit teszel, elvetemült, a szülőfölded hagyod el most 

becstelenül, házad birtokait? Hova futsz?” 

„Vár Buda rám.” „Kedves könyvtárad s gondja szivednek 

lelked s terveidet mind idekötni siet. 

Mért vonz zord, érces hadikürt, költő, kiömölt vér, 

mért, hogy Ulászlóhoz kerget a háboruzás? 

Ő csak uralkodjék, csak kormányozza az Istert,136 

és a bizánci vezért hadd fenyegesse csapás, 

római földhöz az ősi Athént bár visszacsatolja, 

és a pogány rabigát vesse le majd a görög, 

néked a lágy nyugalom tetsszen meg szűzi sereglet, 

s lágy lírád húrján játssza az ujjad a dalt! 

Lantpengettyűt fogtál csak, most kapsz busa kardot, 

nem jut még toll sem, csak kelevéz meg a tőr. 

Vászonsapka helyett a fejed búbján sisakot lelsz, 

és a szokott ágy sem vár, ha a test kimerül. 

Kellemes álmaidat hadi harsona kergeti messze, 

s megrémíti a kürt szörny zaja lelkedet is, 

nincs se szokott italod, hogy a szomjadat oltsa, az éhed 

nem veri el kedvenc ételed íze sosem. 

Képzeld el, ha a harc elül és szkíták nyila nem száll, 

sőt, Mohamed-hívők fegyvere sem hadonász, 

ott élsz majd egy nép földjén, hol senki Apolló, 

s vicc-célpontokká válnak az Aonidák.137 

Átkoznak, noha bölcs a tanácsod, a gőgösök egyből, 

görbe irigységnek tárul a pálya, a tér. 

Ez majd szidja tudásod, az erkölcsöd nyugodalmát, 

s ő hízik, míg szid, s vétkeid éltetik őt, 

az meg fölróhatja: sosem nézted le a jámbort, 

s oly mértéket szab, mely hamis, elvetemült. 

Őrjöngő tömegek hangját hallgathatod egyre, 

istenkáromlást, angyali kar szapulást. 

                                                 
133 Utalás a szerémi borra. 
134 Római házi istenek. 
135 A történetírás és a panegyricus múzsája. 
136 Dunát. 
137 Múzsák. 
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Főhajtásra leszel kötelezve előtte, akit most 

tökkelütöttnek vélsz vagy kikacagni se jó. 

Hízelkedni ha nem tudsz és színlelni örökkön, 

azt mondják rólad: durva paraszt, mit akar! 

Mit csak a csorda imád, dícsérni muszáj s kötelesség, 

már ha e csordában élni, virulni akarsz. 

Hogyha haszon vonz, illékony hivatal, csak a bíbor, 

büszke király házát járva találsz te ilyet? 

Láthatod: ártó lélek győzi le azt, aki tisztes, 

Fabriciust Crassus semmibe nézi, szegényt.138 

Pénzért bármi tiéd lehet, ez régtől bizonyított, 

hízelgéseidért jár a magas hivatal. 

Hogyha a régi erényt szereted, csakis árthat az udvar, 

mint viperák mérgét hogyha felissza a hús. 

Mint a folyó, ahogyan fut a tengeri hab kebelére, 

szép palotákig a bűn épp ugyanúgy özönöl. 

Vissza a művészethez! Az említett hivatáshoz, 

melyet cserben hagysz, hogyha az újra figyelsz. 

Nem hallasz Nemesisről zsenge tibullusi verset, 

cecrops139 hősökről már sose olvasol úgy. 

Hogyha netán Marót vágysz olvasgatni titokban, 

részeg csorda üvölt s mámoros éneke zúg. 

Elhagyod így, költő, a tudós Helikon magas árnyát! 

Korcs barbár, házunk messzire elkerülöd!   

Flaccust140 megveted, és a tanáraidat letagadnád, 

hős katonánk voltál, rongy szökevény leszel úgy. 

Arról mit szóljak, hogy a pannon föld levegője 

annyi halált okozott, annyi bukás oka volt? 

Öt vagy hat túlélő van csak a régi csapatból, 

kik kísérgették Pannoniába uruk! 

Hánnyal fegyver végzett, hánnyal bánt el a járvány, 

bosszantóbb nyavalyát még kitalálni se tudsz. 

Hogyha szokott tudományod vonz s a nyugalmas időzés, 

hogyha szeretnéd még óvni erényeidet, 

hagyd el az ostoba terveidet, s állj félre azonnal, 

mert méreg lappang, hidd el, a méz közepén.” 

Így szólt. S álltam, mintha Szicília lángja141 legyűrne, 

elvörösödtem jól, és a fejem lekonyult.  

 

Sigismundus a Lobkowicról142 

 

Hogyha Sigismundust úgy nyűgözné le Minerva, 

mint a hazárdjáték: lenne Homerus is ő. 

 

 

                                                 
138 Fabricius: C. Fabricius Luscinus konzul, a becsület mintaképe. Crassus: gazdag és pénzsóvár triumvir. 
139 Athéni.  
140 Horatiust, a római költőt. 
141 Az Etnában Vulcanus által kovácsolt villám. 
142 Zikmund z Lobkovic: a költő unokaöccse. 
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A hazáról 

 

Egykor Marssal a szomszéd népeket is leigáztad, 

most szomszéd kardok gyors suhogása ijeszt. 

Még aranyért mértünk gőggel békét nekik egykor, 

most meg a békéért már mi magunk fizetünk. 

 

Carlotához 
 

Úgy vélem, nincsen szebb lány, Carlota, tenálad, 

sőt, túlszárnyalod itt Penelopét is akár! 

Szép tested, pompás orcád, nyakadat se dicsérem 

akkora nagy hévvel, mint az erényeidet. 

Tetsszen a szemrevaló másnak, nekem épp az erény kell, 

és ki szüzességét óvja erényeivel! 

 

Elégia Joannes Schlechtához arról, aki verseit csehre fordította 

 

Verseimet csehre fordítgatta egy elvetemült, hogy 

olvashassa nemes és ugyanúgy a tömeg. 

Kétlábú csacsi volt ő, forr az epém haragomban, 

Múzsám átkozom én és tudományomat is.  

Mert Maróból is tovaszállna a hősi erő mind 

fordításban, s hát néma Homerus is úgy. 

Elhallgat Cicero, Demosthenes143 se beszélhet, 

pylusi144 báj illan s, persze, dulichiusi.145 

Verseim is, noha északi tájon hírnevesek már, 

elvesztik hangjuk, s mind idegen, kiherélt. 

Barbár, sarlódat ne meríts gabonámba aratni, 

nem hozzád szólnak verseim, elhiheted! 

Mért túrsz abba a földbe, mihez nincsen közöd, és mért 

szántod, nyűvöd folyt, hogyha a bajt növeled? 

Mártsd be a görbe ekéd a gazos, televényes ugarba,   

művelj elhanyagolt réteket, az helyesebb, 

mintha a lírát pengeted, és fordítod a Múzsám, 

s Parnasszus dalait vágysz imitálni nekünk!  

 

 Elégia, melyben Ulászló király és Fortuna társalognak 

 

Mit tervelsz, Fortuna? A bút hozom én. Mi miatt, mondd? 

Merthogy, Ulászló, nem vagy te a trónra való! 

Mért nem? Mert az anarchia tombol szerte hazádban, 

és az igazságnak árnya se, sőt, nyoma sincs. 

Mit vétettem? A sok zsarnokra hagyod te a néped. 

Észre se vettem, jaj, észre se vettem a bűnt. 

Szenved a nép jogarodtól. Erre ugyan sosem adtam 

semmi parancsot még! Ellene volt-e szavad?   

                                                 
143 Marcus Tullius Cicero a legnagyobb római, Démoszthénész a legnagyobb görög szónok volt. 
144 Utalás Messzénia egyik városára, amelynek élén Nesztór állt. 
145 Dulichion szigetén született Odüsszeusz. 
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Jámbor akartam lenni. Nevetnek rajtad ezért csak, 

lomhának titulál főnemes és a pap is. 

Tetszik a békesség. De a vad törökök fenyegetnek, 

és ha a nép szenved, ingatag az, sose hű. 

Mondd, mért is? Nagybátyád végzete érjen el, esdik, 

félnek, hogy barbár szolgavilág közelít. 

Edzett hadseregem van, hős szívű katonáim!  

Nem fizetik zsoldjuk, mint ahogy illene, rég. 

Nincs pénzem. Ki ne tudná? Szétlopják vagyonod mind 

szerte a köznemesek, nem titok ez, de nem ám! 

Biztonságos az ország. Csak vagy háromezer főt 

sújt a török fogság, kürtöli szerte a hír! 

Mit tehetek? Ha parancsszavaimra nem is hederítnek?   

Mátyásnak bezzeg szót fogadott a világ! 

Mert ő ádáz volt. Ádáz fejedelmet igénylünk, 

mert nyakas egy nép ez, és betöretlenül él. 

Megváltozhatom én, zsarnokká válok azonnal. 

Jó ötlet, helyes is, bár szavadat se hiszem. 

Mért nem? Mert amit ifjan megszoktál, az a döntő. 

Már a királyi erélyt kard heve védheti csak! 

Hogyha van ennyi erélyed, elámulok, égig emellek! 

Egy kis becstelen ügy, s durvul a jellem, a lágy. 

Tedd meg, amit mondasz! Rendben. De ha ez fecsegés csak, 

hidd el, Ulászló, hogy összeomolhat a trón.          

 

Elégia egy rágalmazóra 

 

Hogy folyvást mocskolsz, szidod életemet, tudományom, 

hogy Phoebust kacagod s Pieridák146 seregét, 

nem lep meg, hisz ilyen párás-ködös agyban ugyan mért 

ismernéd föl a bölcs emberek élvezetét. 

Nem hergelnek harcra, nem is dúlják a hazát föl 

Múzsáink, s Phoebus harci tüzet sose hord, 

nem sért törvényt, nem bíztat soha lázadozásra, 

hogy nemesek vagyonát megkaparintsa a gaz. 

Ők teszik azt, kik a nép kegyeit buzgón levadásszák, 

tapshajhászók és szélkakasok maguk is, 

vagy kik a szőkés Hermus147 kincseiért epedeznek, 

míg Babylont s a Tagust148 épp csak alig becsülik. 

Minket, költőket csak a hegy vonz és kegyes árnya, 

és a mohás forrás, rét, a virág, a liget, 

kedves még a madárdal, mely simogatja a mennyet, 

és cseleink révén ejtjük a nagyvadat el. 

Hurkot a szárnyas kap, kutya üldöz fürge nyulacskát, 

mely víg földeken át futva rohan, menekül. 

Közben zengjük: a thesszál bárka az útra miként kelt, 

és hogy mint bolygott, Penelope, az urad, 

                                                 
146 Múzsák. 
147 Lydiai, aranyban gazdag folyó. 
148 A mai Tajo folyó antik neve, az ókorban aranyat mostak a partján. 
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testvérharcokhoz társulhat fríg szerelemvágy, 

Hannibal ellen, lám, küzdhet a római had.149 

Ez nem cselszövevény, senkit sem csap be galádul, 

és hatalomvágy sem önti a lelkemet el. 

Nem bámuljuk a dús fejedelmi vagyont, s ha a másik 

többre jut és boldog, nincs irigyelni okunk. 

Téged a gőg, nyomulás hergel meg a sárga irigység, 

s minden szörny, aki csak Tartarus150 öblein él. 

Rombolsz, zsákmányolsz, a barát sem szent teelőtted, 

árvákat kínzol, özvegyet és a szegényt. 

Nem vagy hű, noha mégis ajándékokra vadászol, 

ott, hol a pénz számít, ócska kolonc csak a jog. 

Menj és szidj, ócsárolj csak rejtett zugaidban, 

orrszarvúorrod mártsd ügyeimbe hamar, 

hátráljon Cato is félelmes,151 zord szigorával, 

s rettegjen tőled Fabricius, ha itélsz! 

  

 

Elégia Girolamo Balbihoz 

 

Spárta Lycurgusa152 sem ragyogóbb, ó, Balbi, tenálad, 

múzsai forrásvíz, Balbi, nagy éke te vagy. 

Mért vonz téged e nép, hideg Elba vidékein élő, 

mért vonzó a Duna kék vize, mondd, teneked? 

Etruszk völgyeket153 elhagysz, római Tempe-vidéket,154 

és pompás Nápoly partja is árva marad, 

vonz a zimankó északon és az örök fagy igéz meg, 

barbár földön vágysz megtelepedni talán? 

Úgy vélem, hogy akad Múzsákra kiváncsi fül erre, 

hogy megtapsolják versedet és eszedet, 

élvezi izmos nyelved, mely villámokat ont szét? 

Pylosi bámulná s dulichiusbeli is! 

Mellőzd Augustinust,155 Slechtát s társaikat mind, 

s erdők hallgatják és habok énekeid! 

Száműzetve a távoli zord Tomi tájain annyit 

sírt, zokogott Naso verseiben szomorún. 

Önként laksz te meg itt, hol a Dirkéről156 ki se hallott, 

s barbárabb százszor még Tominál is e táj. 

Mint Niobénak a hitvese,157 trák Orpheus netalántán 

megszelidíted majd dallal a zord vadakat? 

Kőnél is ridegebb ez a nép, és Mars haderői 

                                                 
149 Utalás híres eposzokra: az Argonautákat megéneklő Apollonius Rhodiusra, illetve Valerius Flaccusra, 

Homérosz Odüsszeiájára, Petrarca Africájára. 
150 Az alvilág. 
151 Marcus P. Cato Maior: híresen szigorú római cenzor. 
152 Lycurgus: mitikus spártai törvényhozó.  
153 Toscanát. 
154 A Tempe az Olümposz és az Ossza között elterülő meseszép vidék, a szép táj jelképe. 
155 Utalás Augustinus Olomucensisre. 
156 Thébai forrás, mely a Múzsáknak volt szentelve. 
157 Amphión, mitikus költő, akinek lantszavára felépült a lerombolt Théba. 
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Phoebust elnyomják, lantja hiába zenél. 

Samusi aggastyán158 egykor vad Itália zordon 

szívét, erkölcsét megregulázta pedig, 

bezzeg Anacharsis,159 ki Athénból jött, sose tudta 

meglágyítani vad Scythia lelkületét! 

Hogyha sokat koptatják, elkopik egyszer a kő is, 

sok-sok szántástól tönkremegy egy eke is. 

Elba lakóit kővé dermesztette Medusa,160 

visszavarázsolnád rájuk az emberi húst? 

Hogyha ez itt sikerül, szárnyalhat a csorda, barátom, 

és a kopó futhat majd a nyulacska elől! 

Engem e táj nemzett és itt, e folyó vize mosta 

meg kezemet, s hányszor! Bár a hazám ez a föld, 

várna Tarentum, az ősi Palanthus városa161 inkább, 

s elmennék teveled Hesperiába akár!162 

Ám mért gyötri a lelkem a rémes előjelek ezre, 

mért nem bízom, hogy felragyog itt a jövő? 

Líbia annyi oroszlánját megtörte az elme, 

hyrcan163 tigriseket tört be a durva bilincs, 

és a cinypsbeli164  bak vérétől olvad a gyémánt, 

és a vadóc bika is tűri nyakán az igát,165 

bölcsességed megváltoztathatja a népünk, 

s parrhasius lárral166 űzik a durva szokást. 

S hogyha te, aonidák167 költője, csalatkozol ebben, 

s tengeri habba Notus fojtja a terveidet, 

nem kacagom ki, amit kezdtél művelni, barátom, 

és törvényt sem ülök, Balbi, ha kész a kudarc. 

Mint csak az orvos kedves máris, hogyha segíthet, 

még ha nem is gyógyul meg netalán a beteg, 

éppúgy dícsérem Balbit, gondját s a törekvést, 

még ha netán célt sem érhet a terveivel. 

 

 

Epigramma Ulászló királyhoz 

 

Vétkes a köznép, és a lovagrend vétke se kisebb, 

törvények rendjét semmire tartja a nép. 

Ez vajszívű Ulászló jóságának az ára, 

úrként csődöt mond, jó atya lenne csupán. 

Ám vesszővel a rossz ifjat lágyítja az apja, 

                                                 
158 Püthagorasz. 
159 A hét bölcs egyike, Szolón korában beutazta egész Görögországot. 
160 A gorgók egyike, aki egyetlen pillantásával kővé dermesztette ellenfeleit, Perseus győzte le. 
161 Palanthus a dél-itáliai Tarentum alapítója volt. 
162 Hesperia: nyugat, nyugati ország. 
163 Hyrcania: tartomány a Kaszpi-tenger délkeleti partjain. 
164 Cinyps: folyó Észak-Afrikában, innen: cinyphius, azaz cinypsbeli: afrikai. 
165 Déli szél. 
166 Parrhasius: árkádiai. A parrhasius lár: a görög házi istenséget jelenti, azaz a görög eszmény révén a barbárság 

is eltörölhető.  
167 Múzsák. 
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durva szokásain így csak finomít a verés. 

Vajszívű apa jámborsága csak árthat, Ulászló, 

esdeklek, kérlek, légy az urunk, ne atyánk! 

 

Slechta Microcosmos című művéről168 

 

Tudni szeretnéd, hogy mi a lélek lényege? Üsd fel 

Ioannes könyvét, s részletesen kiderül. 

Hellén bölcseletet lelsz ott, de Platónt ugyanúgy, sőt, 

Krisztus-hívőkkel összevegyült arabot, 

és ami rejtve maradt eddig s a sötétben időzött, 

most tudományával Slechta elénkbe teszi. 

Értő könyvbúvár! Légy hálás, s értje a szerzőt 

ennyi ajándékért érdemesült köszönet!  

 

Társaihoz hazautazásakor 

 

Phoebus hívei, szűzi Minerva barátai, üdv hát, 

vár a szülőföldem, már hazaindulok én. 

Indul messze a test a jeges-fagyos Elba vizéhez, 

ámde a lélek még köztetek élve időz. 

Úgy tűnt nékem, Athén közepén lakhattam idáig 

socraticus körben, hol csupa hírneves él. 

Tetszett mézédes szavatok s az erényeitek mind, 

őszintén szóló lelketek elragadott. 

Serrus 169 s lyd vagyon és a Vörös-tengernek a kincse 

messze nem ér annyit, mint ha derék a barát. 

Emlékezzetek énrám, és kedveljen Apolló 

s Pieridák kara is folytonosan titeket! 

 

Ulászló királyhoz 

 

 

Támad, dúl a török, retteg már mind a keresztény, 

ám te, Ulászló, csak ülsz a babérjaidon! 

Rengnek az Alpok, a Visztula is fut a horda dühétől, 

és a vezért félvén hátrafelé menekül. 

Megvárod, míg testvéred bukik el hadakozva, 

vagy míg összeomol majd a velencei had? 

Százszor jobb szomszédban eloltani ekkora lángot! 

Szomszédok bőrét menteni, s óvni magunk! 

Hogyha a szarmata népet a barbár kard kaszabolja, 

úgy te, Ulászló is, buksz s a halálod elér!  

 

 

 

 

 

                                                 
168 A lélekről szóló bölcseleti értekezés nem maradt fenn vagy lappang. 
169 Ókori ázsiai nép a Fekete-tenger mellett. 
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Sándor pápa sírfelirata170 

 

Ő sose fért bőrébe, nem ismert nyugtot, a harcnak 

élt, az ölés tetszett néki, a lázadozás, 

és, nagy Róma, a főpásztor most végre kipurcant, 

s vesztén örvendünk: sírba kivánta a nép. 

Zárd, Erebus be kapud, zárd ajtóid be Mennyország, 

hogy be ne férkőzzék lelke a réseiken. 

Átkel a Styx vizein, s az Avernus nyugta eloszlik, 

s angyalokat lázít, hogyha az égbe kerül. 

 

 

Bohuslaus Ulászló király nevében Petrushoz, a spanyol költőhöz 

 

 

Ó, te tudós költő, elküldött verseidet mind 

megkaptam, s hálás lelkem örömre derült! 

Phoebus székéhez171 méltók, parnasszusi habhoz, 

s Bellerophon kormos, hűs tavi fodraihoz. 

Mint ahogy égbe emelte Homerus Penelopét és 

Laertes sarját isteni verseivel, 

úgy jut a csillagokig hírem s hű hitvesemé is, 

mert a tehetséged, Petrusom, égbe szökő. 

Kettőnket kiragadsz a homályból, hogy ne feledjék 

majd unokáink sem véglegesen neveink. 

Ister népeit itt mi uraljuk, s ott, hol a hűs, kék 

Elba folyó kanyarog, úr a királyi erély. 

Sok nép üdvözöl és sok nép rettegve riad meg, 

sok nép áld minket, s tiszteli bősz jogarunk. 

Fölvet a gazdagság, kincsesládám aranyat rejt, 

van márványpalotám, s tyrusi köntösöm is, 

ám a tudós költő hangjának örülgetek én csak, 

merthogy versének hőse magam lehetek! 

Méltó hálámat nem róhatom én le egészen, 

s nincs méltó jutalom, mely kifizethet ezért. 

Mert amit adsz, örök az, nem enyészik, mint a fizetség, 

mely hamar illan, elég pár nap is, és odavan. 

Itt az ajándék mégiscsak: vedd hát el e selymet, 

messzi kelet táján termik a szent ligetek. 

Vedd az ajándékot, bár tudd meg a sorsot: a selymes 

szőttes enyészik majd, ám a te versed örök! 

 

 

 

 

 

 

                                                 
170 VI. Sándor pápa (1492–1503) a Borgiák nemzetségéből. 
171 Tripus: háromlábú állvány üst vagy főzőedény alá, illetve az a szék, melyen Delphiben Apollo papnője, 

Pythia ült. 
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A pénz dicsérete a tömeg szája íze szerint 

 

Lányod a vásártér, és minden dolgon uralkodsz, 

nem korlátozhat téged az ég maga sem. 

Most, amikor vak hévvel tombol s hízik a bírvágy, 

s fösvénység-féreg rágja a lelkeket át, 

tisztelnek, kedvel mindenki, parancsszavakat les, 

hódol a papság is néked, imádva szeret. 

Már a király, az urak s a nemesség apraja-nagyja, 

s minden nagyhírű ház szavadat lesi csak. 

És a tanácsnokok is, polgárok nyája terád les, 

még a tahó tömeg is tartja parancsaidat. 

Téged imád a fiúk hada és ugyanúgy a leányok, 

téged a sok-sok nő áldva, epedve imád. 

Sőt, Venus és Bacchus teveled tart, és te szabod ki, 

hogy kit kényeztet majdan a testi öröm. 

Békét szerzel, a szerződéseket is te kötöd meg, 

gyilkos Mars véres harcait elcsititod. 

Szolgák csődülnek hozzád, társak csapatostul, 

két idegenből is cimbora lesz hamarost. 

Tőled ered szépség, a nemesség és a magas rang, 

cím, s hivatal, hírnév általad égbe szökik. 

Senki se művelt, szent, jó, boldog, hogyha hiányzol, 

s nincsen a földön, akit bölcsnek itél a világ. 

Szent és ősi jogot, törvényt kedvedre kutyulgatsz, 

érvényt szabsz, ha akarsz, s hogyha nem, összeomol. 

Elment már a derék Hűség s Astraea, a hős szűz, 

mert szigorú jogarod kénye elűzte hamar. 

És temiattad olyan hullámzó emberi létünk, 

sőt: ki örömmel hal érted, ezernyi akad! 

Hercules összes munkáját vállalja a másik, 

és nem bánja, ha majd húzza nyakát az igád. 

Minden pénzbe kerül, s akinek van, mindene lesz is, 

mindenkit vonz és benne találja a célt. 

Szentségként leborulnak imádni a pénzt, s a parancsa 

szab törvényt, hogy s mint éljen az emberiség! 

 

Elégia Szent Vencelhez 

 

Omladozó haza oszlopa, védpajzsunk, mire vársz még? 

Hol vagy, mennyei fény, égiek éke, becse? 

Léthé172 partjainál feledést ittál, s kegyeidből 

oly kedves néped véglegesen kiesett? 

Vésztenger közepén mért hagysz minket kimerülve, 

drága atyánk, a szokott pártfogolás hova tűnt? 

Elnézed, hogy a kormos Avernus173 vad fejedelme 

hálót és cselt vet, s néped a vészbe zuhan? 

Nézd, hogy a felfújt gőg hogy uralja a földi világot, 

                                                 
172 A feledés alvilági folyója. 
173 Utalás az alvilágra. Odüsszeusz és Aeneas az Avernusi-tavon keresztül jutott az alvilágba. 
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s durva lenézéssel gyötri a környezetét. 

Gőgös a főnemes és a szegény nép gőgje se kisebb, 

mert kígyóepe-nyíl szennyezi szíveiket. 

Vad düh hajtja a népet, bosszúszomjas az ember, 

és vérszomjával duzzad a hírneve is. 

Rablásból élnek, s testvér testvérre fütyül most, 

megbecsülést és hírt már csak a pénz szerez itt. 

És a szegény ifjak meg a lányok szíveit égő 

lángnyíllal lövi át rendre a tegzes Amor. 

Nem szégyell bókolni a vénember se, füzért hord, 

és a parázna beszéd zsongva szerez szeretőt. 

Terjed a punnyadtság, nincs más, csak a tompa tenyészés, 

minden munka büdös, mint csak a styxi mocsár174. 

Bacchus kell itt csak, s a degeszre dagadt has a végcél, 

élete értelmét megleli így a tömeg. 

Krétai bor, csípős Chios175 óbora lenne akószám, 

szomjuk nem verné mégsem el, az bizonyos! 

Semmi a vallás már, mese habbal az istenek élte, 

nem hiszi már a gyerek sem Phlegethon176 erejét. 

Hullámok hátán hánykódik a bárka veszettül, 

és nem tudni, hová fújja a vásznat a szél.  

Sziklás zátony közt ing-ring kormányosa híján, 

új Palinurus177 nincs, új Tiphys178 egy sem akad. 

Hol vagy lomhán elhanyagolva ezer veszedelmünk? 

Mert minekünk te vagy az oltalom és a remény. 

Míg Erebus179 nyilait nyögi testünk sok sebe folyvást, 

gyógyszer nincs is rá, orvosi kéz se segít. 

Így mondják: te fehér paripádon elűzted a gyilkos 

ellenség hadait, s istenerőd ragyogott. 

Földi erők seregét, ellenség táborait ha 

el tudod űzni, siess, esdem, arass diadalt! 

Fedd föl a Tartarus180 árnyán élő cseltele kígyó 

ármányát, fedd föl, mint szövi meg cseleit! 

Hasson a jámborság meg, a hívek hű fogadalma, 

drága vezér, hasson rád a fohász szava is! 

Adj tartós békét, hozz ránk nyugodalmas időket, 

hallgass el, hadi síp, trombita, harci zsivaj! 

Szűnjön a lélek mocska, a bűn, pestis ne ijesszen, 

testből, lélekből tűnjön a méreg, a szenny! 

Enyhítgesse hazánk gondját a nemes, s a király is, 

ő, ki a pannon föld tájain éli sorát! 

Hadd tisztelje a nép a parancsot, tartsa a törvényt 

majd a szenátus meg, ártalom egy se legyen, 

                                                 
174 Alvilági folyó. 
175 Görög sziget. 
176 Alvilági tűzfolyam. 
177 Aeneas hajójának kormányosa. 
178 Az Argó kormányosa. 
179 Az ősi sötétség istene, később az alvilág egyik része. 
180 Az alvilág legmélyebb része. 
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tűnjön a vallásos tévelygés, nem honi rítus, 

római pásztor, lásd végre a nyájaidat! 

Szűnjön a lázadozás, a halálos fölhevülések, 

melyektől a hazánk fénye kihuny s odalesz. 

Így majd híveid áldnak sok-sok századon által, 

s jámbor atyának mond téged örökkön a nép. 

 

MEGYERICSEI JÁNOS (1470–1517) 

 

Humanista költő, filológus, főesperes. Erdélyben római feliratokat gyűjt, antik helyeket 

azonosít, az antik epigráfia kardinális jelentőségű úttörője. Feliratgyűjteménye a modern 

szövegkorpuszokba is beépült. Egyetlen verse ismeretes, mégpedig saját sírverse, melyet 

egykori (mára elpusztult) síremlékéről másoltak le. 

 

Epitaphium 
 

Mások hírneve nem bánt? Nem mar az éhes irigység? 

Olvasd el versem, kőbe faragva ragyog! 

Hárman voltunk fényes költők, vérrokonok mind, 

ott, hol Pannoniát mossa a Dráva folyó. 

Első Janus volt: Helikonról csalta először 

szűz Múzsák koszorús lánycsapatát mifelénk. 

Másik meg Péter volt, ő a Garázda családból, 

Aonidák lantján zengedezett minekünk. 

Harmadik én lennék a rokon költők csapatában, 

ritka tudós Múzsák harmadik éke vagyok. 

Esztergom várában nyugszik Péter örökre,   

Janusnak pihenést püspöki székhelye nyújt. 

Leljenek itt nyugtot majd csontjaim is, ha a jó sors 

úgy kívánja! Ha nem, vesse akárhova is! 

Mennyei légbe ha felröppen lelkem szabadulva, 

hűlt csontom kupacát semmibe nem veszi majd! 

Épp oda száll, honnan régebben a földre leküldték, 

s földdé bomlik a test, mint amiből született. 

Isteni elmének csak az ég nyújthat nyugodalmat, 

romlott testünknek csöppnyi lakás adatik. 

Hosszan véstem a márványfalra, ne szidj meg, a versem, 

hogy bármily idegen nyerjen ekképp okulást!    

 

 

 

AUGUSTINUS MORAVIUS OLOMUCENSIS (1476–1513) 

 

Augustinus, a jeles morvaországi humanista Krakkóban, Ferrarában és Padovában tanult, ahol 

1494-ben kánonjogból doktorált. 1496-tól 1501-ig a budai királyi kancellária írnokaként 

tevékenykedett II. Ulászló cseh és magyar király szolgálatában. Leghíresebb műve a Dialogus 

in defensionem poetices (1493), mely a költészet fontosságának hangsúlyozását és védelmét 

hirdeti (modern, 1948-as kiadása Karel Svoboda nevéhez fűződik), illetve az olomouci 

püspökök történetét elbeszélő Episcoporum Olomucensium series (1511). Kiterjedt levelezést 

is folytatott, versei alkalmi természetűek. Érdeklődött a szerelmi-erotikus költészet iránt is, 



50 

 

Erotica címmel maga is írt verseket, és kiadta Girolamo Avanzi Priapeához írt kommentárjait 

is. De modo epistolandi című értekezése (1495) az alapvető poétikai, retorikai alakzatokat és 

eljárásokat gyűjtötte egybe a levél, illetve a fogalmazványok nyelvi megformálását szem előtt 

tartva. Ez utóbbi művéből Ekler Péter fordított egy részletet magyarra („Margarita poetica. A 

humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig, Budapest, OSZK, 

Gondolat, 2011, 114–117.). Alapszakirodalom: Augustinus Moravis Olomucensis. Edited by 

Péter Ekler and Farkas Gábor Kiss, Institute for Literary Studies, Hungarian Academy of 

Sciences, OSZK, Budapest, 2015. Költészetéről, költészethez való viszonyáról lásd pl. Csehy 

Zoltán, Kiss Farkas Gábor és Jana Kolářová tanulmányait. 

 

  

A könyvhöz 

 

Merre sietsz, pici könyv? Hova futsz, te haszontalan, innen? 

Költőd polcáról mért menekülsz, noha óv? 

Nem rettent a sok orr? Ha a gúnytól tágul az orrlyuk? 

Orrszarvú kritikus hogy kiszagolja hibád? 

Közben szárnyalsz bátran tágas térben a széllel, 

jön-megy a nép s vágysz, hogy bújja a lapjaidat.    

Ujjal szaggatnak, szidnak, vad szitkokat ontva 

kínoznak, mocskos fog harapása gyötör! 

Hogyha eszed van, nem vonz téged a csorda szeszélye, 

lépj a tudós kevesek bölcs küszöbére csupán!   

Grammatikust ne keress, meg az iskolamestereket se, 

mert ez a népség csak árt neked, elhiheted! 

Ennek nincs könnyebb, nincs vásottabb szöveg annak, 

nincs ennél zordabb ártalom, az bizonyos. 

Menj csak, hogyha atyád intését semmibe nézed, 

bár megcsúszik majd lábad, a menni merész! 

Menj, pártold meg a jót, az acsargókat fenyegesd meg:      

tűnés, messzire el, korcs kutyacsorda, inalj! 

 

 

Parainetiké az olvasóhoz Galeotto Marzio De incognitis vulgo című műve elé 

 

 

Szedd a virágot az ösvényen, noha óvatosan tépd, 

hogy ne lopózhasson méreg a lelkedig el. 

Balzsamokat lelsz itt, de bürökkel körbevegyítve, 

cecrops szent helyeket s mérgeket egybe velük, 

nem nyújt írt rájuk barbár fejedelmi kenet sem, 

colchisi földről nyert mag sem okoz javulást, 

csak Krisztusnak igaz hite, melyet csel sose győz le,  

semmi koholt tudomány, semmi garázda csalás.  
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VETÉSI LÁSZLÓ (15. század) 

 

„...amióta híveik sorába választottak a két nyelv múzsái, te azóta vagy barátom. És nem 

számít, hogy orcádat még nem láttam: az erényt meg a tudományt a távollevőkben is hamar 

fölfedezzük!”– írta Janus Pannonius 1469. szeptember 16-án kelt levelében a tudós költőnek 

és szónoknak, Vetési Lászlónak.  

Ritoókné Szalay Ágnes, Vetési László sokáig lappangó költői szövegeinek felfedezője és 

azonosítója izzó líra helyett elsősorban forrásdokumentumot lát a Ladislaus Pannonius néven 

alkotó költő verseiben, s valamennyit alkalmi költeménynek nevezi. „Nem jelentős alkotások 

ezek, mégis nagyon becses relikvia az irodalomtörténész számára”– vallja. Az elvben 11 

elemű (az első vers szövege nem maradt fenn), humanista ízlés szerint megkomponált 

versciklus szimmetrikus és számmisztikus összefüggések alapján szerveződött egységgé. Ez a 

minialbum azonban nemcsak konkrét személyek (Janus Pannonius, Vitéz János stb.) ékes 

listája, nemcsak afféle verses fényképalbum, hanem erénykatalógus is, s talán nem degradáló, 

ha azt mondjuk, hogy reklámkarakterrel bíró honismereti közhelyeket is elismétel, miközben 

a virtus nemcsak az intelmek áhítatos fegyelmezéseiben jelenik meg, hanem a harc vagy 

szellemi tudományok művelése terén is: az íjászat, a bor, a harci virtus konvencionális 

magyarságképei mellé Vetési a humanista erényeket is felsorakoztatja. Vetési életéről keveset 

tudunk: Ferrarában tanult, 1473-tól veszprémi nagypréposti minőségben tevékenykedett. 

Kiváló, mind a latin, mind a görög nyelvben jártas szónoknak tartották. Mátyás nevében 1475. 

február 2-án tartott beszédet IV. Sixtus pápa előtt az engedelmesség kinyilvánításáról (Oratio 

ad Sixtum IV. papam pro praestanda obedientia nomine Domini Mathiae, Hungarorum ac 

Bohemorum regis). 

 

A versek kiadása (és magyar prózafordítása, illetve egyéb forrásdokumentumok): 

Vetési László versei, Vár ucca tizenhét (Vetési Albert és Vetési László-összeállítás, 

vendégszerkesztő Brassai Zoltán), 1998 /1, 7–10. A Vetési-szövegek új kiadása és 

irodalomtörténeti betájolása: Ritoókné Szalay Ágnes, Vetési László vershagyatéka = 

„Nympha super ripam Danubii“. Tanulmányok a XV–XVI. századi magyarországi művelődés 

köréből, Budapest, Balassi (Humanizmus és Reformáció), 2002, 109–120.  

 

Vetésiről a már említett különszámon és Ritoókné Szalay Ágnes tanulmányán kívül 

lásd még: Hegedűs István, Irodalomtörténeti tallózások az olasz könyvtárakban, 

Irodalomtörténeti Közlemények 8 (1898), 470–471., Huszti József, Francesco Maturanzio 

magyar vonatkozású költeményei, EPhK 51 (1927), 7–1813., Csehy Zoltán, Egy humanista 

verses album dicsérete (Margójegyzetek Vetési László versciklusához) = Parnassus biceps, 

Pozsony, Kalligram, 2007, 151–168. 

 

 

 

[Epitáfium] 

 

Kérlek, akárki vagy is, s bármerre sietsz, kis időre 

állj itt meg: tükröt tart teeléd ez a hely. 

Még tán kétszer tíz évig sem laktam a földön, 

s úgy rendelte a sors, végzetem érjen utol. 

Ezt nézd meg, te, ki gőgösen egyre utadra törekszel, 

s semmibe venni mered közben az isteneket. 
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Egykor az ifjúság beragyogta kegyével a testem, 

lám, oda szép alakom, lám, oda régi szinem. 

Ész a fejemben nincs, kukacok lakomája-ebédje, 

és mit a föld megadott, múlt köde nyelte el azt. 

Bárki vagy is, ha galád módon vágysz élni a földön, 

légy a király, sőt több: úgyis a porba omolsz. 

Minden enyészik, amit fölhalmoz a földi világ itt, 

megcsal az árnyéklét, megcsal a csel, nyomorult! 

Itt, a hamis gyönyörök soka közt élj hát a világon, 

vess meg minden mást, s áldd csak az égi atyát! 

 

A kiváló ifjú illíriai íjász, a fiatalabb Philerdus dicsérete 

 

Illír partokon élt egykor, mint tartja a fáma, 

íjászmestersége miatt oly büszke Philerdus. 

Cnossusi harcos181 sem küzdött derekabbul az íjjal, 

mígnem gyors léptével az ellenségre iramlott. 

Jobban a nádvesszőt hajlítva fölajzani íjat 

krétai föld se tudott,182 sem Ibéria hőse, a bátor.183 

Még a virágzó Gortyna184 is hátrált, ha Philerdus 

illír és tova hírült íja feszült a nyilakkal. 

Senki az ifjakból nem hordta bizonyjogosabban 

földi halandók közt tegzében a végzetes órát. 

Gyakran az ég szárnyas népét is megtizedelte, 

s nem menekült buzogó habözön mélyén sem a sok hal. 

Erdőn túlra inalt hálótól félve a szarvas? 

Röppent máris a nyíl, s célt ért a leget hasogatva. 

Nem menekült a sötét erdő kebelén a madárka, 

bárhogy bújt, a magas  fészekből hullt le a porba. 

Mintus tudta elérni csak ezt vékonyka nyilával. 

És a vicsorgó vaddisznó, ha dühödve reánk ront, 

hármas végű nyíllal ölöd meg, mely sose véthet. 

Többször az erdőben dárdád átfúrt egy oroszlánt, 

durva-meredt ugrása se védte meg őt gerelyedtől. 

Hogyha az összes jót kívánnám áoni185 kürttel 

szétkürtölni vagy élő dallal zengeni Mintust, 

árny lennék, szigorú Párkák meg a sors kiragadna 

földi világunkból, mielőtt valamennyi erényét 

dícsérvén méltán tudnám megzengni Philerdust. 

 

[Nézzék mások…] 

 

Nézzék mások a harcba rohanni serény katonákat, 

Múzsáim látnom énnekem éppen elég! 

 

                                                 
181 Ídomeneusz. 
182 Mérionész. 
183 Héraklész. 
184 Krétai város, harcosairól híres hely (Iliász 2, 645).  
185 A múzsák kürtjével. 
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A kiváló férfiúhoz, M. Hieronymus Castellushoz – a legkiválóbb bor kísérőverséül 

 

India földjéről a sötét Bacchus186 hazatérvén, 

Eosi földrészről hozva kegyelt adományt, 

adta Itália népének s a falernumi dombnak 

nektáros színbor oly buja magvait át. 

Ily ősvesszőről sarjadt, amit adni szeretnék, 

boldogság gyönyörét így viszi célja felé! 

Vedd, te latin s a görög nyelv éke-virága, a pannon 

ifju ajándékát, bárha csekély, szivesen! 

Tőle, ki szívében hordozza bevésve neved majd, 

s honnan a gyilkos idő sem veti tán ki sosem! 

  

[Intés] 

 

Rajta, tanuljátok megvetni a földi csalárdság 

minden percgyönyörét, mely tovafut hamarost. 

Boldoggá hatalom sem tesz, sem a hír ragyogása, 

jótettektől lesz boldog az emberi szív. 

Kérem ezért, hogy egész szívéből óvja erényét, 

mind, aki élni akar, míg jön a vég, az örök.  

 

A török jöveteléről 

 

Bősz seregével a pún nem rémítette meg egykor 

Ausoniát187 jobban, bár a világ ura volt, 

mint ahogyan megrémült volna Velence vidéke  

szárazon és vizen is látva török haderőt. 

Hogyha a pannon fegyver nem szaggatja előbb meg, 

két oldalról jön most, s Latiumra szakad.   

 

Nicolaus Amaltushoz, a kiművelt illíriai ifjúhoz Janus Pannonius püspök kiválóságáról 

 

Mint amiképpen a főpapokat túlfényli erénnyel 

Péter szent jogarát tartva a legnevesebb, 

úgy az iker nyelvek188 legszebbik dísze, Amaltus, 

Janus a főpapokon túltesz erényeivel. 

Tartós hírneve egyre virágzóbb már a világon, 

és a dicsőségét nem nyeli styxi mocsár! 

  

[ Xénia] 

 

Jönnek a pannon földi fiúk, illő az ajándék,  

 mert a tudós főpap bő lakomára terít.        

 

A nemes  és kiművelt ifjúhoz, Lorenzo Strozzához 

                                                 
186 A bor és a mámor istene. 
187 Itáliát. 
188 A latin és a görög. 
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Van, ki, Lorenzo, a verseidet kellőn ne dicsérné, 

Strozzák fénye, csodás hangon a csillagokig? 

Pierisek189 barlangjából Phoebus kegye táplál, 

s így vagy egyenlő most már te s a régi nagyok. 

Permessus190 vizeit hálátlanul elhagyod, és csak 

szószátyár Cinus s Baldus a példaadód.191 

Sulpicius törvényeit192 és eleven hagyományunk 

villámlásaival sújtsa le nagy Jupiter, 

minthogy nyájunkból elcsalnak a hosszu tekercsek, 

s tintanyaló tanodák jogtudor-éke leszel. 

Bár ne agyaltak volna ki törvényt s új jogi normát 

sem szabnának meg mennyei főpap agyak! 

Még tanodánk jámbor küszöbét ékítve okultál 

nemrég, s hogy láttunk, mint repesett a szivünk! 

Költők kórusa vett körül akkor téged örökkön, 

s zengve dicsértek meg szépre csiszolt dalaik. 

Íme, Maro193 verséhez méltón zeng ez a dalnok, 

s őseid és az atyád tetteiről dalol az. 

Lantodat eldobtad s Phoebus szolgáit utálod, 

most, te tudós költő, tintanyalók kara vár. 

Hogyha a versed nem kortyol Múzsák italából, 

és fénylő kezeden zengeni nem fog a húr, 

sírnak a Pierisek, sír majdan a dalnok Apollo, 

és maga Euchius194 is könnyeket ont apaként. 

Strozza-utód, térj Múzsáidhoz vissza sietve, 

hősi király tettét zengeni, vad csatazajt. 

Pegasidák195 mondtak szent költőnek, ha a kürtöd 

lágy disztichont zeng vagy ha a harcra tüzel. 

Rég, te tanult ifjú, könnyű plectrummal, aranyló 

s drágaköves lantod dalra fakadva zenélt, 

s mézédes dalokat csaltál ki belőle sokadszor, 

Musaeus s Linus196 is éppen ilyenre fakadt. 

Gyakran elámult Phoebus a daltól, és odahagyta 

fénylő égboltok fénypalotáit is ő. 

Kérlek, a törvény annyi tekercsét hagyd a fenébe, 

s kánoni szent törvény bősz szigorát se kövesd! 

És a csalárd tömegek cívódását se figyeljed, 

és a perek közben hű jogokat sose sérts. 

Kérlek hát: a legénytoll zsenge korát ne fecséreld 

el, te tanult költő, másra: csodás dalokat 

zengj a családodról, ősökről, büszke hazádról, 

több s több emlékmű zengje dicséretedet! 

                                                 
189 Múzsák. 
190 Boiótiai folyó, melyet a múzsáknak szenteltek. 
191 Cino da Pistoia és Baldo Ubaldi a kor jeles jogászai voltak. 
192 Neves jogtudós. 
193 Vergilius. 
194 Evius. Bacchus mellékneve. 
195 A múzsák. 
196 Két ősi szent költő neve. 
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Strozza-utód, hozzád szólt versem, az ég maga intett, 

Cynthius197 óhaja volt, s pár sorom így adom én! 

Mert a virágtermő kertben sétáltam-időztem, 

bíbor rózsákat szedve az ünnep okán, 

s így szólt Phoebus, a fenséges tölgy által üzenve 

színaranyos lantján zengve tudós dalokat: 

Hát e fiú, aki szent árnyamban gyakran időzött, 

el mért hagyta hamar Pierisek vizeit? 

Híres rómaiak jog- s törvénytára igézi, 

Baldust bújja csupán, s bújja, amit Cinus írt? 

Menj, s intsd gyorsan a költőt, vesse meg ő is, amit tilt 

égi lakók feje is, s tilt szigorával a vég. 

Ily intelmeket ontva, babérkoszorúra megérett 

költő, halványan zengi Thalia dalom! 

  

Főtisztelendő Vitéz János úrnak,198 Esztergom érsekének  

 

Croesus kincseivel ha szerencsém engem eláraszt, 

 hogyha Tagus sok arany kincse ölembe potyog, 

 rőt aranyat ha Egyiptom termő méhe nekem szül, 

 s Alcynoos kincses földje ha mind az enyém, 

és te, Kelet, ha nekem szállítod szent adományod, 

 s Indus, amit gyűjtesz ott a vörös habokon, 

Esztergom főpapja, neked nem könyveket adnék 

 s halvány verssorokat, ámde e kincs özönét! 

 

 

JACOBUS PISO (1478?–1527) 

 

 

A szász származású, koszorús humanista költő Bécsben járt egyetemre. Az 1500-as 

évek elején Magyarországon tevékenykedett Thurzó Elek nevelőjeként. Egyházi pályán is 

sikeresnek bizonyul, 1509-ben esztergomi kanonok lesz, majd különféle diplomáciai 

feladatokat lát el Rómában, illetve Lengyelországban. 1515-ben II. Lajos nevelője lesz, majd 

préposti rangra emelkedik. A mohácsi vész után Pozsonyba menekül, ám kirabolják, és 

vagyontalanul hal meg. Versei nyomtatásban halála után jelentek meg Schedia címmel Georg 

Wernher kiadásában. E kötetben főként az epigramma műfaja dominál.  Erasmust 

személyesen ismerte, de kapcsolatban állt Aldus Manutiusszal, kora legismertebb 

nyomdászával, és bekapcsolódott Conradus Celtis Sodalitas Litteraria Danubiana néven 

emlegetett tudós társaságának munkájába is. Verseinek egy részét Ábel Jenő adta ki (Analecta 

nova, Budapest, 1903, 408–422). 

Róla lásd pl.: Jankovits László, Erasmus, Piso és az iszákos bohóc = Humanista 

műveltség Pannóniában, Pécs, Művészetek Háza, Pécsi Tudományegyetem, 2000, 115–122.  

A vers latin szövege: 121. Lásd még: Uő, Az identitás kérdése Jacobus Piso egyik verse 

kapcsán = Humanizmus, religio, identitástudat, Debrecen, Debreceni Egyetem, 2007, 24–31. 

Uő, Jacobus Piso Schediája = A magyar irodalom történetei I., Budapest, Gondolat, 

2007,266–273. Klaniczay Tibor, A valódi és az ál Piso-versek, Itk, 97 (1993). 

                                                 
197 Apolló. 
198 Vitéz János a magyarországi humanizmus alapozó atyja, aki műpártolói, egyházi tevékenysége mellett kiváló 

levélírónak is bizonyult. Epistolariuma az első hazai humanista szövegkorpusz. 
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Egy lantpengető és iszákos bohóc sírfelirata 

 

Vándor, hogyha e sírhalomra nézel, 

(nem túl szép, hisz elittam én az árát, 

míg éltem, hogy ömölt a bor!) pihenj meg 

pár percig, kiaszott a szomjazó szám, 

nem papol sokat: én a líra s Bacchus 

ismert hőse vagyok, bohóc, ki azt akartam, 

hogy sírom legyen itt az úton, itt, hol 

gyakran jár-kel a nép, szenátus, innen   

zengem szét: adomány, a húskiosztás, 

tömjén, mirha, a fáklya, rózsa, sáfrány, 

szentelt víz, az olaj, kegyes szavak, lomb, 

virágok fagarast se érnek, úgy ám! 

Bőven megkapod ezt te is, barátom,  

megadják hamarost az istenek, ha 

részeg hamvaimat borod locsolja! 

 

 

Szalkai Lászlóhoz 

 

Mért állok gőgös kapunál a haszontalanokkal? – 

kérded epésen, amíg lépeden úr a kacaj. 

Mert hivatalt a szerencse ad úgyis a félszemüeknek, 

s hány pályázóból jut be a célba a fő! 

Várom, hogy felkapjon bárkit az ostoba kéz majd, 

és tűrhessem, hogy jussak az élre magam. 

Szókrátész küzdőterein nyolc lustrumot izzadj, 

s persze, Minervától megkapod így a tudást, 

jó leszel úgy a királyudvarban majd kapuőrnek, 

bűzös népség közt tisztviselőnek akár!   

Most festett palotákban bölcsességre ne vágyjál, 

mert mozaikpadlón most csak az ostoba jár.  

 

 

  ANDREAS CRICIUS (1482–1535) 

 

Andrzej Krzycki jelentős lengyel humanista költő, nászdalok, szatirikus versek és 

szerelmi elégiák szerzője. Bolognában tanult, ahol az idősebb Filippo Beroaldo tanítványa 

volt, hazatérése után 1516-ban I. Zsigmond bizalmas embereként, titkáraként és egyházi 

vonalon tevékenykedett. Előbb poznani kanonok volt, majd kancellár lett, végül az érseki 

stallumot is megkapta. Szapolyai Borbála titkára lett, majd Borbála korai halála után 

Zsigmond második feleségét, Bona Sforzát szolgálta, akiről több szatirikus verset is írt. 

Költészete mellett az értekező prózát is művelte, ezek főként valláspolitikai kérdésekkel 

foglalkoznak (Religionis et rei publicae querimonia, 1522). Verseit 1888-ban K. Morawski 

gyűjtötte egybe és adta ki (Carmina). Nászdalban köszöntötte Zsigmond és Szapolyai Borbála 
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házasságát. A házasság létrejöttében is szerepet játszott. Epigrammái közt több szatirikus és 

szerelmes darab is található (Carmina amatoria et ludicra). 

 

Bona, lengyel királynő kígyója 

 

Sárkánykígyó bújt a köves barlang üregében, 

és kész volt Krakkót nyelni el, akkora volt. 

Mért csoda, hogyha a várba került és trónra emelték, 

hogy mindent elnyel, s éhe aligha csitul?  

 

Ugyanaz 
 

Míg csak a várnál kuksolt, Krakkót marta a vész csak.  

Kígyót rejt ma a vár, s ebbe hazánk belehal. 

 

Meghalok 
 

Meghalok én, ha terád nézek megtébolyodottan, 

bárcsak ezernyi szemem fénye szemezne veled! 

Meghalok én, valahány kedves szót szólsz, ha beszélünk, 

bárcsak ezernyi fülem hallana ennyi csodát! 

Meghalok én, ha karod nyakamat megölelve befonja, 

ebben a rabságban mennyi öröm lakozik! 

Meghalok én, rózsás szádat ha a számra tapasztod, 

bárcsak örökkön-örök csókba tapadna a szánk! 

Meghalok én, ha a paplan alatt beakasztom a lompost, 

bárcsak örökkön-örök lenne a kéjzuhatag! 

Istenek! Él ilyen ostoba, mint én, széles e földön? 

Kívánom s keresem azt, ami sírba taszít! 

 

 

JOHANNES DANTISCUS (1485–1548) 

 

A lengyel néven Jan Dantyszekként, német néven pedig Johann Flachsbinderként vagy 

Johann von Höfenként ismert költő Kulm, azaz Chełmno, majd Warmia (Ermland) 

püspökeként, illetve lengyel diplomataként vált nevessé. Krakkóban tanult, majd 

Németországban és Itáliában. 1505-ben Palesztinába utazott, 1533-tól udvari szolgálatot 

teljesít Zsigmond király közvetlen munkatársaként. 1515-ben Magyarországon is járt, amikor 

a trónutódlás kérdése ügyében zajló tárgyalásra elkísérte a királyt. Követként is jelentékeny 

karriert futott be: Németalföld és Spanyolország voltak fő állomáshelyei. Verses önéletrajzát 

Vita Joannis de Curiis Dantisci címmel írta meg. Verseinek java része 

kordokumentumszerűen rögzíti kora eseményeit. 1530-ban jelent meg De nostrorum 

temporum calamitatibus silva című költeménye. Spanyolországi politikai tapasztalatait 

foglalta össze Ioannes Secundusszal együtt, szintén 1530-ban publikált De pace dudum 

Cameraci confecta ac Caroli V. coronatione című munkája. Kiváló epigrammaköltő, jó 

arányérzékkel megírt elégiái is kiemelkednek kora átlagából. Catullus nyomán 

hendecasyllabusokat is írt (Hendecasyllabi ad Georgium Sabinum). Vallásos költeményeit 
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Himnuszok címmel foglalta ciklusba. Verseit Stanislaus Skimina adta ki Carmina címmel 

Krakkóban, 1950-ben. 

 

 

Felesleges szolgálat 

 

Kölyköt, vénembert, asszonyt szolgálni királyi 

udvarban kész csőd: ritka madár, ha fizet. 

Mert a kölyök még éretlen, s aztán mire felnő, 

az, hogy szolgáltad, rég feledésbe merül. 

Könnyen el is patkolhat a vén, s eszelős is a fösvény, 

béna reménynél több markodat úgysem üti. 

Hálátlan lesz a gazdag nő: szolgáld ezer évig, 

egyszer feldühödik, s lesheted azt, mire vársz. 

Hogyha eszed van még, hát nem szolgálod e hármat, 

s egy szabadabb élet ritka nyugalma ölel! 

 

A pénzről 

 

Gazdag hitvest, hűséget, sokféle barátot, 

rangokat és fejedelmi kinézetet is csak a pénz ad. 

 

 

A vendég 

 

Három nap. Több kell még? Bűzlik a hal meg a vendég. 

Sótlanul egyik sem jó. Kell a barát, ha kiváló. 

 

 

 

VALENTINUS CYBELEIUS VARASDIENSIS (1490?–1517) 

 

Cybeleius vagy magyar nevén Hagymási Bálint Varasdon született. Szatmári Györgynek 

köszönhetően Itáliában tanulhatott (1505–1516): a bolognai egyetemen érett költővé, 

vélhetőleg költő-tanára, Giovanni Baptista Pio keze alatt. Pio Elegidia című kötetében (1509) 

maradt fenn négy verse, melyek közül három itt is olvasható. 1512-ben kanonok lett, erről  

Elegidion ad Georgium episcopum Quinquecclesiensem pro canonicatu collato című, háláját 

kifejező magasztaló verséből tudunk. Szellemes, intellektuális költő volt, aki a disztichont 

éppoly biztonsággal alkalmazta, mint az aszklépiadészi versmértéket vagy a hendecasyllabust. 

Fő művének Opusculum de laudibus et vituperatio vini et aquae, a bor és a víz versengését 

megörökítő szellemes traktátusát tartják (Hagenau, 1578), melynek alapját egy 

székesfehérvári humanista szimpózium képezte. Műveit Révész Mária adta ki (Opera, 

Budapest, 1939). 
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Ioannes Baptista Pius199 könyveinek olvasójához 

 

Hogyha az erkölcs tarka virágát szedni szeretnéd, 

hogyha a létedről tudni valóban akarsz, 

hogyha a tisztes erény pompás példáira vágynál, 

hogyha az izgat, hogy Attika nyelve zenél, 

isteni vátesz aranyló verseit ontja e könyv itt, 

Baptistáéit: bámulatos sorözönt! 

Itt a csodás rózsáskert asszonya, Vénusz időzik, 

ennai200 istennő font ragyogó koszorút. 

Itt a hymettusi méznek az illata, íze zenél most: 

nektár-dallamot ont s mézes a szó maga is! 

Alcinous díszkertjének mására találsz itt, 

hol fáradt lelked kellemesen felüdül! 

Nyájas versszerető, víg kedvvel fogd e kötetkét: 

tartalmas versek bő sora árad el itt! 

 

Az irigyhez 

 

Hagyd el, irigy, kutyamódra miért ugatod meg a költőt? 

Ráncolt orrlyukaid mért veti szét a dühöd? 

Mocskos kézzel a Castalidákhoz201 nyúlni ne átallj, 

rózsakerítésük meg sose fogja e mancs! 

Hidd el, a Mennyrázó202 gyilkos villáma lesújt rád, 

és az aranyfürtű isten203 is íjat emel, 

ám ha az isteneink dühe nem hat rád netalántán, 

úgyis megpukkadsz, sárga leszel, te irigy!  

  

Pannóniához 

 

Áldott Pannoniánk, de boldog is vagy! 

Mérsékelt eged óvja drága földed, 

nincs táj, mely legalább ilyen termékeny, 

nincs két földteke rejtekén se párod! 

Hispán bánya se termel ennyi fémet, 

és nem szül nemesebbet ám Corinthus, 

érced többet is ér, akár a Delos   

adta érc, amiről dalolt a költő.204 

Műveltek fiaid s tiéd a földmély  

gyomrának sok ezernyi kincse, melyet 

fürkész sárga arany porába vonva 

Asturiának a sarja205 szorgalommal. 

Élen jársz te a többi táj között is, 

                                                 
199 Giovanni Battista Pio (1460?–1540): költő, a bolognai egyetemen Hagymási Bálint tanára volt. 
200 Enna: szicíliai város, ahol Ceres temploma állt, s ahol a mitológia szerint Pluto elrabolta Proserpinát. 
201 Múzsák. 
202 Jupiter. 
203 Apolló. 
204 Pindarosz. 
205 A spanyol bányászok ivadékai. 
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mert Isten kegye arra méltónak vélt, 

és pompás, kinevelt erényeidhez 

társul még becsület s a hír, a név is, 

s náluk még ragyogóbban árad ez szét. 

Bőven jut neked itt Ceres kegyéből, 

szorgos gazda se gazdagabb tenálad, 

Nincs több búza a szárdoknál se ennél, 

zsíros föld, csupa mag, kövér a termés, 

Garganus hegye206 sem teremne jobbat, 

sőt: Campania földje sem kövérebb. 

Van föld, hol finomabb a bor s a szőlő? 

Győzni Latiumom, Falernumon ne 

tudnál harcban, amely heves tüzet szít?   

És Cilicia tájait legyőzöd 

sáfrányban meg a szőlőtermesztésben, 

Bacchus nedveiben vígan lubickolsz. 

És Methymna207 se versenyezne véled, 

fürtjét bár mutogassa gőgös arccal, 

mamertinus208 ital s a Setiában209 

termett bor neked adna büszke pálmát.  

Mért kerteljek? Akármilyen szigorral 

mérem: jobb a szerémi bor zamatja, 

és a caecubusit210 legyőzi méltán, 

nektár íz zamatával, illatával, 

melyet rendre dicsér a föld egésze. 

Pannon föld, a dicséreted legyűr itt 

minden gondot, a szív vidámul, izzik, 

és Mars népe a táncba fut serényen, 

félre rakva a harci fejfedőket, 

vad pajzsot meg a görbe kardokat mind. 

Áldott föld, a szerencse mennyi áldást 

hozott rád s te ragyogsz a dús vagyonban, 

mely dalnok szedi versbe minden éked, 

méltó dalt kiagyalni, mondd, ki tudna? 

Hogy fénylik ragyogón a drágakő, mely 

acél foglalatában ontja éked, 

kristálytiszta folyók zubognak erre, 

friss források, a lánysereg virágos, 

fűbő berkeiben, hol illat árad.   

Fríg fénynél211 ragyogóbb e tünde márvány, 

mily pompás erezet! Parost legyőzi.212 

Nyáj és csorda, ezernyi konda jár-kel, 

tarka gyapjat ad itt a nyáj örömmel 

                                                 
206 Hegy Apuliában. 
207 Leszboszi város, Arión költő szülőhelye. 
208 A mamertinusok Szicília Messana nevű városának lakói voltak. 
209 Város az ókori Latiumban. 
210 Caecubumi bor, latiumi nedű. 
211 A mygdonusok napsütötte földje Mygdonia tartományban volt Phrygiában.  
212 A leghíresebb ókori márványt Paroszon állították elő. 
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és sok mód van a hasznosításukra. 

Áldott föld, te, de boldog is vagy, éke 

hitünknek, mely enyészni már sosem fog, 

Krisztus híveinek legyőzhetetlen 

védőpajzsa, reménye, menhely! Öld meg, 

űzd el végre a rengeteg sok ártót: 

vesszen mind a gyalázatos törökség, 

rablóbanda, nevét se hagyd a földön, 

joggal ontod a vérszopók vérét ki! 

Boldog föld, ahol ennyi Hector213 élhet, 

és itt Hercules214 izma újra küzdhet, 

vad, harcos csapatok sereglenek ki, 

és csak Róma babérja lenne méltó 

ifjaid koronázni, és nevelsz sok 

Catót és Scipiadest,215 s a dardanus had 

fényét újra idézi majdan ifjúságod. 

Lám, itt egy vezető, akit felékít 

Pécs, püspöksüvegét fejébe nyomva! 

György,216 fényed beragyogja itt a tájat, 

s felér már a napig, hisz égi sarj vagy, 

kit csillagpalotából néz derűsen 

már az istenek atyja217 és csodálja, 

mint oktattad a bárdolatlan népet, 

mely szépségre, a bölcseletre nem túl 

fogékony, s ma a jogra, hitre néz, az  

útra, mely az erényeké s az égbe 

tör föl! Zengi az angyalok dalát is 

a nagy istenek annyi udvarában!218 

Kincset osztogat ő a sok szegénynek, 

áldást hint keze szerte annyi népnek, 

és most meg Latiumba küld sok ifjat, 

kikben megvan a vágy, s Minerváért ég, 

vagy Phoebus tudománya fűti szívük. 

Camoenám219 segedelme és forrása 

ő, létem ragyogása és reménye. 

Boldog vagy te valóban ékes, áldott, 

mert kitűnsz a neveltjeid közt messze, 

és sok nép segedelmet így nyer ezzel, 

kincseiddel Itáliát díszíted, 

és neveltjeid ékes száma révén 

fénylőbbé lesz a dús latin dicsőség!    

Köztük fénylik öcséd is ám, György,  

kinek életerényein elámulsz, 

                                                 
213 Trója legnagyobb hőse. 
214 Iszonyú erejű görög hérosz. 
215 Utalás az erkölcsös és a harcedzett férfiasság antik erényeire. 
216 Szatmári György (1457–1524) pécsi püspök. 
217 Jupiter. 
218 A templomokban. 
219 Múzsám. 
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s kiből szent becsület ragyog ki folyvást: 

ő Lőrinc, a Camoena áldva zengi, 

kit Felsina220 lakói is csodálnak, 

kit Baptista Pius221 dicsér Thalia 

ajkával s egekig magasztal immár.    

Ó, Paeonia, hogyha meg nagyobb lesz 

majd neveltjeid éke, híre, száma, 

híred szárnyra kap, és nagyobbra tör, mint 

egykor volt Romulus hős országának,222 

s fénylőbb lesz, ragyogóbb. Az ég segéljen. 

 

 

   

MAGYI SEBESTYÉN (1490?–1522?) 

 

Sebastianus Magius vagy Maghius a Perényiek familiárisa lehetett, Krakkóban tanult, majd 

1509-ben Szatmári György pártfogoltjává vált, s így kijuthatott a bolognai egyetemre. 

Bolognában többek közt Giovanni Battista Pio tanítványa volt (akárcsak Hagymási Bálint), 

akinek 1509-ben kiadott verskötetéhez (Elegidia) kísérőverseket írt. Kevés verse maradt fenn, 

az is mind alkalmi költemény. Ennek ellenére Magyi szövegei jelentős költői kvalitásokkal 

rendelkeznek. 1521-ben Kölnben megjelent egy beszéde is De vitae humanae vicissitudinibus 

faustis perinde ac nefandis oratio címmel. Krakkói tanára, Paulus Crosnensis Ruthenus verset 

is írt hozzá, Magyi Guarino-kiadását pedig többek közt Debreceni László magasztalta 

versben. 

 

 

Epigramma223 
 

Adhat a kertész pompás kertjéből finom almát, 

bíbor rózsák közt száz liliom mosolyát. 

Ad gabonát a paraszt, dagadó, dús fürtöt a szőlész, 

és a kövér nyájból adja juhát a juhász. 

Mint nagy Apelles, műgonddal fest képet a festő, 

s márványból szobrot Daedalus is kifarag. 

Fegyvert harcos hoz, s elefántcsontot, követ Indus  

szállít, és Midas ontja a bő aranyat. 

Én neked, oltalmam, nincs nálad senki kiválóbb, 

Ianus-verset adok:224 északi hó ragyog úgy! 

Verseit annyi tudós költő igyekezne követni, 

senki se képes rá. Isteni szent adomány! 

Kapsz aranyat mástól bőven, tőlem szöveget nyersz, 

és ha szeretni fogod, jobb adomány nem akad!      

 

 

                                                 
220 Bologna régi neve. 
221 Bolognai tanár, költő. 
222 Róma. 
223 A vers címzettje Szatmári György pécsi püspök. Magyi neki ajánlja a Guarino-dicsének általa készített 

bolognai kiadását. 
224 Janus Pannoniushoz méltó latin verset. 
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Hatsoros a bolognai Baptista Pius múzsai alkotásához 

 

 

Calliopéhoz szól s Múzsáit kéri Apolló: 

 

„Itt az idő immáron megkoszorúzni a költőt! 

Asoniában nincs nála ki még derekabb! 

Bölcs költők közt bölcs vagy, drága Minerva segít és 

pártfogol, és Bologna városa szült minekünk. 

Múzsák, nézzétek, mily pompás fény ragyog egyre, 

izzik minden szó, s méz van a szó közepén. 

 

 

 

ADRIANUS WOLPHARDUS (1491–1544) 

 

 

Heltai Gáspár Enyedi Adorján néven említi. Erdélyi szász humanista költő, filológus, Janus 

Pannonius műveinek kiadója. 1509 és 1512 között Bécsben tanult, a híres Joachimus 

Vadianus tanítványa volt. 1512-ben megjelent Miksa császár magasztalására írt Panegyris ad 

invictissimum Ceasarem Maximilianum című műve. Bolognában egyházjogot hallgatott. 

Kolozsváron Várdai Ferenc püspök környezetéhez tartozott, sokat tett a városért, a híres 

Wolhard-ház máig a város egyik fő nevezetessége. Fennmaradt versei alkalmi opuszok, és 

jobbára a Janus-kultusszal függenek össze. A Dózsa-felkelésről írt eposzának kézirata nem 

maradt ránk.  

 

 

Elégia Janus Pannoniushoz 

 

  

Lucina első kínjaitól szabadulva ha meghal 

rég várt gyermeke, hogy tépi a kín az anyát!  

Súlyos bánattól betegen ballag ki a sírhoz, 

záporozó könnyár mossa a fejfa tövét, 

élni se vágyik már, tengődik csak tehetetlen, 

háza üressé vált, s gyűlöli ő a magányt.  

Minket is így sorvaszt el a gyász gyötrelme miattad, 

vissza ki foghatná könnyei bús özönét? 

Elhervadtál, néped büszke virága, tetőled 

nyert ez a föld dicsfényt s nem fakuló ragyogást. 

Mert legelőbb teveled jött pannon földre Apolló, 

s már örömest jár-kel itteni ormokon is.  

Fénylő elméd űzte a zord, barbár fecsegést el, 

és Cicero hangján zeng ezután a magyar. 

És te tanítottál Latium bájára s az élcre, 

s argosi énekszót zengeni lant idegén. 

És a neved szétárasztottad szerte a földön, 

s így nem enyészővé vált a hazád neve is. 

Itt csak a súlyos léptű Marsot imádta az ország, 
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és most Phoebusnak adsz diadalmi jelet. 

Szebb, ha a fénylő szellem győz, s nem az izmos erőszak,  

ékítsék Múzsák verssel a hős diadalt. 

Joggal tartjuk, hogy bármit nemz is tudományunk, 

általad éled meg, s istenerőd az erőnk. 

Andes népei mint ahogy áldják Vergiliust, úgy  

tisztel a pannon föld tégedet és a dalod. 

Nem kell félnünk már, nem győz le akárki a földön, 

északon is kivirult és ragyog egyre a vers! 

Hogyha a zordon sorsot másítgatni lehetne, 

és könyörülne a sors, s hajlana jobbra netán, 

pylosi kort szárnyalnál túl, s győznél bizonyára 

három századdal Nestoron is jogosan. 

Élhet a varjú, és a futós szarvas derekas kort? 

Méltán élhetnél, drága poéta, te is!     

Ám a süket Lachesis sose hallja az esdekelést meg, 

és nem hathat rá jámbor imánk szava sem. 

Élvezd hát csak a Pympleidák méltó adományát: 

versed nem hamvad el soha máglya tüzén! 

Versed nem retten meg a Lethe habjaitól sem, 

versed örökké el és soha el nem enyész. 

    

 

Apollóhoz 
 

Mondd, Phoebus, Castalia Múzsáit vezető úr, 

hol van az isteni lant, hol van a bűvös erő? 

Zengő hangjától zubogó folyamok vize állt meg, 

zordon bércek közt néma maradt a vad is. 

Mondd, kérlek, hol késel? Fedd fel okát, ne takargasd! 

Mért oly bús képpel hinted az éjbe a fényt? 

Aonidák225 szent papja, a forráshoz kiülök, hogy 

Múzsák szűz seregét kedvre derítse a lant. 

Elfáradt a kezem, hangom cserben hagy azonnal, 

s elnémult húrtól nyugtalanabb a csapat. 

Pannoniust hívom, múzsák hívét, aki észak 

barbár népeinek hozta a hírnevet el.  

Peitho ékítette, az édes-szép szavak anyja, 

s Múzsák táplálták templomuk édes ölén. 

Épp csak a húrba csapott, és űzte dalával a bút, bajt,  

és a dicsőségtől felragyogott ez a föld, 

elpusztult, felfalta kegyetlen végzete nyomban, 

ó, hány verset vitt sírba a röpke idő! 

Mert Linus226 és trák Orpheus227 elbújhatna mögötte, 

s Styx ura, Pluto228 is sírva csodálta dalát. 

Vágytak az égi lakók is megbámulni a lantját, 

                                                 
225 A múzsák, akik Aoniában, a Helikon hegyén laktak. 
226 Apolló fia, híres mitikus költő. 
227 Híres antik mitikus költő.  
228 Az alvilág urát meghatotta Orpheus éneke, amikor Eurydice életét kérte vissza. A Styx az alvilág folyója. 
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meg soha nem hallott dallamait s szavait! 

Oly lelkes faunok hagyták el az ágyaikat mind, 

s nimfáinknak nem volt öröm így a pagony. 

Aethon229 is ellankadt, s útját elhagyta feledve, 

és későn ért át végül az ég magasán. 

Add hozzá, hogy hószín testben szűzi erény élt, 

tisztább nem volt tán Hyppolitus maga sem. 

Ő igazabb volt, mintsem Aristides meg a két hős 

Scipio, és hívőbb, mint Numa volt maga tán. 

Ennyi tehetséget, szépséget, erényt, ilyen elmét 

tettek semmissé végleg a Párka-kezek.  

Elhagyatottan búsul a lant, búsulnak a Múzsák, 

Calliope nem szól, és Pegasus szomorú. 

 

 

OLÁH MIKLÓS (1493–1568) 

 

 

Oláh Miklós apja havasalföldi fejedelmi család sarja volt, Nagyszebenben született. 

Az egyházi és irodalmi pályán egyaránt jelentős karriert futott be: az esztergomi érseki rangig 

vitte, költészete mellett pedig a történetírásban is maradandót alkotott. Hungaria című műve 

Magyarország földrajzi leírása, Athila című alkotása pedig hun–magyar őstörténet. Erasmus 

híveként gyászversekben siratta egykori mesterét. Mohács után ő kísérte Mária királynőt 

Pozsonyba, majd Németországba, illetve Németalföldre. Humanista értelmiségi kört 

szervezett maga körül. Támogatta többek közt Zsámboky János, Forgách Ferenc vagy 

Istvánffy Miklós tanulmányait, illetve tevékenységét. 1561-ben behívta Magyarországra a 

jezsuitákat, és a katolikus megújhodás egyik vezéralakjává vált.  

Oláh Miklós verseit Fógel és Juhász adták ki 1934-ben (Carmina, Teubner, Lipsiae). 

Ezek a költemények jobbára alkalmi versek, epigrammák, verses levelek, sír- és gyászversek, 

illetve görögből készült latin fordítások. Oláh maga is verselt görögül: egy szép sírversét, 

mely a Pozsonyba temetett Újlaki Klárának állít emléket, négy barátja is latinra fordította. 

Oláh költészete az interakció, a párbeszéd költészete: ez adja különös dinamikáját és 

életerejét. In praesens seculum című költeményének érces hangja szinte Berzsenyit előlegezi 

meg.  

Levelei komoly irodalmi értékkel bírnak (Epistolae familiares), naplói, feljegyzései 

kordokumentumok (Compendiarium suae aetatis chronicon 1464–1558, Ephemerides 1552–

1559). Bécsben halt meg, síremléke a nagyszombati Szent Miklós-templomban található. 

Hitbuzgalmi és vallásos munkákat is kiadott (Catholicae ac Christianae religionis praecipua 

quaedam capita, Instructio  pastoralia ad clerum). 

 

 

A királyné vadászatáról 

 

Indul máris a színpompás rétekre az úrnő, 

élvezi, mert zölden tündökölő a mező. 

Futhat a gyors szarvas, menekülhet a gyáva nyulacska, 

zsákmány nélküli nap csak mutatóba akad! 

Gyakran tört a vadakra Diana rideg gerelyével: 

                                                 
229 A Nap, Helios. 
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mégis gyakrabban jár ki e földi vadász. 

Mária éppen ezért nevesebb lett, mint te, Diana, 

és úgy múl felül épp, mint te a zord vadakat! 

 

 

 A királyné pénztárosa ellen 

 

Sántít, ó, a szegény, ha fizetnie kell: bicebóca! 

Bezzeg nem sántít, hogyha behajtja a pénzt! 

Bár sántulna lopáskor, a rút rablás közepette,  

s ólomsúlyúvá válna a lábfeje mind! 

Adja az ég, hogy a lábát húzza örökkön-örökké, 

ám ha bitóra viszik, fusson, akárcsak a nyúl! 

 

 

Iacobus Danushoz, a tűnődőhöz 

 

Csöndbe merülve ha ülsz, jó Danus, mért mar a bánat? 

Mily bú kínoz meg, csöndbe merülve, ha ülsz? 

Nem látod, mily pompás hitvest kapsz te a sorstól? 

 Százszor, ezerszeresen megsimogatni való! 

Hószínű karját fonogatja nyakadba örömmel, 

majd lágy ujjával játszik a hátadon el!  

És iker ajkaival csattan cuppanva a csókja, 

édes lány, hálás keble miként melegít! 

Mert ha ölel, minden gondod tovaillan azonnal! 

Combjához combod vágyja tapasztani csak! 

Margaris, ő az a tündöklő szép hitves, akit nyersz,  

gyöngy neve pompázó, ő maga még ragyogóbb! 

Hogyha tüzes, forró ölelését érzed az ágyán, 

él-e szerencsésebb nálad a föld kerekén? 

Boldog, akit száz ily jóval kényeztet az élet, 

s élvezi hitvese és önmaga bő javait! 

 

 

Gyászének Bakyth Pálról, akit a törökök egy csatában 1537. december elsején lefejeztek  

 

Gábriel arkangyal lesuhant az egek magasából, 

és a nagy úristen szent szava szólt ajakán: 

„Kár felhőzni nehéz könnyekkel a szem ragyogását, 

kár zord öklökkel verni a mellkasotok, 

merthogy a fej nélkül lévő csonkult tetemet nem 

más, az igaz vallás vágya gyalázta meg így. 

Harc közben metszette le azt a török dühe, mígnem 

Krisztust szolgálván hullt le a porba a hős. 

Elfajzott lélek nem küzd értem soha bátran, 

Mars fegyverzete nem vonzza a gyáva nyulat! 

Ámde Bakyth Pál nem rettenve rohant a csatába, 

és hősként küzdött bátran az oldalamon. 

Most lenyakazva pihen tielétek földre terítve, 
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én majd visszarakom torz tetemére fejét! 

Gyászoljátok meg, s hadd rejtse a testet a sírbolt, 

míg lelkét majd én tiszta ölembe veszem!” 

Gábriel így szólt, és az olympusi bércre repült föl, 

mert megtette, amit rá kiszabott Ura most.   

  

 

Egy illetőhöz 

 

Ifjat küldeni gyors vesztébe nem oly bonyolult, ám 

adj az aszott aggnak jókora életutat!   

 

 

Lucretia de Cavalis képe alá 

 

Itt csak a szép test hű mását festette Apelles, 

belső szépségről vallani nem tud a kép. 

Hogyha erényes testben a jámbor lélek is ott lesz, 

ennél jobb festmény nem lesz a föld kerekén! 

 

Iacobus Danushoz 

 

Máskor gerlegalamb módján burrogsz te örökkön, 

most meg némább vagy, mint a habokban a hal. 

Zengő nyelvednél a tücsök sem volt zajosabb rég, 

most meg tátom a szám, mért ez a nagy fene csönd... 

 

Christophorus herceghez 

 

Vemhes hassal nem kíván kamatyolni az élő, 

bezzeg a kanca s a nő, persze, kefél ugyanúgy! 

 

Kálnai Imréhez, aki cseresznyét küldött ajándékba, és azt tartotta, hogy cseresznyéje 

jobb, mint N. Prossenzkié 

 

Lucullust lepipálná tán e cseresznyeajándék! 

Nicoleus, mondd hát, mért ne maradna alul? 

Alcinous kertjében ezer mézes zamat érik, 

ám a te kertedben még ragyogóbb a gyümölcs! 

Úgy ítélem, Nicoleust lepipálja a termés, 

győzelmes pálmát nyersz nagyon is jogosan! 

 

 

Erasmus sírverse 

 

Fényes Erasmusnál ragyogóbb nem volt a világon, 

merre az éteri nap langy sugarával elér. 

Ritka tehetségét fölmérni ugyan ki merészli? 

Isteni ihlettel volt tele lelke csupán! 

Nagy szívében igazságos döntés lakozott csak, 
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jámborság, hűség, s mekkora férfierély!   

Minden erényeivel beragyogta a földi világot, 

míg el nem szakadott végül a Parca-fonál. 

Ám a tudós könyvek tanusítják ritka erényét, 

isteni hang súgta, s rótta le ő soraik. 

Testét sírba teszik, mely élvén tette a dolgát, 

ám lelkét immár égbe emelve keresd! 

 

 

VERANCSICS ANTAL (1504–1573) 

 

Verancsics Antal, azaz Antun Vrancić jeles bosnyák családból származó költő, 

történetíró volt. Latinul és olaszul is verselt, ő írta az első magyarországi szonettet és 

madrigált (mindkettőt olaszul és latinul is megköltötte). 1524-ben scardonai kanonok, majd 

Padovában tanult, végül diplomáciai szolgálatba állt, rengeteget utazott. Egyházi pályája 

csúcsát esztergomi érseki, majd bíborosi rangja (1573) jelentette: ez utóbbi címét mindössze 

tíz napig élvezhette. Nevéhez kötődik a drinápolyi béke kieszközlése. Bonfini történelmi 

művét kívánta folytatni, de munkájából csak töredékek készültek el. Számos jelentékeny 

életrajzot is írt, régészeti munkái is jelentősek, Ankarában ő fedezte fel Augustus császár 

végrendeletét.  

Követi beszámolói, útirajzai szintén értékesek. Verancsics kiváló költő volt, latinsága 

kifinomult és tiszta, epigrammái a legjobb ókori hagyományokat követik, sosem esnek az üres 

moralizálás vagy a dogmatikus didaxis csapdájába, verseiből határozott életigenlés és 

kedélyes hangnem árad. Összes műveit  Szalay László és Wenczel Gusztáv adták ki tizenkét 

kötetben (1857–1875).  Monográfiát Sörös Pongrác írt róla Verancsics Antal élete  címmel 

(Esztergom, 1898). 

 

 

Verseiről 

 

Hogyha a fátum még éltet, s nyugton hagy a sors is, 

én kicsiszolgatnám végleg a verssoraim. 

Hogyha nem így lesz, hát az utódra ruházom a döntést: 

ítélkezz, örökös, hogy, mi marad, mi veszik!  

 

Magocinushoz 

 

Úgy mondják, régen termettek bőven a költők, 

mert Maecenasból230 bőven akadt ugyanúgy. 

Vannak költők most is, Maecenas nem akad bár, 

mint a fehér holló, ritka a támogató.  

Írjunk hát mégis? Dehogy is! Hálátlan uraknak 

nem nyújt élvezetes verset a Múzsasereg. 

 

Faberinushoz 

 

Attól félsz, Faberinusom, épp, amitől sose kéne. 

Attól félj inkább, mit te magad cselekedsz. 

                                                 
230 Jeles antik műpártoló, a műpártolás szinonimája.  
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Verset nem költesz, Faberinusom, így sose reszkess, 

akkor félhetsz majd, rossz kötetet ha kiadsz.  

 

Leinához 

 

 

Tetszik a homlokod és a szemed, nyakad is meg melled, 

s állhatatosságod még ragyogóbb, gyönyörűm! 

Orcádon vagy ezernyi Venus kószál kiragyogva, 

és Cupidó nektárt öntöz az ajkaidon. 

Ám annál vonzóbb vagy nékem, s elragadóbb is, 

hogy ha szeméremmel rejted a testi gyönyört. 

Fűt, hogy már két éve is ostromlom birodalmad, 

és araszolva halad célja felé csak a vágy. 

Szívemből tovaűzöm a kéjsóvár, buja ingert, 

és kerülök mindent, mit nem erényed akar. 

Drága Leina, te szépséges, makulátlanul élő, 

férfira bízlak most és az erényre, te szűz.  

 

János király fiához 

  

Nagy művet készült elzengeni rólad a Múzsám, 

legdrágább gyermek, zsenge királyi utód. 

Ámde az édesapád váratlan, szörnyű halála 

ím, akadállyá vált verseim útja előtt. 

Nőj csak nagyra, szilárd lélekkel tűrd el a sok bajt, 

mely mind rád zúdul őseid élte miatt. 

Már csakis érted virraszt lantom húrja e perctől, 

Hippocrene szent habjait érted iszom. 

 

A magyarokhoz 

 

 

Pannonföldi lakók, a hatalmat erővel is őrzők, 

hány önző kényúr, mennyi királyi jogar! 

Mert ti könyörtelenül szítjátok, tombol a belharc, 

mely felemészt sok erőt, s persze, haszontalanul. 

Elvérzett Zimony, és töröké lett már a szlavón föld, 

Ister-parti Budát is leigázta a gaz. 

Össze ti nem fogtok mégsem, százféle a szándék, 

mintha Budán s a Dunán béke honolna megint. 

Egykor Mars hadinépe, magyar nemzet, koronádnak 

ellensége, mit is zenghet e vers teneked? 

Itt egy példa: tanulj, Görögország veszte ijesszen! 

Végromlásba rohan mert a ti sorsotok így.  

   

Egy kurva gyűrűjéhez 

 

Gyűrű, pusztulj el, vassá váltan feketedjél, 

drágakövet sose láss, és finom ujjra ne csússz! 
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Ujjam ölelted, akárcsak az úrnőt én, s mar a rüh már, 

úrnőm kedvéért hordtalak én, te mocsok. 

Nincs is vér benned, húsod sincs, fémkarikácskám, 

hogy megfertőzhetsz, mégis esélye lehet? 

Isteni jó, hogy nem kívánta Dorottya a szexet, 

és halogatta, ahogy tudta az ágyi csatát.   

Most szifilisz rágná redves darabokra a testem, 

hogyha Venus sürget, s összetapasztja ölünk. 

  

Ugyanarról a gyűrűről 

 

Jött a szobámba Dorottya, az elragadó gyönyörűség, 

pénzért vett szerelem régi barátja e nő. 

Egy forró, tüzes éjszaka volt csak a célom, a vágyam,  

aznap vagy másnap, bánom is én, mikor is! 

Már eligérte az elsőt, másodikat s az utánit, 

s élvez a fürdőben egy negyedik menetet. 

„Tán ötödikként majd” – így szólt – „beakasztod a lompost”. 

Zálogul egy gyűrű jelzi a terveimet. 

Jól becsapott a ribanc, mert nem tartotta szavát meg, 

bár már több, mint öt éjszaka is tovaszállt. 

Ámde a kurvák rongy cseleit könnyen kiheverjük, 

gyakran  cselt csellel orvosol egy szerető. 

Azt sajnálom csak, hogy közben a durva, rideg fém 

undok rühkórral lepte be ujjaimat. 

 

 

Decius Justushoz a szerelemről, a pénzről, az éjszakáról és a borról 

 

Mértéket sose ismer négy dolog, ezt papolod csak 

Justus: a pénz meg a bor, éjszaka és szerelem. 

Tényleg: a féktelen elmét megronthatja a bőség, 

bár csak a bánásmód rossz s nem a tárgy maga az! 

Koldusbot vár rá, ki a pénzt elkótyavetyéli, 

s tékozlásra a jó hajlamos épp ugyanúgy. 

Hogyha a vágy meghal, nincs méze az emberi sorsnak, 

szűnik a szent nyugalom, támad ezernyi csapás. 

Hogyha a bor sem lenne, enyészne a tréfa, a jókedv, 

szikkad a torkunk és sápad az arcon a bőr. 

Hogyha az éjszaka rendjét megbonthatja duhajság, 

álomkór csüggeszt, s alszol egész napon át. 

Hogyha viszont elringat a gyengéd álom, a tested 

és lelked felüdül, életerőd kivirul, 

mert ki egész álló napon át gürcölve megizzad, 

minden terhétől éjszaka megszabadul. 

Justus, az élet e négytől szép, ne gyalázzad a sorsot, 

hasznos a pénz meg a bor, éjszaka és szerelem. 

Szárazon és vizen is kínok közt erre vadászunk, 

pénz, nyugalom, Bacchus kellene és Ceres is. 

Éppen ezért butaság megvetni e tarka törekvést, 
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megküzdünk mindért, s élni velük jogos így. 

Hogyha eszed van, örülsz, ha vidám nap fénye köszönt rád, 

míg lehet. Ocsmány ez? Más te magad se lehetsz! 

  

Önmagához 

 

Itt vagyok, és mégsem! Jaj, nem vagyok itt, de beszélek, 

és ahová mennék, ott soha sem lehetek! 

Sorsom műve ez, és nem erényeimért kiszabott díj, 

Esdek, a vágyam elől tűnjön a száz akadály! 

 

Adrianus Wolphardus sírverse 

 

Holt tetemét itt hagyta Adorján231 ebben a sírban, 

s egy igazabb élet hívta a mennybe el őt. 

Caesar híres jogtudománya, atyák hite és a 

pallasi művészet rangot adott neki itt. 

Tett a hazájáért, folyvást küzdött igazáért, 

és nemesen lángolt Isten igéje iránt. 

Szívében ragyogott belevésve az égi ajándék, 

és az igaz vallás jó propagátora volt. 

Sírjatok itt, urak, érdeme bőven volt a halottnak, 

s számos erény tért most holtan a sírba vele. 

Mondjátok: te halál, te goromba kaszás, de sietve 

vitted a nagyhírű férfit a sírba szegényt. 

 

Nigridushoz, a szodomitához 

 

Minden bűn megtorlását bölcsen kiagyalták, 

s rendszert alkottak egykor az ősi atyák. 

Tűz, a kerékbetörés, a bitó, bika,232 zárka s a börtön 

voltak ezek, pallos, szablya, bilincs meg a víz. 

Becsmérelni a versemnek sose volt a szokása, 

bár, hogy mely részed végzi a bűnt, tudom én. 

Nigridusom, nem a víz, nem a vas s a kötél lesz a veszted! 

Más már nem marad itt, Nigridusom, csak a tűz! 

 

Ugyanarról 
 

Égbe törökszik a tűz, evidens ez, Nigridus, ámde 

hogy hol s kit büntet, váltja hevét s erejét. 

Hogyha netán tudná, mit művelsz, égbe emelne, 

s nem fölül érne a tűz, elhiheted, de alul.233 

 

 

 

                                                 
231 Heltai Wolphardust Enyedi Adorjánként említi, innét a magyaros névadás. Wolphardus verseit és életrajzát 

lásd e kötetben. 
232 Speciális, üreges, bika alakú, alulról tűzzel hevített kínzóeszköz az ókori Phalarisz találmánya nyomán. 
233 Célzás arra, hogy Nigridus férfiakkal szerelmeskedett. 
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Kessusról 
 

Mind, aki más művészetet és erkölcsöt utánoz, 

joggal mondhatjuk rá a kegyeltje nevét. 

Bacchus a szőlőért ég, Kessus meg a borvedelésért, 

mért ne lehetne tehát Bacchus234 az ő neve is? 

 

Kessus epitáfiuma235 

 

Kessus nyugszik e sírban nagy testtel s akarattal, 

büszke, nemes voltát zengi örökkön e föld. 

Itt fekszik vele egy sírkővel fedve Iacchus, 

Bacchus atyánk, akinek annyi külön neve van. 

 

A magyarokhoz 

 

Pannonföldi urak, mért húztok szét dühötökben, 

elpusztítjátok tán magatok s a hazát? 

Kár izzadnotok, itt a török zsarnok, besegít majd! 

Hogy pusztuljatok, ő egymaga ehhez elég! 

 

Egy tékozló pap sírverse 

 

Gyászoljátok a sorsom, Tartarus árnya rabolt el, 

lángokkal kínoz s ostora megszelidít. 

Zsenge koromtól részeg voltam, spicli, parázna, 

sőt liliomtipró, ócska ripacs, boriszák. 

Kétszer negyven a földön töltött életidőm, én 

ördögi pap voltam, és nem az Úr követe. 

Égi lakók, jogosan sújtott nyomorultra a végzés, 

sorsomon ott a pecsét, már sosem üdvözülök! 

 

Philipp Melanchthon arcképéről236 

 

Dürer mily élethűen rajzolta Melanchthont! 

Csak meg nem szólal! Szinte mozog s eleven! 

Homloka annyira fénylik az izzó életerőtől, 

isteninek hinnéd nyomban a lelkületét! 

Mert szeme és nyaka, arca kicsattan szinte a léttől, 

mert hús-vérré vált, bár maga néma maradt. 

Meg noha nem moccan, s nem szólalhat meg a rézkarc, 

művész nem rajzolt ennyire nagyszerüen.   

 

  

 

 

                                                 
234 A bor és  a mámor istene. 
235 A vers vége elveszett. 
236 Melanchthon (1497–1560) jelentős német teológus, egyházi író. 
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ISTVÁNFFY PÁL (?–1553) 

 

A kisasszonyfai Istvánffy (vagy Istvánfi) Pál elsősorban a Volter és Grizeldisz 

szerelmét elbeszélő magyar széphistória szerzőjeként ismert (1539), mely műfajtörténeti 

jelentőségű alkotásnak számít. 1519 és 1528 között Padovában tanult, ahol nyilvánvalóan 

latin verseket is írt. Latin költeményei közül mindössze három ismeretes: ebből kettő Janus 

Pannonius Marcellus-dicsénekének kiadását (1522) magasztalja, egy pedig Istvánffy István, a 

költő unokaöccsének sírverse, aki a vers szerint Nádasdy Tamás áldozata lett: Nádasdy 

emberei a Dunába fojtották. Istvánffy Pál Istvánffy Miklós történetíró, költő édesapja volt. 

 

 

Adrianus Wolphardushoz237 

 

Ianus, pannon földnek az éke, a műved idáig 

meglyuggatva feküdt és hiba lepte lapon 

(mekkora szégyen!) hízott rajta falánkan a sok moly, 

s most már rendbe szedett és ragyogón ragyogó. 

Büszke Jacobus,238 irigylik az Adria-parton a hősök 

szerte a városban239 házadat és nevedet. 

Marcellust hány száj csókolja ma! És neked is jut 

Wolphardus, te tudós, megbecsülés, köszönet! 

Nincs megbánni okod, ha a munka nagyon kimerített, 

nagy költőt szolgálsz, s hírneved általa nő! 

Mert a fölösleges izzadságból semmi erény sincs, 

s így fényben fürdő hírneved égbe szökik! 

 

 

Az olvasóhoz 

 

Egykor két ifjú anyját elvitte az argív 

Iuno-oltárhoz240, s látta az Ég e kegyet, 

s jámborságuk okán fölköltözhettek a mennybe. 

Nem csoda, hogy Ianust is fölemelte az ég! 

Anyjuk vitték ők a szekéren, Pannonius meg 

Marcellusról zeng mennyei verseiben. 

 

 

MARTINUS CUTHENUS A SPRINSBERGA (1510?–1564) 

 

 

A Kutna Hora-i születésű Martin Kuthen (ze Šprinsberka) jeles cseh humanista költő 

volt, akit I. Ferdinánd emelt nemesi rangra, tőle kapta nemesi nevét és birtokait is. A prágai 

                                                 
237 A költemény Janus Pannonius Marcellus-dicsénekének ünneplésére íródott, melyet Adrianus Wolphardus 

publikált és korrigált filológiailag. 
238 Jacobus Antonius Marcellus Janus Pannonius művének főhőse. 
239 Velencében. 
240 A költő Kleobisz és Bitón történetére utal, akik a Héra-papnő, Küdippé fiai voltak. Egyszer saját magukat 

fogták be a kocsiba, hogy anyjuk eljuthasson a Héra-szentélybe. Anyjuk meghatva a legjobbat kérte számukra az 

égből. Erre mindketten örökké tartó álomba merültek. 
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egyetemen végzett. Egy gazdag, verseiben is ünnepelt cseh arisztokrata család nevelőjeként 

beutazhatta Nyugat-Európát. Cseh nyelven is alkotott: Kronice o založení země české a 

prvních obyvatelích jejích (Krónika a cseh királyság megalapításáról és első lakóiról, 1539) 

címen ismert krónikája a cseh történetírás egyik alapművének számít. I. Ferdinánd Prágába 

való bevonulásáról 1558-ban önálló művet írt, 1540-es kiadású Catalogus ducum regumque 

Bohemorum című munkája pedig a cseh hadvezérek és királyok distichonokban írt, képes 

katalógusa. A munka a csehek „névadójával,” az Illíriából menekült Czechius 

magasztalásával kezdődik és az aranykort elhozó I. Habsburg Ferdinánd magasztalásával 

zárul. Költőként elsősorban epigrammaszerzőként, illetve alkalmi költemények 

megalkotójaként tartják számon. Címerversek, képmagyarázatok, verses műalkotás-leírások 

sokasága fűződik a nevéhez. Sírversei 1557-ben önálló kötetben is napvilágot láttak. Prágában 

halt meg 1564. március 29-én. 

Cuthenus verseihez lásd: Catalogum ducum regumque Bohemorum in quo summatim 

gesta singulorum singulis distichis continentur, 1540. Epitaphia illustrium aliquot sexus 

utriueque a Martino Cuthaeno, Prága, Georgius Melantrichus, 1557. Renata poesis. Edidit et 

in linguem Bohemicum vertit Helena Businská – Renesanční poesie. K vydání připravila 

a přeložila Helena Businská, Praha, Academia, 1975, 12–17.    

 

 

A mauzóleumra, melyben a cseh királyok közös sírba fektetve pihennek 

 

Bárki vagy is, tiszteld e helyet, vándor, hiszen annyi 

szent fejedelmi tetem lelt nyugovóra e helyt.  

Míg éltek, tisztelte erényük a büszke Csehország, 

most a halál öle nyújt enyhületet, nyugovást.  

Egy sírkő fedi őket, bár eltér a haláluk, 

dátuma és nemük is, bárha a rang ugyanaz. 

Fernandus neje itt pihen, itt van négy fejedelmi  

vér, s Károly, négy szép asszonyod itt nyugoszik.  

Méltó, szép sírkő, eleven báj fénye füröszti, 

áldjuk az építőt s azt, aki adta a pénzt. 

Állványok, dombormű-mások, címerek ezre, 

s mind elevenné vált, hűre faragta a kéz.  

Nézd, az oroszlán, vad volt sárgás fegyvereink közt, 

most lekonyulva busong s nézi a földön a port. 

És a madár is, a bérccsúcsokról körbetekintő, 

bús, panaszos hangot hallat, a gyász sikolyát. 

Oly hiteles gyász ez, bánatba merülnek az arcok, 

azt hinnéd, szívből érez a kő maga is. 

Bárki vagy is, ha belépsz ide majd, csakis őket utánozd, 

szent holtak lelkét tisztelet illeti meg! 

Jámborságuk is ezt kívánja s oly ékes erényük, 

mellyel uralkodtak, s bennük amely ragyogott. 

Félt is az ellenség, tisztelte is őket erényes, 

híven atyáskodtak cseh haza földje fölött.  

Míg élen jártak, tett szert nagy névre Csehország, 

béke s a harc egyként szülte a hasznot is épp. 

És Latium Múzsái is átköltöztek e tájra, 

hol lassú vízzel kúszik a Moldva folyó.  

Prága, a sok fényességért ródd csak le a hálád, 



75 

 

mert tőlük nyerted egykor a fényragyogást. 

Mást már nem mondok, hisz a fénylő, nagy fejedelmi 

tettek nem múlnak, hírük örökkön-örök. 

Bárha a végzet a test gúnyáját tépi le róluk, 

jobb részük nem hal meg soha, léte örök. 

Bárki vagy, és közös országunkat kedveled, akkor  

jámbor lelküknek add meg a tiszteletet! 

   

A várkapura festett sas alá 

 

Rég Jupiternek a fegyvereit hordtam, csak a császárt 

szolgálom most már, bármibe fogjon is ő. 

 

A koronát tartó oroszlánra 

 

Istenek adták szent koronád, császár. Az oroszlán  

míg eleven, soha nem szerzi meg azt idegen. 

 

A hídtoronyra kifüggesztett sas és oroszlán képére  

 

Gyors sasszárny és az oroszlánok bátor szive jelzi, 

hogy mire vágyik a nép, hogy mi is illeti, hogy 

vágyai teljesedést joggal kérheti immár. 

Fénylő hangon zeng róla a föld meg az ég: 

Éljen Fernandus császár, s hosszú legyen élte, 

és erejében hadd győzzön elődein is, 

ellenség ellen pártolja szerencse s erői, 

lába előtt nyögjön porban az elvetemült!   

 

 

IOHANNES ORPHEUS (?–1542) 

 

Ioannes Orpheus Zatecenus (Jan Orpheus ze Žatce) cseh humanista költő Jan 

Hodějovský költői köréhez tartozott. A prágai egyetemen végezte tanulmányait, majd 

egyetemi oktatóként tevékenykedett. Irodalmi tevékenységének elismeréséül nemesi rangra 

emelték, ami mindennél jobban bizonyítja korabeli elismertségét. Életművének csak töredéke 

ismert, java része elégett. Költőként Matthaeus Collinus (Matouš Collinus) tanítványa. 

Testvére, Vitus Traianus szintén jelentős verseket írt. A prágai vár pusztulásáról szóló 

költeményét 1541. június 2-ára keltezte, és a görög ősjelentéshez igazodva idillnek, azaz 

képecskének nevezte (Idyllion). A verset költői episztola formában mesteréhez, Collinushoz 

intézte, és patrónusának, Jan Hodějovskýnak dedikálta.  

A latin szövegek forrása: Renata poesis. Edidit et in linguem Bohemicum vertit Helena 

Businská – Renesanční poesie. K vydání připravila a přeložila Helena Businská, Praha, 

Academia, 1975, 34–39. A szerzőről lásd Jan Martínek latin és cseh nyelvű életrajzát a fenti 

antológiában. 
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Idyllion a híres prágai várban kitört tűzvészről 

 

Mást én nem dalolok, csak a könnyes végzetet immár, 

mert csak a sírás illik a városhoz, csak a könnyek! 

Eljött hát az a nap, kikerülni melyet lehetetlen! 

Állt még akkor a vár, élt még a cseh, és a dicsőség 

körbeövezte: a vad tűzvész mindezt letiporta, 

és a királyság úgyszintén a romokba hanyatlott.   

Bízni miben bízhat, ha a test csak csonka maradvány, 

hogyha a vérmes oroszlánfej leszakadt a nyakáról? 

Most ki hihetné, hogy föltámad az életerő majd? 

Vad lángok falták az arany tetejű falakat föl, 

s íme, az ékkő-fényes arany templom porig égett, 

szépséges palotákat emésztett végleg a tűz el, 

porrá lettek a törvénytáblák és jogi normák, 

eldőlt menten a trón s a királyság székhelye eltűnt. 

Menj hát, és a romok közt tartóztasd meg a sírást! 

Sírnak a férfiak és a nemesség, sírnak a nők is. 

Hány kölyök és hány lány vesztette el élete fényét, 

és hány férfi, mikor nagy alattomban buja lángok 

vad heve perzselgette a fellegvár tereit föl! 

Most a király meg a hősök lelkében mi parázslik? 

Látva-tapasztalván az ilyen nagy, rettenetes vészt 

jobb ítéletet alkotván készülhet a mérleg.  

Sír idegen népek sora is, gyászolja a vesztünk, 

és a romok láttán, úgy tűnik, sírva zokognak! 

Hogyha van itt helyetek, Múzsák, ontsátok a könnyet, 

hogyha az isteni szózatotok még hallja e tájék,  

hogyha a kín meghat titeket, tépjétek a fürtöt, 

karmoljátok az arcot, ököl dögönyözze a mellet! 

Trója leégését zengné itt újra Homerus 

s másik Trója-erőd vesztét Vergilius ajka! 

Semmi tehetségem hozzá, s az időkeret is szűk, 

hogy méltó versben fessem le a vész ezer arcát! 

Ezt a rövid verset sajtolta belőlem a bánat. 

Oly hihetetlen, hogy hány tornyot gyűrt le a tűzvész, 

és hogy a várat a lángnyelv végleg a porba alázta. 

Ezt aki nem láthatta saját szemmel, sose hinné! 

Bár rossz tréfa lehetne csupán, álhír, fecsegés csak! 

Búsabb nincs is semmi, e tűzvésznél szomorúbb nincs, 

és igazabb hír még nem szárnyalt errefelé tán, 

gyors szárnyával a földet körberöpülni nem átallt, 

rettentő hangon, bőszen terjeszti az új hírt 

arról, mit mi saját szemmel láttunk körülöttünk. 

Azt nem tudni, ki tervelhette ki ezt a csapást itt,  

hogy ki okozta kegyetlen kézzel szítva a lángot 

elvetemült módon táplálva, segítve a tűzvészt. 

Égi lakóink bosszút álltak az emberiségen 

bűneiért, nyilván, hisz a részegség meg a kéjvágy 

ezt nyeri el jutalomként, így ér végül a révbe. 
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Míg távol voltál, e rövid verset neked írtam. 

Esdem, Collinus, hogy hosszú életet élhess, 

és versben gyászolhasd meg majd Trója bukását! 

 

 Episztola 
 

Tudni szeretnéd, mit teszek és mit zeng el a versem? 

Múzsák közt élek, Hoddeiovinusom, én. 

Régi időtöltés ez, híres foglalatosság, 

annyi feszültség közt mennyei ellazulás. 

Hogyha nehéz gond és sok munka apasztja erőim, 

kedves támogatóm, várnak a Múzsa-kegyek. 

Lelkemnek nyugtot kínálnak, fűtik a tettet,   

szorgos munkámhoz nyújtanak életerőt.   

Annyira édes a Múzsa nekem, mint hogyha a széplányt 

szép, ifjú hitves vonja ölébe hamar. 

És kötelék nélkül sok hitvesi kéjt nyerek így el, 

és csak ilyen kéjben lelhet örömre szivem. 

Kincses gazdagság vigaszát hajhássza akárki, 

rakja halomba akár, s nézze mesés aranyát, 

Jáchymov összes aranypénzét halmozza kupacba, 

s egyetlen vágyát érje beteljesedés. 

Bárha ezerszer mar meg a rosszbélű nyomorúság, 

Múzsáimnál vár némi öröm legalább. 

Hű leszek én hozzájuk, amíg élek, legyek én bár 

pénzeszsák vagy tán pénztelen és nyomorult. 

Hogyha üres nyoszolyám majd nőt kíván, feleségem 

és Múzsáimat is  épp ugyanúgy szeretem! 

Bölcs feleségem nem kurvázza a Múzsa-hadat le, 

sőt, bíztat még, hogy jobb szerető legyek én! 

Kedves támaszom, elmondtam néked, mi a dolgom, 

írd meg, hogy te hogy élsz Orpheuszodnak, uram!     

 

 

JOHANNES BAPTISTA NOVOSOLIENSIS PANNONIUS (?– 1550) 

 

A besztercebányai születésű költő Krakkóban tanult, majd ott tanított retorikát. 

Mindössze pár versét ismerjük, ezek alkalmi költőnek mutatják, aki alig lép túl a korabeli 

humanista konvenciókon. Ciceróról írt ajánlóverse a Pro M. Marcello oratio című, 

Krakkóban 1528-ban publikált kötetben szerepel, akárcsak a Bonerhez írt költemény. 

 

 

Cicero magasztalása – a nyájas olvasóhoz 

 

Mars Rómájának híres nyelvét ha szeretnéd 

látni, ha fényében vágysz elidőzni netán, 

hogyha az ajkad az ékesszólás bája igézi, 

és Latium dallamíveiért elepedsz, 

olvasgasd Cicero írásait át szakadatlan, 

éjjel-nappal bújd, és ki ne adja kezed. 
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Ékesszólásban, ragyogásban nincs Latiumban 

párja, nagyobb szónok nincs is a föld kerekén. 

Sok-sok hasznot hajt ez a szerző, sok gyönyör atyja, 

s csillagokig szállhat általa hírneved is! 

 

Franciscus Bonerhez241 

  

Egy ily nagylelkűhöz, egy ily nemesült ivadékhoz 

méltóbb tett van-e, van ragyogóbb, szebb foglalatosság, 

illőbb ennyi tehetséghez, mint mesteri szerzők 

műveinek búvárlásával tölteni minden 

percet? Nem nyújt annyi gyönyört hatalom, sem a színház, 

pénz, vagyon és a hatalmas evés, mint nyújt a remek könyv. 

Mennyei nektár mézét árasztják el a könyvek, 

bölcsességünk nő velük, izmosul így a belátás, 

mélyül a szónoklás tudománya, gyarapszik a szókincs. 

Franciscus, te finom lélek, nem lep meg a vágyad, 

hogy pompás termést kívánsz szüretelni örökkön, 

édes kényszer ez, és csupa élvezetet nyer az elme, 

roppant könyvtárad virulása tanúja e ténynek, 

melyben a bölcs szerzők híres tudománya lakozhat, 

hol Jupiternek a lánya is él, s minden csupa illat, 

és itt laknak a Múzsák, és itt székel Apolló. 

 

   

IOHANNES SCHENTIGARUS (1514?–1554) 

 

Jan Šentygar a dél-csehországi Hvožďany szülötte. Wittembergben és a prágai 

egyetemen tanult, s utóbb itt is oktatott. Az idősebb Jan Hodějovský humanista köréhez 

tartozott. Házassága után letelepedett és gazdálkodni próbált, kevés sikerrel. Költészete 

(nagyjából 200 verse ismeretes) inkább alkalmi természetű, különösen feltűnő, hogy milyen 

ügyesen bánik a legkülönfélébb antik versformákkal, még akkor is, ha ezeket a kereteket nem 

mindig tudja érdekfeszítő módon telítetté varázsolni. Kivált a klasszikus, horatiusi carmen 

volt rá nagy hatással, de cizellált nyelvezete filigrán ötvösmunkaként csillogtatja meg a 

klasszikus költők ritka megoldásait. A vidéki élet énekese („Beautus, arcis qui procul negociis 

/ abest”), lírai tehetség, egyetlen epikusabb vállalkozása Anna királyné gyászéneke. 

Verseit lásd: Renata poesis. Edidit et in linguam Bohemicam vertit Helena Businská – 

Renesanční poesie. K vydání připravila a přeložila Helena Businská, Praha, Academia, 1975, 

46–51. Róla: Josef Hejnic, Dva humanisté v roce 1547: Jan Šentygar a Bohuslav Hodějovský, 

Praha, ČSAV, 1957. 

 

Bátyja halálán kesereg 

 

Hazám sorsa s a borzadalmak óta, 

mit eltűrt a rászedett cseh nemzet, 

nem kínozta a lelkemet meg úgy más, 

mint bátyám temetése: György halála. 

Rátámadt s letiporta őt a pestis, 

                                                 
241 Boner krakkói szenátor volt. 
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nyílvesszője epét lövellt szivébe. 

Mígnem Glatoviában ölt a vad vész, 

s minden házat elért mohó dühében, 

kétéves fia is halálba omlott, 

együtt vesztek, a sírjuk is közös lett. 

Mint a fészkeveszett madárfióka, 

kit paraszti marok szorít veszettül, 

s fájdalmát csipogása jelzi bőszen, 

úgy sírok magam is, siratva bátyám. 

Szörnyűség, ti komor, garázda Párkák, 

jámbor s becstelen egyaránt halált nyer, 

felmentés, kegyelem tinálatok nincs. 

 

Egy sem mond igazat... 

 

Egy sem mond igazat, Hoddeusom, itt a csehekről, 

nem lusta nép ez, nem tunyult. 

Egy sem mond igazat, ha butának tartja e népet, 

és egy csigánál lassúbbnak. 

Az sem mond igazat, ki szerint csak a gyomra az első, 

s degeszre tömve azt, kuksol. 

Rátermett ez a nép, izmos, fénylik becsülettel, 

sosem volt ocsmány hitszegő. 

Hogy megtartsa szavát, a halálra cseréli a létét, 

föláldoz könnyen pénzt, vagyont. 

Nem rettenti erő, ígéret, senki parancsa, 

sosem riad meg és sosem fél. 

Mint ahogyan pörölyétől nem törik össze az üllő, 

csehet se tör meg rettegés. 

Szerződést sose szeg Mars kardját csalva csatába, 

és harcra ő sem ingerel. 

Régtől tűri a cselt, bűnt, régtől tűri az ármányt, 

a sok rablást, az öldöklést. 

Gyakran a megsértett nyugalom fölfűti a népet, 

s a lázadás hamar kitör. 

Szép tettekről ismerszik meg a nemzeti nagylét, 

s az Úristen megtartja azt. 

 

Hoddeus, ezt okold meg... 

 

Hoddeus, ezt okold meg, 

kérlek, én, jobbodra s a szent, hű kebeledre immár, 

mért teszi tönkre száz csel 

drága Európát, mi miatt dúl az erőszakos harc? 

 

Mért ragadott ma fegyvert, 

harcba mért is ronthat a császári fivér hevülten? 

Pannonok és a thrákok 

össze miért gyűlnek? Vad az erkölcsük, az arcuk ádáz, 
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ölni se tétováznak. 

Felkelés pusztít netalán itt, s letiporni jönnek? 

Reszket e táj, ne kapjon 

lángra vérontás, s ne hevüljön az elégedetlen. 

 

Mért sorakoznak egymás 

ellen oly bőszen a hadak tartva vezérvezényszót? 

Tartsd meg, Olympus ormán 

székelő atyánk, ma a békét, a halál ne ártson. 

 

És aki vétkezett, hadd 

lássa be vétkét, s a bocsánatodat esdve esdje!  

 

 

CLEMENS IANICIUS (1516–1543) 

 

A januszkowói születésű Klemens Janicjusz vagy Janicki a lengyel reneszánsz 

költészet jeles képviselője volt.  1536-tól a szintén költő Andrzej Krzycki titkára lett, akit több 

versében ünnepelt. A püspök halála után Piotr Kmita támogatta. A padovai egyetemen tanult, 

III. Pál koronázta költővé. 

Tristium liber című munkája míves elégiák sorozata, melyeknek gyakran önéletrajzi 

hátterük van: e kötetben saját halálát is megjövendöli. Vegyes tárgyú elégiáit külön könyvbe 

rendezte (Variarum elegiarum liber I.), epigrammáit úgyszintén. Kedvelte a verses portrét 

(Vitae regum Polonorum, Vitae episcoporum Gnosnensium), és nászdalt is költött 

Epithalamium Serenissimo Regi Poloniae, Sigismundo Augusto címmel. A szatirikus dialógus 

mestere volt, lásd pl. az In polonici vestitutus varietatem et inconstantiam című politikai 

eklogát, melyben a király és egy bolond társalognak a közállapotokról. Latin műveit 1966-ban 

Jerzy Krokowsky rendezte sajtó alá Carmina címmel. 

 

Isabella királylány bolhája 

 

Mért láncolsz, Izabella, olyan szorosan te magadhoz? 

Láncomat oldva talán megszököm, azt gyanitod? 

Nem szököm én, a virágzó szépség vágya rabul tart. 

Szökni ugyan ki akar? Él-e oly elvetemült?  

 

Valakihez 
 

Még élsz, és sírverset kérsz: megköltöm a verset, 

ám ha hamar kéred, halj meg olyan hamar is! 

 

Penelope képére 

 

Kétszer öt évet tűrt férj nélkül Penelope el, 

kérők ostroma nem vette be őt sohasem. 

Hogyha a férj távol, nálunk is várnak a nők rá, 

vallásos hittel ülnek a házuk ölén. 

Hogy szentek legyenek, s cselt vetni ne tudjon az ördög, 

éjjel is elhívják ők a papot, ha lehet. 
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Nummicus ellen 

 

Ritka szerencse szelétől szédülten nagy a gőgöd, 

senki se számít már, csak te magad, te magad. 

Bántod a jót, folyvást gyötröd, megalázod a gyengét, 

s elfeleded lassan egykori, régi sorod. 

Nem mindig leszel az, mint most: a jövőre tekintsél, 

én se leszek majd az, mint aki most vagyok épp.   

  

Egy barátja hegedűjére 

 

Éltem az erdőben, de kivágott egy busa fejsze, 

némán éltem, s zeng hangom a holtom után. 

 

Velencéről 

 

Látva a sok-sok lányt künn állni a városi utcán, 

tengeri habzásból lett Venus, elhiheted. 

  

 

MATTHAEUS COLLINUS (1516–1566) 

 

 

Matouš Collinus z Chotěřiny jelentős cseh humanista költőnek számított. 

Wittembergben Melanchton tanítványai közé tartozott. 1540-től görögöt, majd latin nyelvet 

oktatott Prágában. 1548-ban támogatójától egy házat kapott, melyet akkor az Angyalok 

kertjének neveztek, s itt iskolát alapított. Számos tankönyvet és oktatási segédletet is írt. Latin 

nyelvkönyve Elementarius libellus pro novellis scholasticis címmel jelent meg, Liber de 

educatione puerorum címmel pedig pedagógia értekezést alkotott. Gazdag vallásos 

költészetének szép példája a Krisztus születéséről írt elégiája (Elegia de natali Iesu Christi), 

Simon Cyrenaeus című, jelentős epikus karakterű műve Wittembergben jelent meg 1541-ben. 

Több epithalamiumot, számos elégiát és epigrammát is írt. Horatius életszemlélete és 

költészetesztétikája óriási hatást gyakorolt művészetére. Anna királyné halálára írt gyászéneke 

(Elegia consolatoria) egyike legjobb költeményeinek. Nagy rajongója volt a görög 

bukolikusoknak, Amor fugitivus címmel latinra ültette át Moszkhosz idilljét a szökevény 

Erószról (ő maga Theokritosz művének hitte). Horatius költészetét és létértelmezését 

magáénak vallotta (Harmoniae univocae in odas Horatianas). 

Versei: Renata poesis. Edidit et in linguem Bohemicum vertit Helena Businská – 

Renesanční poesie. K vydání připravila a přeložila Helena Businská, Praha, Academia, 1975, 

18–33. Leveleit Ferdinand Menčík publikálta: Dopisy M. Matouše Kollína z Chotěřiny a jeho 

přátel ke Kašparu z Nydbrucka, tajnému radovi krále Maxmiliána II., Praha, Čes. akademie, 

1914. 

 

A szerelem hatalmáról 

 

Janus,242 költők gyámola, versszerető, te, ki óvod, 

véded a Pieridák nagyra becsült seregét, 

ámulsz és puhatolva kifaggatsz, hogy milyen okból 

                                                 
242 Jan Hodějovský, a költő támogatója. 
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nem végzem munkám úgy, ahogy illene, sőt. 

Rettentő örvény forgat, ladikom sose hányta 

ennyire bősz vihar, és nyelte be ekkora vész! 

Kínoz a vágy, s gyülevész hada ádáz rosszakaróknak, 

már-már azt hinném, elhagy a józan eszem. 

Mindennél hevesebb szerelem birkózza le testem, 

rabként sorvadozom tűrve bilincseimet. 

Ennyit irigység, ennyit az ellenség sosem árthat, 

mint ez a csalfa varázs, ezt bizonyíthatom én! 

Nyugton nem hagy, szívem megkínozza ezerszer, 

ingerek és trükkök százait ontja felém. 

Nem hat a szentírás, s a derék tudomány se vigasztal, 

s persze, az álom sem nyújtja a várt pihenést. 

Ott liheg ő a nyomomban folyvást, ösztönöz és küld: 

húzz, evezőm, vásznam, szállj buja habjai közt! 

Éberen és lepihenve csodás nők bájairól zeng, 

csábító testük s arcuk igézi elém! 

Gőzöm nem volt, Maecenas, mi a szívszerelem, s jaj, 

most látom: kínok kínja, parázna lidérc. 

Pyramus, értlek már!243 Sorsod rokon, ifju Leander!244 

És minden lényé, kit hevesebben elért! 

Én evezők nélkül szelném át érte a tengert, 

csak szeretőt adjon Cypria245 végre nekem! 

Thysbémért nem szánnám véremet ontani én sem, 

s elhagynám oly irigy fényedet, életutam! 

Mint Orpheus, a pokolba alászállnék örömest, hogy 

Eurydicém ismét fényre vezesse a dal.246 

Ó, te kegyetlen vágy! Könyörülj meg a phoebusi szolgán!247 

Mért is fojtogatod, elvetemült, a nyakam? 

Én föladom. Győztél. Bár ez csak hergeli mérgét, 

és a keserves vágy egyre csak izmosodik. 

Tollamat elcseni, meggyűlölteti vélem az írást, 

új tudományt követel, iskolapadba citál. 

Irgalmazz, Maecenasom, mert nem fog a pennám, 

ezt is nagy kínnal szülte a Múzsa nekem! 

 

A szökevény Amor 

 

Gyöngéd anyjától lógott meg a zsenge Cupido. 

Kis szökevény! Cserbenhagyta a ház melegét! 

Minden zugba benézve kereste szegényt Cytereia,248 

és panaszos hangon zengte keserveit el: 

                                                 
243 Pyramus és Thisbe a tragikus szerelem jelképei: félreértés áldozatai lettek, s mindketten öngyilkosságot 

követtek el.  
244 Hero és Leander szerelme tragikusan végződött: Leander belefulladt a folyóba, miközben kedveséhez akart 

átúszni. 
245 Venus. 
246 Orpheus megkísérelte visszahozni Eurydicét az alvilágból, ám megszegte ígéretét, és a tiltás ellenére 

hátrapillantott kedvesére, aki köddé oszlott. 
247 A költőn, Apollo szolgáján. 
248 Venus. 
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„Látta-e bárki a hármasuton kis Amort netalántán? 

Várja busás jutalom! Mert a fiam csavarog! 

Szépfonatú Cypris pompásan megfizet érte, 

Vérpezsdítő csók cuppan az ajkaidon! 

Hogyha netán, idegen, fiamat láncon hozod egyből, 

többet kapsz tőlem, mint az a csöpp buja csók. 

Oly ragyogó a kölyök, hogy megláthatni azonnal, 

húsz fickó közül is megleled, úgy kiragyog. 

Nem hószín testű, minden csontocska fölébe 

tűzszínű bőr nőtt, vágypirosan hevülő, 

arca elég iszonyú, izzik, mint nap tüze-lángja, 

és a szeméből két nap heve csap ki, ha néz. 

Esztelen, ámde ezer trükkel vértezve csalóka, 

s ily módon kendőz el sok ezernyi cselet. 

Mást gondol, mást szól, nyájas szava mézesen édes, 

sőt, nem ily édes tán Hybla ölén sem a méz.249 

Hogyha a felbőszült düh sarkantyúja belészúr, 

durva, kegyetlen lesz, és agya elborul ám! 

Imposztor, füllentget, hálót vet ki cselekből, 

s mézhez epét kutyul ő, hadd legyen az keserűbb. 

Fürtjei elrendezve, fejét ékítve ragyognak, 

rendre szemérmetlen s arca sosem pirul el. 

Nincsen nagy keze és gyermekded karja sem izmos, 

véres fegyvere ám célba talál hevesen, 

véres fegyvere Styx kapuit250 töri által a mélyben, 

és Jupiter keblét fúrja a vesszeje át. 

Zsenge fiútestét köntössel nem fedi ő el, 

együgyünek látszik ezzel a csellel a gaz. 

Szárnyat hord, és szárnyal az ég magasába röpülve 

s mint vándormadarak, száll ide, száll oda is. 

Egyszer nőre vadászik, máskor férfira inkább, 

aggastyán lustult szíve is izzani kezd. 

Csöppnyi az íja csupán, rémíti a gyenge szerelmest, 

bánatot ontó nyíl folyton az íjba feszül. 

Csöppnyi a nyíl maga is, de ha szállva hasítja az étert, 

legfelsőbb Jupiter égmagasába hatol! 

És a tegeztokban méregtől kormos a vessző, 

mindet csöpp vállán hordja az elvetemült. 

És ez az ádáz gyakran megsebzette a szívem, 

és anyavért ontott gyakran a gyermeki nyíl. 

Mindene ádáz ennek a fickónak, de ezen még 

túltesz jócskán egy fáklya, habár pici az. 

Nem fél felszárnyalni a nap magasába kacagva, 

mely viszi csillagait tűzköpöző fogatán. 

Hogyha netán, idegen, rálelsz és elkapod egyszer, 

kösse csepűből font kézi bilincs a kezét!        

Jól fogd meg, s késztesd, hogy az anyjához hazajöjjön, 

meg ne kegyelmezz, hisz gaz szökevény a kölyök! 

                                                 
249 Szicíliai hegy, mely virágairól és mézéről híres. 
250 Alvilági folyó, itt maga az alvilág. 
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Hogyha az arcát könny özönébe borítja csalárdmód, 

hinni ne higgy neki, mert csak csel a sok busa könny. 

hogyha zokog, pityereg, ha nevet kacarászva az arca, 

még szorosabbra szorítsd úgy a bilincskötelet! 

Lágy, puha, kis keze hogyha nyakadra fonódva cirógat, 

vagy pajkos csókot hint ajakadra a gaz, 

csak menekülj, mert lágy, tapadós ölelése halálos, 

és kormos mérget hordoz az ajkaiban! 

És ha ekképp szól: »Vidd, nesze, itt van a fegyverem immár, 

  vedd el, ajándék ez, légyen az íj a tiéd!« 

Jaj, hozzá ne is érj! Csalafinta e kétes ajándék, 

tűzbe vegyült méreg, melyben a kín lakozik!”  

 

 Vadhúst kér egy lakomához 

 

Ianus, Maecenasom, vadhúsod van-e kéznél? 

Nem kaptál-e netán sütni való madarat? 

Schentygar251 és én kérünk, küldjél pár falatocskát, 

s tedd, hogy ajándékod élvezetünkre legyen! 

Mert lakomát tartunk ma, s az ősi szokás kizsarolja, 

hogy fölszolgáljunk pár ragyogó falatot. 

Nem kérünk sokat: add, ami kéznél van, ha csak egyet, 

egy madarat küldesz, már az is éppen elég! 

Önként is küldtél gyakran, most hasson a kérés, 

és így hálánk is kétszeresére dagad. 

 

Vigasztaló elégia252 

 

Lelkedben mit hánysz-vetsz, hitves, tudni szeretném, 

most, hogy meghaltam, most, hogy a végzet elért? 

Sírsz és rettenetes kínok gyötrik meg a szíved, 

mély, bús gyászodban egy falatot sem eszel. 

Szolgaruhában vagy, levetetted rég a királyit, 

éjjel-nappal sírsz, vesztemen így keseregsz. 

Ismerem én kegyelettel s hűséggel tele lelked, 

míg éltem, sose volt másmilyen, az bizonyos. 

Nem lep meg könnyed, sem a böjtöd, sem, hogy a szíved 

bús szomorúsággal, összezavarva dobog. 

Nem feleség voltam csak, anyád is: a vészes időkben, 

balsorsban társad s bajnak az orvosa is. 

Hogyha a gond mart, nyájas gyeplőt vettem a kézbe. 

Túlfűtött az öröm? Megzaboláztalak én. 

Hű az örömben, s még hűbb voltam a bajban ezerszer, 

oldaladon tudtál, hozzon akármit a sors! 

Arcom jámbor volt, a szerelmem erényes örökkön, 

s mind megtartottam én a parancsaidat. 

Nem voltam terhedre a pompás táncvigalomban, 

s akkor sem, ha a ránc ült ki a homlokodon. 

                                                 
251 Iohannes Schentigarus versei szerepelnek ebben a kötetben. 
252 A vers Jagelló Anna halálát siratja, aki 1457. január 27-én halt meg. 
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Hű voltam mindig, mint hitves a hitvesi szívhez, 

hitvesi esküm ahogy megkövetelheti ezt. 

Így méltán gyászolsz. S úgy vélem, e tisztelet engem, 

mely most elhalmoz, nagyszerü és jogos is. 

Mértékkel gyászolj, s gyászod húrját ne feszítsd túl, 

és mi nekem kegyelet, az ne legyen teher is. 

Égi atyánk sem kedveli, hogyha a gyász maga túlzó, 

gyűlöli, hogyha soká zeng zokogó siralom. 

Nem tesz boldoggá a hatalmas könnyözön árja, 

boldogságforrás voltam a földön is én. 

Árva se vagy, kedves férjem, kárpótol a lányom, 

íme, Ioanna, ha kell, átveszi majd a helyem! 

Kívüle is számos sarjat hagyok én a világon, 

ennyi királyi utód nincs is a föld kerekén! 

Én tizenötször szültem s mindkét nembeli sarjat, 

három halt csak meg, s élhet a többi veled. 

Három büszke fiú, s háromszor három a lány még. 

Arcuk bús szíved kedvre deríteni kész. 

Értük tégy! S magadért, hogy vad geta had feje ellen 

méltón lépjen föl s védd meg az érdekeid, 

merthogy e had dörzsölt vezetője örökkön azon van, 

hogy megdöntse a trónt, s véle uralmadat is. 

Lépj föl a bátrakkal vele szemben. A gyenge tömeg meg 

Annát gyászolván ontsa ki könnyözönét. 

Jaj, de miért is sírjon, gyászoljon meg e népség? 

Jobb itt holtként, mint élni a föld kerekén. 

Megszabadultam a sok gondtól, mit tűrnek az élők, 

most meg a legfőbb jó legközepén lakozom. 

Nem rettenti a szívem a zord jelen annyi csapása, 

és ami már mindent dúl föl: a háboruság. 

Hagyd hát, kedves férjem a gyászt, hagyd el, ne zokogj már, 

itt fönn jobb a sorom, mint ahogyan hiszed azt. 

 

A pestisről 

 

Azt, mire vágysz, adjad te magad meg, Hoddeiovinus,253 

szívem fájdalmát vesse pokolra a vers! 

Mert fölzaklat a vész, a halál, mely körbekaszált már, 

gyilkos Apollótól terjed a rákfene itt. 

Látod, hogy szeme fénye a kátrány felleg alá bújt, 

és immár vakon is lődözi szét nyilait? 

Nem volt ennyire vad Trójánál sem, hol a fríg vár 

állt, míg ő tizedelt rendre pelaszg haderőt. 

Elhullunk, mint egy állat, térünk meg a földbe, 

lankad a természet, mérgez a gyilkos erő. 

Sír mindenki. Fiát, lányát gyászolja az egyik, 

más felesége miatt sír vagy az apja miatt, 

ez meg szolgáján kesereg, szobalánya okán az, 

                                                 
253 Jan Hodějovský. 
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özvegyi ház gyászol kényura veszte miatt. 

Bárhova is fordítsd füledet, sírás tömi azt be, 

és a keresztutakon hördül a gyász dala föl. 

Föntről szörnyű zaj támad, s ágyú üregéből 

sem röppen dörgőbb és iszonyúbb lövedék. 

És a rekedt érccsengés körbezajongja a tájat, 

s gyötri egész Prágánk várfalait s kapuit. 

Phoebus vad nyila immár házam ugyancsak elérte: 

kettő ágynak esett, három a sírba került. 

És te a vésztenger közepén kérlelsz könyörögve 

Hoddeiovinus, hogy gyártsam a víg dalokat. 

Vers a nyugodt lélekből szökken csak ki sikerrel, 

gyászos dolgok közt elhal a dal szava is. 

Sírni akarsz? Sírok veled én is, támogatóm, ha 

nem gyógyít is meg versem a vész közepén. 

Egy a vigasz csak, mely táplálja erőim, a lelkem, 

égi atyánk hogy e vészt önmaga küldte reánk. 

Nem véletlen, hogy keserű kínok keserítnek, 

új epicurosi nyáj254 szenved a vétkeiért, 

tudva, az Úr büntet minkét tűzzel vagy akár kard 

által, pestissel, s van, mikor enni sem ad, 

és a bukottakat ismét visszavezérli az útra, 

pusztul az ördögi csel, s újra megéled a test. 

Higgadt lélekkel tűrd Isten kardja csapását, 

mert ha az Úr büntet, tűrni, viselni muszáj. 

Ez vigaszom, de imádkozom és száll egyre fohászom, 

és hiszem azt, hogy majd minden eléri a célt. 

Ennyi vigaszt nyújtok, mást most nem, Hoddeiovinus, 

több írt nem várhatsz, erre futotta csupán. 

 

A királyság romlásán fiúi együttérzéssel megírt kesergés 

 

Mint ahogy anyját zordon sírba temetve s a gyászban 

megrokkanva zokog folyton az árva fiú, 

én is, Hoddeius, megszenvedem, íme, a sorsot, 

gyászos okok százát hordja az én kebelem! 

Látva hazám arcát keserűség önt el azonnal,  

mert éjjel-nappal képe elémbe szökik. 

Fájnak a régi csapások, az újabbak megijesztnek, 

több szörnyűséget már kiagyalni se tudsz. 

Hogyha a skorpió elvesztette korábban a farkát, 

élhet-e épségben potroha és feje még? 

Mondd, te miben bízol? Viszonozd majd versemet aztán, 

zengd el, hogy Prágát mennyire sújtja a vész.255 

 

 

Prága sírverse 

                                                 
254 Epicuros hedonista filozófus a kicsapongásokat, az élvhajhászatot jelképezte.  
255 A vers az 1547-es események után készült, amikor I. Ferdinánd fellépett a cseh rendek ellenállása miatt és 

számos megtorló akciót hajtott végre. 
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Egyezer és ötszáznegyvenhét év tovaillant 

már, amióta dicső Krisztus urunk született, 

s abban a hónapban, melyet Caesar nevezett el, 

nyolcadszor hajtott Phoebus a nap fogatán. 

Prága hatalmát és létét, mely századokig nőtt, 

elvesztette szegény, egy nap alatt odalett. 

Megrémült minden más város is erre a hírre, 

merthogy a fej sorsán osztozik úgyis a test. 

Most csupaszon, kiterítve feküsznek, hisz kirabolták, 

és oda már az atyák kincse s a gondjai is. 

Sajnálkozzon dúlt szívvel ki-ki ennyi csapáson, 

hogyha jövője miatt gyötri az aggodalom!   

 

 

 

GEORGIUS VABRUSCHIUS (?–1565) 

 

Jiří Vavrouš Hradec Králové szülötte. Prágában Collinus növendéke lett, aki beajánlotta őt 

Jan Hodějovský pártfogásába, s így a humanista irodalmi-tudományos kör megbecsült tagja 

lett. Később Hynek Brtnický köréhez tartozott. 

 

A vörös rózsáról 

 

Immár zöld fátyolba takarva ragyogtak a rétek, 

s szállt is az Ikrekhez Phoebus arany fogaton. 

Baktattam, s megtorpant végül a lábam az úton, 

Collinus kertjét látni akarta szemem. 

Ő a tanárom volt, és illatözönbe merült el, 

mert leheverve pihent, s ágya a rét maga lett. 

Én bámultam a pázsit zöldjét s annyi virágot, 

elbűvölt, s legfőbb gondom a kert maga volt. 

Mért van az úgy, hogy a bíbor a rózsa tüzében oly izzó? 

Vérben mártották meg, csupa vér a szirom? 

Míg tűnődtem ezen mélán, egy isten az égből 

halkan megszólalt, s megmagyarázta okát: 

„Tünde Venus teljes szívből kedvelte Adonist, 

és menekült Mars256 vad csókjaitól a szegény. 

Feldühödött Mars és módot keresett, hogy Adonis257 

megfosztathassék léte reményeitől. 

Rálelt végre: a vadnak hálót vetve vadászott, 

végzett is vele, és styxi habokba merült. 

Erre Venus felhorkant, s persze, segíteni vágyott, 

és szeretőjét megmenteni futva rohant. 

Léptét míg szaporázta az észvesztő loholásban, 

fölsebzette a szép lábat a durva tövis. 

És a kiserkent vér festette vörösre a rózsát, 

s így a fehér szirmok teste vörösbe alélt.” 

                                                 
256 A háború istene. 
257 Szépséges ifjú, akit Mars vadkannal öletett meg féltékenységből.  
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Így szólt, s néma maradt. Janus, hallgasd kegyesen meg, 

kérlek, hogy mit üzen itt ez a kis mese most. 

Gyorsan hervad a rózsa, s ilyen gyorsan lesz a múlté  

minden vak szerelem, merthogy a vágy sem örök. 

Megmenekülhet a Múzsáknak szentelt fiatalság, 

mely a fejébe akar tömni ezer tudományt. 

S persze, Venus gátolja tehetségük s buja vágyat 

gerjeszt, s nem vágynak semmi dicséretet ők. 

Hogyha az elmém nem csal meg, Hoddaeus, e kis vers 

bölcs költője ezért írta e csöppnyi mesét. 

 

Május 
 

Hoddaeus, megjött május! Nézd, elseje van már! 

Csilló napfényben fürdik a vad bikanyak. 

Visszasietnek a régi csodás napok újra mihozzánk, 

tarka virágban a rét, hajt ki a fű a mezőn. 

Hogyha szerinted a csillagjegy tévedne netántán, 

nézd, hogy bimbózik szerte a föld, s igazol. 

Május kész festő: telefesti virággal a kertet, 

és az arany rétek hajzata friss, üde zöld. 

Bárhova fordítod szemedet már, bárhova réved, 

láthatod: ontja az öl szerte a bő örömet! 

Kergeti szét a fagyot Zephyrus, kilazulhat a hant is, 

s termékenységét már mutogatja a föld. 

Még a kopár és bús szántók is örülnek a szépnek, 

zöldellő réten jár s falatozgat a nyáj. 

És a kopár fa megint pompázhat talpig a bájban, 

szőlővesszőkön sarjad a zsenge levél. 

Játszik az éber csorda, miközben rágja a rétet, 

pusztul a tarka virág, futkos az életöröm! 

Árnyas fűbe hever le pihenni, ha fárad, a pásztor, 

majd a kövér ökrök esznek a rét közepén. 

Gyapjas nyáj már adja a tej pompás adományát, 

és tele tőgyekkel tart a tehénke haza. 

Pajkos báránykáknak nyújt menedéket a hegyhát, 

és a magas hegyeken tarka virágot a föld. 

Zsúfolt kertekben zömmögnek, dongnak a méhek, 

sáfrányok, zsályák illata vonzza rajuk. 

Foltos mellű Progne is hazatér a körünkbe, 

fészket rakva dalol már a gerenda alatt, 

és amilyen bús volt fagy s dér idején e madárka, 

éppen olyan víg most s mézes az ajka, ha szól. 

Ugrándoznak a szép lányok, szökdelnek a réten, 

bíbor szálat tép s tarka virágot a kéz, 

hogy koszorút fonhasson a drága fiúnak azonmód, 

s pompás illatait ontsa felé a csokor. 

Hitvesed egykor ugyancsak csokrot adott a kezedbe, 

jobbodban fénylő s illatozó ibolyát. 

Májusban tényleg mindenki örül, vigad, ujjong, 
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tapsol, lelkesedik minden a föld kerekén. 

Űzd te is el szomorú gondok kormos seregét, én 

pártfogolóm, élvezd végre a lét örömét! 

Ezt óhajtja tetőled Május, Janus: a földön 

minden pompázik, s újul az életerő.    

  

A költők nyomorúságáról 

 

Mind, ki az orvoslásnak szenteli szorgosan éltét, 

mind, ki a szent jogokat vési agyába csupán, 

dúsgazdaggá lesz, roppant földbirtoka nő csak, 

s gyűrűjén ékkő fénye, varázsa ragyog. 

Pieridák tudományát bárki ha műveli, bezzeg, 

szörnyű kínokkal gyötri meg azt a jelen! 

Téved, Hoddeus, ha ajándékot les a költő, 

Aonidák258 hívét nem veti föl soha pénzt. 

Éhezik olykor a dalnok, fázik a vers tüze mellett, 

szalma a verse, botor hírneve földi nyomor. 

Koldus a költő mind, nyomorult csapatuk csupa ringy-rongy, 

nincs, mit fölvegyenek, fázik a test, didereg. 

Bár szenvednek a költők, nő a komor nyomor árnya, 

Hoddeus, költők gyámola, lelke, ne hidd, 

hogy Pallas259 tudományát immár szidni szeretném, 

s clarusi lantom260 sem szánom a sutba, nem én! 

Abba sosem hagyom azt, hogy a versem az égig emeljen, 

és a neved szálljon, pengjen a lanton a húr. 

Mind eltűnik a kincs, az idő mindent fölemészt majd, 

bezzeg a vers élő, sőt: örök életet él. 

 

 

VITUS TRAIANUS (1520?–1560?) 

 

Vít Traianus Jan Orpheus költő testvére, Žatec szülötte, a prágai egyetemen tanult. 

1542-ben patrónusa, Jan Hodějovský nemesi rangra emelte, és birtokot is kapott. Hosszabb 

időn át dolgozott írnokként. Költőként nem tudott teljesen kibontakozni: versei ennek ellenére 

jó arányérzékkel megalkotott és retorikai finomságokban bővelkedő alkotások. 

 

 

Az újesztendőről 

 

Hozd be, fiú, hozzad lantom, s hallgasd meg a versem, 

melyet Hoddeius,261 otthona éke figyel: 

Ianus262 az évkezdetkor már jelen is van azonnal, 

egy más isten sem láthat a háta mögé. 

És ez az ünnepi fény elvárja a tiszteletünket, 

                                                 
258 Múzsák. 
259 Pallasz Athéné a bölcsesség istennője. 
260 Klarosz Apollón szent helye volt: tehát a költő az apollóni, a költői lantra utal. 
261 Jan Hodějovský. 
262 Kétarcú római isten, január hónap névadója. Utalás a költő mecénásának keresztnevére is. 
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Múzsák, zengjétek égi dicséretetek! 

Ünnep e nap, legyen áhitatos ma a lélek, a nyelv is, 

szálljon a pompás dal ünnepi ékeivel! 

Hallgasson ma a fórum, a törvény, szűnjön a patvar, 

hagyja a munkát, és ünnepet üljön a nép! 

Hallod, hogy zúg-cseng a harang a torony tetejében? 

És hogy lépteidet csalja a templomi csönd? 

Szentséges láng fénye betölti ragyogva a szentélyt,  

menj tüstént, igyekezz, szálljon az Úrhoz imád! 

Krisztus urunk, ki az üdvözülésnek a záloga lettél, 

és te hagyod, hogy e nap ünnepi fényt delejez, 

szent menedékünk vagy, hozzád száll esdekelésünk, 

új esztendőnk hogy hozzon örömragyogást! 

Üdv, szent nap, csak a jót hozd vissza a régi időkből, 

s úgy boldoggá lesz majd ez az év, ez az új! 

Isteni Janus, az év a nevedtől indul el útján, 

Krisztus, védd és óvd népedet, esdekelek! 

Kedvezzél a királyoknak birodalmaik élén,   

s béke uralkodjék szerte a föld kerekén. 

Kedvezzél a hazának, melyet kínoz a gond s baj, 

s marta az elmúlt év kínja ezerszeresen. 

Adj békét nékünk, óvj, védj, és légy a vezérünk, 

rajtad kívül nincs más segedelmi erő! 

Adjál jó szelet, éltünk hosszan szálljon az útján, 

űzd el a pestist és űzd a halál nyilait! 

Űzd el az éhséget, Styxig minket ne ragadjon, 

s bőséges termést ontson a dús anyaföld.  

És a paraszt, ki Ceres magvát már földbe vetette, 

bő aratást lásson, s béke legyen, ha arat. 

Zsíros föld gabonát, a gyümölcsös tarka gyümölcsöt 

adjon, a rét szénát, bort meg az őszi lugas. 

Ezt ha netán megadod, józan szívről se feledkezz 

meg, hogy a bőségtől meg ne foganjon a bűn. 

Add meg, amit vágysz, s add, hogy jól használjuk utána, 

s éljünk érted, hogy várjon az üdvözülés! 

Bárki vagy is, ha ma ünnepet ülsz, esdem, ne feledd el, 

hogy nyereséget láss, abban, amit hoz az év! 

Hoddeiovinus, a Múzsákat ki hazánkba behívtad, 

kérlek, mást ne figyelj most, csak az élvezetet!       

 

 

THOMAS MITIS (1523–1591) 

 

Tomáš Mitis z Limuz (von Lemusa), Nymburk szülötte a maga korában aktív és 

elismert költőnek számított (nemesi címet is nyert érte): tudományos, egyetemi karrierje 

azonban nem volt túl sikeres, nem nyerte el a prágai egyetem professzori posztját. Ma 

leginkább kiadói és szöveggondozói, valamint filológiai tevékenysége miatt becsülik, költői 

tehetsége a konvenciók határain belül mozog. Kivált a vallásos témákat kedvelte. Szívesen és 

sokat kísérletezett a legbonyolultabb antik strófákkal is: gyakorta épp a szakrális vagy bibliai 

téma és az antik forma feszültsége adja meg versei különös zamatát. Emlékezetes világi műve 
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Carlsbad költői leírása (De Thermis Caroli Quarti), de Idyllion de thermis Teplicensibus című 

fürdőidilljének szövege is nagy karriert futott be. 

Verseit lásd: Renata poesis. Edidit et in linguem Bohemicum vertit Helena Businská – 

Renesanční poesie. K vydání připravila a přeložila Helena Businská, Praha, Academia, 1975, 

94–103. Róla: Eva Frimmová, Recepcia Mitisovho traktátu Bonus iudex u Petra Fradelia a 

Viktorína Morávka = K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Čtenář a 

jeho knihovna, ed. Radimská, Jitka, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích 2003, 157–170. 

 

 

 

Fohász az Úrhoz 

 

Ó, Atyánk, trónolsz az Olympus ormán, 

mindenütt ott vagy te, a földnek őre, 

halld fohászunk meg, s amiért mi esdünk, 

add kegyesen meg! 

 

Mert kegyes neved becsülettel áldjuk, 

mert hiszen üdvünk te adod minékünk, 

tetteidből meg soha nem enyésző 

hírneved árad. 

 

Hány halandó zeng a kerek világon! 

Bő dicsérettel kegyeidre vágynak, 

s így a Mennyrázó neve egyre szárnyal, 

zengik az órák. 

 

Menny királyságát kiragyogni engedd, 

jöjj, teremtő szó, aki testet öltött, 

lelked áraszt szét, s te urald a földet 

minden időben! 

 

Szent kegyességed birodalma jöjjön, 

add minekünk meg, kegyes Istenünk, hadd 

lássuk országod sose múló fényét 

itt e világon! 

 

Mint a mennyekben, ugyanúgy a földön, 

teljesítődjék akaratod immár, 

és a jámbor nép nemes életével 

légyen a szolgád! 

 

Hogy ne éhezzünk, kenyerünket add meg, 

és a testünk hogy betakarni tudjuk, 

adj ruhát is, s hogy legyen újra béke, 

s hulljon az áldás! 

 

Adj a hűséges hivatalnokokból, 

add a szentírás ragyogó tudóit, 

http://databazy.dejiny.sk/cgi-bin-kl/klsearch.cgi/?IsisScript=kl.xis&type=h&from=1&pocet=10&db=kl1&lang=de&format=standard&to=10&exp1=K%20v%C3%BDzkumu%20z%C3%A1meck%C3%BDch,%20m%C4%9B%C5%A1%C5%A5ansk%C3%BDch%20a%20c%C3%ADrkevn%C3%ADch%20knihoven.
http://databazy.dejiny.sk/cgi-bin-kl/klsearch.cgi/?IsisScript=kl.xis&type=h&from=1&pocet=10&db=kl1&lang=de&format=standard&to=10&exp1=K%20v%C3%BDzkumu%20z%C3%A1meck%C3%BDch,%20m%C4%9B%C5%A1%C5%A5ansk%C3%BDch%20a%20c%C3%ADrkevn%C3%ADch%20knihoven.
http://databazy.dejiny.sk/cgi-bin-kl/klsearch.cgi/?IsisScript=kl.xis&type=h&from=1&pocet=10&db=kl1&lang=de&format=standard&to=10&exp1=Jiho%C4%8Desk%C3%A1%20univerzita%20v%20%C4%8Cesk%C3%BDch%20Bud%C4%9Bjovic%C3%ADch
http://databazy.dejiny.sk/cgi-bin-kl/klsearch.cgi/?IsisScript=kl.xis&type=h&from=1&pocet=10&db=kl1&lang=de&format=standard&to=10&exp1=Jiho%C4%8Desk%C3%A1%20univerzita%20v%20%C4%8Cesk%C3%BDch%20Bud%C4%9Bjovic%C3%ADch
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adj az ifjaknak nevelőket, és adj 

jót, ami juthat! 

 

Vétkeinkért hadd legyen itt bocsánat, 

és az eltévedteket is karold föl, 

szent fiad, Jézus, a mi közvetítőnk 

tettei által. 

 

Vad gonosztól, jaj, szabadíts meg, esdem, 

cselvetésétől a galád erőknek, 

becstelenségben, ha lehet, ne éljünk, s 

bűnbe merülve! 

 

Óvj veszélyektől, a nehéz csapástól, 

mit kivált bennünk buja test, s a Sátán 

ősgaládsága, gyönyöreit add a 

mennyei létnek! 

 

Éljen Istennek birodalma folyvást, 

mennybetöltő, szent, diadalmi fénnyel, 

és erény érjen, hatalom, dicsőség 

nőjön örökkön. 

 

Ily imádság szálljon az Úr füléig 

rendre, s hogy meghallja, ügyelj te  is rá, 

Hoddeus,263 és kérd csoda jámboran, hogy 

így legyen, Ámen. 

 

Elégia 
 

Május kezdőnapja rügyet bont, zöldell a táj is, 

boldogan izzik a nap. 

Enyhül a fagy, feledésbe borítja a friss kikelet már 

végre a renyhe telet. 

 

Hoddeus, nézd csak, hogy a május jötte örömmel 

ontja vidám kegyeit! 

Látod: a fák, erdők, kertek mind nőni akarnak, 

újul az életerő! 

 

Sok-sok zsenge kalászt ont szerte a tétova szántó: 

zöldbe borult a világ. 

Megpezsdül minden, mert így kívánja a legfőbb 

égi atyánk kegye is. 

 

És a megújult létünkről tűnődik az elménk, 

hogy nemesebb legyen az, 

s megszabadulva a régi hibáktól, folttalanabbul 

                                                 
263 Jan Hodějovský, a költő támogatója. 
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éljük a tiszta jövőt! 

 

Mint a rideg kígyó ahogyan bőrét le-levedli 

s újra cseréli megint, 

úgy vetkezzük a bűnt le mi is, szabadulni ne késsünk 

jókora terheitől! 

 

Bánjuk meg, hogy a lét bűntől szennyezve tenyészik, 

s légy te, alázat: urunk! 

Krisztus, a szent lélek mézével töltsd meg a létet 

büszke uralmad alatt! 

 

 

BOHUSLAUS AB HODEIOVA (1525–1553) 

 

Bohuslaus Hodějovský a jelentős mecénás, Jan Hodějovský unokaöccse volt. 

Németországban és Franciaországban tanult. Mindvégig nehezményezte, hogy Csehország 

elpártolt a katolikus hittől, s elárulta Ferdinándot. Ez az álláspont elidegenítette őt a humanista 

kör egyes tagjaitól, ezért élete java részét külföldön töltötte, és katonai szolgálatba állt. 

Költészete az elégikus konvenciók mentén szerveződik, nagy hangsúlyt fektet az önreflexióra 

is (De suis incommodis). Egy útleíró költeményben ecsetelte útját Prágából tanulmányai egyik 

színhelyére, Ingolstadtba. 

 

Az ember törékenységéről 

 

Emberi életutunk a virágokhoz de hasonló! 

Elbűvöl szirmuk, míg ragyogó a tavasz, 

ám ha vihar támad, könnyen pusztulnak a vészben, 

hőségben halnak meg, ha eső nem esik.  

Reggel még virulók, ha a nap lehanyatlik a habba, 

már csak a csonk vigyorog: hol van a tarka szirom? 

Így nő épp a vetés, gyilkos sarló lepi majd meg, 

hogyha megért az idő s eljön a bősz arató. 

Így száll erdők mélyén szét a madár s a madárdal, 

édes trilla repül, s zeng az egész vadon is.    

És jön a víg madarász, és mind-mind lépre csalatnak, 

és a vidám dalokat szertekuszálja a szél. 

Így van az emberi sors is: hogyha örömben időzöl, 

nem sejted, hogy tán visszaköszönhet a gond. 

Vígan folyhat a lét és gondtól mentes a szív, míg 

nem közelít titkon egyre felénk a halál. 

Mennyire jó is lenne előre kitudni a sorsunk, 

Hoddeusom, hisz a lét végzete foglya marad. 

Erre törekszel, nagybátyám, s dícsérem e terved, 

s kívánom, hosszan nyúljon a létfonalad!  
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IOHANNES COCHANOVIUS (1530–1584) 

 

A sycynai születésű Jan Kochanowski a lengyel irodalom meghatározó klasszikusa, 

aki a latin poézist éppúgy művelte, mint az anyanyelvit. Nemesi család sarja, többek közt 

Krakkóban és Padovában tanult. 1559-től udvari szolgálatot teljesít, de 1570-ben birtokaira 

vonult vissza, hogy az irodalomnak élhessen.  A latin poézist itáliai tartózkodása alatt kezdte 

művelni. Nászdalt is írt (In nuptias [...] Ioann de Zamoscio, R. P. Cancellarii et exercituum 

praefecti ac Griseldis Bathorrheae [...] Stephani Poloniae regis fratris, filiae, epithalamion), 

az elégia, az óda, az epigramma műfajában is alkotott, de szövegkiadóként is jelentős 

teljesítményt nyújtott. Egyik legfontosabb kötete, az Elegiarum libri IV. eiusdem Foricoenia 

sive Epigrammatum libellus című Krakkóban jelent meg 1584-ben. Lyricorum libellus címmel 

rendezte ciklusba Horatiust idéző ódáit. Báthori István orosz hadivállalkozásáról epinikiont 

költött (Ad Stephanum Bathorrheum regem Poloniae Moscho debellato et Livonia recuperata 

epinicion Anno 1582). Lengyel versei sokkal ismertebbek, és egy bővebb válogatás magyarul 

is elérhető (Rej, Kochanowsi, Sep Szarzynski versei, Budapest, Európa Lyra Mundi, 1980). 

 

 

 

Az álistenekről (II. óda) 

 

Úgy hitték, Jupiter adja a pénzt, vagyont, 

Létó sarja pedig ép, busa izmokat, 

s szépséget Venus áraszt, 

nyílt tenger buja gyermeke. 

 

Bölcs elmét s nemesebb szívet ad és finom, 

termékeny-ragyogó lelket, az észt magát 

Pallas, ő, akit egykor 

nem táplált anyatej se mell. 

 

Kürtök s fegyverözön közt sose rettenő 

szívet Mars ad, ahogy lelki erőt, hevet 

is, s hát, Tyndaridáik 

óvták, hogyha a bárka szállt. 

 

Árnyékuk se maradt, semmibe vesztek ők, 

álisten-hadak és csak kitalált nevek 

Orcus mélyein élnek, 

mert győzött a kevély idő. 

 

Mindenség ura, bírája a földnek is, 

kezdet nélküli s vég nélküli Úr, te nem 

múlhatsz el sose immár, 

léted tényleg örök marad. 

 

Állatvér sose lesz áldozatunk, imánk 

zeng majd, és a szivünk fűti a tisztaság, 

méltó híveidet védd, 

s lágyítsd meg, ha kemény a vész.  
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Venushoz (IX. óda) 

 

Esdve kérlek, nagy Jupiter leánya, 

szívszelídítő arany Aphrodite, 

meg ne gyötörjed iszonyú sebekkel 

szívem, aranyló! 

 

Jöjj, repülj hozzám, könyörülj a könnyön, 

fájdalom őrjít, az imámra hallgass, 

mint azelőtt rég, kegyes és segítő, 

nyisd a füled ki, 

 

fönn aranyszínű fogaton ha hajtasz, 

és apád házát odahagyni készülsz, 

míg verébszárnyak puha tolla hordoz 

téged a légben. 

 

Nem tartóztatlak, ha betérsz, sokáig, 

víg kedély, boldog szemek izzanak fel, 

és derítsd föl, hogy mi okozza kínom, 

s tépi a szívem, 

 

hogy sokadszor mint könyörögtem én már 

sírva, a kóbor, szökevény Amor hogy 

hol lakik most épp, ne tagadd előlem, 

hogyha csapás vár. 

 

Hogyha most kerül, hamarost keres majd, 

most ajándékát veti meg, de küld majd, 

most ha meggyűlölt, szeret újra, s enged 

bármi parancsnak? 

 

Szállj hozzám, Cypris, szabadíts az ádáz  

kínözöntől, s add, hogy a lelkem immár  

bármit óhajt is, hamarost elérje,   

csak te segíthetsz! 

 

 

Cimboráihoz 
 

Erre, barátok, 

míg hagy a jó sors, 

nyeljük a jó bort! 

Orcus264 ölében 

senki Lyaeus,265 

s kongnak a hordók! 

Kénes eső bús 

árja locsol, s holt 

                                                 
264 Az alvilágban. 
265 A bor istene, Bacchus. 
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ciprusi gallytól 

árnyas a vízpart. 

Erre, barátok, 

izzon a vágy is! 

Sorsfonalunk ha 

szürke kezével 

elnyesi Clotho,266 

már sose látunk, 

szép Crocalis, szép 

Phyllis! A kormos 

styxi hajó vár 

és visz az árral: 

mint csak a felhők 

százait ott fenn, 

Eurus267 az égen, 

hány-vet a habban 

minket a vízár. 

 

Petrarca268 verseiről 

 

Laura halálát míg siratod, Petrarca, zokogva, 

el nem enyészővé válik a gyenge leány. 

 

Bacuarusról, a lantosról 

 

Orpheus erdőkben zengett, s habháton Arion,269 

élvezték a halak ezt, a vadak meg amazt. 

Zengj, Bacuarus a város legközepén, hiszen ennél 

emberi fülnek nincs kellemesebb zene tán. 

 

Fabullushoz 
 

Későn jön meg a versezetem lakomádra, Fabullus? 

Mért ámulsz? Költőd nem veled, otthon eszik. 

 

Naevolushoz 
 

Azt akarod, hogy verseket irkáljak lakomádhoz, 

ám soha nem hívsz meg: otthonevős lesz a vers. 

 

Milanionra 
 

Milanion vagyok én, és zsenge leányt viszek éppen, 

körbevesz annyi kopó, míg a lovon haladok. 

                                                 
266 Az egyik sorsistennő. 
267 Antik szélisten. 
268 Francesco Petrarca (1304–1374) klasszikus olasz, latinul is író költő, az első humanista szerző. Olasz 

szonettjeit Laurához írta. 
269 Antik költő, akit delfinek mentettek meg a kalózoktól. Delfinháton lantolva úszott ki, miután a tengerbe 

vetették. 
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Vadkant ölnék, és a patás szarvasra vadászom, 

s engem hálózott most be a szívszerelem.  

 

Corinnához 
 

Nem leszek én ma arany hulló zápor, ha leány kell, 

úszó hattyú sem, és bika sem leszek én.270 

Játsszon csak Jupiter! Kap két aranyat ma Corinna, 

s üldöznöm sem kell, mert odaadja magát!  

 

Faustushoz 

 

Rettenetes nyavalyát szül a vágy. Most nem mar ugyan, de 

egykori lángjainak kínja ma is leterít. 

 

Dudith András271 képére 

 

Duditius, lám-lám, megfestett téged Apelles?272  

Mely kéz mintázott téged ilyen remekül? 

Hogyha a helytállásra vagy épp becsületre kiváncsi 

bárki, az arcodról látja erényeidet!  

 

Lycusról 

 

Tíz aranyat ha a szép Chione nem nyert, sose kapta 

őt meg az oly nyomorult módra parázna Lycus. 

Alkudozott bőven hogy mérsékelje az árat, 

fogta magát a ribanc, s erre a tálba vizelt. 

Kérdezgette okát evezővel szelve a sós árt. 

„Itt a leves, kortyold, többe kerülne a hús!”  

 

A szerelemre 

 

Pusztíts el tűzzel, hóval, sújtson le a villám, 

láncolj sziklához, zátony ölébe hajíts, 

mert tartós szerelem kínjából nem vezet út ki, 

és nem pusztít el még Jupiter tüze273 sem! 

 

Tamás sírverse 

 

Itt fekszel te, Tamás, végső nyugalomba hanyatlasz, 

más gondod nem volt, csak gyarapítsd a vagyont! 

Mit használ néked, te szegény, a kupacba rakott pénz? 

Tolvaj vitte a pénzt, lelked az isteneink. 

 

                                                 
270 Jupiter különféle alakot öltve csábított el nevezetes szépségű földi nőket. Danaét arany eső, Lédát hattyú, 

Európét bika képében. 
271 Dudith András (1533–1589): magyarországi humanista polihisztor. Budán született és Boroszlóban halt meg. 
272 Híres antik festő. 
273 Villáma. 
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Maronis sírverse 

 

Itt öregecske Maronis nyugszik, a bor veszedelme, 

sírján ott pompáz egy ragyogó kehely is. 

Nem fájlalja a sarjait ő, férjét se, a koldust, 

egyért búsong csak: mert kiürült a kehely. 

 

Petrus Royziushoz 

 

Szép Bacchus274 szőlőt, Ceresünk275 meg búzakalászt kap, 

Chlorist276 ékítik zsenge virágai föl. 

Royziusom, nem vétkezem én se talán, ha neked most 

verset küldök, bár verseket írsz magad is.  

 

Crocalishoz 

 

Édes a jó füge, édes a körte, az alma is édes, 

édes a lépes méz, édes a drága cukor. 

Kedves a tengeri harmat, a rózsa virága de kedves ! 

Kedves a balzsam lágy illata, elragadó. 

Ám nem oly édes a körte, az alma, a jó füge gömbje, 

és nem oly édes a méz, sőt, a cukor maga sem, 

és nem kedves a pompás rózsa, a tengeri harmat, 

elragadó balzsam illata sem ragyogóbb, 

mint, Crocalis, rózsás ajkadnak oly isteni méze, 

mint amilyen kedves, hogyha a csókot adod.   

 

 

 

ZSÁMBOKY JÁNOS (1531–1584) 

 

 

Zsámboky János, illetve Johannes Sambucus Nagyszombatban született: költő, 

filológus, történész, könyv- és régiséggyűjtő, orvos volt, s mára a magyarországi és az 

egyetemes humanista irodalom egyik meghatározó klasszikusa lett. Huszonkét évig járta 

Európa rangos egyetemeit és felkereste a kor legkitűnőbb tanárait (Bécs, Lipcse, Wittemberg, 

Ingolstadt, Strassburg, Párizs, Róma stb.). Sok műfajban alkotott: írt költészet- és 

retorikaelméleti traktátust, nyelvelméleti, orvostörténeti és bölcseleti munkát, dialógust Cicero 

imitálásáról, verseket, latin prózára fordította Tinódi verses históriáit, számos görög szerzőt 

ültetett át latinra, II. Miksa udvari orvosa és történetírója lett. Több mint ötven nyomtatott 

munkát publikált: ezek java része szövegkiadás. Legnagyobb, nemzetközi sikerét 

emblémáskönyve aratta: a kötet öt kiadást is megért, s nagyon korán megjelent holland, 

francia és részleges angol fordítása is. Ez utóbbit Shakespeare is használta. Első versei 

Xenophón-kiadásának és latin fordításának függelékében jelentek meg nyomtatásban 

Könnyed csevegések címmel 1552-ben Bázelban. Poemata quaedam című kötete már 

Padovában látott napvilágot 1555-ben: e kötet főként epigrammákat tartalmaz. Az Emblemata 

                                                 
274 A szőlő, a bor istene. 
275 Ceres a gabona istennője. 
276 Az évszakistennők egyike. 
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1579-ben látott először napvilágot Antwerpenben, és azonnal bestseller lett: a kötet hasonmás 

kiadásban is hozzáférhető. 

 

EMBLÉMÁK KÖNYVE 

 

Ami a lábunk előtt hever 

 

 

 
 

Némely tyúk a tojását feltöri és ki is issza, 

így az utódainak semmi esély se marad. 

Önmaga számít csak, s a jövendő lázba se hozza, 

bánja is ő, mint él majd az utána jövő! 

Elterjedt ez a vétek: nem megfogni a munka  

végét, s hogy mi lesz, azt fedje a szürke homály. 

Bő szénával etetnéd azt a fejőstehenet, mely  

felkortyolgatná még a kifejt tejet is? 

Önzők nem lehetünk, mert már a jövőben is élünk, 

számít ránk a hazánk s gyermekeink sora is. 

 

A bőségben kevesebb a vétek 

 

 

 
 

 

 

http://blasiussecundus.me/images/emblems/large/15.jpg
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Rókakölyök lompos farkával söpri a port föl. 

 „Nem húz ekkora súly?” – szól a majom s vigyorog. 

„Ezzel a hátsómat fedem el – szólt vissza a róka – 

mért mutogassam, mondd, ronda, pucér fenekem?” 

Színigazat mondott: mert százszor jobb, ha a bőség 

ékít, mint ha hiány meztelenít, csupaszít. 

Kisebb vétek az eltékozlásnál a fukarság, 

mert hasznunkra lehet olykor a sok nagyon is. 

  

 

A fölösleg haszontalan 

 

 
 

Vitus Rechnitzhez 

 

Hidd el, gazdaggá csak a hasznos dolgok avatnak, 

s Istentől nyerhetsz sorsot, amely ragyogó. 

Mekkora lógó nyelvét ölti a vad bika itt ki, 

s megvan nyelvtelenül bezzeg a bősz krokodil. 

Vad keselyűt, hattyút s a libát hosszú nyaka jelzi, 

mert hogy ihatnának nyújtva rövid nyakukat? 

Lám, a Teremtő mindent célelvűen adott meg, 

mindenből annyit, éppen amekkora kell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blasiussecundus.me/images/emblems/large/9.jpg
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Semmi se maradéktalanul tökéletes 

 

  
 

Szárnyas sárkánykígyót űz el az íbisz a partról, 

s egy baziliszkusz bújt már a tojásból elő.  

Ezt táplálta Egyiptom, hogy megvédje a népet 

bősz etiópoktól, s űzze el így a halált. 

Semmi örök nincsen, csorbítatlan gyönyörűség: 

mert ami itt használ, ártani készül amott. 

Sőt: ha időlegesen gyógyírt is lelni a bajra, 

óvó ölből tör újra elő a nagyobb.  

Üdv csak az égben van, nincs semmi örök sem a földön, 

nem múló kikelet ontja a bájait ott!    

 

 

A Poétika 

 

 
Dionysius Lambinushoz 

 

Bármit is adjak elő, komolyat vagy játszadozást csak, 

semmi sajátom nincs, itt csak utánzat akad. 

Költöttet s igazat keverek s az igazzal a talmit, 

hogy szépnek látsszam ebben is, abban is én. 

Nem sorrendben mondom a vállalt dolgokat én el,  

trópusaim, szavaim is szabadon kezelem. 

http://blasiussecundus.me/images/emblems/large/6.jpg
http://blasiussecundus.me/images/emblems/large/35.jpg
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Nincs anyagom, posztóm, egységes formavilágom, 

semmi ruhám, mégis ékes az öltözetem. 

Változatosságból próbálok hozni ki ízlést, 

együgyűnek látszom, bár csupa ék vagyok én. 

Csak kitaláltak, nincs is létem, az ég lehel engem, 

és akivé vágyom válni, jaj, az se vagyok!  

 

 A szorgalom korrigálja a természetet 

 

 

 
 

Nincsen a természetben olyan nyers, durva dolog, mit 

munkás szorgalmad rendbe ne hozna megint.  

Céltalanul heverő teknőcpáncélba Olympus 

hírnöke húrt fűzött, s így született meg a lant. 

Formátlan volt még, de ha pengeted azt, ma ezernyi 

élvezetet nyújt és mennyei hangzatot ád. 

Mért nem bízol a természetben, mért mar a kétely? 

Nincsen eszed? Lódulj, itt ma a néma beszél. 

Bölcs, ha a kagylóhéjból lant kerekül ki, mivel hogy 

hívja az ujj a gyönyört, és a has is belakik. 
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Józan módra igyál 

 

 
 

 

Sok-sok roppant szörnyet rejt az egyiptomi Nílus, 

nem biztonságos inni ezért a vizét. 

Ám a tapasztalt eb ha kesernyés szomja felébred, 

nem habzsolja a hűs víz buja áradatát,  

épp csak a partig baktat, a nyelvét dugja a vízbe, 

hogy be ne rántsa a vész mérge a habba szegényt. 

Nem vedel ő, inkább felnyalja a tócsa vizét is, 

szomjan nem hal, s hát ez neki untig elég. 

Rettenetes bűnben dagonyáznak a bor vedelői, 

nyakló nélkül ivók, állati létbe jutók. 

Jellemüket vesztik, zsémbelnek folytonosan csak, 

emberi testük van, ám koponyájuk üres.    

 

 

 

A Grammatika, a Dialektika, a Retorika, a Történetírás különbségeiről 

 

Carolus Sigoniusnak277 

 

 
 

                                                 
277 Carlo Sigonio. 

http://blasiussecundus.me/images/emblems/large/26.jpg
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Három más-más öltözetű hajadonnak a szobrát 

látni: talapzatuk egy zsenge leányka csupán. 

Itt a szerény História, őre s a fénye a múltnak, 

anyja igazságnak, s hírnevet oszt, ha jogos.   

Nem hajhász kegyeket s kordában tartja, mit érez, 

más bíráskodjon, ő maga úgysem itél. 

Sorban s egyszerüen, kezdettől fogva mesélget, 

Rétorikát nézd, ő áll e mögött, s fecsegőbb. 

Szóbő perpatvart gerjeszt ha jelen van a bíró,  

s persze, uszályt húzó lepleket öltve halad. 

Átvitt értelmű a beszéde, haszonra ekképp les, 

és ki-kifestve libeg s kelleti bájait is. 

Célját hosszú dárdával, széttárt tenyerével 

éri el, itt nem erő győz rohanón, de a báj.  

Zord Dialektika jő, a ruhája kacat, de a kútban 

rejlő színigazat bölcs esze hozza elénk. 

Bátran küzd harcban, s nyög gúzsba kötözve a vesztes, 

védve a színigazat mert sose  hagyja magát, 

tőrrel döf le, ha kell, hurkot fon, s ésszel irányít, 

 ádázul veri rád durva bilincseit is, 

mondták többször, hogy Phoebus sugarával egyenlő.  

Grammatikát se feledd, nélküle senkik ezek. 

Rajta alapszik a munka, törekvés, mely maradandó. 

Nem szereted? Műved sorsa csupán feledés.    

Szárnyas eb itt História, Rétorikánk a khiméra, 

szfinx Logikánk, s mindet tarja a Szűz, az alap. 

 

 

 

A nagyravágyás 

 

 
 

 

Tenger ajándékkal hajhászni a nép kegyeit ha 

hergel a könnyű vágy – jaj, de hiú ragyogás! –, 

bő levegővel telt, felfújt hólyag leszel akkor, 

mert ha a nyáj ítél, az csak üres pufogás. 

Hogyha valós, nagy hírnév vonz, hát vesd meg a bárgyú 

http://blasiussecundus.me/images/emblems/large/84.jpg
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taps viharát, inkább tűrd a jogos kritikát! 

Mert az erény tesz híressé, s azt védi kegyesség: 

dicsfényt szül, ha dicsért férfi dicsérete zeng. 

 

 

Mit jelentenek Mercurius jelképei? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrianus Turnebushoz278 

 

 

Nézd, jelképek ezek, s a hírnökéi, 

kit gyorsnak Maia szült s ily szárnyalónak, 

kígyós pálca van itt s a pénzre tarsoly, 

rák és lant, kakas és darázs s a szárnyak, 

egy bak s egy kutya. Felfedem, miért is: 

Rendkívül leleményes, nem felejtő. 

Mézzel kent szava tesz bölccsé, dörzsöltté, 

tolvajjá avat és csalásra késztet, 

vakmerőn komoly ügyben is lilázol. 

Egy bak jelzi igen csodált beszédét, 

kígyó, lant utal arra: békepárti, 

egy eb, hogy fecsegésre itt idő nincs, 

mérleg, hogy ki-ki visszakapja részét, 

kard, hogy tűnjön a csapda és ölés el. 

Van hely perre, s az ékesebb beszédre, 

bűnt és vétkeket is ma kard torol meg. 

Lant int arra: beszéde zengjen illőn, 

érjen célt, sose vétse hangszínét el! 

Azt mondják, hogy az Atlas-sarjak ezt nem 

származásuk okán nyerik maguknak, 

mert élvezheti ezt kereskedő is. 

Hiszem, Mercurius sokat vezérel: 

mert jelképeit annyian követni 

vágyják és a tudásba elmerülnek, 

mint Turnebus is, és kiket nevel rá.   

                                                 
278 Adrien Turnèbe.  
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Az alkalmas dolgokat megragadják 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Carolus Clusiusnak 

 

Lápokban s a folyókban a tölgy ha sokáig időzik, 

sziklakeménnyé lesz, s egyre csak edzi a víz. 

Ámde kevés más fának jut ki e ritka kiváltság, 

mert míg más úszik, nedvesedik s rohad is. 

Soknak a mályva is árt, kit a tüskegubó se sebez meg, 

nem számít, ha a fürj gyásztele bürköt eszik. 

Nem csak az orvostól függ, gyógyul-e már a beteg, hisz 

minden formának megvan a jellege is. 

Egy Thersitesből sose lesz leleményes Ulysses, 

Margitesből sem lenne achillesi hős. 

Jól tanul egy papagáj, az ökör buta, túl tüzes egy ló: 

bármely tuskóból vésd ki te Mercuriust! 

 

 

Az alkímia hiábavalósága 

 

 
 

 

http://blasiussecundus.me/images/emblems/large/132.jpg
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Hát ez a szénárus mért izzad örökkön a tűznél? 

Hogy szétválhasson mind, ami összevegyült. 

Mért fürkészi, mi még sose volt? Új őselemet vár? 

Jó pénzért mért is szítja kemence tüzét? 

És e hiú ábránd, ez az ostoba lélek, ugyan mit         

nyer jutalomként? Csak pár nyomorult fagarast. 

Merre ragadja az emberi lelket az ostobasága? 

Biztos dolgokat ad föl ma bizonytalanért. 

Önhittségedben ne reméld a reményt jutalomként, 

mert a hiábavaló illan, akárcsak a füst! 

 

 

Több, mint Diomedes és Glaucos felcserélése 

Paschasius Hameliusnak 

 

 
 

Nemrég egy neves asztrológus éppen 

vizsgálgatta a herceg óhajára, 

hogy mit sejtet az ég: eső s vihar lesz, 

szólott, s nem javasolta, hogy vadászni 

indulhasson az arra vágyó népség. 

Ám nem dőlt az eső, vihar se tombolt, 

nem dördült el az ég, kimentek így hát, 

s megszidták a tudatlan oktatót jól. 

Egy szántóra figyelt a herceg épp föl 

immár visszajövet, kapált s a hantot 

hengergette. Eső lesz? – így a herceg. 

Már hogy lenne, felelte rá a szántó, 

húsz nap tikkadozás lesz itt, eső nem. 

Úgy is lett, nem esett eső, de csepp sem. 

Elrendelte a herceg, és a felsült 

jós szerszámait és a távcsövét is, 

mellyel folyton a csillagokra bámul, 

áthordatta paraszti házba, és a 

hengert és a kapát hozatta ennek, 

hadd jósoljon a jós ezekkel inkább.   

 

 

http://blasiussecundus.me/images/emblems/large/14.jpg
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Szülőhazám, Nagyszombat címere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pannonföldi szabad város, híre s neve szárnyal, 

Nagyszombat néven hívja a nép a helyet. 

Béla király, a mesés vagyonú jól körberakatta 

védbástyákkal, s rá tornyot ezernyit emelt. 

Engem e város szült, itt jöttem a földi világra, 

édes dajkám volt, életerőt ez adott. 

Nézd, két mennyei hírnök két oldalt kereket tart, 

s Krisztus védelmét jelzi a címer ekképp. 

Isten nélkül semmi bizonyság nincsen a földön, 

Támaszték nélkül elgurul ám a kerék! 

Ellenségeitől s a geták vészétől e város 

eddig nem vérzett, védte magát ügyesen. 

Sok kalmárunk van, gabonánk s Bacchus se hiányzik, 

bátor a jog meg a kard, s áldja Urát ez a nép. 

Hosszú éveken át Krisztus maga óvja e várost, 

hogy törpülhessen majd a török düh, a gőg! 

 

 

 

DAVID CRINITUS AB HLAVACZOVA (1531–1586) 

 

Cseh humanista költő, zenész, hírneves rézmetsző. Hatalmas könyvtárral rendelkezett, 

tehetős család sarja. Matthaeus Collinus révén került be Jan Hodějovský környezetébe, s így 

kapcsolódott be a cseh humanista költészet főáramába. 1552-től Rakovníkban írnoki 

munkából élt, itt polgárjogot kapott, és jelentősen meg tudta növelni birtokait és vagyonát is. 

1562-ben nemesi rangot kapott.  Főként az alkalmi és a vallásos költészetet művelte. A latin 

mellett csehül és németül is írt. Kiemelkedő és terjedelmes alkotása a földrajzi karakterű 

Fundationes et origines praecipuarum regni Bohemiae... urbium, mely 1575-ben jelent meg. 
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Elégia 
 

 

Jön-megy a sok-sok nap, körforgás jelzi az évet 

isteni rendje szerint. 

Minden változik, ámde az órák rendszere pontos, 

nap s nap után ugyanaz. 

 

Dérrel-faggyal a tél is ijeszti a szürke mezőket, 

hó fedi már a rögöt. 

Gyötri a testet a fagy, s a folyók páncélba merednek, 

nem csacsog, ömlik a víz. 

 

Pásztor a birkáit beterelte akol melegébe, 

félve a durva fagyot. 

Mind, aki béres, gyorsan a kuckójába gubózott, 

mert csupa hó a mező. 

 

Vesszőből fonogatja tarisznyáját a paraszt most 

ülve a tűzhely előtt, 

vagy kijavítja a rozsda gyötörte ekét lecsiszolva, 

hasznos idő telik így. 

 

Ám ha a nyájas szellőktől enyhül meg a télvíz, 

és a szigor tovaszáll, 

itt a pazar kikelet, s fel is olvad azonnal a páncél: 

megszabadulhat a víz. 

 

És patakokká olvad a hó, vízként tovaárad, 

mert a meleg beköszönt. 

Zeng ismét a madárdal, s zeng Philomela, a szívét 

újra kiönti nekünk. 

 

Lombfrizurát nyer az ág, büszkén dagad ám a mező is 

tarka virágaival. 

Birkák nyája legel nagy örömmel, s bércre ugornak 

újra a kecskegidák. 

 

És a paraszt meg a görbe igába befogja az ökröt, 

s szántja a dús rögöket. 

Zöldell már a mező, és duzzad az életerő is, 

és tovaillan a fagy. 

 

Elragadó minden, csupa ékesség, gyönyörűség, 

mennyei báj, ragyogás. 

Phoebus mind jobban süt, s egyre növekszik a hőség, 

s elfut a szép kikelet.   
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Szikkad a fű, s a virág hervad, hő szomjuk előtör, 

éget a nap meg a hő. 

Vár aratásra a szőkés táj, s Ceres annyi csodáját 

rakja elénkbe a föld. 

 

Sirius izzik fönn, perzselve hevével a szántót 

s jönnek a víg aratók. 

És a kalászokból kötözött kévék sorakoznak, 

s csűrbe kerül be a mag. 

 

Lisztté őrlik, hogy ha a tél dühe majd beköszönt, hadd 

süljön a gyenge cipó. 

Így megy a körforgás, sosem áll le, a rendszere folyvást 

visszasietve kering. 

 

Erigone ebe hogyha az izzását lecsitítja, 

s langyosan árad a lég, 

már beköszönthet az ősz tarkállva, s a légköri mozgás 

hozza a fellegeket. 

 

Hoz hideget szintén, a fejét ha a Nap lemeríti 

tengeri ár közepén,  

ám ha a gyors lovakon horizont közepén halad éppen 

és le-lemossa a hab, 

 

akkor a fagy menekül, s testünk melegíti hevével: 

langy sugarakkal ölel. 

Érett, bő a gyümölcs, sok az édes, ritka ajándék, 

s már szüretelhet az ősz.  

 

Rendre gyümölcsöt tép, kosarakba rakatja a szőlőt, 

Bacchus: a kincseidet.  

És ki-kifosztja a kertet, a fák levelét letarolja, 

tépi a lombkoronát, 

 

ekkor már jön a tél, hó, dér, jön a rettenetes fagy, 

s egyre dühöng a hideg. 

Elfut hát az idő, s ami elmúlt, vissza sosem tér: 

így fogy az életidőnk.  

 

 

Részletek az Énekek énekéből 

 

Csókolj rózsaszinű ajakaddal, méz a te csókod! 

Kedvesem, ó, csókold százszor az ajkaimat! 

Kellemesebb nincs más a világon, mint a szerelmed, 

mámoritóbb, mint egy isteni borban a tűz. 

Szép neved illatosabb asszír olajok keneténél, 

érted epednek a nők, érted epednek a nők! 

(...) 
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És te, kinek szerető vágyát szívembe beloptam, 

kedves, mondd, nyájad őrzeni merre fogod? 

Mondd, hova jársz lepihenni, ha tombol, gyilkol a hőség, 

míg a Titán ott fönn hajtja a nap szekerét? 

Hogy nehogy eltévedjek, vagy tévútra kerüljek, 

míg nyájad nyomait s társaidat követem. 

(...) 

Drága arám, szebb vagy minden bájnál, ragyogóbb is, 

még a galambnál is elragadóbb a szemed. 

Esthajnalcsillagnál pompásabb szerető vagy, 

melyért szívem is ég, s fűt az igaz szerelem!  

Hálótermünkben kikelet ragyogása virul ki, 

s nászágyunkon hány tarka virág mosolyog! 

(...) 

Mint ahogyan gyilkos tövisek közt tör föl a rózsa, 

s pompás illatokat ontva füröszti szívünk, 

úgy pompázik az én lelkem hő vágyakozása,  

s túl tesz a nők seregén illatozó szeretőm. 

Mint ahogyan tölgyek közt látszik az almafa ága, 

és zöldell s termés húzza le gallyait, úgy, 

úgy pompázik az én szívemnek csücske is éppen 

itt,  a világ összes emberi lénye között. 

(...) 

Engedd, hadd nézzem, nyájas, folyvást a te orcád, 

hadd halljam folyvást csengeni énekedet, 

mézontó ajakadnál nincs is szebb a világon, 

akkora báj ékít, édes, az arcodon is. 

 

 

MARTINUS RAKOCIUS (1535–1579) 

 

A nagyrákói születésű humanista költő Bártfán, Körmöcbányán, Brassóban és 

Wittembergben tanult. Rakocius 1555-ben iratkozott be a wittembergi egyetemre. 1556-ban 

már Prágában találjuk, ahol élénken bekapcsolódik a helyi humanista kör munkájába. 1557-

ben Louny városában kap iskolamesteri állást: e város idealizált magasztalása a Descriptio 

urbis Lunae Boemicae című műve. 1559-ben Pozsonyba települt, ahol írnokként 

tevékenykedett, majd nősülése után 1571 táján visszatért Turóc megyébe, 1574-ben pedig 

alispánná választották.    

Versei közül a szakirodalom főként az államtudományi, didaktikus hangvételű 

kompozícióit emeli ki (Libellus de partibus reipublicae et causis mutationum regnorum 

imperiorumque, De magistratu politico libri tres), ezek a bőbeszédű szövegek viszont 

meglehetősen vértelen, kevés fantáziával megáldott költőnek mutatják. Az arisztotelészi és 

részben platóni tanítások versbe szedése kiegyensúlyozott hömpölygést ad a sorainak. A 

meglehetősen közepes tehetségű humanista kortársaihoz írt szövegei ugyanakkor élénk 

betekintést nyújtanak a kor pezsgő irodalmi életébe. De sphaera címmel versbe szedte 

Proklosz asztronómiai művét. Elegiae et epigrammata című kötete 1556-ban jelent meg, 

melyben a korabeli cseh kulturális és társadalmi élet prominenseinek kegyeiért versengett. 

Számos költeményt írt magyar főurakhoz is: Nádasdy Tamást egy külön encomiumban 

ünnepelte. Nagybátyja halálára külön versciklust komponált (De obitu D. Georgii Rakowsky). 
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Verseinek kiadása M. Okál nevéhez fűződik (Martini RAKOVSKÝ a Rakov Opera 

omnia – Martin RAKOVSKÝ, Zobrané spisy, Bratislava, SAV, 1974. A két kötet tartalmazza 

a költő összes latin munkáját, azok szlovák fordítását és Okál alapos, minden kérdésben 

eligazító tanulmányát. A  róla szóló alapszakirodalom összefoglalását lásd: Jozef KUZMÍK, 

Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu II, Martin, Matica 

Slovenská, 1976, 609– 613. 

 

Játékos vers a rákokról279 

 

Kedvelem én a folyót, kristály hab szült a világra, 

undoritónak látsz, bárha hibám nem akad. 

Nem teszem én soha tönkre az emberi munka gyümölcsét, 

más féltett étkét nem falom én soha föl, 

mint ahogy azt teszi annyi sok állata titkon e földnek, 

mind-mind jobbat akar, és nem elég, ami jut. 

Ártatlan folyik éltem a régi, szülői mederben, 

s hogy magamat védem néha, ne lenne jogos? 

Van kis szarvacskám, két vad, félelmetes ollóm, 

mellvértem megvéd: fegyverem ennyi csupán. 

Hogyha netán elcsípnének, hát csattan az ollóm: 

retteg a férfi ezért s retteg a kiskölyök is. 

Fürdeni vágyik a lány s meglátja a testem a vízben?  

Megretten, kiabál és menekülve szalad: 

„Édesanyám, mondd csak, mily szörny rejtőzik a habban? 

Mily ocsmány féreg úszik a víz fenekén?  

Lernai hydra ilyen lehetett a mocsár közepében, 

kit Juno végett Hercules ölt meg, a hős. 

Scorpius ő vagy más szörnyű fajzat van a vízben? 

Félek, hogy mérget rejthet a farka talán...” 

Míg a tudatlan nép torz formámat lesi folyvást, 

sejti, hogy énbennem tán lelemény is akad. 

Nem sejtik sokan azt sem, mennyi haszon van a rákban, 

s mennyi dicséret jár énnekem éppen ezért. 

Régi, dicső rákok pompás ivadéka vagyok, s mert 

jó a Teremtő, jó lett ez a faj maga is. 

Sok-sok fajtánk van, sok változat él a világban, 

sok néven hívnak, ámde a faj maga egy. 

Mások a languszták, és mások a lóalakúak: 

így a föníciai partokon egy se szalad. 

Él ormóscsiga is, sőt lágy páncélzatu süngömb, 

összegubózottan élnek a földjeiken. 

Itt  a chamattacheák, maiák, sok zsenge „oroszlán”, 

itt a homárfélék, s íme, a botrogok is. 

Vedd, hogy a félénk sáskák is hozzánk sorolandók, 

gyilkos, vad polipok öldösik őket agyon. 

Van még több is, sőt, de nevet sem kaptak e fajták, 

mert nem is egységes alkatuk és a szinük. 

                                                 
279 A vers a költő nevével és szólőhelyének elnevezésével űzött játék is egyben. 
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Itt a Torone280 város partján hóragyogású 

rákot lelsz, máshol még gyakoribb a sötét. 

Nem bűn és hiba, hogy görbén nézünk a világra, 

mert aki tényleg bölcs, minden irányba figyel. 

Szánk folyvást lefelé görbed s testünk közepén van, 

egyszerüségünket jelzi ez, az bizonyos. 

Vérünk nincs, tikkasztó hőség meg nem ijeszthet, 

és a parázna gyönyör ingere sem melegít. 

Zümmög a méh, az ökör bőg, folyvást szisszen a kígyó, 

és a mocsár közepén vartyog a durva varangy. 

Cincog a hangos egér, a mi hangunk halkan enyészik, 

mintha esővíz hull végig a földi rögön. 

Jobb oldalt a karunk hosszabb, ez rég faji jelleg, 

és nyolclábúként jő a világra nemünk. 

Bölcs természet anyánk nem tiltja Venust sem előlünk, 

mely hímet s nőstényt annyi gyönyörbe tapaszt. 

Egyesüléskor a hím s nőstény száj egyberagadnak, 

s szájukból hívják létre utódaikat. 

És a tojásból éppen ötöt raknak le, s ekképpen 

jő a világra a rák, mindvalahány faja van. 

Egy pár lábon jár-kel a hím, kettőn fut a nőstény, 

minden hímnek két karja van és fogazott. 

És minden kikeletkor a páncélt vedli le testünk 

s így új életerő járja a testeket át. 

Hogyha a hód vagy más állat leharapja az ollónk, 

új ollónk sarjad lassan a régi helyén. 

Így minden rák roppant hosszú életet élhet. 

Hogyha harag gerjed, fegyverük összefeszül, 

mint ha a két kos a szarvát összeakasztva tusázik, 

összeakadt szarvval vívnak a végzetükig.   

Olykor a sáska is így próbálja legyőzni a kígyót, 

s csápjai közt rejlik menten a végzete is. 

Kész csoda ez, de igaz, tanusítja a tanmese szintén, 

hogyha akarja a rák, végleg eléri a célt. 

Társa leend majd, ígérgette a cseltele kígyó, 

az belement, s így ő lett hamarost a vezér. 

Indultak, de a kígyó ívet húzva tekergett, 

és folyvást görbén, csúszva-csapongva haladt.  

Bezzeg a másik ment egyenest, a vonalra ügyelve. 

Félúton jártak, és kifakadt a szegény, 

szól is a kígyónak, hogy a célt megtartva haladjon, 

ámde az intő szó rögtön a semmibe halt. 

Megszólítja a fennhéjázót kedvesen újfent: 

„Mért tekeregsz folyton? Menj egyenest utadon!” 

Nem használt ez sem, folytatta riszálva a kígyó, 

szélnek eresztvén szállt szerte megint csak a szó. 

Nem tűrhette az orcátlan gőgöt s dühe lobbant, 

és ollójával fogta be így a nyakát. 

                                                 
280 Város Macedóniában, az Égei-tengernél. 



114 

 

Csapdos a kígyó, mérges ajakkal szisszen a légbe, 

egyre ficánkol csak, mert szabadulni akar. 

Ám a sötét torkot szeli ollójával a rák el, 

míg el nem nyeli őt végleg a lenti világ. 

„Most szőjél cseleket, most nézz át rajtam, utálék 

kígyó, így jelzem, hogy mi a hű szeretet!” 

Így játszott mivelünk éppen természet anyánk el, 

ennyi erényt öntött ő mibelénk ezután. 

Hogy túléljük a kígyómérget, erőt is adott, sőt 

hogyha a méreg szétárad a test terein, 

az sem baj, meggyógyíthatjuk a testet egészen, 

s emberi, nagy lakomák ékeivé lehetünk. 

Bár Mózes nem akarta a rákot a néppel etetni, 

és tiltott lényként néztek az akkoriak, 

nem lettünk tisztátalanok, mint ők, kik az Isten 

vérét ontották, és csupa szenny a kezük. 

Bárki ehet minket, s a zsidók jogos áldozatul már 

vethetnek minket jussul az Isten elé. 

Péter mennyei jósszavakat hallott a magasból, 

így szólott le az Úr s zengte az ég a szavát: 

„Péter, akármely állat vonz, fölfalhatod immár, 

mind tiszták, a kezem művei mind, ne feledd!” 

Azt, hogy az Isten műve a rák, Szent János a pusztán 

látta meg elsőként, s látta a hasznot is ő. 

Sáskát enni tilos volt szintén, mégis evett, míg 

új hit hírnökeként zengte az új tanokat. 

Méltán lett híres s faja ékessége a rák, mely 

fénylik az ég magasán, csillagos éj közepén. 

Fényt űző Dianának nyáját őrzi a Rák fönn, 

s ő mérsékli a nyár vad hevü fáklyatüzét, 

és Phaetont megfékezi, gyors kocsiját lenyugosztja, 

s újra egyensúlyt nyer s kellemesebb az idő. 

Fényt nyer a felső réteg, az ellenlábasa árnyat, 

s fürdőzhet most már meztelenül a najád. 

Tán csak azért lakik ott, mert Hera emelte magasba, 

Alcmene sarját hogy csele érje utol, 

vagy mert csillagképpé tette az isteni óhaj, 

s méltónak látszott erre a fényragyogás. 

Harcra a rákot nem hergelheti por se, se semmi, 

mert e piciny műhely jelzi az Úr erejét. 

Tudják, hogy mely hónapban kell bújni, mikor kell 

sütkérezni a nap andalodó melegén. 

Tudják, hogy hol az étek, tudják védeni létük, 

megvédik fajukat és az utódokat is. 

Régi Melesigenes megzengte dalában a rákot,281 

s ez ha igaz, rákról vers ragyogóbb nem akad! 

Ám te, ha ócsárlod versem, mert zengi a rákot, 

s rossz óment sejtesz látva a cím szavait, 

                                                 
281 Utalás Homérosz Békaegérharcára. 
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ócskább vagy, mint egy rák, ártóbb, mintsem az áspis, 

bánom is én, de vigyázz, bosszura készül a rák! 

 

 

Matthias Rakociushoz, testvéröccséhez 

 

Küldöm e verset, Mátyás, olvasgasd szeretettel, 

s érte, öcsém, kérlek, küldd el a verseidet! 

Haljak meg, ha nem inkább verseidet bogarásznám, 

mint süldő Múzsám szülte saját soraim! 

 

A mecénásaihoz 

 

Maecenas nélkül nem jut túl sokra a költő, 

így hát rendre keres bőkezü támogatót. 

Vergilius másként rejtőzne homályban az erdőn, 

s Naso282 verseiről senki se tudna ma már, 

Maecenas és Piso hogyha segíteni nem tud, 

hogyha tekintélyük latba sosem vetik ők.283 

Így rejtőznek a bölcs írók jó művei is ma, 

hírnév és ragyogás szunnyad a sír fenekén, 

hogyha segítő szél nem kapja föl őket a légbe, 

hogyha a szó, ha a kéz fényt sosem adna nekik. 

Éppen ezért kérdem, hogy tetszik-e ennyi bohóság,284 

mert ha igen, bátran küldöm a többit is én! 

 

A pannoniai Paulus Rubigallushoz 

 

Elba vizénél szálldos körbe az isteni jó hír, 

itt, hol a Múzsasereg, itt, hol Apollo lakik, 

hogy, Rubigallus,285 a széphangú hattyút meg a jámbor 

szent éltű aggot felkeresed hamarost. 

És ez a vágy s szeretet, hogy lásd a barátodat, ékes, 

s égi sugallat szent magvaiból fakadott. 

Mert a Teremtő legszeretettebb műve az ember, 

Krisztus, a testté lett Isten is erre tanú. 

És a barátság kultusza jelzi a majdani létet, 

melyben örök szeretet szent ölelése fogad. 

Kedvel az Isten majd, s az öreg már várja a jöttöd, 

drága barátságod nyílt örömét cipeled. 

Boldogságos öröm lesz a régen várt vizitálás, 

és élvezni a bölcs agg gyönyörű szavait. 

Aeneas, az alázatos édességes örömmel 

így Helenusnak örült látva, hogy él s eleven.286 

Jól ismerte a csillagokat, Phoebust s a babérfát, 

                                                 
282 Publius Ovidius Naso klasszikus római költő. 
283 C. Cilnius Maecenas ókori műpártoló, Calpurnius Piso Ovidius támogatója volt. 
284 Utalás a költő Elegiae et epigrammata című, 1556-ban kiadott kötetére. 
285 Paulus Rubigallus verseit lásd e kötetben. 
286 Helenus Priamus és Hecuba fia volt, híres jós. (Lásd még: Aeneis 3, 294–505.) 
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így lett ő a vigasz és a remény, nyugalom. 

Ekkora kegy vár rád is, tisztes, szép gyönyörűség, 

ennyi tudós közt, sőt: megbecsülés, ragyogás. 

Tévednék? Félúton jársz? Tenger hoz a hátán, 

s boldog jósjel után, fogy, Rubigallus, az út? 

Áldozok én Bacchusnak ezért sok-sok kupa borral, 

és koszorú is lesz, hadd legyen ünnep e nap!  

Nagy költő, bármelyik nap hoz majd mifelénk el, 

egyért esdek csak, még ma legyen, ha lehet! 

 

Mossóczy László úrnak 

 

Tévednék, hogy a férfierény nem is annyira ritka? 

S egy hattyú bárhol ennivalóra talál? 

Míg Erdélyben jártam, hogy kicsiszoljam az elmém, 

kedveltem nagyon is Dácia népeit én. 

Dícsértem cseheket, míg én cseh vidékeken éltem, 

népe mosolygós volt, rám ragyogott az erény. 

S most a szülőföldem, Magyarország vár: hazatértem, 

s látom, majd ugyanúgy tetszik az otthoni föld. 

Zengem majd a hazám ragyogó elméit a lanton, 

s köztük számlállak téged is, az bizonyos. 

László, messze ragyogsz ki az ősök tarka sorából, 

s minden erényt szerető zengi dicséretedet. 

Jámbor s nyájas  vagy, hát kedvel a nép s a barátok, 

s kedvel Krisztus, mert őrzöd igaz hitedet. 

Hogyha Saturnus aranykora visszajöhetne a földre, 

megváltoznod sem kellene, elhiheted. 

És a király, fenséges urunk rád bízza örömmel 

pannon föld minden kincseit és vagyonát. 

Hű sáfárságod szívébe belopta magát rég, 

s híred nőtt, mivel oly jó hivatalnoka vagy. 

Adja az ég, esdem, hogy szóljon ekképp: „Magasabbra 

hágj, hisz hű voltál eddigi posztodon is! 

Lépj csak előre a hosszú ranglétrán meg is illet 

egy ragyogóbb poszt már kincses erényeidért!” 

S rólam, kérlek, pártfogolóként el ne feledkezz, 

gondolj rám Jupiter dús palotáiban is! 

 

 

ISTVÁNFFY MIKLÓS (1538–1615) 

 

Istvánffy Miklóst elsősorban történetíróként tartja számon az irodalomtörténet-írás, 

holott egy kötetnyi (kb. 70) verset is hagyományozott az utókorra. Oláh Miklós 

pártfogolásának köszönhetően 1552-ben a padovai egyetemre került, ahol tanulmányai mellett 

versírásba kezdett. Költészete különösen a pozsonyi Radéczy-kör pezsgő irodalmi életének 

köszönhetően lendült fel 1561 és 1571 között. Nicasius Ellebodius halálára írt sírverse ma is 

olvasható a pozsonyi dóm külső falán. Oláh Miklóst panegyricusban ünnepelte, 

irodalmunkban meghonosította a pásztorköltészet sémarendszerét, epitáfiumaiban pedig egy 

olyan heroikus versnyelv kereteit dolgozta ki, mely később is meghatározta a műfaj hazai 
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jellegét. Nagyban hozzájárult mestere, Janus Pannonius kultuszának elmélyítéséhez is. 

Verseire az antik klasszikusok mellett elsősorban Pietro Bembo, Andrea Navagero, Marco 

Antonio Flaminio, Baldassare Castiglione és Giovanni Casa szövegei gyakorolták a 

legnagyobb hatást. Latinul és görögül egyaránt rendkívül színvonalasan, a korban divatos 

allúziótechnikát sokrétűen és szellemesen alkalmazva verselt.  

Kéziratos kötetét az MTA kézirattára őrzi, verseinek modern kiadása Holub József és 

Juhász László nevéhez fűződik (Carmina, Lipcse, Teubner, 1935).  

Istvánffy a katolikus eszmerendszer egyik központi jelentőségű védnöke volt a maga 

korában, élénk kapcsolatokat tartott fenn Pázmány Péterrel is, végrendeletében őrá bízta máig 

kulcsfontosságú forrásként kezelt történetírói főműve, a monumentális Historiarum de rebus 

Ungaricis libri XXXVII. kiadását is.   

 

 

Pásztori játszadozások 

 

I. 

 

Hoztam anyám kertjéből rózsát és violát is, 

bíbor rózsaszirom s hó liliom vegyül itt, 

drága Lycinna, saját kézzel téptem le e csokrot, 

szőke hajad fürtjét hadd koszorúzza virág! 

Feltűnt, hogy megnedvesedett a virágszirom, édes, 

s könnyű nedvektől nyirkos a csöppnyi kosár? 

Hogyha te harmatgyöngynek véled, drága Lycinna, 

tévedsz, mert a szemem gödreiből potyogott. 

 

II. 

 

Megvénült Palaemon s tönkrecsigázta az aggkor, 

jól ismerték őt s célratörő nyilait! 

Hozza a hurkot, pompás eszközeit, miket ifjan 

használt és amitől lépre ragadt a madár. 

Ezt kapják a ligetnimfák, nagyszarvú szatírok, 

és az ajándékhoz toldja e verssorokat: 

„Nyugton játszhattok, madarak, mert, íme, Palaemon 

nem bánthat titeket s új cseleken sem agyal!” 

 

III. 

 

Bérc magasából alázubogó méltán csodaforrás, 

halkan csörgedező, tiszta vizet köpöző, 

zöld mogyoróbokrok, ti, a víz tükrére lehajlók, 

és te, sudár erdő, csúcsba szökő koronák! 

Thyrsis báránykát hoz, s áldozatul nyeritek meg, 

sajtárban fénylik még belefejve a tej. 

Hogyha a drága Hyellát végre ölelheti vígan, 

és a szüzességét elnyeri áldozatul, 

nemcsak most, de ahány évet csak Cynthius adhat, 

mindig vígan hoz majdani áldozatot!  
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IV. 

 

Szép Amaryllis, az arcod bája ragyogva ragyogjon 

folyvást, s Phyllisnél szebb ragyogása legyen! 

Holnap, míg vígan hó nyájad hajtod a rétre, 

intézd úgy, élvezd majd ölelő karomat! 

Fényes aranyrokkát, aranyos fonalat viszek érte, 

s nékünk kedveznek majd a Hamadryasok! 

 

V. 

 

Szellők, szellőcskék, Zephyrosnak a sarjai, szellők, 

és sűrű lomb közt rejtekező madarak, 

míg Lygdám a virágos réten sétafikál, hadd 

lássa a sáfrányos és csodaszép övemet! 

Mondjátok, hogy: „Amyntas küldi neked, gyönyörű szép 

Lygda, e sáfrányos és csodaszép övet itt. 

Vagy fojtsad vele meg nyomban, szeretődet, Amyntast, 

vagy vedd föl, s viszonozd végre a vágyakozást! 

 

VI. 

 

Tükröt hoztam a városból, Nisám, gyönyörűm, hogy 

felfénylő arcod lásd, ha kezedbe fogod! 

Ám mielőtt a tükör képed majd visszaragyogja, 

gondolj rá, hogy hol őrzi a nyájait épp 

Alphesiboeus, s jöjj el, Nisa, a rejtek ölébe, 

s játszd el, mintha a nyáj vonzana és oda futsz. 

És azután az ajándékom neked adnám, 

mely elbűvölné drága Palest ugyanúgy! 

 

VII. 

 

Gradivus,287 fegyvert viselő, s te, Tritonia,288 szent szűz, 

békesség és harc rajtatok áll s bukik el! 

Damon pásztor, az erdő régi vadásza, Iolas 

égő áldozatot tesz tüzetekre le most: 

Damon szarvast s kecskebakot, vadkant meg Iolas. 

Ó, hány sebbe került, míg levadászta minap! 

Üldözzétek a házunktól a gonoszt, aki árthat, 

vad tusa itt ne legyen, vesszen a harcos erő! 

És a vadonban biztonságot leljen Iolas, 

és Damon békét leljen a dús legelőn! 

Ezt adjátok meg, s unokáink és mi magunk is 

majd ünnepnapokon hozzuk az áldozatot! 

                                                 
287 Mars. 
288 Minerva. 
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VIII. 

 

Esthajnalcsillag, fényed hadd töltse egünk be, 

s győzzél Trivia fényáradatán is akár, 

és mit halkan súg a füledbe a zsenge Telayra, 

szélre ne bízd sohasem, hogy be ne csapja szegényt! 

Inkább, hogyha a legszebb csillagnak nevez ismét, 

add, hogy a vágyakozó férfinak adja magát, 

s megszabadulván végleg a mostohaanyja dühétől 

jó házasságban élve a társa legyen! 

 

IX. 

 

Lyriope, te pucér lábbal sétálsz, s az aranyló 

fürt nyakadig röpdös játszva a déli napon, 

szomszéd kertek ölén jársz-kelsz és senki sem őriz, 

itt hol a kristály hab bő folyamárja buzog, 

tünde virágot tépsz és zsenge gyümölcsbe harapsz, ha 

meggörbült gallyról vette le azt a kezed. 

Gyakran túllépsz mezsgyéken, túljársz a határon, 

és mire már hazaérsz, trónol az éji sötét. 

Hogy lestem lépted, féltem, tölgyek tetejéről 

néztelek, és kínzott folyton az aggodalom. 

Ó, óvatlan szűz, tán föl se fogod, mi veszélyes! 

Mért egyedül hagyod el házadat, ó, te botor! 

Hányszor dermeszt csonttá engem a rémület immár: 

erdei zugból hogy rád tör a bandita és 

elrabol! És ha fehér kavicsot szedegetsz ki a vízből, 

hó kezedet kéjjel csipdesi össze a rák! 

És ha a kölykét féltő, bősz hegyi medve morog rád?  

Változtassák ezt jóra az égi lakók! 

Ennyi veszéllyel mért is kéne dacolni, gyanútlan? 

S hogyha veszély vonz, és víg falu kéje igéz, 

társaddá legyek én, rég vár rád esdve Menalcas, 

nem fárad soha el, s bárhova menj, követ ő. 

Érted még a dühös, vad oroszlánt is leteperném, 

és nem ijeszt a halál száz veszedelme se meg. 

 

X. 

 

Áttetszőbb az üvegnél, Bacchusnál is üdítőbb 

örvénylő forrás, melyet a föld öle küld! 

Nem feledem soha, hogy meggyógyítottad a testem, 

melyet a túl sok bor mámora tönkre gyötört. 

Éppen ezért ha a megfelelő évszak beköszönt majd, 

(mert most meggátol ebben a jég meg a fagy) 

bíbor szirmot szórok majd a habodba, s a partot 
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lombokkal befedem, föl ne repessze a nap. 

Ugrándozva csobogjon a víz s hab örökkön-örökké, 

s paeoni mód gyógyítsd folyton a nyűtt tagokat! 

 

XI. 

 

Lesbia rég elvette eszem, szívem kirabolta, 

és elcsente szegény lelkemet épp ugyanúgy! 

Nem csoda, mert ellopta a kósza Amor szeme fényét, 

és a saját arcán égtek a drága szemek. 

Erre Venus fia vak lett, s Lesbia szép szeme izzó 

fáklya gyanánt lángolt,  s küldte dühös tüzeit. 

Hogyha reám pislant, Trinacria bérce sem ég úgy! 

Fölperzsel, s testem pernye lesz és hamu csak. 

 

XII. 

 

Nézz csak körbe, az esztendő vígan kivirágzott, 

tarkáló rétünk ránk mosolyog, csupa báj! 

Ránk mosolyog, fölzúgnak az erdők, s újul a jókedv, 

embert és vadakat csal ki a tarka vidék.  

Engem a bús tél mar, s felhős-ködös árny, ami rémít, 

dermesztő jég s fagy járja a tagjaim át, 

mert jóképű Alcon semmibe vesz, kinevet csak, 

és Alcon szebb, mint nyáron a kék violák! 

 

XII. 

 

Tombol  a tél, és sűrű felleg terhe szakad ránk, 

hó hull és Boreas rázza a föld zugait, 

kérges a föld és néma az erdő, vad se, madár se 

bújik elő, a sötét rejtekeken lapuló. 

Bennem nyílik az új tavasz, ébred a régi vidámság, 

s újra cikáz Zephyrus langyosodó szele is, 

mert hó karjával vígan megölelt buja Aegle: 

sithoni hónál még, még ragyogóbb ez a nő! 

 

Janus Pannoniusról, Pécs püspökéről 

 

Janus atyánk, Helikon bércéről csaltad először 

Ister partjaihoz Aonidák seregét, 

és most műveidet lapozom halk ámulatomban, 

zengjen elégia vagy szép epigramma akár, 

gyászolj kedves holtat, zengd el a hősi vezérek 

tetteit, és költs át dór szöveget latinul, 

megvallom (nézzétek el, ámde kimondom), az összes 

antik vátesszel ér föl, akármibe fogj! 
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Nicasius Ellebodius Casletanus sírverse, aki 1577. június 4-én halt meg Pozsonyban, a 

helytartó házában 

 

 

Tengeri, földi világ meg az ég tudománya tiéd volt, 

és természet-anyánk titka világra került, 

tudtál minden nyelvet, bölcs Nicasius, éppoly 

lángész voltál, mint egykor Aristoteles.289 

Bámul a természet, hogy ilyen mélyen kikutattad, 

elragadott inkább, és az ölébe takart. 

Prédává lettél! S most sírunk gyászba merülten 

germánok, belgák, pannonok és olaszok! 

 

Bona György sírverse 

 

Zsenge korod pompázó szirmainak megörültél, 

s máris a gyászos nap kénye a sírba lökött. 

Hogyha a zord sorsot megtörhetnéd, te lehetnél 

pannon föld fénylő éke s a hírneve is! 

Sírodban pihen így a reményünk és vigaszunk is, 

és a mi ékünk is sírba feküdt teveled. 

Hogyha a helytállás vagy a szépség hatna az égre, 

méltán élhetnél úgy örök életet is! 

Még a fohász sem lágyíthatja a végzet erőit, 

nem térít el a könny, mégy kiszabott utadon. 

Zsenge korod feslő bimbójában lekaszáltak: 

sorsistennőink vad dühe elragadott. 

 

Bydy György és Zalay Baltazár sírverse 

 

Zöldes akantusz közt ha kidugja a rózsa virágát, 

míg nyáron halkan koppan a záporeső, 

vagy mint hogy ha a pompás kertben díszlik a jácint, 

s illata mindenkit bűvöletébe igéz, 

úgy magasodtok mindketten ki a földi világból, 

oly szépek vagytok s bővek erényeitek! 

Ebben a bimbókorban jött Lachesis, s tovahívott, 

mert irigyelte csodás fényeitek gyönyörét, 

és mert itt a közös szeretetben időztetek eddig,  

társak lesztek majd újra a sír fenekén. 

Üdv, szeretett árnyak, végbúcsút intek örökre, 

édes ölén nyújtson nyugtot a bölcs anyaföld! 

 

 

 

                                                 
289 Görög filozófus, Ellebodius Aristoteles-fordítóként vált világhírűvé. 
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Plutóhoz290 

 

Pluto, legjobb, legszebb isten az isteni karban, 

bár legyek én minden férfi között a gonosz, 

hogyha te mellém állsz, és együtt várjuk a nyugtot, 

mindegyiküknél én bűntelenebb lehetek! 

 

 

Telegdi Miklós lektorhoz és Radéczy István291 préposthoz, az esztergomi egyházmegye 

kanonokjaihoz 

 

Üdv, szívbéli barátok, egy a lelkünk, 

méznél százszor is édesebb, ha látlak, 

téged, szellemesen finom Telegdi, 

s versem megkritizálni kész Radéczy! 

Mindkettő csupa élc, humor, sziporka, 

méltók arra, hogy éljenek sok évig, 

háromszázig akár, ha csak lehetne. 

Mit műveltek, amíg a táj belepve 

vaskos hótakaróval és a téli 

fagy rémíti halálra már az embert, 

míg őrjöng a vihar s a szél dühöngve 

száll, tenger fenekéig ér hatalma, 

s jégpáncéljaival folyókat dermeszt? 

Mit műveltek? A szent szabályok ezrét 

bújjátok meg a Bibliát örömmel 

éjjel-nappal a könyveket lapozva 

olvassátok a sok finom stilisztát, 

Ágostont, Jeromost, Bedát, s kinek szent 

szájában ragyogott aranyszínű nyelv? 

Vagy már unva a sok komoly tudóst is, 

könnyed szórakozásra vágytok inkább, 

s játszadoztok a kis majomkölyökkel? 

Ronda egy majom, ám finom teremtés, 

jobbra-balra, ha kell, elugrabugrál, 

és bármit tegyetek, csinálja ő is! 

Bármit tesztek, az óhajom csak ennyi: 

jusson még eszetekbe cimborátok, 

sírig hű, csupa hála, feddhetetlen, 

ha bújjátok a sok nehéz szövegrészt, 

ha bút s bánatot űz el épp a tréfa, 

s játszadoztok a csöpp majomkölyökkel. 

  

 

 

                                                 
290 Az alvilág istene. 
291 Radéczy érsek önálló humanista kört szervezett pozsonyi hársfája köré, maga is írt verseket. 
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Radéczy Istvánhoz 

 

Jó ízlésnek az atyja vagy, Radéczy, 

pompás tréfabeszédeké s az élcé, 

Phoebus lantja zenél ügyes kezedben, 

észt Minerva adott, Venus csodás bájt, 

és Atlantiades292 oly édes ajkat, 

ifjúságom amíg virágban állott 

diktálták nekem ezt a Múzsa-lányok 

kilencen, s neked, íme, küldöm, édes 

Gráciák kineveltje, jó Radéczy! 

Jaj, nem túl elegánsak itt e versek, 

nem futnak gyönyörűen itt a lábak, 

nem volt céljuk a jól csiszolt poézis, 

csak egy távoli cimborát köszöntnek 

szívből: drága barátom, úgy szeretlek, 

mint egy lány ahogy édesanyja szívét, 

s úgy vágylak csak, amíg lehet, szeretni! 

Vedd hát gyenge jelét baráti szívnek, 

édes cimbora, nyájasan mosolygó, 

s hogyha majd örömöt fakaszt a versem, 

engem is ragyogóbb örömre gerjeszt.   

 

Radéczy Istvánhoz 

 

Istennők meg az istenek de rosszul 

tették, s atyjuk is ellenembe fordult,  

hogy engem, veled egylelkű barátod, 

ki rád vágyik epedve és szeret hűn, 

elszakítja a sors tetőled immár, 

s egy hintón nem utazhat el veled most, 

mint egykor, mikor annyi élc, sziporka 

kényeztette a lelkeink, ha szóltunk, 

s minden gondot elűzve szállt a tréfa! 

Nem gátolnak az égiek meg abban, 

hogy később hazatérjek én atyámhoz, 

s tőled senki, de senki nem szakít el, 

még ha tán Jupiter gyötörne ezzel, 

ő sem, vagy ha nagyobb erő akadna! 

Nem vártam, de a sorsom elszakított. 

Istennők meg az istenek de rosszul 

tették, s atyjuk is ellenembe fordult! 

 

Egy csodálatos hársfára, mely Pozsonyban, Radéczy kertjében állott és Apollónak volt 

szentelve 

 

Ezt a mesés, terebélyes hársat, mely csupa árnyék, 

múzsai forráshab éke, Radéczy, neked 

                                                 
292 Mercurius. 
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szenteli, Phobeus, meg jámbor költőseregednek, 

s elrendelte, legyen ünnepi rítusa is. 

Ő maga gyakran alóla dalolta dicséreted és oly 

fénylő tetteidet zengte a csillagokig, 

hogy bevezetted az orvoslást, kiötölted a lantot, 

és a szokatlan húr ujjad alatt muzsikált, 

hogy hogyan ölted arany nyíllal le Pythónt, a dühöngőt, 

és Niobéból mért lett zokogó kovakő. 

Nézz le az ég íves magasán fénylőn kocsikázva, 

látsz-e csodásabb fát bárhol a föld kerekén? 

Hesperidák éber sárkánya sem őriz ilyen fát, 

s phaiák Alcinous kertje se rejthet ilyet.293 

Elbújhatsz, mirtusz, te az egykori sorsra figyelmes, 

tűleveles csúcsod hajtsd le te is, te fenyő, 

és te is, Alcides294 szőkés fürtjét koszorúzó 

kétszínű ág-bog, bizton alatta maradsz, 

sőt, ha nem istenkáromlás, akkor maga Daphne295 

lombja sem annyira szép, hogy lepipálja e fát. 

Égbolt dísze, Latonia sarja, te büszke Apolló, 

járj a fenyőbe borult Taygetos296 ormain épp, 

fénylő íjaddal járj sűrű Maenaluson297 bár, 

hogy vígan hergeld ott a vadon vadait, 

vagy könnyű nyilaid meg az íjat tedd le a földre, 

s szent körtáncba citáld Aonidák seregét, 

vagy Jupiternek az asztala mellé dőlj lakomázni, 

kortyolgass nektárt, s idd ki az ambroziát, 

bárhol járj, te, az emberiség őrzője, Apolló, 

jöjj ide most, s tedd meg azt, amit esd a szavam: 

add, hogy a szentségednek szentelt hársfa sokáig 

ontsa a zöld lombok hajzatait minekünk, 

mennyei támogatónk, add, hogy kivirulva viruljon 

évenként s szebben híre Radéczynak is! 

Add, hogy a vész, pestis, gyilkos belharc meg az éhség 

sújtsa a vad törököt, és ne tegyen be nekünk! 

Őrződjön meg az ifjúság örökös heve benned, 

fellegeket sose láss isteni arcod előtt! 

 

Radéczy Istvánhoz, a váradi püspökhöz, a magyar kamara elnökéhez   

 

Pieridák s Phoebus kedveltje, terád Jupiter néz, 

szűzi Minerva csodás dicsfényragyogása, Radéczy! 

Zsenge korodtól hosszan táplált téged Apolló, 

és fénylő fiatalsággal bűvölt el a Charis. 

Thespiadák, Múzsák, ha erőt csennétek a versbe, 

                                                 
293 Mitikus kertek. A hesperisek aranyalmáit egy Ladon nevű sárkány őrizte, de Hercules megszerezte azokat. 

Alcinous szigetén Ulysses is kikötött. Mindkét allegorikus gondolat Janus Pannoniustól ered. 
294 Hercules. 
295 Daphne babérfává változott. 
296 A Peloponnészosz legmagasabb hegye. 
297 Árkádiában. 
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s oly nagy erőt, mely holtuk után méltán elevenné 

tette nagy Aeneast s Turnust dicsfénybe ragadta, 

Hectort, Mars katonáját, Paelidest is,298 a nagy hőst, 

Pergamon elpusztítóját, ama hősi Ulyssest 

és Telamoniadest,299 Argos szépség-ragyogását, 

csak rólad zengném a dalom, sőt, hallana rólad  

tőlem a kormos arab s a világ végén is a népek, 

híred szállna a sokszínű Indus buja partján 

és etióp tájon, s a sötét Memnonnak a földjén300 

zengne, Radéczy, neved, s hol kel vagy nyugszik a napfény. 

Mit csak a földúlt s annyi veszély kínozta hazában 

fegyverdúlás közt, sok-sok kín, vész közepette 

zeng a Camaena, ha némi idő marad erre is éppen, 

téged dícsérjen fölemelve a csillagos égig! 

Hogyha a tarka teendők hagynak némi nyugalmat 

nagyritkán, máris rejtett dolgokba merülsz el, 

Trivia mozgását figyeled s Phoebus ragyogását, 

s lelkedben megidézed az ég oly szent adományát: 

hogy s mint küldte a romlott, göthös földre a sarját 

mindenség ura, Isten atyánk az olympusi bércről, 

ő letiporva a végzetet üdvözülést hoz a földnek, 

és kinyitotta Olympus zárt kapuját is előttünk, 

s íme, uralkodik ő magasan, mindenki fölött áll, 

s erre örök joga van, nem csak forgatja a földet 

kedve szerint, de Olympus csillagain vagy a tenger 

habjain és a napon meg az évek forgatagán is, 

sápadozó Erebus meg Dis iszonyú birodalmán301 

végetlen hatalommal uralkodik: így lesz örökkön. 

Néha azért gyönyörű kertedbe vonulsz el a zajból, 

és ragyogó fáid föltöltik erővel a lelked, 

köztük a legzöldebb egy dús gallyú, buja hársfa, 

háromlábú székek alatta, csodás padok ékes 

műgonddal kifaragva, fölötte tetőnek a hárslomb, 

s görbe ölükbe befér sok vendég is seregestül. 

Ehhez a Múzsáknak meg néked, Phoebus Apolló 

szentelt hárshoz jár költői között ki Radéczy, 

hogyha a fárasztó munkát pihenésre cseréli. 

Zsámboky,302 gyakran jártál ott és jársz is azóta, 

és Purkircher303 sem marad el közülünk soha, itt van 

Nicasius,304 kinek oly kerek ajkat adott Helicon, hogy 

egyformán ragyogón szólal görögül s latinul meg, 

s ismeri minden fű, fa, virágszál gyógyerejét is, 

s tudja, a lankadozó test hogy szabadul nyavalyáktól, 

                                                 
298 Achilleust. A név szokottabb alakja: Pelides, illetve görögül Péliadész. 
299 Aiaxot. 
300 Memnon Aethiopia királya volt. Utalás az egyiptomi Theba mellett álló szobrokra is. 
301 Alvilág. 
302 Zsámboky János polihisztor, költő. 
303 Purkircher György pozsonyi humanista költő volt és orvos. 
304 Nicasius Ellebodius, a jeles Aristoteles-fordító természettudós. 
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mert pythói Apollótól nyerhette tudását. 

Mért hallgatnám el, hogy jó szívvel fogadod be 

sorra a költőket, kik közt magad is kitűnő vagy? 

Éjjel-nappal nyitva az ajtód is mielőttünk, 

és oltalmad alatt a szegény nem tér be hiába, 

nem kell félnie, hogy durván megalázva kirúgják. 

Vágyják hát nevedet sose múló versbe faragni, 

hogy majd századokig hangozzon örök soraikban 

úgy, mint Maecenas neve zeng Etrúria földjén,  

és noha vére szerint tyrrhén fejedelmi utód volt, 

és fénylő aranyat sem számlált senki se többet, 

s egy roppant ország gyeplőit fogta kezébe, 

mégis holta után odahagyva a fényt meg az égi 

szellőt is s a hideg sír körbeölelte a testét, 

mint egy senki feküdne a földi gödörbe takarva, 

ámde Maro305 versével örök dicsfény koszorúzza! 

Így Telamon sarjáról tudna-e bárki, a bátor 

Pelidesről, s ismernék-e a kóbor Ulyssest,306 

hogyha örök hírnévvel nem koronázza Homerus 

isteni versében – szomorú temetése után is 

él, s a garázda halált letaposva örök lesz a léte? 

Olvasgasd csak a régi poéták műveit egyre, 

légyenek ők a vezéreid, és te szegődj a nyomukba! 

Ékesszólásod, pompás szókincsed elámít, 

és ha latin költőkkel vennéd tán fel a versenyt, 

versed Vergilius fényes hangjával egyenlő. 

Prózában pompás soraid megidézik a konzult, 

őt, aki Rómát boldognak mondotta e rangért. 

Zengd el hát te a nagylelkű császár hadait, mert 

hadd tudják hadi tetteit is késő unokákig, 

zengd el, Pannoniát hogy mennyi veszély fenyegette, 

mennyi csatát tűrt el! Még többet is írna a tollam, 

ámde az ágynak esett feleségem, csontra fogyott és 

rémálmok gyötrik, s nem akarnám azt se, hogy immár 

holtra gyötörjön a vers téged, költők fejedelme. 

Meg ne feledkezz rólam, véssed jól a szívedbe 

majd a nevem, mert nem csak e verset költögetem most, 

érjen bármit is az, de ha úgy kívánja a sorsunk, 

percig sem habozom, s ha kivánod, meghalok érted.    

 

 

JOHANN SOMMER (1542–1574) 

 

Német humanista költő, gondolkodó, teológus. 1562-től Közép-Kelet Európában 

tevékenykedett, kezdetben Jacobus Heraclides Despotes szolgálatában találjuk (az életrajzát is 

megírta, mely 1587-ben jelent meg Wittembergben), majd annak bukása után Erdélyben 

bontakozott ki. Latin költészete magas színvonalú és sokrétű: Reges Hungarici et Clades 

Moldavica című kötete Wittembergben látott napvilágot 1580-ban. Sommer a verses portrék 

                                                 
305 Vergilius. 
306 Az Íliász és az Odüsszeia hősei. 
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mestere, de az epigramma, a gnóma műfajában is elemében van. Teológusként is maradandó 

jelentőségű művek kötődnek a nevéhez: az antitrinitárius és a nonadorantista tanítás 

szószólója volt, de a lélek halhatatlanságát és a feltámadást magát is megkérdőjelezte. 

Komédiaköltőként is számon tartjuk. A tisztes szerelem kertecskéje című allegorikus művéhez 

Zsámboky János írt ajánlóverset.  

 

 

 

A tisztes szerelem kertecskéje 

 

A mirtusz 

 

Íme, Dioné307 mirtusza egykor a dús lakomákon 

szívgyönyörűségként, tündökölőn ragyogott. 

Élvezeteknek szentelték, vigadozva királyok  

éke gyanánt ragyogott, s harcban a vér sose folyt. 

Óvta az asszony erényét egykor e fácska: Venus kell 

egy lakomához, nem fegyveres ostobaság. 

 

 A tövises tölgy 

 

Irtsd ki e tölgy magvát, mely a kérgeken át kifurakszik, 

és a fa testén nő mostoha sorsa szerint.  

Szítja csupán a viszályt, nászágytól messzire tartsad! 

Álnok módra perek százaiért felelős! 

 

A birs 

 

Törvényt tévő, ősi Szolón308 meghagyta szabálynak: 

birsalmát309 rejtsen majd a menyasszonyi öl. 

Mert Venus oly szent kéjeit ez tényleg kicsikarja, 

és hálás szájból szerteömölhet a báj. 

Illatozó lehelet száll szerte a birs zamatától, 

Cypris310 ilyen hitvest bő jutalomba merít. 

Ezt adom én teneked: fénylő, pompás alakodhoz  

megnemesített báj ad lobogó ragyogást. 

 

 

HILARIUS WOLPHARDUS TRANSSYLVANUS (16. század) 

 

Hilarius Wolphardus Adrianus Wolphardus unokaöccse volt, a Janus Pannonius-

kultusz szorgos ápolója, alkalmi költeményeiről ismert szerző. Verseiből csak a bolognai 

Janus-kiadásban szereplő szövegek ismertek, többi műve elenyészett. Egyházi pályán is 

mozgott, valószínűleg gyulafehérvári kanonok lehetett. Alkalmi szövegei rutinos, 

intellektuális költőnek mutatják: ajánlóversei kiemelkednek a műfaj szokványos darabjai 

                                                 
307 Antik titánnő, a név olykor Venus mellékneveként is szerepel: itt is a szerelemmel teli tavasz időszakára utal. 
308 Ókori athéni törvényhozó, a hét bölcse egyike. 
309 Szolónnál valójában gránátalma szerepelt. 
310 Venus. 
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közül. Verseit Hegedűs István közölte Analecta nova című forrásantológiájában (Budapest, 

1903). 

 

 

 

Tízsoros vers Calliopéhoz311 

 

Calliope, mért sírsz, a zilált fürtár a nyakadra 

mért omlik, mért is öntözi arcod a könny?   

Csak nem Janus, szíved csücske omolt a halálba? 

És most sorsa miatt sorsod is elkomorul? 

Meg sose sértse a gyászod a szörnyű isteni tervet: 

meddő sírással  semmibe vész el a nap. 

Így rendelte az ég, Jupiter fellopta a mennybe, 

s ő kényezteti most egykori hősödet ott. 

És az idő meg a sárga irigység meg nem emészti, 

századokig bújják majdan a  verssorait. 

 

Hatsoros312 
 

Janus rettentő sírása betölti egünket, 

Aonidák313 hangján búsul a lant szava itt. 

Phoebus szólt: „Phaetonért kínoz a gyászom örökkön, 

őt meg az anyja miatt tépi halálra a gyász.”314 

Sorsuk az erkölcs és a törekvés összekötözte, 

s most a kegyetlen sors kínja is épp azonos. 

 

Epigramma315 
 

Ősi Trinacria316 zsarnoka, más nem bírt veled egykor, 

mint a barátság szent éke, ha szembe szegült.317   

És Pylades, a barát cserben sose hagyta Orestest,318 

nem gátolta folyó, tó, falu, ház, se tövis. 

Pelides319 bosszút állt Patroclus megölésén, 

Hectort űzte a szép Trója erődje alatt. 

Sokra becsülték rég a barátság szent adományát, 

s ellenségüktől féltek is ők jogosan. 

Nem kell mindig a harci dühöt végleg kikerülni, 

erre lehet Pelias fegyvere példa akár.  

Thesszál példa a haldokló Prometheusé, és 

harcban a kéz maga is megleli gyógyszereit. 

                                                 
311 A vers Janus Pannonius Marcellusra írt panegyricusának bolognai kiadásában (1522) szerepel. 
312 Janus elégiáinak bolognai kiadásában szereplő vers (1522). 
313 Múzsák. 
314 Utalás Janus édesanyja, Borbála halálára írt gyászénekére. Phaeton Apollo fia volt, aki elkérte apja szekerét, 

majd egy balesetben szörnyethalt. 
315 A vers Janus Pannonius Plutarchos-fordítását ünnepli, mely 1522-ben jelent meg Bolognában. 
316 Szicília. 
317 Utalás Dionysios szicíliai zsarnok hatalmára. 
318 Orestes és Pylades az örök barátság jelképei. 
319 Achilles. 
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Gyakran hasznos, jó a viszály, magyarázza Plutarchos, 

és szükséges, hogy dúljon az összecsapás. 

Hogy fájlalja, siratja halálodat, isteni költő, 

szerte Itália és szerte a pannonok is. 

Hírneved él, míg Granus320 az Ister321 ölébe igyekszik, 

s míg Ister folyvást  Pontus322 ölébe siet. 

 

ANDREAS JASTRABINUS PANNONIUS (16. század) 

 

Andreas Jastrabinus szinte alig ismert humanista költő. Mindössze egyetlen verse 

maradt fenn, mégpedig Adrianus Wolphardus Janus Pannonius-kiadásában, mely a nagy 

magyar költő görögből latinra készült műfordításait is tartalmazta, konkrétan Homérosz-, 

Démoszthénész- és Plutarkhosz-átültetéseit. Andreas Jastrabinus 1522-ben, a kiadás évében 

Bolognában tanult. 

 

 

Hatsoros Plutarchus olvasójához 

 

Tar fej, légy, lázgörcs, roppant dús Busiris-oltár,323 

hány szóékítmény zengte dicséretedet! 

Mért csoda, hogyha Plutarchus szent törvényeit áldom, 

hisz példák révén épül a férfierény! 

Azt mind-mind a hatalmi erő szava tette nevessé, 

nem pénzért született ez meg: a közhaszonért! 

 

 

IOHANNES CHORINNUS (1560?–1606) 

 

Jan Chorinnus Česká Třebová szülötte, költő volt és filozófus. Számos 

jelentéktelenebb iskolában oktatott, majd 1592-től a Károly Egyetem oktatója lett. Költészete 

alkalmi karakterű, kivált az idillikus tájfestés tartozik erényei közé, melyekben főként 

Vergiliust követi. Hatalmas évszakverse különösen nagy karriert futott be (Carmen de quarta 

parte anni). 

Versei: Renata poesis. Edidit et in linguam Bohemicam vertit Helena Businská – 

Renesanční poesie. K vydání připravila a přeložila Helena Businská, Praha, Academia, 1975, 

160–163. 

 

 

Egy ifjú temetése 

 

Párkák tépték sorsfonalát, s Albertus Ianus 

már lágy hantok közt földre terítve pihen. 

Hogy Latium tudományát324 jól kitanulja, az apja 

clarusi szentélyhez325 küldte a zsenge korút. 

                                                 
320 Garam. 
321 Duna. 
322 Fekete-tenger. 
323 Plutarkhosznál szereplő erkölcsi példázatok motívumai, illetve ékes nyelvi formulái. 
324 Hogy megtanuljon latinul. 
325 Apollónhoz és a Múzsákhoz, azaz a tudomány forrásához. 
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Ártatlan s jámbor volt, mint kívánta az Isten, 

atyja, a vasszigorú, s anyja, tanárai is. 

Századokig példája lesz ő a valódi erénynek, 

Múzsáknak szentelt életet élt a fiú. 

Ausoniának326 a nyelvét jól használta, ha kellett, 

és már-már ékes verssorokat faragott. 

Ádáz Atropos327 eljött Prága tetői alá, és  

korbácsos kézzel tört be a végzet is így. 

Vitték onnan a gyermeket és a vidék befogadta, 

úgy tűnt, jobb levegő lengi be azt a helyet. 

Ámde a Párka előbújt vak barlangüregéből, 

s vérszomjas hévvel ölte meg ott a fiút. 

Szent Phoebus, Múzsák és három Charis, az együtt, 

íme, tizenhármat tesz ki akárhogyan is, 

s egy ellen mégis csenevész volt minden erőtök, 

védtelenül pusztult így az erény s a fiú. 

Anyját és apját bénító fájdalom érte, 

és minekünk mi jutott? Sóhajok árja s a könny. 

 

Idyllion  

(részlet) 

 

Itt a jeges tél, vad Boreas szele hűti az évet, 

lépte remeg, s hószín köntöse szállva repül. 

Megkopaszodtak a fák, jégcsapból nő a szakáll most, 

hó takarója alatt szunnyad a föld maga is. 

Szürke, deres hártyába takarva tetők meredeznek, 

ellustult Moldvánk teste a jégbe fagyott. 

Ott, hol csónak szállt, ma szekér döcögése nyikordul, 

most megbírja a víz teste a négy kereket. 

Gyürkőznek viharok, jég hull le, esőzik az égből, 

nem moccan meg a föld, fagyba meredve pihen. 

Csűrben a termés, és a magot jól rejti barázda, 

ökrével nem szánt már a paraszt, nyugalom 

árad szét, és élvezi ő meg az asszony a termést: 

szorgos munkájuk szülte s a nyári meleg. 

Asztalon alma pirul, méz fénylik a csöppnyi csuporban, 

túrót rejt a köcsög, s ott a kupákban a bor. 

Van bab is és makk, sőt van szilva aszalva, tojással 

rakva kosár, hombár rejti a liszt özönét. 

Nincs ínség és nem nyomorognak a lárok,328 a füst száll, 

s kormos konyhában fő a paraszti ebéd. 

Nem lankasztja a férfierőt el a szűz nyugalom, hisz 

mindig lel munkát, hogyha igyekszik, a kéz. 

Élezi ő a kapát, vesszőt fonogathat a kashoz, 

görbe ekét kalapál újra az ökreinek, 

fűzgallyat s tápláló étket kapnak a kecskék, 

                                                 
326 Itáliának. 
327 Az egyik sorsistennő, párka. 
328 Házi istenek. 
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hogy táplálhassák zsenge utódaikat, 

szénával tömi jól be a tátongó lyukat és rést, 

hogy ne gyötörje a fagy tönkre a zsenge gidát. 

Nézd, hogy a cséphadaró mint sújt folyvást le a szárra, 

sóhajt, felnyög a csűr, zúdul, elárad a mag. 

Így tesz vagy másként a paraszt, míg tombol a tél, mert 

gyorsabban múlik, véli, el így a hideg. 

  

ANDREAS MUDRONIUS  

 

A németlipcsei születésű Mudrony András vérbeli alkalmi költő volt, varannói 

rektorként is tevékenykedett, Darholcz Kristóf házitanítója volt annak eperjesi házában. 

Darholcz egy 1597-ben kelt levelében Máriássy Andrást bíztatja, hogy küldje el fiát hozzá, 

mert itt „deákul és magyarul is egyszersmind tanulhat”. Alábbi alkalmi költeményei egy 

bártfai antológiában maradtak fenn, mely a két Balassinak, Bálintnak és Ferencnek állít 

emléket. A versek forrása: Epitaphia generosum et magnificorum dominorum Valentini et 

Francisci Balassa de Gyarmath fratrum germanorum, pie et gloriose pro fide Christiana in 

diversis praeliis extinctorum, gratitudinis ergo a diversis conscripta, Bártfa, 1595. Versekben 

ünnepelte többek közt Andreas Mednienski és Károlyi Gáspár lányának egybekelését (Torus 

reverendissimi..., 1597). Költészete átlagos színvonalú, inkább kultúrtörténeti szempontból 

érdekes. 

 

[Balassi Bálint és Balassi Ferenc haláláról] 
 

A bizonytalan halálról 

 

Minden lényt lekaszál a halál, elmetszik a Párkák 

nyomban a sors fonalát, hogyha megért az idő. 

Légyen gyenge akár, éretlen, arany piheszőrtől 

fénylő ágyékú vagy remegő öreg, agg, 

légyen roppant nagy földek fénylő ura méltán, 

vagy fogjon buzogányt, Herculesét is akár, 

rá kell lépnie minden utasnak a végzetes útra, 

mindenen úr a halál, nincs örök életerő.  

Hát a Balassa család fia, Bálint és a fivére 

nem volt dúsgazdag s Mars katonája talán? 

Pallasnak hódolt s Latium nyelvén remekül szólt, 

és mit már le nem írt, ajkain át kiröpült. 

Csak győztes tenyerét kulcsolta imára a harcban, 

győztes tájékot gyakran a fegyver ural. 

Mars által pusztult, Marssal szolgálta az Istent, 

elve is ez volt, Mars hírneve lett az övé. 

 

[Bálint éneke Ferenchez] 
 

Édes fivérem, Pannoniánk tüze! 

Fajtánk felizzó csillaga, éke vagy, 

családunk fénye, nemzetünké, 

harcban erős, nemes és vitézlő. 
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Hagyd már a sírást, könnyeidet ne ontsd, 

megkapta jussát régen a fájdalom,   

a bús panasz siralma és a  

kín meg a könny ne gyötörjön immár. 

 

Sorsok folyását át sose láthatod,  

hidd el, Clotho orsója se törhet el, 

könnyár, könyörgés mit se használ, 

meg sose enyhül a Párka-népség. 

 

Nem hall a Végzet semmi imát, fohászt, 

Görbült kaszával sújt le a zord halál, 

országot, tábort, várat zúz szét, 

kincseket és a királyi pálcát. 

  

Nem léphetünk át a kiszabott időn, 

mindenkit elnyel végül a rettenet, 

kopott viskókon és a tornyos 

várakon is bezörög sietve. 

 

Örvendj velem most, s újra idézd a jót, 

mert, lám, szabad lett nyűgeitől a szív, 

az élet gondja nem tép, s kortyol 

bíbor ajak ragyogása nektárt. 

 

Utódaink oly kedvesek, és atyánk 

hős vére bizton felragyog újra majd, 

 apánk dicső erénye célt ér, 

s Mars faja újra dicsőn verekszik. 

 

Ferenc, te fajtánk hírneves éke vagy 

kedves fiúsarj ritka reményeként, 

te védd hazánk hírét-nevét meg, 

és a család meg a faj virágát! 

 

Létét töretlenül sose marja kín, 

vészt rá ne hozzon ellene támadó 

sereg, rögök közt jár a virtus, 

s úgy nyeri majd el a büszke pálmát. 

   

  

BOCATIUS JÁNOS (1569–1621) 

 

 

Johann Bock német–szorb családból származó jeles latin és német költő, Vetschau 

szülötte. Drezdában Iglauban, Wittembergben tanult. II. Rudolf költővé koronázta, 1598-ban 

nemesi rangra emelték. Jelentős szerepet játszott Kassa életében mind rektorként, mind városi 

jegyzőként, illetve polgármesterként is.  

Bártfán jelent meg fő költői műve, a Hungaridos libri poematum V.  Ez  a mű öt 

nagyobb tematikus egységre bomlik: a harci versek (martialia) után  a magasztaló 
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költemények (encomia) következnek, majd a nászdalok (nuptialia), a vegyes költemények 

(miscellanea), végül a sírversek (sepulcralia). 1599-ben Bocskay István előtt megnyitotta 

Kassa kapuit, s bekapcsolódott a nagypolitikába is. Követségbe menet II. Rudolf elfogatta és a 

prágai vár börtönébe záratta, ahonnan öt esztendei fogság után sikerült csak megszöknie. 

Thurzó György menlevele után Kassán visszafogadták a polgárok sorába, de iskolaigazgatói 

posztnál magasabbra már nem vihette. 1618-ban Bethlen Gábor történetírója lett. Eposzírásba 

is belekezdett, Matthiados című műve II. Mátyást magasztalta volna, a tizenkét énekesre 

tervezett munka hároménekes (Agonalia, Triumphus, Coronatio) töredék maradt. Az ekloga 

műfajában is jártas volt, erről tanúskodik Celadon című műve. Levelei, naplói és töredékes 

történetírói munkái szintén jelentősek. Verseit kritikai kiadásban Csonka Ferenc jelentette 

meg (Opera quae extant omnia, Budapest, 1990–91.).   

 

 

Részegedés 
 

Részegedés: a tehetség átka, a testnek a veszte. 

Józanodás: testnek s észnek a gyógyszere vagy.  

Részegedés: erszényt lappaszt, pénzt tékozol el csak. 

Józanodás: sírból ment ki, vagyont gyarapít. 

Részegedés: szívedben vad haragáradatot kelt. 

Józanodás: békét nyújt s ragyogó örömet. 

Részegedés: káromló szókat okádik a légbe. 

Józanodás: Istent zengi az ajkaival. 

Részegedés: tovaűzi a városból a szelídet.  

Józanodás: mézzel telve vonul be csupán. 

Részegedés: dagonyázik, akár disznó a mocsokban, 

Józanodás: fölemelt fővel, erényesen él. 

Részegedés: a becses neve hip-hop máris enyészik, 

Józanodás: a világ mindig elismeri majd. 

Részegedés: Acheron mocsarába taszít be, ha meghalsz.  

Józanodás, mit eszel? Mennyei ambroziát. 

 

Borgyűlölet, borszerelem 

 

Gyűlölöm és szeretem – boromat. Kérded, mi miatt is? 

Méreg is, orvosság is lehet egyben a bor. 

Hogy gyógyszer legyen, és méregként hogy sose ártson,   

mennyit a természet kér, csakis annyit iszom! 

 

Egy kevés könyvvel és sok pohárral rendelkezőről 

 

Könyvtáradban több a pohár, mint polcon a könyved. 

Hát csapszék ez vagy Múzsa-lakás netalán?  

Szerszámkészlete méltán felfedi nyomban a mestert: 

részeg disznó vagy, semmi esetre tudós. 

 

Egy részeges kántorhoz 

 

Mint ha a dögkeselyűt a tetem rothadt szaga vonzza, 

úgy csal a borvedelők nyája potyázni, te gaz. 
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Hogyha ihatsz ingyen, bő torkod tágra kinyílik: 

mintha malomkereket hajtana benne a bor!  

 

 

Egy részeg nő ellen 

 

Mondd csak, mondd, van-e ocsmányabb dolog itt, a világon, 

mondd meg, hogyha netán nincs igazam, van-e még 

szörnyűbb, mint egy részeg nő, aki ittas az utcán 

(látni ilyet gyakran!), és esze is tovaszáll. 

Emberi szörnyet látsz, és durva beszéd böfög egyre, 

elfut a jámborság és a szemérem, erény. 

Őrjöng így ez a bacchánsnő réten s a mezőkön, 

és mocskos módon tárja ki piszkos ölét. 

Nem mint most, régen jól járt el a római polgár, 

egy furkósbottól jámbor a fúria is. 

      

Egy túl korán szakállasodó részeges ellen 

 

Nem csoda, hogyha az állad gyorsan szőrösödött ki, 

részeg ivósok közt legvedelőbb boriszák! 

Hogyha a száraz földet nedvesség sosem éri, 

szikkadozik pusztán, renyhe kopár-kopaszon.  

Bezzeg lombkoronát vet az ág, a mező füveket hajt,  

hogyha a nedvesség bő kegye öntözi meg! 

 

Egy katonáról, aki betört egy borospincébe 

 

Lám, izomagy felkészült Mars harcára igencsak, 

ebben a pincében vívja a durva tusát. 

Ó, te derék harcos, csak küzdjél ily csatasorban, 

hidd el, a trák meglát, és menekülve szökik. 

Férfierényed biztos zálog: győzni te fogsz majd! 

Nem bortól, kardtól férfias ám a török! 

 

Egy pajkos aggastyánhoz 

 

Görnyedt vénség, ó, te fogatlan egér: kiröhögnek! 

Mért akarod? S magadat kárba miért kevered?  

Görbe botoddal harcolsz tán a csatában erőtlen? 

Ernyedt agg, csak öleld szép szeretőd: a halált. 

 

1592-ben, amikor átutazott Nagyszombaton 

 

Nagyszombat, te dicső, aki Zsámbokyt adta minékünk, 

Róma csupán, amivel mérhetem érdemeid! 

Egy sarjad méltán tesz híressé a világon, 

kérlek, szüljél még ekkora férfiakat! 
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Önmagáról 
 

Mért csoda, hogyha a szép lányok szerelemre tüzelnek? 

Nem hallottad, hogy mint szeretett Jupiter? 

 

Egy lelkipásztor, aki szerencsétlen módon ostorozta a házasságtörést 

 

Egy kitanult pap roppant hangon szidta az egyik 

hívét, hogy férjes nőket ölelve hetyeg. 

„Köztetek él a paraszt, aki más nőjével akar csak, 

s mert nős, hát nőjét illeti vágya csupán!” 

Erre felelt a paraszt: „Ó, jámbor atyám, te kegyes, jó, 

hát csak a példádat tartja a nép szem előtt!” 

 

Rubellához 

 

Hát mikor is jön a nap, hogy már szerelembe fonódjunk, 

drága Rubella, mikor virrad e mennyei nap? 

Bízom mindenben, de alig bírom ki! Szivecském, 

életem, add, gyere és nyújtsd, amit én akarok! 

Hogyha akarsz, meg is ölhetsz, s ismét létre igézhetsz. 

Arcod meggyilkol vagy pedig életet ad? 

Nem kell rózsa, ebéd, szél, ék, méz, kéj, nyugalom, menny, 

Bocatiusnak csak drága Rubella a jó! 

 

A törökök többnejűségéről 

 

Nem csoda, hogy föltámad a vert törökök hada folyvást, 

mert az utánpótlás folytonosan születik. 

Mint a kakasnak ahány tyúk, hitves is annyi kerülhet 

minden férfinak ott: mert ez az ősi szokás. 

Hogyha e rendelet itt nálunk is meghonosodna,         

élne-e egy török is még a világ kerekén? 

 

Egy éj kedvesebb a szeretőknek, mint ezer nap 

 

Mért jobb egy éj, mintsem ezer nap, kérdezed? Íme: 

mert egy éj több lesz, mint az ezer nap. Üres 

játszadozást szül ezer napom, ámde gyönyör ez az éj nyújt! 

Egy éjért égek, vesszen ezer napom el! 

 

Mi hiányzik Magyarországnak? 

 

Egy, ami nincs Magyarországon, s ez a lényeg, a legfőbb: 

Béke! Arany nyugalom! Mindene megvan amúgy. 

 

Kapu 

 

Én őszinte barátok előtt megnyílok örömmel! 

Bocatius néked gyűlöletes? Kifelé! 
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TOLNAI BALOG JÁNOS (?–1618) 

 

A sárosrőcsei születésű költő alkalmi verseiről ismert. A sárosi református 

egyházmegye espereseként is tevékenykedett. Balassi-epitáfiuma Bártfán jelent meg 1598-

ban, két elégiája pedig Bocatius János verskötetében 1599-ben. 

 

 

Elogium 
 

Istenek, istennők keveredtek harcba a mennyben, 

mind a Balassi-tetem sorsa miatt acsarog. 

Tudni szeretnéd, hogy kik is ők? Hát felsorolom most: 

Mercurius meg Mars, Pallas, Apollo, Venus. 

Mercurius nyelvét, Mars kardját, Cypris a szívét 

kéri, tehetségét Pallas, Apollo a dalt. 

Bölcs volt, költő és szónok, szeretett, daliás hős, 

éppen ezért: „Az enyém!” – mondta Minerva: „Enyém! 

Harcok hőse vagyok, bölcs is, szépséges igencsak: 

Bálint szolgám volt, legjelesebb katonám!”  

 

 

IOHANNES (VODNIANUS) CAMPANUS (1572–1622) 

 

Jan Campanus (Vodňanský) Vodňanyban született, többek közt Jihlavában tanult, 

majd a prágai egyetemre került, ahol 1603-tól professzorként tevékenykedett, majd dékán, 

illetve rektor lett. Poeta laureatus volt, a legjelentősebb cseh humanista költőnek és 

zeneszerzőnek tartották.  

A fehérhegyi ütközet után katolizált, állítólag azért, hogy elejét vegye a prágai 

egyetem körül várhatóan kialakuló vallási huzavonának. Főként latinul írt, de alkalmilag 

használta a cseh, a német és a görög nyelvet is. Verses portrésorozatai kivált nevezetesek: a 

cseh uralkodókat, illetve az Oszmán Birodalom nagyjait is (Turcicorum tyrannorum qui inde 

usque ab Otomanno rebus Turcicis praefuerunt, descriptio, 1597) versbe szedte. Prágában 

halt meg.  

Zikmund Winter cseh író regényt írt róla. Epigrammáit Centuriae duae diaritum seu 

Epigrammatum libri címmel publikálta 1600-ban, vallásos költészete különösen erőteljes 

(Psalmi poenitentiales, Sacrarum odarum libri duo). Ez utóbbi kötetében Dávid zsoltárait 

szedte antik metrumokba. Cechias címmel megverselte a cseh történelmet. Bretislaus című 

drámáját betiltották. 

 

Prága magasztalása 

 

Tornyos Prágánál ragyogóbb hely nincsen a földön, 

mert mit a föld kínál, azzal a város is él! 

Élénk nép lakik itt, jó klímájú, csupa gyógyvíz, 

földjén szőlő nő, s érik a búzakalász. 

Császár lakja, a főnemesek, Themis329 meg a Múzsák! 

Hol lelsz másik ilyet? Város ez itt? A világ! 

 

                                                 
329 Az igazság és a természeti törvény görög istennője. 
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Prága 
 

Háromtestű Prága, ha egy szív ver kebeledben, 

Geryon330 őserejét érzem a tagjaidon. 

Lelkesedés s fegyver ha szövetkezik, elfut az ellen, 

és diadalmas Mars prédahalomnak örül. 

Háromságban is egy Isten, kérlek, te segíts, hogy 

egységben látsszon s boldogan éljen a nép! 

 

Röpke a szerencse kegye 

 

Rádmosolyog netalán a szerencse reményteli arca, 

felfénylő sugarát ontja feléd csak a nap? 

Gőgöd vesd el: a jámbor nélkülözőt ne sanyargasd, 

Croesusból Codrus331 percek alatt alakul. 

Kátrányos felhő a derűs eget elfeketíti, 

épp így változhat rosszra az egykori jó. 

 

A Moldva áradásáról 

 

Nézzétek, mily hévvel hömpölyög itt ez a vízár, 

háborgó Moldvánk mossa el így a vagyont! 

Itt malom úszik, amott a kalász lekaszálva enyészik, 

itt máglyányi farönk fürdik a hab közepén. 

Nem tűnt úgy, hogy a hold árnyéka jelezte előre, 

 s még a Halak szomorú, vészteli bélyege sem! 

Bárhogyan is van, félek, hogy ne sirassad a veszted, 

mindkét partod hogy, Prága, ne nyelje be víz!  

 

A hashoz 

 

Has, született szörny vagy: ha degeszre töm éppen a gazdád, 

könnyű vagy, ha korogsz, nincs, ami még nehezebb! 

 

 

Daniel Adam halálán való kesergés 

 

Élve az égbe került Daniel, fölszállt a magasba, 

hogy vendégként hadd lássa a menny magasát! 

Sírj, cseh, a polgárod vesztén keseregj csak ezentúl, 

mert a hazád védőpajzsa veszett oda most! 

Sírj, ó, három rend, polgárotok értetek ágált 

míg tollat ragadott, zengjen a gyász, zokogás. 

Sírj, háromtestű Prágánk, mert közben a pestis 

fogja le már a szemed, és örök éjbe borít. 

Sírj, Academia, mert egy oszlopod omlik a földre, 

és gyilkos végzet gyűri le azt, aki hű. 

Sírj, te tanács, hisz az államról írt könyvet, akit most 

                                                 
330 Háromtestű antik szörnyeteg. 
331 Gazdagból szegény. 
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hullavivő ágyon látni a gyász közepén. 

Gyászdalt zengjetek, ős naptár szorgos lapozói, 

mert aki naptárt írt, most a halálba omolt. 

Sírjon a nyelvtanuló, mert immár sírba hanyatlott, 

két szótárt írt ő, kit ma a sír betakar. 

Sírjon a főrend és gyászoljon véle az alsó, 

mert mindenki talál gyászra okot s jogot is. 

Közkincs halt most meg, ki az Aonidák s a szülőföld 

éke, szegény Daniel, nyugszik a sír fenekén. 

 

Halott lánya nevében 

 

Ámulsz, mert megszólalt egy csecsemő? Ne csodálkozz, 

Krisztus műve ez, ő űzi a végzetet el. 

Campanus volt édesapám, én meg kicsi kincse,  

s voltam az édesanyám méze-virága magam. 

Lánytestvérem után megyek én, Ludmilla, utánad, 

Annának hívtak s én is a sírba rogyok. 

Július ölte meg őt, huszadik napjára esett ez, 

szeptember tíz volt nékem a végzetadó. 

Évszámot kérsz még? A Halál és Mars dühe tombolt, 

s büszke Piseca rabul esve halálba alélt. 

Mars tűnjék, mondtam, jöjjön, ha muszáj a halál el, 

Mars hadifogságát csak sose lássa a lány. 

Mit számít a könyörgés, mert a halál süket úgyis, 

két gyereket vesztett egyhamar édesanyám. 

Győzze a fájdalmat le, vigaszt kis Ianulusában 

leljen a ház, a remény záloga, lelke csak ő. 

Elválaszt az idő meg a tér, de az ég egyesít majd 

mindent, mit ketté tört a garázda kor itt. 

 

A bálványimádás arca 

 

Bálványt imád – valódi Istent áld tehát? 

Szektát követ – valódi Istent áld tehát? 

Mágust pénzel – valódi Istent áld tehát? 

Babylont bálványoz – valódi Istent áld tehát? 

 

 

Az 1601-es esztendő leírása 

(részlet) 

 

Itt a korunk nem enyésző éke pihen meg a sírban, 

Tycho Braheus,332 akit prágai föld röge fed. 

Nem használt, hogy olyan neves ősei voltak, a sok-sok 

 csillag hogy hódolt bölcs tudománya előtt! 

Egy új Alcides333 rejlett őbenne, ki képes 

lenne a vállain is vinni az ég tömegét, 

                                                 
332 Tycho de Brahe (1546–1601) dán csillagász. Prága mellett halt meg, a prágai Týn-templomban nyugszik. 
333 Hercules. 
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ámde a három nő334 erejét nem tudta legyűrni, 

nem győzhette tudás őt le, a végzete csak. 

Testének ma a föld örvend, lelkének a mennybolt, 

most hazatért: anyagát várta a gondviselés. 

Írásművei ekkora elmének nem enyésznek, 

Léthe335 büdös mocsarán el soha nem merül ő. 

Tycho ekképp él majd holtában is ép-elevenként, 

s zengi utókora majd róla a hála dalát. 

Míg csillag van az égen, e kornak az Atlasa336 él majd, 

s Alcidesszé lesz Tycho Braheus, a bölcs. 

 

Első Otomannus, a törökök első vezére 

 

Tiszta tatárvér folyt ereimben, a Tartarus árnya 

küld, s Otomannusként zengem a tetteim el. 

Félre, erényes nép, erkölcsök híve, el innen, 

itt az erénycsősznek dolga ezernyi akad! 

Rabló voltam, s megrablottan dőlt az igába 

népem, s vad járom húzta le zsenge nyakát. 

Én a királyság szégyene nem voltam: birodalmam 

nőttön-nőtt, noha már majdnem a semmibe dőlt. 

Mygdoniát foglaltam el, ez Bithinia most már, 

dölyfös Prusát is bírta merész jogarom. 

Biztos uralmam okán rokonok cseleit lefüleltem, 

és a halálukból nyertem az üdvömet el. 

Őrizd meg, fajom, ezt a szokást késői időkig, 

és a baráti nyakon hadd szorul itt a hurok, 

trónon nincs társ, elhiheted, nézz csak föl az égre: 

két napot ott sem látsz, egy nap is éppen elég! 

 

 

THÚRI GYÖRGY (1572–1612) 

 

Thúri György, Abaújszántó szülötte Sárospatakon, majd Heidelbergben tanult, ahol 

kapcsolatba került kora elismert tekintélyeivel: az általa is többször megénekelt Paulus 

Melissus avatta költővé. Verseit is barátja, Johann Philip Pareus adta ki nyomtatásban. 

Hazatérése után lelkészként tevékenykedett Putnokon, Munkácson és Sátoraljaújhelyen. 

Elégiákat és epigrammákat írt, melyek szinte kivétel nélkül alkalmi karakterűek. Simon 

Stenius poétikaprofesszor Thúri verseihez előszóként írt epigrammájában egy frappáns 

szójátékkal  Thúri verseit a tömjénnel veti egybe: és ez a tömjénezés nem nélkülöz minden 

alapot. Thúri helyenként egészen szellemes költő, és képes túllépni a konvención. Tizenhárom 

elégiáját egyetlen füzérbe rendezte. Emlékverseiből és sírverseiből szintén egy dinamikus 

ciklust állított össze (Epitaphia Cognatorum et Fautorum). Legjobb versei epigrammái, 

melyek antik és kortárs modellek nyomán keletkeztek. Nászdalban ünnepelte Homonnai 

Drugeth Bálint és Rákóczi Erzsébet egybekelését. Portréverseket, képaláírásokat is költött. 

 

                                                 
334 Párkák. 
335 Alvilági folyó. 
336 A földet a vállán tartó mitológiai hős. 
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Verseinek kiadása: Delitiae poetarum Hungaricorum, ed. Johann Philip PAREUS, 

Francoforti, 1619, 311–354. Róla lásd pl.: SZABÓ András, Thúri György, a koszorús költő = 

Uő, Respublica litteraria, Budapest, Balassi, 1999, 132–139.  

 

Tanács 

 

Kár rágódni, ha jogtalan csapás ér, 

nyeld, mint egy pirulát le, és felejtsd el. 

 

Thököly Istvánhoz 

 

Jáspis a napban ahogy fénylik, nemes, ősi erényed 

úgy hat a művészet mennyei fényei közt. 

 

Egy barátjához 

 

Édesapád meghalt. Szedjem, kérsz, kurta sorokba. 

Kész a tömör sírvers: Itt pihen édesapád. 

 

Paulus Melissushoz337 

 

Emberi formát öltve az égből Phoebus elénk állt. 

Kérdezitek, ki lehet? Hát, ki? Melissusom az.  

 

Francesco Filelfóhoz338 

 

Timotheusnak az arcszőrét téped ki, Philelphus, 

bárha szakállad nincs és ezután sose lesz. 

 

Christophorus Florentinus képmására339 

 

Hogyha fejét nézem, szűz arca finom ragyogását, 

nem költő, de herélt, szűz hajadon netalán. 

 

Valentinus Schindlerhez340 

 

Tényleg héber vagy, tényleg chaldaeus, arab, szír. 

Németté a hazád tesz meg a hit s szeretet.  

 

 

Hevesi Mihály emlékezete 

 

Szent öreg, érdemes agg, ki segéltél minden erőddel, 

hosszú éveken át, támaszom, édes öreg. 

Itt Hevesit fedi sír, szent nyáj jó pásztora volt ő, 

                                                 
337 Paul Schede (1539–1602) heidelbergi latinul és németül verselő költő, műfordító, zeneszerző. 1600-ban ő 

avatta költővé Thúrit. 
338 Francesco Filelfo (1398–1481) jeles itáliai humanista költő és szatíraíró volt. 
339 Cristoforo Landino kiváló neolatin költő volt. 
340 Schindler wittembergi, majd helmstedti professzor volt, a szent nyelvek, kivált a héber szakértője.  
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ajkáról nektár áradozott, ha beszélt. 

Elragadott a halál, s vele vitt mindent mibelőlünk,  

ott, hol a föld befogad, ott lakozunk mi magunk. 

 

Apám, Thúri Pál emlékére 

 

Üdvözlégy, te dicső por, apám végső maradéka, 

sírba a szent hűség tette a holttetemet, 

őrzi a jámborság, féltő kegyelet s a dicsőség, 

gyászol a honbecsület, iskola, templom is, és  

én, legutolsó sarja gyötörten sírok a gyászban, 

halni erőm nincsen, s nem tudok élni se már.   

  

Sírvers341 

 

Szülte Mezőtúr, Wittembergben látta Philippust,342 

csontjai mind Szántón, lelke a menny közepén. 

 

Nagybátyám, Thúri Mátyás emlékezete343 

 

Üdv néked, Mátyás, üdv, boldog lelkek ugyancsak! 

Téged örök csend óv, kincses, örök nyugalom. 

Híres testvéred felfénylő nyomdokain jársz, 

s míg éltél, együtt élt az erényetek is, 

most meg a porral a por vegyül és csontoddal a csontja, 

boldog testvérpárt tisztel a föld meg a menny.   

 

Sírvers344 

 

Szülte Mezőtúr, léte magaslata, üdvözülésé, 

Szántón nyugszik most, Genf tanitotta ki őt. 

 

Sírvers345 

 

Látta a vándort hosszan a balti haboknak a partja, 

most Abaújszántón rejti a pásztori sír.  

 

Hatodik elégia a távozó Alvinczi Péterhez346 

 

Nélkülem elmentél, Péter, vágyott haza hív, vár. 

Mekkora táv innen Dácia, fel se fogom!  

Íme, Lycaon oly művelt földjén elidőzöm,347 

                                                 
341 E verset is édesapjáról, Thúri Farkas Pálról írta. 
342 Vagyis Melanchtonnál tanult. 
343 Thúri Mátyás jelentős részt vállalt a költő neveltetésében. Részt vett a vizsolyi Biblia munkálataiban is. 
344 Thúri Mátyásé. 
345 Szegedi Lőrinc drámaíró sírverse. A vándor metaforája Szegedi németországi tanulmányaira utal, a pásztoré 

pedig arra, hogy abaújszántói lelkészként tevékenykedett. 
346 Alvinczi és Thúri egy héber–latin imádságoskönyvön dolgoztak együtt, de Alvinczi távozása miatt a terv nem 

valósult meg. 
347 Árkádiában, azaz tanulmányai helyszínén, Heidelbergben. 
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s minden Múzsával zengem a szent ligetet. 

Mindennél hűbb lelket hagysz te magára, barátom, 

Péter, a lelkemnek része-darabja ki vagy. 

Mekkora kínok közt hány-vet most mostoha sorsom, 

fúriaistennők mennyi nyilát viselem! 

Hívom az égieket meg a csillagokat, tanusítsák, 

hogy, Péter, mily gyász lépte be most a szivem. 

Mert a barátságod hozzám nőtt és a közelség, 

és most egy nap sok, hogy ne legyek veled én. 

Mennyit idézem nyájasságod, mennyit a Múzsád! 

Hónál is ragyogóbb szíved az otthonuk, és 

hányszor tárgyaltunk szent s köznapi dolgokat is meg, 

míg meghitten szólt egyre baráti szavunk? 

Nem volt más vagyonom nékem, csak e ritka barátság,  

s koldussá lettem, mert kirabolt a világ. 

Nyílt szóval ha netán szól hozzám bárki, azonnal 

téged idéz meg a szó, és humorod keresem. 

Mintha a Parrhasiából jött anyamedve348 cipelne 

zsákmányul téged, szál egyedül maradok. 

Minket a forgandó sors Pontus349 partjain üldöz, 

és a fohászt a habok árja emésztheti föl. 

Mit fecsegek balgán? Ezt Isten akarta ekképpen, 

és ha akarta, jogos, bármit akar, jogos az. 

Drága barátom, búsongok, s elvesztelek immár, 

bár drágább voltál, mintsem a lét maga itt. 

Legfőbb istenatyánk törvényét tartani illik, 

ezt kitanultam rég, lelkem itatja ma át. 

Menj, hát, Péter, társak közt is legragyogóbb társ, 

hűséges társam, mennyei, ritka barát!  

Ékességünk, menj, és tedd, mit a sors kirovott rád, 

ékíts templomot és iskola áldja neved! 

Lelkedből ki ne hulljon lelkem drága szerelme, 

régi baráthűség, régi baráti öröm! 

 

 Sógorom, Paksi Mihály emlékezete 

 

Ő, a peregrinus, sok távoli földön időzött, 

teuton, gall tájon, s látta Itália is, 

hosszú éveken át kitanulta a sok tudományt mind, 

sok nyelven szólott s mindükön ékesen is, 

Paksi Mihály, a hazánk főnixe halálba hanyatlott, 

csillaga földre esett. Mossa le arcod a könny!   

 

 Sírvers350 

 

Szülte hazánk dús földje, nevelte, ölelte a külföld, 

visszafogadta Eger, s Szepsi temette el őt.  

                                                 
348 Utalás Callisto és Arcas történetére.  Callisto, miután Jupiter szeretője lett, medvévé változott. 
349 Fekete-tenger. A vers Ovidius száműzetésének helyére utal. 
350 Paksi Mihályé. 
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Alvinczi Péternek a logika hasznáról  

 

Elrejtőzik a szürke ködökben a tiszta Igazság, 

csellabirintussá válnak az útvonalak, 

és Ariadné ad ma vezérfonalat,351 s aki mást les, 

elmerül és a vak éj ostoba foglya marad. 

Téged a jobb sors közbenjáróvá avatott, hát 

csak magyarázd az igét, s hagyd a sötét teret el. 

Áldozz, hát az erénynek! A Múzsák, mind a kilencen 

fontak rég néked kékibolyás koszorút. 

Áldozz hát! Látom, közel Eos isteni pírja,352 

hajnalcsillag jő, s virrad az új nap, a fény!    

 

A távozó Alvinczihoz 

 

Ez már így marad, így lesz, így örökké: 

mily roppant nagy erőfeszítés árán  

kezdtünk el latinul tanulni egykor, 

és lettünk jogosan dicsért tudósok, 

ajnároztak a legkitűnőbb költők, 

sőt, Schindler maga is dicsérni kívánt, 

elsőként adományt mi tőle nyertünk, 

héber szót s a latint utána nyomban, 

és most annyira várt, tudós kötetkénk353                                                                                                                                  

végül is kiadatlanul maradhat? 

 

Károli Gáspár emlékezete 

 

Pápai vakságban tartották egykor a népet, 

könyv és fény nélkül és vakon élt a tömeg. 

Károli ezt fájlalta s a szentírást magyarítja, 

és Rákóczi segít,354 s Krisztus is ontja kegyét. 

Mindenkit kitanított, s boldogan ért föl a mennybe. 

Jámboran élt és halt, mekkora férfiu volt!     

 

Sírvers355 
 

Károli-sarj, Wittenberg látta örömmel, a szószék 

Göncön várt rá és ottani földben a sír.  

 

 

 

 

                                                 
351 Ariadne fonala segített Theseusnak megölni a Minotaurust. 
352 A hajnal. 
353 A már említett héber–latin imádságoskönyv. 
354 Rákóczi Zsigmond, Vizsoly birtokosa. 
355 Károli Gáspáré. 
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SZENCI MOLNÁR ALBERT (1574–1634) 

 

Ady Endre Molnárt az „első magyar kultúrembernek” nevezte. Szellemiségének 

kiformálódásában fontos szerepe volt Petrus Ramusnak (1515–1572), illetve ramizmus néven 

ismert humanista bölcseleti-teológiai tanának. A ramizmus egyfajta intellektuális 

magatartásforma, szembehelyezkedik a skolasztikus alapvetéssel és az értelem primátusát 

szorgalmazza, illetőleg a tudományt nem elitista nézőpontból látja, az anyanyelv művelését 

hangsúlyozza: minden leírt sor célja a használni akarás legyen.  Molnárt „fausti” lényként is 

ismeri a recepciótörténet, egy kéziratos vers (Molnár Albert éneke) az ördöggel való 

cimborálással is meggyanúsítja, rózsakeresztes mivolta pedig a szakirodalom vissza-

visszatérő, tisztázatlan kérdésköre. 

Zsoltárfordításai (Psalterium Ungaricum) a református gyülekezeti énekkultúra 

megkerülhetetlen fegyvertényei, latin–magyar és magyar–latin szótára, illetve Nova 

grammatica Ungarica című nyelvtana a korabeli magyar lexikográfia és nyelvészet alapvető 

fegyvertényeinek számítanak. Költeményei alkalmi versek, olykor képversek, kubusok 

(mágikus négyzetek), enigmák, illetve verses játékok (Lusus poetici). Latin verseit teljesen 

ellentmondásosan ítélte meg a szakirodalom: a konklúzió szerint a számmisztikus, 

kabbalisztikus és egyéb nem ortodox természetű poétikák lehetősége a szerző radikális 

dogmatizmusa miatt elsikkad. Latin alkalmi verseinek zömében Szörényi László szerint a 

művelődési igény és az ortodox vallásosság kapcsolódik egybe. Janus Dusa halálára írt latin 

nyelvű elégiája messze kiemelkedik latin műveinek átlagából. 

Prózában Postilla Sculthetica címmel Abraham Scultetus (erősen ortodox protestáns 

teológus) prédikációgyűjteményét magyarította először. Imádságos könyvecskéje (1621) 

hiánypótló fordításnak bizonyult a kegyességi-ájtatossági irodalom szempontjából is. Kálvin 

Institucióinak magyarítása (Keresztyéni Religiora es igaz hitre való tanitás) a legjelentősebb 

prózaátültetése. Szenci a tiszta latinság híve, s a ciceronianizmusnak megfelelő magyarságot 

próbál meg kialakítani. Discursus de summo bono címen (Értekezés a legfőbb jóról) 

erkölcsfilozófiai fordítást is közzétett. Naplója szintén értékes kordokumentum. 
 

 

Pécseli Király Imre Isagoges Rhetorici (Bevezetés a retorikába) című műve elé356 

 

Szent tudományokkal kötöd össze a földi tudást itt, 

           Pécseli, és kedvel mind, aki jóra való. 

Ékesszólással vígan vegyül égi poézis, 

és tudományoddal nyert a szülőhaza is. 

Föltárod te a szentírás titkát is a népnek, 

s pompás művészet nyűgöz ezer fiatalt. 

Ritka tehetségedről számot többször is adtál, 

hirdeti fennen a vers s mesteri stílusod is. 

Minden műved közt méltán ez a legragyogóbbik, 

mert a remény fényét ontja felénk ez a könyv. 

 

Balthasar Exner Anchora utriusque vitae (Minkét élet horgonya) című műve elé357 

 

Szépszavú Exner, míg régóta remélted a jobbat, 

sokkal jobbat adott s többet az Úr teneked. 

                                                 
356 Pécseli Bevezetés a retorikába című műve 1612-ben jelent meg Oppenheimban. 
357 Exner műve 1619-ben jelent meg Hannoverben.  
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Istennek tetszőn szólsz, bízz, hogy jöjjön a legjobb, 

s néked a legjobbat majd meg is adja az ég! 

 

 

Füzér358 
 

Páratlan számoknak örülnek az égi erők fönn: 

hét bolygó ural itt csillagokat s az időt, 

és a Teremtő is hetedik nap lelt pihenőre, 

hét szélvészt ígér, János, a zord jelenés,359 

hét torkot formáz remegő folyamával a Nílus, 

hét a világcsoda is, melyen elámul a föld, 

hét dombon fénylik Mars városa, Róma is éppen, 

császárt is hét fő ültet a trónra csupán.360 

Több titok is rejtőzik e számban, mint ahogy erről 

Stenius361 is szólt már zengve komoly szavait. 

Éljetek áldott ifjak, e bűvös szám erejében 

egyesülők, hosszú életet adjon az ég! 

Meg sose vessétek kis ajándékát a barátnak, 

ennyit a gyenge ad, és jobbat az égi lakók! 

 

Az olvasóhoz362 

 

Hogy kiadott kis könyvecském ne enyésszen egészen, 

három párversben zengem a lényeget el: 

Más vonz mindenkit: kit a kürt meg a harci rivalgás, 

kit csak a lantszó, s van, kit csak a hárfa igéz. 

Ezt csak a hősi dalok sok hérosza vonzza, amazt a 

gyászos elégia, míg mást epigrammai élc. 

 

Rövid epigramma Pataki Fűsűs Jánoshoz, amikor kiadta Királyok tüköre című művét363 

 

Hogy mit ajándékozz a dicső fejedelmi uraknak, 

hogyha Isocratest föllapozod, kiderül. 

Mert nem ezüstöt, tündöklő aranyat hoz a művelt 

bölcs, hisz a kincsesház más sem: ezüst meg arany. 

Könyveket adjon hát, bölcsek ragyogó tudományát: 

az fejedelmi fogás, és örül annak a szív.  

Isteni kegy révén, Fűsűs, míg erre törekszel, 

s pallasi elmével nyújtod a Tükrödet át, 

megbecsülés övez, és Tükröd beragyogja dicséret. 

Védd, Szentháromság, őt, s te, király, te is óvd! 

 

 

                                                 
358 Ez a költemény egy hét elemű, Szenci Molnár barátait magasztaló költemény zárlata. 
359 Utalás az Apokalipszis jövendölésére. 
360 Utalás a hét választófejedelem hagyományára. 
361 Simon Stenius, a heidelbergi egyetem professzora volt. 
362 A vers a Syllecta Scholastica című mű (1621) végén szerepel a szerző nevének említése nélkül. 
363 Pataki Fűsűs műve 1626-ban jelent meg Bártfán. 
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Epigramma Johann Textor Nassaui krónika című műve elé364 

 

Nassau fénylő történelmét írod e könyvben, 

hőn szeretett Textor, és a határt kiszabod. 

Íme, viszonzod a legfőbb Patrónus kegyeit most, 

s jámbor polgárként célba is ér az ügyed. 

Folytasd, ékítgesd a hazát bájos soraiddal. 

Szentháromság, őt óvd, s vele Nassaut is! 

 

A Johannes Heidfeldnek szentelt kocka365 

 

Heidfeld négyzete ez, vagy jobban mondva e kocka. 

Múzsádat kérdezd: tudja miért, mi miatt. 

 

Hogy a régiek miért nevezték a derék férfit négyzet alakúnak, vagy miért hasonlították az 

állhatatos férfit a kockához? Azért, mert mindig önazonos, és mindenütt egyforma. Így ebben 

a kockában kezdve az N-betűnél jobbra, balra, felfelé vagy lefelé haladva mindig ezt a 

pentametert kapod: Négyzetalakra szabott férfierény a tiéd. 

 

 

N é g y z e t a l a k r a s z a b o t t f é r f i e r é n y a t i é d 

é g y z e t a l a k r a s z a b o t t f é r f i e r é n y a t i é d N 

g y z e t a l a k r a s z a b o t t f é r f i e r é n y a t i é d N é 

y z e t a l a k r a s z a b o t t f é r f i e r é n y a t i é d N é g 

z e t a l a k r a s z a b o t t f é r f i e r é n y a t i é d N é g y 

e t a l a k r a s z a b o t t f é r f i e r é n y a t i é d N é g y z 

t a l a k r a s z a b o t t f é r f i e r é n y a t i é d N é g y z e 

a l a k r a s z a b o t t f é r f i e r é n y a t i é d N é g y z e t 

l a k r a s z a b o t t f é r f i e r é n y a t i é d N é g y z e t a 

a k r a s z a b o t t f é r f i e r é n y a t i é d N é g y z e t a l 

k r a s z a b o t t f é r f i e r é n y a t i é d N é g y z e t a l a 

r a s z a b o t t f é r f i e r é n y a t i é d N é g y z e t a l a k  

a s z a b o t t f é r f i e r é n y a t i é d N é g y z e t a l a k r 

s z a b o t t f é r f i e r é n y a t i é d N é g y z e t a l a k r a 

z a b o t t f é r f i e r é n y a t i é d N é g y z e t a l a k r a s 

a b o t t f é r f i e r é n y a t i é d N é g y z e t a l a k r a s z 

b o t t f é r f i e r é n y a t i é d N é g y z e t a l a k r a s z a 

o t t f é r f i e r é n y a t i é d N é g y z e t a l a k r a s z a b 

t t f é r f i e r é n y a t i é d N é g y z e t a l a k r a s z a b o 

t f é r f i e r é n y a t i é d N é g y z e t a l a k r a s z a b o t 

f é r f i e r é n y a t i é d N é g y z e t a l a k r a s z a b o t t 

é r f i e r é n y a t i é d N é g y z e t a l a k r a s z a b o t t f 

r f i e r é n y a t i é d N é g y z e t a l a k r a s z a b o t t f é 

f i e r é n y a t i é d N é g y z e t a l a k r a s z a b o t t f é r 

i e r é n y a t i é d N é g y z e t a l a k r a s z a b o t t f é r f 

e r é n y a t i é d N é g y z e t a l a k r a s z a b o t t f é r f i 

                                                 
364 Johann Textor von Haiger (1582–1626) jeles német szerző, Szenci Molnár közeli barátja. Nassaui krónika 

című munkáját tartják főművének.  
365 A mű Godofred Heidfeld Sphinx című, 1612-ben kiadott művének Annalecta Aenigmatica című függelékében 

szerepel, Szenci Molnár 1607-ben alkotta meg Marburgban. 
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r é n y a t i é d N é g y z e t a l a k r a s z a b o t t f é r f i e 

é n y a t i é d N é g y z e t a l a k r a s z a b o t t f é r f i e r 

n y a t i é d N é g y z e t a l a k r a s z a b o t t f é r f i e r é 

y a t i é d N é g y z e t a l a k r a s z a b o t t f é r f i e r é n 

a t i é d N é g y z e t a l a k r a s z a b o t t f é r f i e r é n y 

t i é d N é g y z e t a l a k r a s z a b o t t f é r f i e r é n y a 

i é d N é g y z e t a l a k r a s z a b o t t f é r f i e r é n y a t 

é d N é g y z e t a l a k r a s z a b o t t f é r f i e r é n y a t i 

d N é g y z e t a l a k r a s z a b o t t f é r f i e r é n y a t i é 

 

 

Molnár Albert egysorosa a nagytiszteletű Georgius Remus úrnak366 

 

 
M i  n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k  m  i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g 

i  n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k  m  i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M 

n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k  m  i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g M  i 

d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k  m  i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i  n 

e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k  m  i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i  n  d 

n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k  m  i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g M i  n  d  e 

t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k  m  i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i  n  d  e  n 

v  i  s  s  z  a  a  d  o  k  m  i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t 

i  s  s  z  a  a  d  o  k  m  i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t   v 

s  s  z  a  a  d  o  k  m  i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i 

s  z  a  a  d  o  k  m  i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s 

z  a  a  d  o  k  m  i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s 

a  a  d  o  k  m  i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z 

a  d  o  k  m  i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a 

d  o  k  m  i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a 

o  k  m  i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d 

k  m  i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o 

m  i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k 

i  t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m 

t  R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i 
R  e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t 
e  m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R 
m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R  e 
u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R  e   m 
s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R  e   m  u 
a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R  e   m  u  s 
d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R  e   m  u  s  a  
o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R  e   m  u  s  a  d 
t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R  e   m  u  s  a  d  o 
t  n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R  e   m  u  s  a  d  o  t 
n  e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R  e   m  u  s  a  d  o  t  t 
e  k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R  e   m  u  s  a  d  o  t  t  n 
k  e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R  e   m  u  s  a  d  o  t  t  n  e 
e  m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R  e   m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k 
m  e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R  e   m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e 
e  d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R  e   m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m 
d  d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R  e   m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e 

d  i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R  e   m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d 

i  g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R  e   m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d 

g  M i n  d  e  n  t  v  i  s  s  z  a  a  d  o  k   m i  t  R  e   m  u  s  a  d  o  t  t  n  e  k  e  m  e  d  d  i 

                                                 
366 Georg Rem(us) (1561/2–1625) német költő, jogtudós, humanista, Molnár levelezőtársa. Omnia címmel egy 

idill írt Molnárnak, erre utal a költemény Minden szava. 
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FILEFALVAI FILICZKI JÁNOS (1580–1662) 

 

 

A farkasfalvai születésű, szlovák családból származó Filiczki János református 

lelkészként tevékenykedett. Prágában és Görlitzben is tanult. Latin nyelvű költeményei 

mellett magyarul és szlovákul is verselt. Egy gnómája (Quisquis hominum) magyar, latin és 

lengyel elemekkel terhelt szlovák nyelven is ismert, versben ünnepelte Szenci Molnár Albert 

zsoltárfordításait. Xenia natalitia című kötete 1604-ben jelent meg Prágában: a kötet főként 

alkalmi versek gyűjteménye, de változatos műfajaival és virtuóz verselésével már ez a mű is 

felhívja magára a figyelmet. Legfontosabb kötete a Carminum liber primus – Carminum liber 

secundus sive Miscella epigrammata, mely Bázelben jelent meg 1614-ben. Kedvelt műfajai a 

következők: genethliaca (születésnapi alkalmi versek), gratulatoria (ünnepi, gratuláló alkalmi 

versek), propemptica (utazási búcsúversek), philothesia (baráti versek), symbola 

(jelképmagyarázó versek), prosphoneseis (üdvözlő versek), epithalamia (nászdalok), 

paramythetica (vigasztaló versek), funebria (gyászversek). A második könyv epigrammái az 

antik szerzők legjobbjainak teljesítményét idézik, erőteljes Martialis hatása, de John Owen 

művészete is nyomot hagyott Filiczki költészetén. Pareus a Delitiae poetarum Hungaricorum 

című antológiában szintén kiadta a költő verseit. Filiczki János egyike legjobb neolatin 

költőinknek: szellemesség, éles szem, ragyogó arányérzék és hajlékony latin nyelv jellemzi. 

Jelentős kapcsolatokat ápolt a cseh humanistákkal, a Hodějovký család nevelőjeként számos 

német egyetemen megfordult. 1617-től sárospataki tanár, majd rektor, 1622 végén ugyanitt 

halt meg pestisben. 

Róla lásd pl.: BENCZÉDY József, Filiczki János élete és költészete, 1946 (gépiratos 

kézirat, Eötvös Könyvtár, Budapest), Helena MÁJEKOVÁ, K výskumu slovenskej 

humanistickej literatury: básnik Ján Filický, Zbornik Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského. Philologica, 38 (1990), 139–151. 

 

   

Kötetéhez 

 

Mert dicsérget a cimborákból egy-egy, 

úgy véled, te tökéletes, csiszolt vagy? 

Hogy horzskő hevesebben úgyse bánthat? 

Vár száz zord kritikus, ki nem kegyelmez, 

s minden csöppnyi hibát azonnal észlel! 

Andes énekesét367 se várta csak dics, 

Phoebus sem ragyogott az árnya nélkül. 

Paraszt, fölmelegített ételekkel   

tömnél annyi tudós hasat degeszre? 

Jobb eltűrni, ha ráncba szed poétád, 

mint szenvedni a külvilági fricskát, 

közröhejnek a célja lenni, élc-góc. 

Gyakran percnyi csupán a nagy dicsőség, 

édes fényben időzni kár tenéked, 

tudós kézbe sietni nem sürgős még, 

majd ha már kicsiszollak, s szép ruhát kapsz! 

 

 

                                                 
367 Vergiliust. 
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Rózsa az ember 

 

Még kora reggel a rózsa az égbe szökik, csupa bimbó, 

ám ha a nap perzsel, szirma a porba esik. 

Így van az ember is épp, jó lábakon áll, csupa tettvágy, 

s holnap, zord végzet, vad dühöd éri utol. 

Íme, tanulj meghalni, halandó, pusztul az élő, 

és odafönn készen várja a mennyei lét!  

 

Az élet célját nézd 

 

Éltedben nem nyersz koszorút, csak a végezetével: 

bölcsen kormányozd hát a hajót utadon! 

 

Egy kocsmároshoz 

 

Hogy mért módjával kortyolgatom én a borocskád? 

Ingadozom magam is, hogy ki ezért a hibás. 

Színborral szoktam szívemből űzni a bút el. 

Érzékeny gyomrom megbetegíti a víz. 

 

A szerzetes, a paraszt és a törökök 

 

Szálegyedül volt egy klastromban a szerzetes és két 

nő, a szövő s a szakács, és ugyanott a paraszt.   

Zord Bellona riadt kürtjét megfújta az ellen, 

foglyot akart a török, s kérte a pénzt, a vagyont. 

„Mit tehetünk?” – így szólt – „A halál vár ránk. Te segíthetsz 

Anna, csupán, akitől annyi gyönyört kapok én.” 

Cafkájában bízik a pap s a paraszt a fohászban, 

és a galád győztes  tör be a ház küszöbén. 

Elfogják a ribancokat és a hasas papot egyből, 

megmenekülnek a nők, kard döfi szíven amazt. 

Míg a kapun berohannak, az árnyékszéken a pór a 

farkas torkából épen inalhat el épp. 

 

Drugeth Bálint sírverse 

 

Íme, Drugeth Bálint sírhalma, a férfierények 

élő tükre, a hit csúcsa, amely kiragyog. 

Vak Libitina az érdeme révén vélte korosnak, 

aggnak hitte, s ezért ifjan a sírba omolt.   

Teljesen így sem halt meg: a híre kiszállt a világba, 

lelke szabad, s egyenest száll föl a csillagokig! 

 

Gyerekeihez 

 

Példátok legyek én, fiaim: jaj, csalfa az élet, 

s bárha az ember jó, ritka törékeny a lét! 

Isten gondja az első, aztán jön csak az élet: 
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harmadik elv: védd, óvd, azt, akiért te felelsz,   

itt negyediknek az összefogás, a kicsik menedéke, 

merthogy a széthúzás tönkretesz annyi vagyont, 

és ötödiknek a jó oltalma, a rossz kerülése, 

és hatodiknak, hogy számkivetés csak a föld. 

Így a szerencsefogat halad egyre a célja felé majd, 

s nem lesz a lét terhes és a halál szomorú. 

 

Nincs semmi dicsőség 

 

Nagy rangod volt tegnap, jó posztod, de ma hulla 

vagy csak a hordágyon: ennyi a földi gyönyör. 

 

A pápa tévedhetetlen 

 

Szerzetesek, nem lep meg, hogy nem téved a pápa, 

bűnt és ritka erényt összevegyítve kutyul. 

Voksomat én leteszem szintén: nem téved, a bűnbe 

biztos lábbal lép, és keze meg se remeg. 

Nem Jeruzsálemben kószál, nem tép füveket le, 

törvényes bűnt nem sérthet a nyája se már, 

nem lett számkivetett, a fején hármas koronát hord, 

Aeneidák pompás városa rejti el őt. 

Nem téved, mert lelke figyel, s igazolja a jót is, 

colchisi lábbal368 jár folyton a rossz utakon.   

 

Sphettiushoz369 

 

Sphettiusom, mért piszkálod, marod úgy a szlovákot, 

nem gúnyolhat más téged is épp ugyanúgy? 

Illír volt Cseh vagy Lech tán,370 sőt, ott is az első? 

Városaik s népük hírneve akkor is élt? 

Semmire nem becsülöd, hogy híres volt a szlovákság, 

Mars mezején hogy jobb hadsereg egy sem akadt? 

Most meg dicstelenül, szégyenben tengetik éltük.    

Néped is erre evez! Elhiheted magad is. 

Ziska371 hadát rémüldözvén rettegte a környék, 

most mire jó? Hordót csapra veretni csakis. 

Hogyha fejed kidugod csigaházadból, ha netán pár 

ódon kódexet fellapozol, kiderül: 

jók a szlovákok a harcban, erényeik is kimagaslók, 

láthatod, atyjaitól messzire egy sem esett. 

Most, jaj, az egyszerüség, becsület, hűség, derekasság 

csak kikacagni való, balga paraszti erény,  

bezzeg a gőg, a gyalázás, pompa, csalás, hamis eskü 

                                                 
368 Mint a méregkeverő Medea. 
369 A név egy attikai démosz nevéből származik. A hely csípős ecetéről és lakosainak gúnyos és maró 

megjegyzéseiről volt híres. 
370 A csehek és lengyelek mondai ősapjai. 
371 Ján Žižka (1360–1424) huszita hadvezér. 
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minden erények közt legmagasabb, nemesebb. 

Minden változik itt: lepisálod az édesapád szent 

hamvait? Az tényleg dicstele férfierény! 

Bánom is én ocsmány gégéd, várjon jutalom csak, 

rajta, arass, de ne bántsd ám a riválisaid!  

 

 

PAULUS A GISBICE (1581–1607) 

 

Paulus  a Gisbice, azaz Pavel z Jisbice Prágában született, jeles cseh, német és 

németalföldi iskolákat látogatott. Költői munkásságáért 18 éves korában homlokát 

babérkoszúval övezték. Az életlegendája szerint később elbizakodottá vált, és egykori 

tanárairól szatirikus költeményeket jelentetett meg. Halála is regénybe illő: szerelmi riválisa 

végzett vele. Jan Novák egy versét meg is zenésítette. 

Róla lásd pl. Marta VACULÍKOVÁ, Paulus a Gisbice (1581–1607) ein böhmischer 

Dichter und seine Studienreise nach Leiden, Humanistica Lovaniensia, n. 58., 2009, 191–215.   

 

Pannulához 
 

[Bájitalárt ki adott...] 

 

 

Bájitalárt ki adott, és dardanus átokigékkel 

s thesszál gyógyfűvel meg ki igézte szivem, 

mert már-már meg is ölsz, zord, gyilkos Pannula, engem, 

és Venusunk forgó vágykerekében ülök? 

Otthonom elhagytam, sok-sok várost bebolyongtam, 

hogy menekülhessek arcod elől, gyönyörűm: 

ám követett engem folyvást, pihenőt sose tartott, 

és minden zugon át jött a nyomomban Amor. 

Száz mérföld választ el minket (több!), te cseh földön, 

én a batáv tájon töltöm a napjaimat, 

s persze, a gyilkos Amor velem együtt jött el e tájra, 

és a hajón vélem szelte a tengereket, 

jól tudom én immár, hogy mily nagy erő is a vágy, hogy 

tényleg mindig győz s mindenen úr lesz Amor. 

És ha nem óvod a szíved kezdettől, letipor, mert 

minden gyógyszer már kései, egy se segít.  

 

[Kérded, mért függök...] 

 

Kérded, mért függök mindenben az én szeretőmtől? 

Míg ő él, élek, s hogyha hal, érte halok. 

 

[Mind hazudik...] 

 

Mind hazudik, ki szerint lány vagy, kedves. De mi lennél? 

Istennő vagy! Az ég s föld fejedelme leszel!  
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[Juno, Minerva...] 

 

Juno, Minerva, Venus megláttak, s kérte Minerva 

szép szemedet, Iuno lágy kezed, ő meg a szád. 

 

[Pannula, pajkos verseimet...] 

 

Pannula, pajkos verseimet, mondd, mint honorálod? 

Mézízű csókod kéjeit esdi a szám! 

 

[Tenger sok verssort...] 

 

Tenger sok verssort körmöltem egészen idáig, 

ám a tehetségem mára, szegény, kialudt. 

Mert amikor tebeléd zúgtam bele, Pannula, menten 

szép szemed áldozatul vitte a lelki erőm. 

Kérlek, kíméld költődet kéjes közeledtől, 

lelkemet óvd kissé, drága, ne égjen el így! 

Hogyha nem óvod meg, Múzsák ádáz dühe száll rád, 

s Phoebus örökkön-örök mérge lesújt tereád!  

 

[Mert meglátta arany Vénusz...] 

 

Mert meglátta arany Vénusz tested meg az orcád, 

vesztesként búsult, elvörösödve pirult. 

 

[Mért festik folyvást ruha nélkül...] 

 

Mért festik folyvást ruha nélkül a gyermeteg Ámort? 

Mert a szemérmét is elveti mind, ki szeret. 

 

ELISABETHA IOANNA WESTONIA (1582–1612) 

 

A jeles angliai születésű humanista költőnő számkivetettként, menekültként 

horgonyzott le Csehországban. Mostohaapja, Edward Kelley a kor jeles alkimistájának 

számított, nem véletlenül került II. Rudolf környezetébe, vér szerinti apját közelebbről nem 

ismerjük. 1603-ban ment férjhez egy tekintélyes ügyvédhez, aki a prágai császári udvarban 

tevékenykedett. Hét gyermekük született, Westonia halála is szülés közben következett be. A 

prágai Szent Tamás templomban nyugszik.  Óriási műveltsége, kifinomult versnyelve és 

költői fantáziája kora legjelentősebb szerzői közé emelik. Az epigrammától kezdve az 

ovidiusi elégián át a verses állatmesékig sokféle műfajban alkotott figyelemreméltót.  Verseit, 

leveleit, traktátusait 1608-ban publikálta Parthenica címmel, három könyvben. Westonia 

összeállította többek közt a híres nők katalógusát is. 

Verseit modern kiadásban Donald Cheney és Brenda M. Hosington publikálták 2000-

ben. Nagyillés János fordította magyarra.  
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Középút 

 

Hogy ne gyötörjön a gazdagság, s ne nyomasszon az ínség, 

Krisztus, hadd járjak én a középutakon! 

Gőgömben nehogy én nevedet megvetve gyalázzam, 

s hogy soha sem kelljen lopnom az ennivalót!   

 

A gazdagság csábereje 

 

Mért akarok kincset, ha a kincs csak a bűnt csalogatja? 

Mért kell gazdagság, hogyha a bűn fele visz? 

Hogyha a vaksors váratlan tesz tönkre akármit, 

hát mi a kincs? Por. Por árnya? A semmi maga.  

 

 A fösvény sorsa 

 

Nem bonyolult megokolni a fösvény majdani vesztét?  

Nem, mivel egy oka van: ő maga, semmi egyéb.   

Folyton irigyli barátait, és lelkében a kín dúl, 

s elhiszi már maga is, hogy neki semmije sincs. 

 

A hűség hatalmasabb a gazdagságnál 

 

Croesust és Midast372 lepipálod arannyal, ezüsttel, 

ámde ha hűtlen vagy, egy fagaras becsesebb!   

 

A kikerülhetetlen sors 

 

Elrendelt sors útjáról tán elkanyarodhatsz? 

Mindünket falként körbeölelve takar.  

 

A hízelgő 

 

Mint csak a hab, mely hosszan fut le partmeredélyről, 

s végül a ráncos föld fogja föl útja során, 

éppúgy hordja a hízelgőt a bizonytalanabb szél, 

minden utat megjár, s azt lesi, merre a jobb, 

hogy lelkek mélyébe furakvón ártani tudjon, 

mérge a szívkamrák mélyeiig lecsorog. 

 

A hírnév 

 

Hogyha csak az dícsér, aki azt várná, te dicsérd meg, 

úgy az üres dicsfény mostoha hírnevet ad. 

Ámde ha az dícsér, kit a hírnév szárnya emelt föl, 

és neve messzire zeng, hírneved égbe szökik. 

Méltán dícsérik, kit a dicsfény kürtje magasztal! 

Egy nevesincs dícsér? Ront csak a hírneveden!  

                                                 
372 Legendásan gazdag ókori uralkodók. 
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Sértett barátság 

 

Mint az acélt ha a vas dörzsölgeti zordon erővel 

és darabokra törik, s száll az acélreszelék, 

úgy a barátokat egymás ellen szítja Erynnis,373 

és szeretetláncot ráspolyoz így el Eris.374 

Önmaga ellentétévé torzul hasadozva a lélek, 

és  most végletesen gyűlöli, kit szeretett.  

 

A balga Amor 

 

Hogy felfogja, milyen károkkal jár a heves vágy, 

hogy tudhatná azt éppen a vágyokozó? 

 

Ugyanaz 
 

Vad Venus, elmeletipró és a világ fejedelme, 

egy jámbor szívben otthonos úgyse lehet. 

Őrületet fed a vágy, elménk fényére vet árnyat, 

s minden bölcs férfit őrületekbe kever.  

 

Ugyanaz 

 

Minden balga szerelmes tudja, a vágya miért ég, 

ám nem tudja, amit tudnia kellene épp.  

 

A nők szerelme 

 

Hogyha a nő nyíltan, nem rejtve csapong ki, a nép azt 

mondja, a férjéhez illik ilyen feleség. 

Vagy lefülelheti, vagy megvédheti férje a bűntől, 

így a jövendő kárt biztosan elkerülik.   

 

A nők szerelme 

 

Gyűlöl vagy szeret: egy asszony mást nem tud, egyéb nincs. 

Ám egy bűntényhez jó ok ez is meg az is. 

 

A gyanús szerelem 

 

Egy sértett szerelem hány cselt hány, s mennyi csalást szül! 

Mert akiben vak a vágy, vak vezetőre talál.  

 

Ugyanaz 

 

Az, kit a vágy elepeszt, virrasztva is álmodozik csak, 

mert csiklándja szivét bévül a pajkos Amor. 

                                                 
373 A bosszú istennője. 
374 A viszály istennője. 
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Illetlen vénasszonyi gerjedezés 

 

Hogyha a vénasszony vénen gerjed szerelemre, 

bájaival már csak egyet igéz, a halált. 

 

A szerelem ellenszere 

 

Az, ki a lelkét felperzselte parázna tüzekkel, 

mind ki is olthatná, csakhogy akarnia kell! 

 

 Az oroszlán és a béka 

 

Meghallotta a büszke oroszlánfül, hogy a lomha 

tóban béka brekeg, és fecsegőn cseverész. 

Hosszan elámult, mert nem tudta, miféle kis állat 

torka okádja rekedt hangok ily áradatát. 

Becsvágyó békánk ki-kidugta dalos pofikáját, 

partra ugorva dalolt, szárazon is brekegett. 

Így ért ő az oroszlán fennkölt arca elé, s az 

egyet karmolt csak, s véget is ért a dal itt.  

 

A galamb és a festmény 

 

Szomjas volt a galamb, mert tombolt egyre a hőség, 

s egy festményt látott lógni a fal közepén, 

rajta ivásra való kis edény hű mása mosolygott, 

s úgy látszott, tényleg víz van a tálka ölén. 

Balról szárnyaival be-befogta a csöppnyi pohárkát, 

 inni akarta szegény már a remélt italát. 

Hát neki is lódult s fejjel fúrt végül a képbe, 

nyakcsigolyája törött, s holtan a földre zuhant. 

 

 

JACOBUS JAKOBEUS (1591?–1645) 

 

 

Csehországi származású (Kutná Horában született) latin nyelven író  humanista költő, 

aki az eperjesi evangélikus líceum tanáraként, illetve rektoraként is tevékenykedett. 

Csehországi korszakának idején (1612–1621) elsősorban az alkalmi költészetet művelte, de 

fokozatosan a politikai költészet felé fordult. Drezdában (1622–24) protestáns  

egyháztörténeti munkán dolgozott, mely Idea mutationum Bohemo-evangelicarum 

ecclesiarum in florentissimo Regno Bohemiae címmel jelent meg 1624-ben. Otii vernalis anni 

MDCXXVII. Aegrisomnia című, alkalmi verseket tartalmazó kötete Kassán jelent meg 1626-

ban. Legjelentősebb művének a Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota című félepikus 

verskompozíciót tartják (Lőcse, 1642). Szlovakizált cseh nyelven is írt, főként prédikációkat 

(Anamnisis, Lőcse, 1642, Pascha lachrimosum inclutae urbi Epperiensi omnisonum, Lőcse, 

1643). 
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A szlávok könnyei, sóhajai és kérelmei (részletek) 

 

Egykor az ifjúság édes versével időztem, 

írtam bőven s hírnevet is szerzett a poézis, 

most meg a szlávok ezer fájdalma a tárgya e versnek, 

könnyeket énekelek: segedelmül jöjjetek immár, 

istennők, kik a szent Helicon bércén elidőztök, 

jöjjetek, istennők, mindnyájan, hogy kidaloljuk 

egy ős nép hős tetteit és a valódi erényét.  

(...) 

Rendkívül sok könnyet nem szűnő panaszokkal 

ontott és vágyott elmondani ekkor a Szlávság, 

háromszor próbálta emelni magasba a hangját, 

s háromszor halt el szomorúan a hangja az ajkán, 

kisvártatva azonban könnyek közt panaszolta: 

„Ez lesz a sorsom, a végzetem? Ó, szláv népem, amely az 

Úrnak is oly kedves, csak tűrje a sok nyomorult kínt? 

És belevetve a messze morajló tengeri habba, 

tűrve a sátánnak, Mohamednek az átkait, és hogy 

végleg elűznek, csak sírjak? Csak sírjak örökkön? 

Mert mit is ér, szent társulat az, mit százszor, ezerszer 

elszajkóztak már vigaszul jóslatnak a csöppnyi 

könyvbe beírva? Az elméd háborodott vagy a szó lett 

érték nélkülivé? Vagy megváltoztak a célok? 

Azt jósoltad, boldog sors vár és a dicsőség, 

hogy nem nyel Phlegeton s ocsmány Orcus be, s az ádáz 

ellenségtől véd meg az ég, tomboljanak ők bár 

fölforgatva a földet, az isteni gondviselés óv. 

Látszik tán, hogy ez így is van? Hogy az isteni jóslat 

teljesedőben? Mért hitegettél csalfa reménnyel? 

Füst a remény netalán, mit a szálló szél tova szállít? 

Istenek óhaja ez vagy az ősi atyáknak az álma? 

Így virulok ki netán, így nő meg az önbecsülésem? 

Ily ringy-rongy göncökben járjon az égi királynő?  

Ily gyászban könnyezve, szipogva zokogjak, amíg csak 

élek? Ajándékként ezt küldi az ég a szegénynek? 

Mit tegyek, én nyomorult, hova nézzek, merre szaladjak? 

Csöppnyi reményem fogy, régvolt bizodalmam enyészik. 

Úgy tűnik (s ha az ég szent jobbja se védi), Avernus 

szörnyű, éjjeli fajzata úgy döntött, ki is irtja   

majd az utódaimat mind egy szálig, mivel érzi, 

végromlásba omol lassan már földi világunk. 

(...) 

Fúria-had, szörnyek meg az átkok, a csalfa Charybdis 

s minden, amit még csak kiokádhat Avernus a mélyből, 

gyötri a sok nyomorultat, a zsarnok vágyik ölésre, 

és a hatalmas földet a harcok vad heve lepte. 

El hogyan is hallgathatnám, Mohamed, hogy a néped 
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mekkora pusztítást, rablást, gyászt, öldökölést szült, 

s hol vannak Magyarország régi határai immár?   

Mars isten kínját és vad düheit ne sorolnám? 

Reszketek is közben, sápadtság nyűvi erőim. 

Harccal próbál elpusztítani engemet immár, 

Afrika várjon vagy kergetsz is az Indusig egyből? 

(...) 

Erre tanúk Hernád, Bodrog s Tisza partjai egyként, 

bősz habok atyja, az oly nemes Ister is ezt tanusítja, 

mely szomorún baktat bő vízárt hordva a keblén, 

már nem elégszik a medrével meg a dús folyamáram, 

és a szokatlan tájba siet, sziklákat is elnyel, 

tart a hegyekhez, a szomszéd rétségekre kiömlik, 

annyira borzad az öldökléstől, vérebajaktól. 

Ekkora vészt látván sok-sok könnyet ki nem áraszt? 

Hydra lehetne csak az, Kaukázus vadja, a szkíta 

medve talán! Erről nem szólok többet azért, hogy 

már hegedő sebeket nehogy ez szaggasson újólag!   

Ó, Magyarország! Hány kínt tűrtél el velem, és oly 

gyászos a sorsunk! Vad katonák gyilkos seregével 

teltél meg, kardok, szablyák, kopják sebesítnek, 

rettentő szuronyok, s a vadászdárdák tülekednek, 

villámot gerjesztő bombák és gyutacsok még, 

mennydörgő ágyúk, fegyvertenger, belereszket 

rögtön a szívem egésze a látvány rettenetébe. 

Mint gátját ripityára törő folyam, ömlik a vad had, 

nincs akadály, gát, töltés, ellepi mind a mezőket. 

 

 

MATHIAS CASIMIRUS SARBIEVIUS (1595–1640) 

 

Maciej Kazimierz Sarbiewski a latin nyelvű lengyelországi költészet egyik 

meghatározó egyénisége. 1612-ben belépett a jezsuita rendbe. 1623-ban VIII. Orbán 

koronázta költővé római tartózkodása idején, mely döntő jelentőségű volt latin költői 

karrierjét illetően. Róma után oktatói karrierbe kezdett, bölcseletet, teológiát és retorikát 

oktatott a vilnai egyetemen, majd 1635-től IV. Ulászló udvari papja lett. Verseinek szép 

megformálása révén érdemelte ki a Horatius Sarmaticus (lengyel Horatius) nevet. Lyricorum 

libri tres című kötete erre a titulusra valóban rászolgált. Költészete mellett költészetelmélettel 

is foglalkozott (Praecepta poetica), élénken érdekelte az antik irodalomeszmény (De perfecta 

poesi sive Vergilius et Homerus).  Versei 1625-től jelentek meg nyomtatásban, és azonnal 

népszerűvé tették.  

 

„Feje legfinomabb arany. Keze esztergályozott arany”. Énekek éneke 5.375 

 

Szőlőtő voltam: mégsem tépték le a fürtöm. 

Én a folyó voltam: senki nem itta vizem. 

Árnyas lomb voltam: hűsölni nem ültek alám le. 

Hadvezető voltam: senki sosem követett. 

                                                 
375 Az Énekek énekéből származó idézeteket Kerényi Károly fordításában idézem. (Canticum canticorum, 

Énekek éneke, Bp., Officina, 1941.) 
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Phoebus voltam: pompás fényemben nem időztek. 

Pásztor voltam: nem jött a nyomomban a nyáj. 

Mit tesz Jézus? A színaranyat mindenki imádja. 

„Hogy tetsszek,” – szólott – „én leszek itt az arany!” 

 

Mígnem a nappal közeleg és az árnyak elenyésznek 

 

Mért óhajtjuk a fényt éjjel, nappal meg az árnyat? 

Árnyat vet nappal s éjszaka izzik a vágy! 

 

A kereszt alatt zokogó Magdolna  

 

Szomjazom! – így kiabálsz, sziklák közt nincs zubogó víz. 

Könnyed zúg, zubog itt, azt ihatod, soha mást. 

 

„Jöjjön az én szerelmesem a kertjébe.” Énekek éneke 5. 

 

Durva paraszt munkába fogott gyönyörű Amor, íme, 

íját s fáklyáját másra cserélte le most! 

Két ökröt befogott s markolta a gyors eke szarvát, 

s tisztes munkával nőtt a barázda sora. 

Fölszántotta a szíveket oly könnyű ekevassal, 

s tisztes bájt ontott menten a szűzi mező. 

Egy szál nincs még itt, noha több ezer itt a virág már. 

Hogy ne hiányozzék, Krisztusom, erre siess! 

  

Az isteni szeretetről 

 

Hálót szőtt nem régen Amor, s ámulva csodáltam. 

(Mit meg nem formál könnyen a lenge Amor!) 

Úszókája arany volt, sőt a kövek s a kötél is, 

háló és a csomó színaranyan ragyogott. 

Ő maga szintén. „Nincs víz erre, hová vetem így ki 

ezt a remek hálót?” – mondta ragyogva Amor. 

Szolgáljad Krisztust, kölyök, őneki hasznos a hálód, 

én hallá válok, s ő lesz a tengeri hab. 

 

Szent Alajos síró szeme 

 

Mért ez a nagy sírás, szemek? Ömlik, özönlik, elárad, 

sőt, ez a szép arc is torz lesz a könnye miatt. 

Két izzó szemből spriccel ki a könnyözön árja, 

két folyamot formáz ekkora nagy zubogás. 

S közben a gyász közepén fölhorgad a sóhajok ezre, 

 Eurus cincálgat s űz futosó habokat. 

Kéne hajó, evező, társak, szárnyalni vitorla, 

merthogy e tengeren át följut a mennybe hajónk! 
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Szent Alajost fényáradat veszi körül 

 

Éjszaka volt, nyugalom, s levetette ruháit egy ifjú. 

Jött is Amor s a ruhát vette magára hamar. 

Így járt-kelt, fitogatta magát, víg volt feketén is, 

bár ráncolta ölét már a redőzete is. 

Közben halk tűz járta-ragyogta be azt a ruhát jól, 

itta a fáklya tüzét, mely hevesen lobogott. 

Hajnalban fölkelt a fiú s fölvette ruháját, 

s fényárban ragyogott menten a köntöse már! 

Nem csoda, hogy fénylett rejtett izzásban az ifjú, 

hogy fáklyává nem vált, az a kész csoda csak! 

 

Szent Alajos koronája a földön hever, megfordítva 

 

Mint a Galesus376 ahogy sok fürge hab áradatával 

öntöz a napfényben szikkadozó rögöket, 

úgy Alajos szeme is folyvást könnyezve esőzik, 

és szent szívéből föltör a tiszta patak. 

Könnyeiből liliom nyílik ki belepve a rétet, 

melyet a jámbor hab szívzuhatagja itat. 

Mért csoda, hogy koronája ledobva borult le a földre? 

Hisz csak a könnyveteményt megboronálni siet! 

 

Mária Magdolnáról 

 

„...az utcákon és tereken hadd kutatom fel lelkem szerelmét!” Énekek éneke, 3. 

 

Sóhajt, és a kiáltás kínja a csillagokig száll, 

oly lágy orcáját öntözi sósan a hab. 

Völgyeken és hegyeken, zord tájakon átinal és fut 

nyílt tereken, s zordon szurdokokon rohan át. 

Tékozló könnyár mért járul a gyors szaladáshoz? 

Lám, Magdolna saját könnyein úszva hajóz. 

 

 

                                                 
376 Itáliai folyó. 
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 A szöveggyűjtemény gyakorlati hasznáról 

 

 

Ez az egyetemi segédanyag a Régi magyar irodalom, a Világirodalom II. és a 

Szövegelemző szeminárium nevű tárgyak oktatásához készült speciális segédlet. 

Szöveggyűjtemény, mely a közép-európai humanizmus lírai terméséből nyújt válogatást, 

különös tekintettel a magyarországi humanista kultúrára. Célja elsősorban egy tágabb 

kultúrtörténeti kontextus viszonyrendszerének a láttatása, illetve a jelentősebb költői 

életművek vázlatos bemutatása. Kiegészítő szöveggyűjteményként használható a Bevezetés a 

régi magyar irodalomba I. című tankönyvem elméleti, irodalomtörténeti anyagához is.   

A szöveggyűjteményhez felhasználtam azokat a fordításokat, melyek a Babits Mihály 

Műfordítói Ösztöndíj elnyerésének idején készültek. 

 

 

 
  

 

 

 


