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Drámák a bécsi és a budai udvarban 
Benedictus Chelidonius és Bartholomaeus Frankfordinus Pannonius 

Kovács Sándor Ivánnak* 

A bécsi egye tem h u m a n i s t a környeze tében komoly é r d e k l ő d é s éb red t a drá-
m a i r o d a l o m iránt az 1510-es években. Ennek egyrészrő l inspirálója lehetett 
a latin re tor ikai okta tás megú ju lá sa : a d iákok által m e g t a n u l t és s zóban elő-
adott ókor i vagy r e n e s z á n s z k o m é d i á k felkészítették őke t a sze l lemes latin 
nye lvű társalgásra, a p l a u t u s i szójátékok vulgár is kifejezések (Plautinae sales) 
haszná la tá ra . Másrészt a d r á m á k e lőadása a királyi u d v a r o k s zámára is izgal-
mas e s e m é n y volt, a m e l y egyrész t az u d v a r fényét emel te , másrész t a szerve-
zésben részt vevő h u m a n i s t á k számára is ú j kar r ie r lehe tőségeket nyi tha to t t 
meg. Benedic tus C h e l i d o n i u s és F rankfur t i Bertalan i roda lmi m u n k á s s á g a 
ugyan szövegsze rűen n e m kapcso lha tó egymáshoz , m ű v e i k még i s u g y a n e n -
nek a bécs i szellemi k ö r n y e z e t n e k a n y o m á t viselik m a g u k o n , r áadásu l mind-
kettejük m ű v e kapcso lód ik va l amiképp H a b s b u r g Már ia i f júságához . 

Benedic tus Che l idon ius (eredeti n e v é n Schwalbe, с. 1460-1521), a n ü r n -
bergi s z á r m a z á s ú bencés , Konrád Celtis taní tványa, 1518-tól ha lá lá ig a bé-
csi Schot tenst i f t apát ja , a kolostori h u m a n i z m u s jel legzetes képviselője volt.1 

1515-ben írta az Erény Vetekedése a Gyönyörrel (Voluntatis cum Virtute discepta-
tio) c ímű d rámájá t Bécsben, de az i roda lom- és művésze t tö r t éne t á l ta lában 
nem e mia t t a d r ámá ja mia t t emlékezik m e g róla, h a n e m n ü r n b e r g i tevékeny-
ségét tart ja számon: D ü r e r 1511-ben megje len t négy i l lusztrál t könyvéhez , a 
Mária életéhez, a Kis és a Nagy Passióhoz és az Apokalipszishez írt k ísérő ver-
seket, ame lyek közül az elsőt, Mária életét Che l idon ius a K ö z é p - E u r ó p á b a n 
r endk ívü l népsze rű m a n t o v a i szerzetesköltő, északi pe reg r inánsok látogatá-
sainak célpontja , Bapt is ta M a n t u a n u s Parthenice Marianája a lapján írta.2 Bap-
tista M a n t u a n u s renovatio Christianája és annak ö s s z h a n g b a hozása a klasszi-
kus h a g y o m á n n y a l C h e l i d o n i u s m á s m ű v e i r e is r á n y o m t a bélyegét: az Erény 
vetekedése а Gyönyörrel is a felújított ant ik h a g y o m á n y al legorizáló keresz tény 

* Kovács Sándor Iván egyik kedvenc témája a metamorfózisok kutatása, akár Zrínyinél 
vagy Esterházy Pálnál, akár а XVII. századi térképeken. Tanulmányom két átalakulásról is 
szól: egy mitikusról, Kirké varázslatáról, és egy tudományosról, egy disznó tücsökké változá-
sáról. A szöveg előadás fo rmában elhangzott a Maria von Ungarn, eine europäische Persönlichkeit 
zu Anbruch der Neuzeit című konferencián, Budapesten, 2005 októberében. 
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értelmezését közvetíti. Markus Reiterer disszertációja m á r alaposan feltár-
ta a d ráma keletkezési körülményeit , Margre t Dietrich ped ig a sz ínpad fel-
építését és a mű dramaturgiá já t rekonstruálta a szövegből kiolvasható ada-
tok alapján;3 legutóbb ped ig Stephan Füssel szolgáltatott értékes adalékokat 
az előadás időpont jához és körülményeihez.4 A címlap szer int február 20-án, 
farsang kedd jén adták elő a darabot az éppen Bécsbe érkezett Mat thaeus 
Lang kardinál is és Mária kijelölt magyar királynő előtt - legalábbis a c ímlap 
állítása szerint, más történeti források szerint azonban Lang csak 23-án ér-
kezett Bécsbe, és 26-án m á r el is távozott. Ez alapján Füssel arra következtet, 
hogy valójában 25-én, Nagyböj t első vasárnapján zajlott le az előadás, és a dá-
tumot utólag módosí tot ták vissza a farsang idejére. Chel idonius m ű v e címe 
szerint disceptatio, azaz vetélkedés, nem ped ig antik min tá jú komédia. A né-
zőket a középkori színpadról örökölt kikiáltó, a Preco köszönti német nyel-
vű beszéddel és felvezeti Vénusz és Pallas Ziuitrachtját, viadalát . Rögtön Vé-
nusz lép a színre, a Tékozlást (Luxuries) hozza magával, és előszólítja a Sátánt, 
aki e lmondja , hogy mindenki , aki Vénuszra vágyik, igazából az ő ha ta lmába 
fog kerülni. Vénusz biztatására a Sátán körbemegy és mindenkinek kínálgat-
ja áruját: az egyik edény Vénusz báját, a másik Superbiát, gőgösséget, a har-
madik Gúlát, torkosságot, a negyedik Soport, álmot tar ta lmaz. 5 Mérgeit azon-
ban senki nem fogadja el, ezért Vénusz cselhez folyamodik: Cupido nyilaival 
céloz a jelenlevőkre, csakhogy ezek is hatástalanok m a r a d n a k , Pallas ugyan-
is minden jelen levő ifjat felvértezett, és elűzi Luxuriest, a Tékozlást. Vénusz 
viszontválaszában azzal vádolja meg Pallast, hogy csak a csúnyák és szegé-
nyek választják a bölcsességet - erre Pallas viszontválaszában Károly főher-
ceget, a későbbi V. Károlyt hozza ellenpéldaként, aki szép, gazdag, és mégis 
bölcs. (Bár Károly maga is szerepel a darabban, de valójában ifj. Niclas von 
Salm gróf játszotta - Chel idonius talán arra számított a m ű írása idején, hogy 
maga Károly is ott lesz már Bécsben.) Ezután a Sátánnak is a vérét ontják, és 
következik a második felvonás. Ebben Vénusz és Pallas választott harcosai, 
Epicurus, illetve Hercules küzdenek meg egymással. Ep icurus nem tud meg-
szólalni, mer t tele a szája étellel és részeg, ped ig akkora a torka, hogy a hasá-
ba több hús belefér, mint amit egész Bécs szombaton megvesz . Pallas Hercu-
lessel támad, erre Hercules ókori ellenfele, Antaeus hirtelen ott terem és meg-
birkózik vele, majd u tánuk Geryon, egy a m a z o n és Cacus is. Az iskolai szín-
játékok fontos és állandó jelenete, a verekedés ez: Cacus elverésével és egy 
német nyelvű himnusszal ér véget a második felvonás. A harmadik felvo-
násra csak a döntőbíró, Károly főherceg ítélete marad, aki természetesen Pal-
last választja, és erre a szörnyek, a Sátán, Vénusz és Cup ido a pokolba vonul-
nak vissza. A ha rmad ik felvonást az elsőhöz hasonlóan sz in tén négyszólamú 
ének zárja: a d r á m á k énekelt versekkel való kiegészítése a felvonások végén 
már megjelent Johann Reuchlin Scaenica progymnasrnntajának (1498) kiadásai-
ban, és Chel idonius darabjának négyszólamú kórusaihoz min tá t adhatott en-
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nek a m ű n e k az egy évvel korábban, Bécsben megjelent k iadása , ahol Singre-
nius és Vietor, a két n y o m d á s z külön felhívja a figyelmet, h o g y ők egészítet-
ték ki a dal lamokat négy hangra . 6 

A Herkules a válaszúton-téma (Hercules in bivio) allegorikus-moralizáló fel-
dolgozása már komoly múl t ra tekinthetett vissza a burgund i udvarban is,7 és 
még szorosabban köthető az ifjú Károly herceghez Joannes Pinicianus Virtus et 
Voluptas (1511) című certamenje, amelyben szintén az ifjú Károly főherceg tes-
tesítette meg az erény és a gyönyör közt választó Herculest. Csábító feltételezés 
Frankfurt i Bertalan certamenét, a Lustaság és az Éberség vetekedését ezekhez 
a művekhez kapcsolni. Hasonló benyomást kelt a Lustaság alakja például Epi-
curus ábrázolásához Chelidonius művének második felvonásában. Azonban 
Bartholomaeus művében nem kerül elő a „Hercules in bivio" motívum (ezt a 
magyar irodalomban csak később, Petki János 1608-ban írt Az Virtusnak és Vo-
luptasnak vetekedések című versében találjuk meg, ott is csak Statius nyomán), és 
Chelidonius és Pinicianus művének komolysága is hiányzik belőle. 

Chelidonius darabjának előadásán szinte bizonyosan ott volt a tízéves Habs-
burg Mária. Ez nem m o n d h a t ó el Bartholomaeus Frankford inus darabjairól, 
hiszen Mária csak 1521-ben érkezett Budára. A Gryllus és a Certamen azon-
ban bizonyosan a budai u d v a r környezetében keletkeztek, erre következtet-
he tünk a művek előtt található ajánlásokból. Brandenburgi György őrgróf és 
Szathmári György kancellár is II. Lajos legszorosabb környezetéhez tartozott.8 

Bartholomaeus Frankfordinust illetően Vargha Anna tisztázta a korábbi fél-
reértéseket: „Bartholomaeus Franck. Budensis magister" 1515-ben iratkozott 
be a bécsi egyetemre, és 1516-ban adta ki Vietornál Reuchlin (Capnio) Batra-
chomyomachia-fordítását, melyet Ursinus Velius ajánl az egyelőre azonosítat-
lan Mihály kalocsai prépostnak, székesfehérvári kanonoknak. Vadianus levél-
gyűj teményében fennmarad t három levele, kettő bizonyosan 1518-ból, egy pe-
dig 1517-ből vagy 1518-ból; 1522-ben írt egy levelet N. György körmöcbányai 
jegyzőhöz, melyben azt írja, hogy most tért vissza Babylonbó\, ez talán Rómát 
jelentheti. 1518-ban írt leveléből megtudjuk, hogy budai ludi magister (iskola-
mester) volt, és megemlíti bécsi barátait, Collimitiust, Johannes Achert, Vik-
tor Gampot , Wolfgang Pidingert . Harmadik , 1518. április 21-én kelt levelében 
arra kérte Vadianust, hogy nézze át egy munkájá t és végezze el a szükséges si-
mításokat. Vargha Anna joggal következtet arra, hogy a két mű a Gryllus és a 
Certamen lehetett, és ez alapján 1519-re teszi bécsi megjelenésüket.9 Némiképp 
bonyolítja a helyzetet az, hogy a Certamen címzettjének, Szathmári György pé-
csi püspöknek szóló ajánlásban Frankfordinus karácsonyi-újévi a jándékként 
mutat ja be második művé t (a római Saturnalia hagyományára és egymás köl-
csönös megajándékozására utal). Ez alapján azt is elképzelhetjük, hogy már 
bemutatása, átadása u tán nyomtat ta ki Singrenius bécsi nyomdájában . Vargha 
Anna u tán Gustav H a m m a n n járult hozzá fontos adalékokkal Frankfordinus 
életéhez, ugyanis megállapította, hogy szoros bará tságban volt Johann Kres-
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linggel, a budai vár plébánosával, aki első között lett lu teránus Magyarorszá-
gon: 1511-ben is együtt iratkoztak be a bécsi egyetemre, és 1512-ben a krakkói 
bursa regest rumában is közvetlenül Kreslingé u tán következik neve, majd mi-
után elnyerte a magisteri címet Krakkóban, Kreslinggel együtt iratkoznak be 
a bécsi egyetemre is 1515-ben.10 H a m m a n n azonosította Bartholomaeus Kör-
möcbányára címzett levelének címzettjét, Georg Eyskert is, és megállapította, 
hogy 1525-től Selmecbányái nótárius lett, és 1536-ban még bizonyosan ott élt, 
de 1540-ben már nem. Bartholomaeus szerepet játszott az 1525-26-os bányász-
felkelés leverésében is, olyannyira, hogy 1526-ban az egyik tanú, Jakob Khö-
ler azt vallotta, hogy fel akarták égetni a várost, ha nem fizet, és fogókkal akar-
ták a lázadók széttépni a selmeci és a besztercei jegyzőt (notarium Nouosolien-
sem et Semnitiensem cum forcipibus velle dilacerare),n Egy levéltári adattal lehet 
H a m m a n n alapos adatgyűjtéséhez hozzájárulni: 1523. október 8-áról Wibel 
Mihály buda i a ranyműves német nyelvű levele marad t fenn Frankfurti Berta-
lan selmeci nótáriushoz, amelyben közli, hogy jól van, de tartozásait a tavalyi 
házbérért és élelemért számon tartja.12 Eszerint tehát az előző évben, 1522-ben 
Bertalan még Budán tartózkodhatott , és elképzelhető, hogy adósságát csak 
1526-ban rendezte, mikor Selmecbánya küldötteként a Nagylucsei Dóczyak-
kal szembeni kártérítési ügyben Budán járt.13 Az 1526. évi Selmecbányái városi 
számadáskönyvben több pénzkiutalás indoklásánál említik buda i útját, és két 
esetben is tartozásának kifizetésére küldtek neki pénzt (an seiner schult).14 

A Gryllus fordulatot jelent a közép-európai régióban képviselt eddigi drá-
mahagyománnya l szemben. Konrad Celtis Ludus Dianae-ja, Jakob Locher In-
dicium Paridisa, ahogy Chel idonius Herkules-játéka is, az antik mitológiai ele-
mek allegorizáló és aktualizáló feldolgozását vitték színre, komédiának csak 
a középkori definíció szerint nevezhetők. Joseph Grünpeck erősen morali-
záló és tanító célú iskolás komédiái (Comediae utilissimae, 1497) szintén n e m 
plautusi ihletésűek, a két valódi reneszánsz komédiának, Jakob Wimphel ing 
Stylphójának (1494) és Johann Reuchlin Hennójának (1498) keletkezése pedig 
nem Bécshez, hanem Strassburghoz, illetve Heidelberghez köthető.15 A bécsi 
egyetem vonzáskörzetében azonban már Bartholomaeus Frankford inus előtt 
néhány évvel feltűnik a plautusi mintájú humanis ta komédia: egyrészt é p p 
Reuchlin Hennó ja jelenik m e g Singreniusnál és Vietornál 1514-ben,16 másrészt 
Johannes Harmon ius Marsus Comoedia Stephaniumát adják ki kétszer is Bécs-
ben, 1515-ben és 1517-ben. Marsus komédiáját 1502 előtt adták ki először Ve-
lencében, és verseit a Velencén átvonuló Anne de Foix (II. Ulászló menyasszo-
nya) tiszteletére szervezett ünnepségen is énekelték,17 ma jd a Stephaniumot 
1515-ben a korábban Krakkóban és Magyarországon is tanító Rudolf Agrico-
la iunior ad ta ki Vietornál, és a Bécsben található pé ldány számtalan kézira-
tos jegyzete arra utal, h o g y maga Agricola magyarázhat ta Marsus szerfelett 
gazdag szókincsét az egyetemen.1 8 Két év múlva, 1517-ben a Vadianus-kör 
másik tagja, Philipp Gunde l kísérő epigrammájával jelent meg a szöveg.19 
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A Stephanium a plautusi Aulularia nyomán készült, cseppet sem erkölcsös 
komédia, az i f jú Niceratus próbálja megszerezni Stephaniumot , a Leszbosz-
ról elrabolt „szajhácskát", de apja, Hegio túl fukar, és n e m ad erre pénzt . 
Geta, a részeges szolga meglopja az apát és az i f júnak adja a szükséges össze-
get, majd é p p amikor a lopás fényre derülne, megérkezik a lány nagybátyja, 
a gazdag Philodicus, és h o z o m á n y t ad az ifjú párnak. A szolga, Geta, termé-
szetesen itt sem ússza meg verés nélkül a darab végén. N e m zárható ki, hogy 
Bar tholomaeus járt Rudolf Agricola Stephanium-magyarázó órájára. Erre utal, 
hogy Bartholomaeus, amint Pirnát Antal megállapította, a Gryllus dedikáció-
jában Dona tus Terent ius-kommentár jának bevezetőjét idézi: „quare non ab-
sonum duxi hac saltem aetatula speculorum ac paradigmatum totius humanae 
vitae (ut hoc comicorum) calcaneum aemulat ione q u a d a m (a longe saltem) 
sequi."20 Mar sus komédiája ugyanezzel a donatusi definícióval kezdődik: 

„cum sit comoedia vitae imitatio, / veri imago, consuetudinis speculum, / qua affec-
tus omnes tanquam picta tabula, / qua quid evitandum, quid in vita utile / quod ita 
solum non iucundum reputat. "21 Marsus plautusi mintájú komédiá ja u tán szü-
lethetett Caspar Ursinus Velius 1516-ban írt Zelotypus c ímű komédiája is, ez 
azonban sajnos nem m a r a d t fenn. Frankfurt i Bertalan 1515-ben fordul t meg 
utoljára a bécsi egyetemen az anyakönyv tanúsága szerint, emiatt azt sem 
zárhat juk ki, hogy a bécsi humanis ta kör fontos eseményét, Benedictus Che-
lidonius darabjának bemuta tó já t saját maga is látta, és elképzelhető, hogy is-
merte a Zelotypust is.22 

A drámai formák iránti é rdeklődés bécsi felélénkülésének figyelemre méltó 
emléke ezeken kívül a bécsi egyetem egy másik rétor tanárának, Ulrich Fab-
rinak a Philnlethes-kiadása 1516-ból. Bár Maffeo Vegio allegorikus műve, az 
Igazság (Veritas) és Philalethes párbeszéde nem dráma, hanem dialógus, és 
cselekmény híján célja e lsősorban a költészet védelme és gazdag latin szó-
kincs tanítása,2 3 Fabri ter jedelmes kommentár ja , amelyben Joachim Vadia-
nus készülőfélben lévő poétikáját is említi,24 jól tükrözi a bécsi h u m a n i z m u s 
széles i rodalmi tájékozottságát, visszatérően hivatkozva id. Filippo Beroaldo, 
Ficino, Petrarca, Poliziano, Parrasio, Lorenzo Valla, Johann Geiler, Reuchlin 
és nem utolsósorban E ra smus műveire. Végül megemlí thetünk még egy bé-
csi művet , Joachim Vadianus lukianoszi ihletésű Mythicum syntagmáját (Gal-
lus pugnans, 1514), amelyben a tyúkok és kakasok szócsatája utána a m ű vé-
gén a Paras i tus (Lichenor) szónoklata, hogy a vitatkozó tyúkokat és kakaso-
kat itt az ideje sütve és hús leves formájában megenni, talán p á r h u z a m b a állít-
ható Gryl lus parazita evésre koncentráló monológjaival Bartholomaeusnál .2 5 

Ahogy m á r említettem, Bar tholomaeus 1518-ban ludi magisterként írt Vadia-
nusnak, tehát feltételezhető, hogy ezt a két darabját iskolában mutat ták be, és 
a dedikációk címzettjeiből arra következtethetünk, hogy az udva rhoz közel. 
A két mű közül a Gryllus c ímű komédia látszik nagyobb igyekezet eredmé-
nyének, hiszen a Lustaság és Éberség vetekedése tu la jdonképp egy kétoldalas 
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allegorikus jelenet. A Gryllus hosszabb (modern kiadásban hatoldalas) terje-
de lme ellenére kevésbé élvezetes mű, mint a rövid, de szel lemes vetekedés: a 
cselekménye elnagyolt, és s zámos valószínűtlen vagy nehezen indokolható 
eleme van. Bar tholomaeus drámájában két a théni polgár, Haliarches és Clear-
ches fiainak a sorsa adja a cselekmény fő szálát. Hal iarches fiát, Apoll idest 
m á r régebben elrabolta egy szökött rabszolga. Clearches Delphoiba megy ál-
dozni az isteneknek, és az ü n n e p forgatagában eltűnik fia, az ötéves Aethi-
cus, akit egy szicíliai visz magával rabszolgának. Véletlenül épp Haliarches 
fia, Apollides vásárolja meg Aethicust a szicíliaitól. Apol l ides még emléke-
zik rá gyerekkorából, hogy athéni származású, ezért meglátogat ja szülőha-
záját, és magával viszi szolgáját, Aethicust. Az athéni u tcán járva véletlenül 
ráismer apja, Hal iarches szolgájára, a parazi ta Gryllusra, aki élethossziglan 
ígért sinecuráért cserébe elkalauzolja Apollidést apja házához . Ott időzik ép-
pen Aethicus apja is és fia ráismer. Apollidés haj landó u g y a n felszabadítani 
szolgáját, apja barát ja fiát, de elég önző m ó d o n 20 minát kér érte, amennyiér t 
saját maga vásárolta. Az apa kifizeti a fiáért kért összeget - és ezt követően 
m á r csak az iskolai színjátékok legfontosabb eleme, az egyik szereplő a lapos 
elverése van hát ra : Gryllus, a parazita tudniillik ráismert az Apollidést egy-
kor elrabló szökött rabszolgára, Haliactesre, akit megpróbál megzsarolni - de 
Haliactés ehelyett jól elveri (a verés fontosságát Chel idoniusnál , Marsusnál is 
láttuk). A cselekmény több pon ton inog: egyrészt az idősebb fiú, Apoll ides 
több, mint 10 évet töltött távol hazájától, mégis a parazitát felismeri, apja há-
zát nem. Nem világos, hogy mi szükség van Haliactesre, a szökött rabszolgá-
ra, akinek egyetlen szerepe Gryl lus elverése, és tu la jdonképp Gryllusra, aki 
szintén mintha csak azért szerepelne, hogy két jellegzetes parazi ta-monoló-
got adjon elő, és hogy elverjék, a cselekményhez nem kapcsolódik szervesen. 

Ahogy azt Kardos Tibor, majd Pirnát Antal is megállapította, a mű fő mintá-
ja Plautus Captivi című darabja.2 6 Emellett Kardos Tibor az első humanis ta is-
koladrámát, Pier Paolo Vergerio Paulusát nevezte meg a d a r a b mintájaként.2 7 

Ezt a felvetést, amelynek n y o m á n Kardos óta a magyar szakirodalom vissza-
térően a Paulust nevezi fő mintának, semmi sem támasztja alá, hacsak nem te-
kint jük érvnek azt, hogy így lesz kerek egész a magyar h u m a n i z m u s Kardos 
által felállított, de sok helyen téves eszményképe, amely szerinte Pier Paolo 
Vergerio impulzusával kezdődik és az ő hatásával zárul. N e m valószínű, hogy 
Vergerio 1390 körül írt darabja eljuthatott egyáltalán Bartholomaeushoz, hi-
szen első nyomtatot t kiadása 1745-ben jelent meg. Ez a lehetőség nem zárha-
tó ki teljesen, mer t a Paulus két kézirata is (Milano, Ambrosiana С 12 sup. és 
Vat. Lat. 6878) a XV. század végén a neves grammat ika tanár Franciscus (Pes-
cenninus) Niger tu la jdonában volt,28 aki Ippolito d'Esté nevelőjeként volt Ma-
gyarországon 1497 előtt, majd Bernardinus Utinensisszel, a jogásszal együtt 
Báthory Miklós váci iskolájában tanított.29 Azonban az egyetlen közös vonás, 
amelyet a művek között felfedezhetünk, a moralizálás. Vergeriónál is szem-
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ben áll két oldal: Paulus, a címszereplő, gazdag, tehetséges, de könnyelmű és 
lusta úr, akit gonosz szolgája, Herotes (t-vel!) meggyőz arról, hogy tanulás he-
lyett a gyönyörteli életet válassza. Velük szemben áll a felszabadított rabszol-
ga Stichus és a szorgalmas tanuló Titus.30 Ha megfigyeljük, Bartholomaeus-
nál is van ilyen ellentét: Haliarches kereskedőnek látszik (hali-archés, a ten-
ger ura), „perigrinans", tehát külföldre sokat utazik, fia pedig csak pénzért 
haj landó elengedni apja barát jának fiát. Clearches ezzel szemben erkölcsös: 
Delphoiban áldoz, a neve szintén a jó h í rnévre törekvést tükröz (kleos-archés), 
fia pedig egyesenen Aethicus, azaz erkölcsös. (Egyébként azon kívül, hogy így 
hívják, Aethicusnak sehol nincs szerepe a darabban.)31 A szereplőknek ez a 
morális megkülönböztetése, két oldalra állítása azonban Vergerio u tán szin-
te minden iskoladrámában előfordul, hatásról tehát n e m beszélhetünk. Jakob 
Wimphel ing Stylphójában a gonosz Stylpho és az erényes Vincentius áll szem-
ben egymással, a névtelen Paediában vita zajlik a rossz oldal, az Ot ium és Vo-
luptas, valamint a Labor és Paedia között.32 A Gryl lusban azonban nyoma 
sincs a Paulus fő történetének, hogy a rossz szolga kerí tőként nőt szerez ura 
számára, és a gyümölcsből maga is kiveszi részét. 

A komédia címszereplőjének, Gryllusnak a nevét Kardos Tibor m i n d e n ma-
gyarázat nélkül Tücsöknek fordította, és a szöveg azóta is így jelenik m e g a ma-
gyar h u m a n i z m u s irodalmi antológiáiban.3 3 Gryllus kívülről szemléli az ese-
ményeket, nem kever bajt, mint a gonosz szolgák szoktak, csak parazitaként 
egy kis ennivalót kér, és ahogy a mű során kétszer is elhangzik, „hominum 
omnium et parasi torum nequissime", „furcifer", de a tücsök hagyományos jel-
lemzőire, pé ldául hogy nyáron zenél, télen fázik, vagy hogy rossz költő, mint 
Janus Pannoniusnál,3 4 s emmi nem utal. A megoldás kulcsát Gryllus egyik mo-
nológja adja: „pro sapiente quisque morionem agitat" mondja , amiről rög-
tön a hallgató eszébe juthat Erasmus Balgaság dicsérete (Moriae encomium). En-
nek Morus Tamáshoz szóló dedikációjában Erasmus felsorolja azokat a mű-
faji mintákat, amelyeket Stultitia, az Ostobaság szónoklatában követett: „Cum 
ante tot saecula BaTQaxopuopax íav luserit Homerus, Maro culicem et mo-
retum, nucem Ouidius. C u m Busiridem laudarit Polycrates et hu ius castiga-
tor Isocrates, iniusticiam Glauco, Thersiten et quar tanam febrim Fauorinus, 
caluicium Synesius, muscam et parasi t icum Lucianus. C u m Seneca Claudii 
luserit àrroôéaxTiv, Plutarchus Grylli cum Vlysse d ia logum, Lucianus et Apu-
leius as inum. . . " 3 5 Az, hogy Frankfurt i Bertalan ismerte a Balgaság dicséretének 
a Gryllust említő bevezetőjét, azzal bizonyítható, hogy másik művében , Jo-
hannes Reuchlin (Capnio) Batrachomyomachia-íoráítása 1516. évi bécsi kiadá-
sához írt dedikációjában szinte szó szerint idézi Erasmus példáit: „ A d d e quod 
in omnium s tud iorum genere quo quisque exercitatus fuit , si quando animum 
remittere cogitavit, non inepte iocatus est. Ita Lucianus muscam extulit, Glau-
co iniusticiam defendit , Favorinus quar tanam laudavit , Maro culicem defle-
vit."36 Ehhez a kiadáshoz a bécsi humanis ta kör ifjú reménysége, Caspar Ur-
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sinus Velius írt ajánlást, aki 1517 elején küldöt t Erasmusnak születésnapjára 
verset Riccardo Bartolini közvetítésével - és ezzel érdemelte ki a nagy h u m a -
nista barátságát.3 7 A Gryllus dedikációja sem maradt érintetlen Erasmustól: a 
Dares Entellum provoco szólást csak Erasmus Adagijából (Ad. 3, 1, 70) ismer-
hette Frankfurt i Bertalan, mer t maga a németalföldi mester alkotta Szent Je-
romos egy mondatából,3 8 és a Brandenburgi Györgynek szóló dedikáció ho-
méroszi idézetét is eiç oicovoç «QICTTOÇ á p ú v a o ö a i TTEQL 7ГАТРГ)С, llias 12, 243) 
is minden bizonnyal a Meliores nancisci aves adagiumból i smer te (Ad. 2, 7, 20). 
A műben magában is szívesen rejt el Erasmustól vett tudós mondásokat (pél-
dául Gryllus 15: etsi easdem iecerim tesseras - Ad. 1, 4, 32), és a citius quam aspara-
gi coquantur (Gryllus 89) szólást is valószínűleg tőle veszi (Ad. 3, 7, 5), n e m pe-
dig Suetoniustól (Augustus 87, l).39 

Minthogy egyér te lműnek látszik, hogy a d r á m a címszereplője az E ra smus 
által idézett Plutarkhosz-dialógusra céloz, sokkal helyesebb lenne Gryl lus-
nak nevezni fordí tásban is, hiszen valójában nem egy tücsökről , hanem egy 
disznóról van szó.40 Mint ismeretes, Plutarkhosz dialógusában (latin címe ha -
gyományosan: Bruta animalia etiatn ratione uti, Moralia 985D-992E) Odüssze -
usz egyik volt hajóstársával beszélget, akit Circe disznóvá (görögül yçùAAoç) 
változtatott, de semmi kedvet nem érez arra, hogy visszaváltozzon emberré , 
ugyanis az állati lét kellemesebb és erkölcsösebb is, mint az emberi. A Circe 
által átváltoztatott hajósok sorsát már az ókorban is a túl soka t evőkkel (Xen. 
Mem. 1, 3, 6; Ps. Crates epist. 14), vagy a gazdagok háza körü l parazitaéle-
tet élő f i lozófusokkal (Dion 78, 34) azonosították allegorizálva.41 A történetet 
már Poliziano egyik Niccolö Leonicenóhoz írt leveléből ismerhet ték a h u m a -
nisták,42 és már Leonbattista Alberti is felhasználta a kutyája halálára írt pa-
negyricusához (Cam's),43 de m a g a a mű t u d t o m m a l csak 1508-ban jelent m e g 
először Joannes Regius latin fordításában, aki annak a Raphae l Regiusnak a 
testvére volt, aki Ovidius Metamorphoseseihez írt kommentár ja inak második 
kiadását Csulai Móré Fülöp pécsi püspöknek ajánlotta 1513-ban. Emiatt te-
hát nem zárha t juk ki, hogy Joannes Regius fordítása, amely Raphael Regius 
más Plutarchus-fordításaival együt t jelent m e g 1508-ban, Magyarországon is 
ismert volt, Erasmus pedig 1511-ben megjelent Balgaság dicséretében már m ű -
faji mintaként hivatkozik rá, és innentől szavatolva volt a szöveg európai is-
mertsége. A Balgaság dicsérete elég korán eljutott Magyarországra, már 1518-
ban Celio Calcagnini Szálkái Lászlóhoz írt levelében említi, h o g y elküldi ezt 
a művet neki.44 

De néhány további adat is igazolja, hogy a Gryllus-párbeszéd ismert volt, és 
a főszereplőt nem tücsöknek, hanem disznónak gondolták. Ezek közül a leg-
fontosabb Johann Eck, Luther későbbi ellenfelének Három szónoklata, amely 
1515 novemberében jelent m e g Augsburgban. Eck, az ingolstadt i egyetem 
teológiatanára, akit ekkor önéletrajza szerint még inkább érdekel t a plato-
nizmus, mint az eretnekek elleni harc, épp egy bolognai út u tán , és emléke-
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zetes bécsi k i rándulása előtt adta közre h á r o m szónoklatát.4 5 Az első Bran-
denburgi Frigyeshez (1497-1536), az ingolstadt i egyetem rektorához, későb-
bi würzburg i préposthoz és Brandenburgi Vilmoshoz (1498-1563), későbbi 
rigai érsekhez szól, a Brandenburgi család dicséretéről. A harmadik, ame ly a 
De Germania excnlta contra Grillos címet viseli, Odüsszeusz és Gryllus p lutar -
khoszi pá rbeszédé t ismerteti először - h o g y vannak, ak iknek az állati lét job-
ban tetszik, min t az emberhez méltó, m a j d erről rátér arra , hogy Germánia 
is tele van olyan emberekkel , akik ellenzik az iskolákat, a humanitas terjesz-
tését, ped ig fontos, hogy mindenk i egye temen tanuljon, doktor legyen és ne 
barbár teológiából, hanem humanis ta nyelven.4 6 Min thogy az első szónokla t 
a Brandenburgiak dicséretéről szól, és megemlí t i Brandenburgi Györgyöt is, 
aki Magyarország előkelői közé került és „regique H u n g a r o char iss imum", 
Bar tholomaeus Budán is találkozhatott e művel. De ez Bécsben is megtör-
ténhetett, ahol 1515-ben tanu l t - Eck p e d i g 1516-ban látogatott oda, h o g y a 
Fuggerek megbízásából kamatpár t i nézetei t kifejtse és elbeszélése szer int jó 
barátságba kerül t Joachim Vadianusszal és körével, Collimitiusszal, Viktor 
Gamppal , akiket Bar tholomaeus Frankfordinus is ü d v ö z ö l Vadianusnak írt 
egyik levelében.4 7 (1516 novemberében az ókori filozófia ellen írt szónoklatá-
nak kiadását is nekik ajánlotta.) 

Gryllus a XVI. században, és később is elsősorban az ember i jóra n e m hajló, 
mocskos d isznót jelképezte, épp ellentétesen Plutarkhosz párbeszédének az 
emberi civilizációt relativizáló tanulságával . Eobanus Hessus Fugitivi című 
darabjában Pomponius és a Szökevény párbeszédében a Szökevény Gryllus-
nak nevezi magát , amit Pomponius a több Gryllus-értelmezési lehetőség kö-
zül egyér te lműem d i sznónak értelmez: „In quae mons t ra , imo in q u a e por-
tenta incidimus? In Blattas et Gryllos scilicet, al terum lucem (fortasse quia 
male agit) fugientem, alterum etiam inter sues grunientem. Neque enim Xeno-
phontis f i l ium te esse op inor ilium a suae gentis homin ibus tot praeconiis de-
cantatum, sed ilium vere porcarium Gry l lum haud scio cuius Circes veneno 
ex homine suem factum, Itaque minus iam demiror, respondisse pauloan-
te a Troia venire vos."48 í gy említi Melancthon egy Pe t rus Lotichiushoz 1557-
ben írt versében Gryllust (De veterum principum pietate...: „Multae sed simi-
les v iden tu r esse / Circaeis stabulis, c a n u m suumque / Ac ut Grillus ibi priora 
membra / N o n vult rest i tui sibi, v i d e m u s / Sic spurcos aliquos m a n e r e Gril-
los, / Spernentes sapient iam, Deumque.") .4 9 A legszebben talán Pierre Cous-
tau Pegma c ímű emblémáskönyvének képe és subscriptiója összegzi a Gryl-
lussal kapcsolatos tudnivalókat.5 0 

Ennél több erasmusi szel lem azonban n e m szivárgott át a műbe, a Gryllus 
története meglehetősen szorosan követi a plautusi Foglyokat, azt rövidíti , és 
nem m i n d i g jár el a legszerencsésebben. Plautus darab jában Elisz és Aitólisz 
háborúja következtében kerül rabszolgasorba az apa, Hegio idősebb fia, Phi-
lopolemus, és őt próbálja meg kiváltani, amikor vélet lenül egy olyan úri rab-
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szolgát vásárol csere céljából, akinek szolgája saját, régebben elrabolt fia; Ber-
ta lannál Athénban játszódik a történet, és Hal iarchus fiát, Apol l idest hábo-
rú helyett egy szolga rabolta el, a másik apa fia, Aethicus pedig egy templo-
mi ünnepélyen veszett el. Bertalan egy jelenet erejéig azt is felidézi, hogyan 
tűnt el ötéves korában Aeticus, Clearchus fia, miközben a felismerési záróje-
lenetnél Aethicus m á r adolescens, tehát legalább tíz év telt el az 3. (Clearchus 
és Hal iarcus beszélgetése fiaik elvesztéséről) és 4. jelenet (Apoll ides és Aet-
hicus hazaérkezése) között jelzés nélkül. Ennek ellenére Gryllus a 4. jelenet 
elején úgy beszél a 3. jelenet két búsu ló öregjéről, mint akik é p p az imént za-
varták el őt, tehát n e m veszi figyelembe az eltelt tíz évet. Nemcsak a két el-
veszett fiú története került át Plautustól, hanem számos apró e lem is: így pél-
dául, hogy Apoll ides húsz mináért szabadítja fel szolgáját, Aethicust , ahogy 
Plautusnál Hegio é p p ennyit kér saját, fel nem ismert fiától, Tyndarustól , ha 
a hazaküldöt t ál-szolga, Philocrates nem térne vissza (Capt. 353-364). Ami-
kor Gryl lusnak örök ingyen ellátást ígér a jó hírért cserébe Clearchus, a plau-
tusi Hegio ígéretét ismétli meg (Gryllus 88 és 115; Capt. 897.).51 Gryl lus pana-
sza, h o g y egykor m i n d e n idősebb fiúval rendelkező apa magához hívta, hogy 
mulattassa, arra hajaz, ahogy a Foglyok elején Hegio meghívja a születésnap-
jára a parazita Ergasilust (Capt. 174-175). A különféle szolgagyalázó kifejezé-
sek (például Gryllus 129: „vincite mastigiam et verberonem pes s imum" , 131: 

„plagipate") is a Foglyokból származnak (Capt. 472, 551, 659) és amikor a da-
rab végén Gryllus a gyerekrabló Haliactest azzal a büntetéssel fenyegeti meg, 
hogy kőbányába küldeti , szintén plautusi a gondola t (Capt. 944, 1000; lásd 
még Terentius Andr. 199, 214; Heaut. 530). A Captivire talán azért esett Bartho-
lomaeus választása, amiért Lessing is úgy ítélte, h o g y ez a „das vortrefflichste 
Stück, [...] welches jemals auf den Schauplatz g e k o m m e n ist":52 a Foglyok az 
egyetlen komédia a Plautus-életműben, amelyben sem kéjnők, sem kerítők, 
sem he tvenkedő ka tonák nem szerepelnek, ahogy azt a prológus is e lmondja 
(Capt. 53-66).53 Bar tholomaeus szövege is utal erre a tisztességes erkölcsű vá-
lasztásra, mikor a d a r a b végén Haliactes tapsra szólítja a nézőket: „Vos valete 
et plaudi te , castis h a n c moribus comoedus égit comoediam, spectatores opti-
mi" (Gryllus 138). Ujabban különösebb indoklás és bizonyítás né lkü l a sokkal 
obszcénabb Menaechmit említették a Gryllus mintájaként.5 4 Az egyetlen közös 
vonás a két mű között az lehet, hogy ott a darab prológusa szerint a hétéves 
Menaechmust egy tarentumi piac melletti ünnepi játékon vesztette el apja, itt 
pedig a Delphoi ü n n e p e n keveredett el az ötéves Aethicus, az összetévesztett 
ikrek Shakespeare által is feldolgozott történetére (The comedy of errors) azon-
ban egyáltalán nem hatot t a Gryllusra. 

A m ű kevés értelmezője Gryllus alakjában a p lau tus i parazitát, a negatív 
haszonleső gonosztevőt vélte felfedezni.5 5 Én Gryl lus működésében inkább 
az értelmiségi boldogtalanság és szerepkeresés (infelicitas litteratorum) egyfaj-
ta analógiáját látom: első monológjában arról panaszkodik , hogy az egész vi-
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lág felfordult , és mivel mindenki megbolondul t , n incs már szükség igazi bo-
londokra. Második monológjában arra panaszkodik, hogy eltréfálta szeren-
cséjét a két öreggel, és ezért most fiatalokra veti ki a hálóját - azonban való-
jában n e m állít semmi lyen csapdát, cselszövést, csak közvetít a két gyerek és 
a két apa között, némi ételígéret reményében. Egyedül ismeri fel a szereplők 
közül a bűnös Haliactest, Apollides egykori elrablóját, és mikor közli, hogy a 
szökött rabszolga á lnéven ott él a városban, elverik és ezzel ér véget a mű. 

Az Inter Torporem et Vigilantiam certamen Virtute Arbitra cer tamen rövid-
sége olyan tréfás jelenetekre emlékeztet, mint a XV. századi Comoedia Bile, 
amely nagy népszerűségre tett szert Németországban. 5 6 De a Torpor és Vi-
gilantia megszemélyesí tet t alakjai inkább az ál ta lában jóval hosszabb, és ke-
vésbé komikus, allegorikus, moralizáló párbeszédekkel állnak rokonságban, 
mint amilyen Maffeo Vegio Philalethese, amelyben Veritas okítja Philalethest, 
vagy m é g inkább Jacobus Locher Phi lomusus Concertatio Virtutis cum Volup-
tateja. De mindazok a tudós elemek, amelyek ezekben az al legorikus pár-
beszédekben á l landóan visszatérnek (például a Gyönyör és az Erény eddi-
gi sikereinek bemuta tása , Venus csábításainak listája, és ezek cáfolata), tel-
jesen hiányoznak Bar tholomaeus művéből. A n é m e t népnyelvi szövegek, a 
farsangi játékok al legorikus alakjai között sem talál juk meg ezt a két szerep-
lőt.57 A szöveget helytelen dialógusnak nevezni, ahogy a magyar szakiroda-
lom legtöbbször teszi, hiszen h á r o m szereplője van: Torpor, a Lustaság, Vigi-
lantia, az Éberség, és kettejük vitájának (tehát cer tamen és nem dialógus, vagy 
ahogy Chel idonius mondja : Zwietracht) döntőbírája, Virtus, az Erény. Kardos 
Tibor két fő forrással állította pá rhuzamba a szöveget , amelyeket ismét csak 
é rdemes szondázni , mielőtt e l fogadnánk őket. Egyrészt újból Pier Paolo Ver-
gerio Paulusát említette, amelynek kezdete valóban hasonlít némileg certa-
menünkhöz , ahol Torport , aki é p p sonkával és evéssel álmodik, Vigilantia 
nagy nehezen k i rugdossa álmából. Vergerio Paulusa valóban úgy indul, hogy 
Herotes hirtelen felébreszti urát, Paulust, és az dühösen felelősségre vonja 
szolgáját, majd beszámol álmáról, amelyben „conventus opt imat ium"-on, az 
előkelők tanácskozásán vett részt, és ott tanácsokat adott, törvényt magyará-
zott és alkotott (Paulus, 20-43). Azonban Torpor á lma ételről szól, és épp hogy 
nem hirtelen ébred fel. Legalább ennyire hasonló jelenetet találunk Bartholo-
maeus Colonensis Epistida mythologicájában, ahol Bartholomaeus Pancratius-
hoz írt burleszk levelében beszéli el, milyen nehezen ébresztette fel az alvó 
Sidoniust, hogy törte rá az ajtót, rángatta karját, üt legelte egy vesszővel, majd 
egy bottal.58 Talán n e m érdektelen megemlíteni, hogy Bartholomaeus Colo-
nensis Odysseus Circe által elvarázsolt társaihoz hasonlítja barát ját , művét 
pedig a kisebb magyarországi iskolákban is ismerték.5 9 

Kardos Tibor egy másik lehetőséget is felvetett, ez pedig Pandolfo Colle-
nuccio apológusainak, allegorikus meséinek, ezek közül is az Agenoriának a 
hatása.6 0 Ezt azzal a történetileg talán igazolható, de egyébként irodalomtör-
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ténetileg n e m kifejezetten lényeges ténnyel támasztotta alá, hogy Collenuc-
cio 1489-90 táján Magyarországon járhatott. Nyilvánvaló, hogy ez egyálta-
lán n e m biztosítja, hogy Frankfurt i Bertalan harminc évvel később ismerte 
műveit , különösen amiatt, hogy Collenuccio valószínűleg csak 1494-ben írta 
őket.61 Collenuccio Agenoriája nem dráma, hanem lukianoszi m o d o r ú pszeu-
domitológiai történet, és csak az argumentum olvastán támadhat az a benyo-
másunk , hogy valamelyest hasonlít Bartholomaeus Frankford inus művé-
hez.62 Továbbhaladva azonban egy teljesen más tör ténet bontakozik ki: az 
Agenoria szerint Inertiát (Lustaság) Orcus (a Pokol) Labor (Munka) feleségéül 
rendelte, nagy hozományt ígérve, ha tőle gyermekeket nemz, és a pá rkák sze-
rint, ha gyermeket n e m z férjétől, m ind a hét olyan lesz, akiket az ember i faj 
tisztelni fog, de ha férjezetlen marad , sokkal rosszabb gyereket fog szülni. 
A problémák már az esküvőn elkezdődnek, mert Inertia kigyúnyolja Labor 
ajándékait , és Inertia emiatt távol is tartja magát a nászágytól . Labor ezért Mi-
nerva szolgájául szegődik, Inertia ped ig dőzsöl, majd pénze elfogytán éhezik, 
és előadja cinikus életfilozófiáját. N e m ismertetem a hosszú történetet , mely-
nek során világosan fény derül Collenuccio filozófia- és görögellenes nézetei-
re, csak a végkifejletet: Labor Pallas segítségével új feleséget szerez, Ageno-
riát, akitől csak V betűvel kezdődő gyermeki születnek (Vita, Valentia, Vir-
tus.. .) , mer t ez egy olyan betű, ami hiányzik a görög ábécéből. Gyermekeit 
m a j d n e m sikerül megrontani Inertiának és kíséretének, de Juppiter Politia, az 
Állam kedvéér t visszakergeti őket Orcushoz, a Pokolba. 

* 

Michael Wibel budai a ranyműves levele Frankfurter Bertalan selmeci nótárius-
hoz. M O L DL 47530 (Q10, Nyáry) = Mikrofilm D 201. Biztosítja Frankfur t i Ber-
talant, hogy ő, szolgája és házanépe jól van. A házbérrel, annak kamataival, az 
étkezéssel tartozik. A pápa haláláról érkezett hír, és Elayn bíró is meghal t . 

Dem Kunsreich[e]n maste[r] 
Barth 'me F r a n k f u r -
ter Nótá r ius auff der 
Schemnicz meynem 
gueten herre[n] vnd 
f run t sol der briff. 

Fruntliche[n] grus vnd willigen dinst z w allerzeyt. Wisset lieber mas te r bartl-
me das ich noch mit den Emderin vnd mit allem meynem hausges ind von den 
genade[n] gottes noch frisch vnd gesunt bin des selb[e]n gleiche[n] ich auch 
beger z w hore[n] von Euch vnd euchern herrefn]. Item wisset das yr noch 
an dem fertig[e]n63 hauszins noch schuldig seyt bliben fl. vij vnd iezunde[n] 
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auff aller heylige[n] tag so ist m a n wider schuldig eyn ganczen jarzins das 
macht als fl xv d e n 1 mer seyt ir schuldig vor dy speys als eucher herrefn] 
sind weg zagefn] euch vnd den balasth fl ij d xxv Ite[m] auch seyt yr mir 
schuldig blib[e]n an den magolleln6 4 als eucher hant schrifft ausweyst fl ij 
d[en] lxvj vnd in gold fl j vnd silber ij loth vnd j nessig iezunder wais ich nit 
mer das yr schuldig werd auch wais[e] ich nicht sundere meer z w schreibe[n] 
das wir wiss[e]n d a n das wir hye in den hende[n] gottes s indt auch ist ware 
pottschafft hie da s der papst ist gestorb[e]n m e r ist vnse[re] Elayn richter 
gestorb[e]n Item nit nier dan viel gueter nacht v n d gruest mir euchere[n] flei-
sig v n d alle meyne vnd euchere gue te gumme[n] dat[um] b u d e feria 5ta post 
francisci anno 1523 
Master michel wibel 
goldschmid zw ofen 

1 Erről lásd Franz MACHILEK, Klosterhu-
manismus in Nürnberg um 1500, Mitteilungen 
des Vereins für Geschichte der Stadt Nürn-
berg, 64 (1977), 10-45. 

2 Mantuanus északi kultuszát legjobban 
a strasbourgi ifj. Thomas Wolf látogatásának 
1503-ból származó leírása érzékelteti, aki Ja-
kob Wimphelinghez írt levele szerint úgy já-
rult hozzá, mint Tyanai Apollónios az indiai 
brahminokhoz. (Baptistae MANTUANI, Bu-
colica seu Adolescentia, in decern aeglogas diui-
sn. Ab Iodoco Badio Ascensio familiariter ex-
posita: cum indice dict ionum.. . , Strassburg, 
Ioannes Prüs 1514.) A nagyenyedi származá-
sú Adrian Wolphard 1517-ben adta ki Contra 
poetas impudice loquentesét Bécsben, a Bártfán 
és alkalmanként Krakkóban tanító Valentin 
Eck pedig 1515-ben megjelent De arte versifi-
ся/ídijában ókori költőkön kívül M a n t u a n u s 
verseit is idézi. 

3 Margret DIETRICH, Chelidonius' Spiel: 
„Voluptatis cum Virtute Disceptntio", Wien 1515, 
Maske und Kothurn 5 (1959), 44-59 és Markus 
REITERER, Die Herkulesentscheidung von Prodi-
kos und ihre frühhumanistische Rezeption in der 
Voluptatis cum Virtute disccptatio des Benedictas 
Chelidonius, Phil. Diss., Wien, 1957. 

4 Stephan FÜSSEL, Riccardus Bartholinus 
Perusinus: Humanistische Panegyrik am Hofe Kai-
ser Maximilians l, Baden-Baden, 1987, 120-121. 
(Saecula spirituális 16). 

5 „En et in hac pera loetalis multa sopo-
r is /Copia, qua decimam sumpta dormitur ad 
horam". 

6 Ioannis REUCHLIN Phorcensis Scaenica 
progymnasmata, Hoc est Ludicra praeexercita-
menta, Wien, Vietor et Singrenius, 1514. (Pél-
dány: ELTE Egyetemi Kt. Ant. 0711.) 

7 Dieter WUTTKE, Die Histori Herculis des 
Nürnberger Humanisten und Freundes der Gebrü-
der Vischer, Pangratz Bernhaubt gen. Schwenter, 
Materinlen zur Erforschung des deutschen Huma-
nismus um 1500, Graz-Köln, 1964, 201. 

8 Lásd Ute Monika SCHWÖB, Der Ofener 
Humanistenkreis der Königin Maria von Ungarn, 
Südostdeutsches Archiv 17-18 (1974-75)! 50-
73.; Louis NEUSTADT, Die letzten Stunden des 
Königs Wladislaw von Böhmen und Ungarn, Un-
garische Revue 4 (1884), 35-42., illetve FAR-
BAKY Péter, Szathmári György, a mecénás, Bp., 
2002, 19. 

9 VARGHA Anna, Bartholomaeus Frankfor-
dinus Pannonius, Egyetemes Philologiai Köz-
löny 63 (1939), 65-74. 

10 Gus tav H A M M A N N , Bartholomaeus 
Frankfordinus Pannonius - Simon Grynäus in 
Ungarn, Zeitschrift für Ostforschung 14 (1965), 
228-242. 

11 Dokumenty к banickemu povstaniu na Slo-
vensku (1525-1526), kiad. Peter RATKOŐ, Bra-
tislava, 1957, 243. Mindez önmagában is szé-
pen cáfolja Kardos Tibor elképzeléseit, aki-
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nek alaptézise a h u m a n i z m u s és a népi kul-
túra összeolvadása Bartholomaeus művében. 
Vö. „A néppel való rokonszenvezés sokkal na-
gyobb fokban állapítható meg a magyar hu-
manista vígjáték kezdeteiben egy városi, bu-
dai iskolamesternél, aki Erasmus baráti kö-
réből, Reuchlin társaságából (sic!) szakadt ki, 
Bartholomaeus Pannoniusnál." A renaissance 
Magyarországon, szerk. KARDOS Tibor, Bp., 
1961, 80. 

12 Magyar Országos Levéltár DL 47530. 
Szövegét lásd tanulmányom végén. 

13 Az ellentétek hátteréről lásd WENZEL 
Gusztáv, Az alsó-magyarországi bányavárosok 
küzdelmei a Nagy-Lncsei Dóczyakkal 1494-1548, 
Értekezések a történelmi tudományok köré-
ből, 6/6, (1876). 

14 Dokumenty (lásd 11. jegyzet), 382-383. 
15 A korabeli Plautus-előadásokról lásd 

Hans RUPPRICH, Das ausgehende Mittelalter, 
Humanismus und Renaissance, 1370-1520, átdolg. 
Hedwig HEGER = Geschichte der deutschen Lite-
ratur von den Anfängen bis zur Gegenwart, szerk. 
Helmut de BOOR, Richard NEWALD, Bd. IV/1, 
München 1994, 649-651. Barzizza Cauteriariá-
ja is ismert volt Bécsben: egy bécsi példányt 
az ingolstadti egyetemen másolták, és ké-
sőbb Hieronymus Balbus környezetébe is el-
jutott. Paolo ROSSO, La Cauteriaria di Antonio 
Barzizza, Humanistica Lovaniensia 53 (2004), 
31-32. Krakkóban a kéziratok tanúsága sze-
rint népszerű volt a sokáig Bruninak tulajdo-
nított, de Leonardo della Serrata által írt Polis-
ccna. Lásd Giorgio NONNI, Contributi alio stu-
dio della commedia umanistica: la Poliscena, Atti e 
Memorie dell'Arcadia, ser. III, 6 (1975-76), 393-
451. 

16 Ennek is didakt ikus célját hangysúlyoz-
zák Singrenius és Vietor ajánlásukban: „Re-
putantes studiosis tyronibus industriam hanc 
nostram usui et uoluptati fore, Adeo ut his 
preaexercitamentis auido animo tractatis, fa-
cilima (!) ipsis oportuni tas (!), ad Plautinos sa-
les perdiscendos, illamque Terentii maturita-
tem hauriendam, deinceps relinquatur, quod 
uerum esse isti iudicabunt, qui nobis monen-
tibus haec legent, et memoriae mandabunt ." 
REUCHLIN, Scaenica (lásd 6. jegyzet), f. Ív. 

17 Modern kiadása: 11 teatro umanistico ve-
neto: La commedia. Tommaso Mezzo, Epirota; 
Giovanni Armonio Marso, Stephanium; Bar-

tolomeo Zamberti , Dolotechne, kiad. Graziel-
la GENTILINI, Ravenna, 1983, 71. 

18 Ahogy Gentilini is megjegyzi, Marsus 
számtalan ritka szóval írta tele művét. A pél-
dány: ÖNB 40. E. 15. Rara. 

19 Példány: ELTE Egyetemi Kt. Ant. 0872. 
20 PIRNÁT Antal, A magyar reneszánsz drá-

ma poétikája, ItK 73 (1969), 530.; Bartholomaeus 
FRANKFORDINUS Pannonius, Opera quae su-
per sunt, Bp., 1945, 3. A Donatusnál megőrzött 
Cicero-idézet: „comoediam esse Cicero ait 
imitationem vitae, speculum consuetudinis , 
imaginem veritatis." 

21 GENTILINI, II teatro umanistico (lásd 17. 
jegyzet), 81-82. (11. 22-26.). 

22 VARGHA, Bartholomaeus (lásd 9. jegy-
zet), 69. 

23 Maphei VEGII Laudensis poete et Ora-
toris praeclari, Dialógus tum festiuus tum ele-
gáns [...1 Philalethes, Wien, Singrenius, 1516. 
(Péld. ÖNB. ALT-163481-B.) 

24 Uo., f. d4r. 
25 Joachim VADIANUS, Mythicum syntag-

ma, cui titulus Gallus pugnans, Bécs, Vietor, 1514, 
f2r-f3v. 

26 KARDOS Tibor, A magyarországi humaniz-
mus kora, Bp., 1955, 269-276.; PIRNÁT, A magyar 
reneszánsz dráma (lásd 20. jegyzet), 533-534. 

27 KARDOS, A magyarországi humanizmus, 
276. 

28 Alessandro PEROSA, Per una nuova edi-
zione del 'Paulus' del Vergerio, = L'umanesimo in 
Istria, kiad. Vittore BRANCA, Firenze, 1983, 
273-356. (Itt 274-280., 296-298.) 

29 Legalábbis Niger saját, néhol meglehe-
tősen meseszerű és ellentmondásos elmondá-
sa szerint. Lásd Giovanni MERCATI, Ultimi 
contributi alla storia degli umanisti, Fase. II., Cit-
tá del Vaticano, 1939, 59-60. (Studi e testi 91). 
Niger elbeszélése szerint még Ippolito d'Es-
te nevelése előtt 1489-ben Galeotto Marzio hí-
vására Orosinumba ment két évre, és az otta-
ni g imnáziumban hallgatóival előadtak Szent 
Miklós tiszteletére egy előadást (Scholasticim 
Orosianae luventutis dramma). Mercati szerint 
Orosinum Araddal azonos (Orodium Bonfini-
nál), de ezt Pajorin Klárával együtt én sem tar-
tom valószínűnek, lásd: PAJORIN Klára, Bon-
fini Symposionja, ItK 85 (1981), 513-514. 

30 Karl MÜLLNER, Vergerios Paulus, eine Stu-
dentenkomödie, Wiener Studien 22 (1900), 235. 
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31 A szereplők nevének etimologizálása 
a korabeli d rámamagyaráza t egyik fő eleme: 
Gian Pietro Valla pé ldául így magyarázza a 
Captivi szereplőinek nevét 1511-ben: „Nomi-
na igitur ut e thymologias ipsorum interpre-
temur: ita namque mul ta erunt planiora. Ae-
gyo [=Hegio, K. F. G.] d ic tus ab Aegyzo, [...] 
quod mult is sit concussus aerumnis . Phylo-
polemus. bellicosus n a m phylo amo significat, 
et polemos bellum. Phylocrates amoris tenax, 
quia phylo amo et crato significat teneo. Tin-
da rus pr imo paegnium dicebatur quasi puer 
lusorius, nam pezo ludo dicitur postea t inda-
ra. nam tiasso hulcero traco et impello signi-
ficat ob amal quae euene run t . Parasitus au-
tem ergasilus quia ergon opus dicitur et silo 
t raho quod alienam ad se traheret operam, id 
est alieno pasceretur cibo. Aristophontes au-
tem captiuus ab eo quod aristos dici tur op-
t imus et phoneuo i. occido quod ex opt ima-
t ibus suae ciuitatis t i nda ro multa inflixerit 
mala. Stalagmus, id est stilla: quia s tazo et 
stalozo stilo significat: ob iugem fletum ita 
dictus." PLAUTUS, Comoediac viginti, ex com-
mentari is et emendat ionibus Bernardi SARA-
CENI et Joannis Petri VALLAE. Venetiis La-
zarus Soardus 1511. f. 63v. 

32 Erről lásd Anton io STÄUBLE, Risonan-
ze europee delta commedia umanistica del Quatt-
rocento = The Late Middle Ages and the Dawn of 
Humanism Outside Italy, kiad. Gerard VERBE-
KE, Leuven/Den Haag, 1971, 193. és általában 
Stäuble alapművét: La commedia umanistica del 
Quattrocento, Firenze, 1968. 

33 Például Régi magyar drámai cinlékek, kiad. 
KARDOS Tibor, 1. k„ Bp., 1960, 517-535. és Ja-
nus Pannonius. Magyarországi humanisták, kiad. 
KLANICZAY Tibor, Bp., 1982. 

34 Janus Pannonius: Ad Gryllum. 
35 Erasmus ROTERODAMUS, Moriae En-

comium, kiad. Clarence H. MILLER = Opera 
omnia, IV/3, A m s t e r d a m - O x f o r d , 1979, 68. 
Gryllusról később is megemlékezik Stultitia: 

„Rursum inter homines , idiotas mul t i s par-
t ibus anteponit doct is et magnis, et Gryllus 
ille non paulo plus sapui t quam noAùpqTLç 
O&uacreùç, qui ma lue r i t in hara g r u n n i r e 
quam cum illo tot miser is obici casibus". Uo., 
112. 

36 FRANKFORDINUS, Opera ( lásd 20. 
jegyzet), 1. A kapcsolatot már Kardos észre-

vette, csak azt gondolta, hogy Plutarkhosznál 
Gryllus egy tücsök (KARDOS, A magyarorszá-
gi humanizmus [lásd 26. jegyzet], 276.). Gerézdi 
Rábán Kardos könyvéről írt jogos és megsem-
misítő bírálatában Erasmus hatását kétségbe 
vonta, véleményem szerint itt ok nélkül: GE-
RÉZDI Rábán, Kardos Tibor. A magyarországi 
humanizmus kora, ItK 62 (1958), 557. 

37 Gustav BAUCH, Caspar Ursinus Velius, 
Ungarische Revue 7 (1887), 27. Lásd Erasmus 
ROTERODAMUS, Opus epistolarum (Allen), 3. 
k„ Oxford, 1913, n. 548, 549. A vers szövegét 
például Epistolac D. Erasmi Roterodami ad diu-
ersos, et aliquot aliorum ad ilium, per amicos 
eruditos, ex ingentibus fasciculis schedarum 
collectae, Basel, Frobenius 1521, 62. 

38 Erasmus ROTERODAMUS, Adagia = 
Opera omnia, II/5, kiad. Felix HEINIMANN, 
Emanuel KINZLE, Amsterdam-Oxford , 1981, 
78-79. Benedictus Chel idonius is használta 
minden bizonnyal az Adagiát műve előszavá-
hoz: az ott olvasható történet a lámpaláztól el-
némult Theophrastusról az Adagiában ('Mu-
tus Hipparchion ' Ad. 2, 7, 93) és a Balgaság di-
cséretében is megtalálható. Mivel Erasmus Zé-
nodotosztól idézi a történetet, nem valószínű, 
hogy Chelidonius máshol olvasta. 

39 Lásd Erasmus ROTERODAMUS, Ada-
gia = Opera omnia, 11/6, k iad . Felix HEINI-
MANN, Emanuel KINZLE, Amste rdam-Ox-
ford, 1981, 428-429. Mindenese t re azt semmi-
képp sem bizonyítja ez a szólás Frankfur t i 
Bertalan művében, hogy a budai udvar kör-
nyezetében ismert volt a spárga, „ez a Ma-
gyarországon még ma is meglevő zöldségfé-
le" (vö. KARDOS, A renaissance [lásd 11. jegy-
zet], 669.) 

40 Kardos Tibor mentségére legyen mond-
va, hogy félrefordítása következetes: a Balga-
ság dicséretének általa készített magyar fordí-
tásában is Tücsköt ír, pedig már Szabó And-
rás 1910-es fordítása is helyesen magyarázza 
a helyet. 

41 További példákkal: E. KAISER, Odys-
see-Szenen als Topoi, Museum Helveticum 21 
(1964), 109-136., 197-224., itt 197-213. 

42 Angelo POLIZIANO, Illustrium viro-
rum epistolae ab Angelo Politiano partim scriptae, 
Paris, Iodocus Badius Ascensius, 1526, f. 36r-
V. „Similesque mihi Gryllo videntur illi, qui 
cum Ulysse disputát apud Plutarchum, пес 
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ullis adduci rationibus potest ut e sue ru rsus 
in hominem redire velit, quem prius ex homi-
ne Circe mutauerat in suem." 

43 David MARSH, Lucian and the Latins, 
Humor and Humanism in the Early Renaissance, 
Ann Arbor, 1998, 157. 

44 TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre, Eras-
mus és magyar barátai = Humanizmus és nemzeti 
irodalom, Bp., 1966, 95. Beatus Rhenanus is ter-
vezte 1516-ban, hogy a Balgaság dicsérete kísé-
rőszövegeként lefordítja a Gryllust: Erasmus 
ROTERODAMUS, Opus epistoíarum (Allen), nr. 
473. 

45 Johann Peter WURM, Johannes Eck und 
der oberdeutsche Zinsstreit 1513-1515, Münster, 
1997. 

46 „Sed eleganter Gri l lus (quem Cyrces 
mutauit) apud Plutarchum disputans induci-
tur: nec vlla ratione adduci potest: vt ex sue 
redeat: qu in immo maluit in obducta bestiali-
tate obbrutescere, quam priorem hominis ac-
cipere effigiem. Sed quid sibi vult in praesen-
tia haec Metamorphosis? quidue ad proposi-
tum confert? an ne simul cum errante Vlysse, 
nostra quoque pariter errat oratio?" „Isti en im 
omnes vt Grillus ex sue, ad hominis effigiem 
redire nolunt" Johannes ECK, Orationes très 
non inelegantes, Augsburg, Miller, 1515, f. d2v. 
(ÖNB 32. W. 77.) 

47 FRANKFORDINUS, Opera (lásd 20. jegy-
zet), 15. 

48 Eobanus HESSUS, Dialogi très, Erfur t , 
Mathes Maler, 1524, f. D2v. 

49 Phi l ippus MELANCHTON, Epigramma-
tum libri sex, Wittenberg, Haeredes Iohannis 
Cratonis, 1579, f. H5a. 

50 Pe t rus COSTALIUS, Pegma cum narra-
tionibus philosophicis, Lyon, Bonhomme, 1555, 
176. A r t h u r HENKEL, Albrecht SCHÖNE, 
Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des 
XVI. und XVII. Jahrhunderts, Stuttgart-Weimar, 
1967/1996, c. 1695. 

51 A gondolat a plautusi komédiák állandó 
eleme: lásd még Captivi 780, Curculio 663. 

52 Lessing meglepő ítélete ennek ellenére 
azóta is emészthetetlen a drámaolvasók szá-
mára, értelmezését lásd Gioachino CHIARI-
N1, Lessing e Plauto, Napol i, 1983, 89-104. 
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