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A JANUS PANNONIUSNAK TULAJDONÍTOTT 
„ROMULIDAE CANNAS . . . " 

Louis D u May a XVII. századi francia történetírás egyik jeles kép-
viselője ( t 1681)1 munkáiban rendszeresen beszámol a magyarországi 
hadi eseményekről. A Discours historiques et politiques; sur les causes 
de la guerre de Hongrie, et sur les causes de la paix (Történelmi és 
politikai párbeszéd Magyarország háborújának és békéjének okairól) 
című könyvében, amely először Lyonban jelent meg 1665-ben, rész-
letesen tárgyalja a magyar történelem eseményeit Nagy Lajostól Zrí-
nyiig. A mű eredetileg franciául íródott, de ismerjük és használtuk 
angol fordítását is.2 Előadja például a várnai csata szomorú kime-
netelét és következményeit: 

„Eme emlékezetes nap, mely a keresztények számára oly 
szerencsétlenül, a hitetlenek számára oly boldogan végződött, 
Magyarország királya, Julianus pápai követ és számtalan 
becsületes hivő halála által megmutatta, hogy adott sza-
vunkat meg kell tartanunk, és hogy Isten megbünteti az 
álnokokat, bármilyen köntösbe burkolják is álnokságukat. 
Azt mondják, amikor Amurad az összecsapás kezdetén látta 
övéi szorongatott helyzetét, kebléből elővonta a közte és a 
magyarok között kötött szerződést, és szemét az égre emelve 
nagy indulattal többször elismételte: »Jézus Krisztus, íme az 
egyezmény, amelyet a keresztények velem kötöttek, s melyre 

1 Köpeczi Béla: Magyarország a kereszténység ellensége. A Thö-
köly-felkelés az európai közvéleményben. Bp. 1976. 113—115, 221. 

2 A francia eredeti: O S Z K App. H. 2087. Lyon, 1665. A z angol 
fordítás: OSZK App. H. 2095, Glasgow, 1669. Az angolból készí-
tett magyar fordítást a francia eredetivel D ó z s a Gábor, m a g y a r -
francia szakos kollégám vetette össze. A dolgozat első (még közös) 
változatának anyaggyűjtésében is részt vett. Segítségéért köszönettel 
tartozom. 
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Isten színe előtt esküdtek meg; ennek megszegésével gúnyt 
űznek belőled. Most, ó Krisztus, ha mint mondják, Isten 
vagy, könyörgök, bosszuld meg a Rajtad és rajtam esett 
sérelmet; mutasd meg azoknak, akik még nem ismerik a Te 
neved, hogy megbünteted azt, aki az Istenségedre esküdött 
Ígéretének szentségét megszegi.« Ezt a könyörgést a Keresz-
tények teljes veresége követte. A király fejét lándzsavégre 
tűzték, s Görögország és Ázsia több helyére elvitték a magya-
rok felett aratott győzelem jeléül. Julianus kardinális testét, 
aki ezt az utálatos esküszegést tanácsolta, több sebtől lyug-
gatva, csupaszon találták meg. Annak a királynak a sírfeli-
rata, aki mindaddig derék és szerencsés ember volt, míg ígére-
tét megtartotta, méltó arra, hogy ismerjék. íme: 

Romulidae Cannas, Ego Varnam clade notavi, 
Discite mortales, non temerare fidem. 

Me nisi Pontifices iussissent rumpere foed [us] 
Non ferret Sciticu [m], Pannonis ora iugum. 

E balszerencse történt Magyarországgal November 11-én, 
Szent Márton napján, 1444-ben."3 

Eddig a francia eredeti és az angol fordítás lényegében megegye-
zik. A két szöveg közötti legfontosabb különbség az, hogy a francia 
csak latinul idézi az epigrammát, míg a fordítás angolul is meg-
ismétli : 

As Varo Cannaes fatal fields did dy 
With noble Roman blood, so Varna I 
Stain'd with Hungarian gore. Learn, mortals, then 
To keep your faith and promise made to men. 
The Pope importun'd me the Truth to break, 

3 A vonatkozó lapszámok: App. H. 2087. 2 2 - 2 3 . , App. H. 2095. 
17. Ulászló halálának napját Du May kis hibával közli, mert a király 
november 10-én, Szent Márton nap vigíliáján halt meg. A korrekciót 
Kulcsár Péternek köszönöm, akitől sok más segítséget is kaptam: 
Ő figyelmeztetett Beer alább említett munkájára, a scytha szó jelen-
tésének vizsgálatára stb. 
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Which I with Osmans faithless race did make : 
Hence the brave man of fair Pannonias lands, 
Must now obey the barbarous Turks commends. 

Saját prózafordításunkban ez így hangzik: 

Mint ahogy Varró festette Cannae végzetes földjét nemes 
római vérrel, Várnát úgy színeztem én a magyarok vérével. 
Tanuljatok, halandók, ebből : tartsátok meg istenhiteteket és 
az embereknek tett ígéreteteket! A pápa sürgette a béke 
megszegését, amit a hitetlen oszmánokkal kötöttem; azóta 
gyönyörű Pannónia bátor lakói kénytelenek a barbár török 
parancsának engedelmeskedni." 

Az epigramma angol fordítását már csak azért is fontos kiemel-
nünk, mert újabb bizonyítéka a több régi magyar író — így Szepsi 
Csombor Márton és Bethlen Miklós — által is megemlített és fel-
rótt angol „deáktalanságnak".4 

A Romulidae Cannasról köztudomású, hogy szerzőségét Janus 
Pannoniusnak is tulajdonítják. Újabban Bán Imre foglalkozott az 
epigrammával behatóan, mégpedig a Janus-hagyomány szempont-
jából, számba véve magyarországi említéseit és forrásait. Az ő ada-
tai nyomán5 a következőkben foglalhatjuk össze a kérdés történetét. 
A Romulidae Cannas . . . kezdetű epitáflumot már az 1784. évi Teleki-
kiadás is kétkedve, függelékként — hosszú magyarázatok kereté-
ben — illeszti a Janus-költemények legvégére. A Teleki-kiadás sze-
rint először 1646-ban bukkan fel az epigramma Szilágyi Benjamin 
István sárospataki tanárnak gróf Bethlen Péter, a fejedelem unoka-
öccse felett október 22-én, Liszkafalván mondott latin nyelvű ora-
tiójában (megjelent ugyanabban az évben a Temetési pompa című 
kötetben). Szilágyi a verset Janus Pannoniusnak tulajdonította, s Bán 
Imre úgy véli : nyilván kézirati hagyományból vette. A sírfelirat korai 

4 Szepsi Csombor Márton Londonról szólva azt jegyzi meg, hogy 
három utcán felmenve sem talált egyetlen embert, akivel deákul szól-
hatott volna. Össze müvei. Kiad. Kovács Sándor Iván és Kulcsár 
Péter. Bp. 1968. Bethlen Miklós pedig arra utal, hogy Londonba 
indulása előtt kénytelen volt angol nyelvleckéket venni valami vén 
„ánglustól", tudva, hogy „pap, professzor is merő csigázásnak tartja, 
ha deákul kell beszélni". Önéletírása. I. kötet. Kiad. V. Windisch 
Éva. Bp. 1955. 188. 

5 Bán Imre : Janus Pannonius és a magyar irodalmi hagyomány. = 
Janus Pannonius. Tanulmányok. Szerk. Kardos Tibor és V. Kovács 
Sándor. Bp. 1975. 500—503. Lelőhely- és szakirodalmi hivatkozásait 
nem ismételjük meg. 
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magyar fordítását Medgyesi Pál adta 1659. július 29-én Ibrányi 
Ferenc felett mondott halotti beszédében, melyben a szerzőt csak 
mint „jámbor poetá"-t jelölte meg. Szép Balassi-strófát adó fordításá-
ban a vers így hangzik: 

Rómaiak Cannast, 
A Magyarok Várnát 

Jól megfesték vérekkel: 

Tanulj minden innen, 
Szörnyű hitszegésben, 

Ne leledzél senkivel : 

Izgága ha Pápa 
Hazánk, nem lesz vala, 

Bíránk most is békével. 

Bán Imre a RomuHdae Cannas . . . további hazai útját is végig-
követi: „Ismeretes, hogy Bod Péter a Hungarus Tymbaulesben (1764) 
közölte, Batsányi János a Várna és Mohács -ciklus mottójául tette 
meg, (. . .) Arany János pedig 1881-ben, változatlanul Janusnak tulaj-
donítva imígyen fordította le: 

Cannaet római vér: enyim Várnát örökíté; 
Ember okulj innen : vétek az esküszegés. 

Engem is a papság ha nem indít béke-szegésre, 
Most Magyarország nem hordana ozmán igát."6 

A kitűnő irodalomtörténész arra is nyomatékosan rámutat, hogy a 
várnai csatavesztés exempluma „pontosan beleilleszkedik a protes-
táns apologetikus történetszemléletbe", s hogy „a várnai csatavesz-
tésnek isteni büntetésként való felfogása" régi magyar irodalmunk-
ban „az egyik legjobban kihasznált polemikus, klérus-ellenes érv" 
lett.7 Akik pedig kihasználták, természetesen kapva kaptak a püspök-

6 Uo. 502. 
7 Uo. 500. 
8 Lásd erről Tarnai Andor igen részletes jegyezeteit a Batsányi-

kritikai kiadás I. kötetében, Bp. 1953. 462—464. (Batsányi jegyzeteit 
megtekintettük az MTA könyvtára kézirattárában; jelzetei azóta 
megváltoztak!) 
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költő, Janus Pannonius tekintélynövelő szerzőségén, sőt Batsányi 
János is így tett, aki különös gonddal háromszor is lemásolsá a 
mottóvá emelt epigrammát.8 Végezetül Bán Imre a szerzőség kér-
désében foglal állást: „A még nyilván XV. századi eredetiben a 
«Pannonis ora« kitétel nem mutat a török magyarországi jelenlétére, 
hiszen az ora inkább szegélyvidékre, előtartományokra utal: ért-
hető viszont, hogy az idézők és fordítók századok óta a hódoltság 
magyar gyötrelmeinek okát keresik a hajdani esküszegésben. Végül 
még annyit, hogy a költemény nem lenne méltatlan Janus géniuszá-
hoz, sőt legszebb hazafias epigrammáival vetekszik. Bár sikerülne 
eredeti voltát bizonyítani!"9 

Ismételten áttekintettük és fellapoztuk Bán Imre hivatkozásait, 
konzultáltunk azonban néhány általa nem említett tanulmánnyal is, 
így egy-két ponton kiegészíthetjük, gazdagíthatjuk az általa meg-
rajzolt képet. Mielőtt a Du May-hivatkozás értékelésére térnénk, 
az itt elért szerény eredményeinket kell előrebocsátanunk. 

Felbukkant például a Romulidae CannasnaW egy kéziratos és két 
elfelejtett magyar fordítása! Bod Péter Hungarus Tymbaulese OSZK-
beli 315.359 számú példánya első őrieveiének verzóján ez a kéziratos 
bejegyzés olvasható: 

Roma sok kárt vallót Kanna városánál, 
Én pedig életem végzettem Várnánál, 
Halandok én legyek rettentő példátok 
Hogy soha a' frigyet Ti feine bontsátok. 
Hitszegővé lettem a' Papok szavára, 
Mellyért véres átok szállá a1 Hazára. 
Az én életemet a' Halál béfalá 
'S Pannónia esék Török járom alá. 

A szöveg fölött ez áll: „Pagina 7" — azaz az ismeretlen fordító a 
latin epigrammának a Bod-féle szövegben fellelhető helyére utal. A 
kézírásos fordítás XVIII. század végi protestáns szerző műve lehet, 
s talán a „Steph. Koszok. [?] Kvár, 1775" posszesszorbejegyzés 
rövidítése őt takarja, bár ez az Erdélyi féniksszel kolligált kötet 
hátsó őrieveiének verzóján olvasható, s a két kézírás írásformája 
nem azonos. 

A z elfelejtett fordítások a várnai csata történetét kétszer is fel-
dolgozó Vaszary Kolos műveiben maradt ránk: 

9 Janus Pannonius. Idézett tanulmánykötet, 502. 
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Rómaiak Kannát — én Várnát vérrel írám föl, 
Esküdet ember ! megtartani el ne mulaszd. 
Hogyha frigyet nem tépet szerte a pápa parancsa 
Nem görnyedne magyar szittya járom alatt. 

* 

Rómaiak Kannét, én Várnát vérrel írám fel, 
El nem mulaszd ember tartani esküszavad ! 

Hogyha frigyet vélem nem tépet főpapi kényszer, 
Nem görnyedne magyar szittyái járom alatt.10 

Vaszary Kolos határozottan elutasítja, hogy Janus Pannonius lenne 
a szerző: „ E véleményt tévesnek tartom; mert nem tudom elgondolni, 
hogy Janus Pannonius, ki Hunyadi Mátyás uralkodása alatt élt, és 
Hunyadi Mátyás uralkodása alatt meg is halt, írhatta volna az epi-
táfium utolsó versét: 

Non ferret scythicum Pannonis ora jugum, 
Nem görnyedne magyar szittyái járom alatt. 

Eszerint Janus Pannonius idejében, vagyis Hunyadi Mátyás uralko-
dása alatt Magyarország török járom alatt görnyedt? 

Ez oly badarság, hogy költeményben sem szabad állítani!"11 

Hasonló racionális érvelést találunk Budai Ésaiás tudós tanár 
munkájában is: „Az az ismeretes Deák Epitáphiuma Lengyel Lász-
lónak, mely így van írva: 

Romulidae Cannas, ego Varnam strage ( !) nota vi, 
Discite mortales non temerare fidem, 

Me nisi Pontifices jussissent rumpere foedus : 
Non ferret Scythicum Pannonis ora jugum. 

nem ekkor, hanem későbben úgymint a' XVI-ik Században íratta-
tott; minthogy ekkor kezdte Magyar Ország a' Török igát viselni."12 

Tegyük ehhez hozzá Kulcsár Péter hasonló megjegyzését arról, 
hogy az utolsó sor más szempontból is kizárja Janus szerzőségét, 

10Vaszary Kolos: A Várnai csata. Pest, 1864.; I. Ulászló Magyar 
király esküszegése és a várnai veszedelem. Győr, 1884. 

11 Vaszary К . : I. Ulászló . . . 187. 
12 Budai Ésaiás: Magyar Ország históriája a' mohácsi veszedelemig. 

Debrecen, 1811. 257 -258 . 
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ugyanis a scytha— szittya szóhasználat csak a XVI. században terjed 
el a török néppel kapcsolatban, addig a szittya—magyar párhuzam 
állt előtérben. 

Térjünk azonban vissza a Du May-idézte szöveghez. Vajon honnan 
vette az epitáfiumot? Az kizárt, hogy az erdélyi Szilágyi Benjámin 
István munkájából, hiszen ha ez az Erdélyben kiadott mű netán 
mégis a kezébe került volna, biztosan hivatkozott volna a vélt szer-
zőre, Janus Pannoniusra. D u May tehát más szöveghagyományt 
követett: olyat, amelyik Janus említése nélkül idézi az Ulászló-
epitáfiumot. Alighanem egy olyan mű lehet a keze ügyében, mint 
amelyik szintén Janus említése nélkül idézve az epigrammát „csak" 
azt mondja meg, kinek a nyomán közvetítette a sírfeliratot; neveze-
tesen Johann Christoph Beer Der Hertzogen und Königen in Hungarn 
című munkája (Nürnberg, 1683).13 A Johann Hoffmann nyomdá-
jában megjelent könyv a Nádasdy-Mausoleum rézmetszeteinek repro-
dukcióit közli, „néha fordított beállításban, alul német felirattal. 
Mesterük a magyar vonatkozású történeti ábrázolásairól jól ismert 
Johann Azelt nürnbergi metsző". Rózsa Györgyöt idéztem, aki azon-
ban a könyvnek csak egy évvel későbbi kiadására hivatkozik (App. H. 
1147) és nem érinti az alábbi összefüggéseket.14 

Beer Ulászló-jellemzése az 1683. évi kiadásban olvasható: 

„König Uladislaus (deme es solcher gestalt übel bekom-
men I dass erden Waisen Ladislaum von der Hungarischen 
Krön verdränget) ward von der ganzen Christenheit / auch 
gar von seinen Feinden / als ein frommer / weisser und dapfer-
rer Herr / höchst betrauret; und gibt der gelehrte Hungari-
sche Graf / Peter de Rewa von ihme diese Grabschrifft zu 
lesen : 

Romulidae Cannas, ego Varnam cleda novati, 
Discite, Mortales, non temerare fidem. 

Me nisi Pontifices jussissent rumpere foedus; 
Non ferret scythicum Pannonis ora jugum. 

Das ist: 

Wie der Röme Unglücks-Treffen Cannas hat berühmt 
gemacht j 

13 OSZK 98528. (Több későbbi kiadása is megvan!) 
14 Rózsa György: Magyar történetábrázolás a 17. században. Bp. 

1973. 74, 158. 
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So hab ich durch meinen Tode Varna auch in Ruff 
gebracht 

Hatt [e] ich / auf des Pabsts-Geheiss / Cgd un[d] 
zusag nicht gebroche[n] / 

So hatt ' der gerechte GOtt solchen Meinend nicht 
gerochen."15 

Ki az a „Graf Peter de Rewa", akinek a nevét Beer megemlíti? 
— Révay Péter koronaőr, a De sacra corona Regni Hungáriáé (Augs-
burg, 1613) és a De Monarchia (Frankfurt, 1659) híres szerzője, aki 
a De Monarchiában csakugyan idézi a várnai csatavesztés leírásának 
befejezéseképp az epigrammát, de szintén szerző nélkül.16 Teleki 
József egyik nem egészen pontos lábjegyzetében az áll: lehetséges, 
hogy a Romulidae Cannas . .. „maga Révay elmeszüleménye".17 Ré-
vay szerzőségét esetleg támogatná, hogy történetíró példaképe, Jean 
Bodin a De republicáyd. V. könyvének 6. fejezetében utal a szerződés-
szegés várnai exemplumára,18 de természetesen az epigramma nél-
kül. Tehát nem zárhatjuk ki a feltételezést, csak így nem érthető, 
hogy ha Révay a szerző és nem jelent meg tollából előbb, mint 1659-
ben, hogyan hivatkozhat rá egyazon szöveggel Szilágyi Benjámin 
már 1646-ban?! A szövegegyezés csak úgy lenne elképzelhető, ha 
feltételeznénk, hogy az 1619—20-ban a pozsonyi várban már elké-
szült De Monarchia kézirata Szilágyi kezébe jutott, s ő kimásolta 
belőle az epigrammát.19 Ez a filológiai „regény" azzal a feltételezéssel 
folytatódhatna, hogy a Révay által ugyanazon a lapon említett Jan-
nes Passoviust Szilágyi Jannus Pannoniusaak „olvasta", s ebből esz-
kábált hamis szerzői utalást. . . Hogy a De Monarchia kéziratából 
juthatott példány Erdélybe is, az nem csupán spekuláció, mert Beth-
len Gábor épp 1619-ben foglalta el a pozsonyi várat és a koronát is 
magával vitte.20 Bartoniek Pethő Gergelyre hivatkozva egyenesen 

15 Beer: I. т. 3 2 2 - 3 2 3 . 
16 R M K III. 2058. 37. 
17 Teleki József: A Hunyadiak kora Magyarországon. Pest, 1852. 

452. 
18 Hivatkozik rá Bartoniek Emma: Fejezetek а XVI— XVII. szá-

zadi magyarországi történetírás történetéből. Kiad. Ritoók Zsig-
mondné. Bp. 1975. 326. Lásd még e könyv Révay-fejezetét : 389—403. 

19 A De Monarchia keletkezéséről és kiadásáról lásd Bónis György: 
Révay Péter. Bp. 1981. 5 0 - 5 1 . 

20 A dolgozat ezen része erősen támaszkodik a tanári segítségre és 
feltételezésekre. 
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azt írja: „lehet, hogy 1619-ben Révayt, a királyhű koronaőrt — mi-
ként a nádort is — magával ragadta a Bethlen felkelésén kelt lelke-
sedés: Pethő Gergely legalábbis azt írja, hogy Révay ekkor nem 
engedte be a pozsonyi várba a császári katonaságot, ezért kellett 
1620-ban lemondania".21 

Végezetül még egy megjegyzés: feltűnő, hogy Medgyesi Pál épp 
1659-ben fordítja magyarra a Romulidae CannasX, ekkor jelent meg 
ugyanis Révay De Monarchiába, először nyomtatásban. Mivel a pro-
testáns Medgyesi éppúgy nem említi Janust, mint a szintén protes-
táns Révay, kézenfekvő, hogy a De Monarchia-be\i epitáfium feküdt 
előtte. 

A hazai és külföldi szöveghagyománynak természetesen lehetnek 
más útjai-elágazásai is; a Du May művében felbukkanó hivatkozást 
sem tudjuk azonban egyelőre másra visszavezetni, mint Révay De 
Monarchiájára, hiszen arra támaszkodott húsz évvel később a német 
Johann Christoph Beer is. Továbbra is kérdés marad: valóban Révay 
kéziratát követte-e Szilágyi Benjámin, s hogy honnan merített maga 
Révay Péter? 

MEDGYESI ZSÓFIA 

ELFELEDETT ÉS ISMERETLEN MAGYAR 
ÍRÓLEVELEK II. 

3. Kisfaludy Sándor draguignani levele, 1796-ból 

A XVII. század népszerű költőfejedelmének levele után а „XVIII. 
század Gyöngyösijé"-nek (mert hiszen Kazinczyhoz és Csokonaihoz 
mérve az volt): Kisfaludy Sándornak egyik elfeledett levelét adjuk 
közre, romantikus provence-i fogságáról, pontosan Provence-ba, 
Draguignanba kerüléséről. A költészetére sem közömbös provence-i 
idillről terjedelmes monográfia is jelent meg 1937-ben, Párizsban, 
Edmond Poupé tollából,1 miután 1933-ban már cikket írt e tárgy-
ról,2 s ugyanebben az évben szintén francia szerző közölt cikket a 

21 Bartoniek E.: I. m. 389. 
1 Poupé, Edmond: Alexandre Kisfaludy à Draguignan. Paris, 1937. 
2 Ugyané címmel jelent meg tanulmánya a Revue des Études 

Hongroises et Finno-ougriennes-ban : 1933. 216—233. 


