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Sörös Borbála

Verancsics Antal: Elogium Urbani Bathiani 
(1548 k.)

Verancsics Antal Elogium Urbani Bathiani című műve 2011-ben került elő a Győri Le-
véltárból, létezéséről Nemes Gábor adott hírt.1 E cikkében Nemes, másutt, Verancsics 
kapcsolati hálójáról szóló tanulmányában, Gál-Mlakár Zsófi a állapította meg, hogy 
olyan szövegről van szó, melynek létezésére Verancsics egy félmondata alapján már ko-
rábban is következtetni lehetett.2 

Az Elogium hétlapnyi, autográf szöveg, melyhez valószínűleg kortárs másik kéz 
fűzött jegyzeteket, és egy harmadik kéz megszámozta a páratlan oldalakat. Az írás jel-
legéről árulkodik a második kéz megjegyzése: amikor Verancsics arról ír, hogy Batthyá-
ny hogyan gúnyolt ki és alázott meg másokat lépten-nyomon, ez a kéz föléírja: ut alter 
Momus, azaz Batthyány olyan, mint egy másik Momus (v. Mómosz, a kritika és a szatíra 
görög istene). Ez annak a jele, hogy már a feltételezetten kortárs olvasó is szatirikus szö-
vegként tekintett az Elogiumra. Ennek továbbgondolására a jelen közleményben nincs 
mód, de érvekkel igazolható, hogy Verancsics tollát valaki más vezette. 

Az Elogium jelentőségét már a szöveg előkerüléséről tudósító Nemes is abban lát-
ta, hogy általa hiteles információhoz juthatunk Batthyány halálának pontos időpontját 
illetően, amit Batthyány lírai műveiből kiindulva évszázadok óta, tévesen, 1547-re da-
táltak. Az Elogium szerint Batthyány 1548. október 20-án halt meg, s harmadnapon 
forgatták fel a sírját. A halál és a temetés között eltelt napokat nem tudjuk meghatá-
rozni a rendelkezésre álló adatok alapján, de nem lehet szó pár napnál többről (Bat-
thyány Gyulafehérváron halt meg, ugyanitt temették). Ezek – és az Elogiumban leírt 
megtörtént események – szerint a szöveg terminus post quemje 1548. október 23. Ve-
rancsics közéleti működéséből következik a terminus ante quem: 1549 augusztusában 
Magyarországra távozott, így már nem volt érdekelt Izabella gyulafehérvári udvarának 
ügyeiben, s ez jelentős érv, ha mindent fi gyelembe véve feltételezzük, hogy Verancsics 
Fráter György jóindulatát akarta elnyerni a szöveg megírásával.  

Fontos megemlíteni, hogy alapvetően irodalmi szövegről van szó, amely jól illeszkedik 
a reneszánsz elogium műfajába, s Cornelius Nepos-, Sallustius- és Seneca-utalásai a szerző 
humanista műveltségéről árulkodnak. Az írás az 1540-es évek és különösen Batthyány éle-
tének mind ez idáig ismeretlen tényeiről is tudósít, melyek bemutatása egy másik, hosszabb 
tanulmány témája lesz. Az átírásnál az általános elveket vettem fi gyelembe, a rövidítéseket 

1 Nemes, 2011, 325–336.
2 „A bátor politikus személyisége Verancsicsot kisebbfajta életrajz, rövid feljegyzések írására ösztökélte, 

de sajnos ezek nem maradtak fenn.” Gál-Mlakár, 2009, 122. Az említett hely: „de quo alibi plura 
dicturus sum.” Szalay, 1857–1875, I, 192.
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feloldottam, a későbbi, valószínűleg kortárs másik kéztől származó javításokat, megjegy-
zéseket és az oldalszámozást külön jelöltem. Az alakváltozatoknál a szótári alakot részesí-
tettem előnyben, s nem Verancsics saját verzióját, hiszen az a szó jelentésén nem változtat. 

Forrás

Elogium Urbani Bathiani

Urbanus Bathianus3 vir origine generis apud Hungaros pervetusta, et nobili, atque in 
optimatum claritudine habitus, Albae Iuliae4 in Transsylvania triennali aegritudine 
delassatus, quam ex equi lapsu gravissime laesus conceperat, XIII. Kal. Novembris, anno 
a natali Iesu Christi M. D. XLVIII. ultimum vitae diem explevit. Multa in eo vel potius 
varia et multiplicia ex naturae discrepantibus ac diversis etiam morum studiis non 
parum inter se alienis confl ata, licet considerare. Siquidem sicut multa non adumbrata 
signa, sed expressa virtutis ornamenta obtinebat, ita et contrariis partibus in omnes 
usus sive tempori, sive fortunae, sive hominibus esset inserviendum, non caruit. Ubi 
mirandum sane plurimum est, quantum et lusit et valuit apud hominis conditionem 
natura. Ea5 enim, quae6 nullis plantis, nullis aliis creatis rebus duplicem vim mutuo 
adversantem voluit attribuere, hanc soli homini fecit peculiarem nimirum, ut in eo ex 
iisdem radicibus tum virtutes, tum vitia niti atque manare possent. 

Verum Urbanus erat statura mediocri, corpore nec valido, nec imbecillo, facie 
decenti, calvitie multa, oculo acumen et astutiam indicanti, cultu conspicuo, aspectu 
gravis, apparenter sedatus, ad lenitatem demum compositus, et litterarum ita peritus, ut 
apprime doctus, ita eloquens atque facundus, ut omnium sententia insignis existimaretur 
esse orator. Non insuper defuit illi iudicium, non consilium, non industria, non7 in 
actionibus dexteritas, non in re militari studia, non in civili statu exercitatio atque gratia. 
Verum cum ingenio magis callido ac prompto, quam acri atque8 effi  caci polleret, clam 
turbulentus, caute elatus, et vultu mire ad pudorem, ad modestiam et misericordiam 
accomodato, consummatus rerum novandarum artifex habitus est. Quod vel Grittea9 
dominatione declaravit. Honoribus enim gloriaeque consequendae appetentius 
incumbens, etsi adversus invidos et humanarum rerum incommoda multis constans 
esse videretur, his tamen stimulis actus et impulsus multa tentavit exitu infelici. 

3 Batthyány Orbán (?–1548) magyar nemes, dalszerző. Ferdinánd-, Szapolyai-, majd Gritti-párti. Az 
1540-es években Izabella gyulafehérvári udvarában tevékenykedett.

4 Gyulafehérvár.
5 Quae del. suprascr. Ea. Manu Verancii.
6 quod del. corr. quae. Manu Verancii.
7 Post industria suprascr. non. Manu Verancii.
8 Post quam suprascr. acri atque. Post effi  caci atque acri del. Manu Verancii.
9 Ludovico Gritti (1480–1534) velencei kereskedő, politikusként I. Szulejmán szolgálatába állt. I. János 

alatt Magyarország kormányzója. Batthyány legközelebbi magyar követői közé tartozott. 
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Nam deserto etiam Ioanne Rege10 plurium tunc temporis levitatem secutus avaritiae 
gratia, et Gritto non mediocriter auxit insaniam, et ambitionem eius erudivit. Utque vel 
leviter attingam necem Cibacchi11 viri in Pannonia summi, et authoritate atque potentia 
maximi, quam alioquin vellem omnino posse praeterire, sed ex eo tamen ingens et 
insanabile vulnus accepit fortuna eius atque existimatio, tuncque primum cepit animis 
labascere et in hominum luce pavitare. Ceterum cum anxium animum prae se semper 
ferebat, frequentissime, seu staret, seu ingrederetur, in terram tuebatur secumque ipse 
colloquens, ac modo caput agitans, modo iactans dexteram, omnino summa12 videbatur 
cogitatione versare, ex qua specie, motu, incessu, oratione ac demum tota corporis 
habitudine sui dumtaxat aestimator non haberi solum, sed etiam videri volebat. 

Qua ex re paucos eius amicitia delectavit, quod alienam parum esset studiosus, 
suam tenacius, et pretio quodammodo exhiberet. Comitate fuit non exigua, sed saepius 
arroganti et intempestiva. Scommatibus enim plus, quam hanc summam existimationem 
sibi tribuenti par esset, usus est, hisque sane ita salsis, ita mordacibus, ut, quibuscum 
actiones, consuetudinem13 et colloquia communicabat, eos omnes nunquam non aut 
verbo, aut sanna pupugivit. Porro alienorum adeo tum dictorum acutus auditor, tum 
factorum delicatus studebat esse expensor, ut raro, quae quispiam aut diceret aut faceret, 
non invenerit, quod reprehenderet ut alter Momus.14 Unde nec amplitudinem, nec 
respectum popularem pro magnitudine spiritus, quem gerebat, unquam est assecutus. 
Et haec omnia quamvis perita simulatione, placido vultu et arridenti ore temperaret, 
facile tamen coniciebatur ab iis, quibus erat notus, quid intra tegeret.

 In civili et militari studio aeque ad mortem usque versatus est, sed civile si militari 
praetulisset, celebriore fama et fortasse minus criminatus exstitisset, cursuque feliciore 
vitam egisset. Sed dum utrumque pari conatu et contentione perurget, ac militare 
quidem maiore ornatu,15 et apparatu bellico, quam felicitate gestorum, et ni fallor, 
invito tum Marte, tum Fortuna pertinacius profi tetur, ab his etiam fructibus, quos e 
civili assequi potuisset, excidit, cum animi spiritusque audacia multorum, eorumque 
primariorum hominum contractis odiis, casuque patriae opibus etiam privatis 
imminutis vires quoque eius attritae sunt, et tandem magis latuit, quam ab instituto 
mentem atque ingenium revocavit. Quantum autem multiplex illi virtus ac illustre 
genus spei, fi duciae animique ad eundem per omnes maximas dignitates attulerat, 
tantum a fortuna perpetuo negatum est, et impeditum. 

Quoque mortales vel ipse Deus Optimus Maximus in humanis plagis spoliare non 
consuevit solatio scilicet amicorum, huiusne ipsius fortunae inclementia, an Urbani morum 

10 Szapolyai János (1487–1540) magyar király. Batthyány a király haláláig annak szolgálatában állt.
11 Czibak Imre (?–1534) váradi püspök, Erdély helyettes vajdája, a Gritti elleni szervezkedés első vezetője. 

Batthyányt minden kortárs forrás kapcsolatba hozza Czibak halálával.
12 Post omnino suprascr. summa. Manu Verancii.
13 Post actiones suprascr. consuetudinem. Alia manu.
14 Post reprehenderet suprascr ut alter Momus. Alia manu. 
15 Post maiore ornamento del. subscr. ornatu. Manu Verancii.
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diffi  cultate, qua praesertim in prosperis nimium16 sese intolerabilem praebebat etiam suis, 
factum est, non facile iudicaverim. Sed amicorum17 inopia, inimicorum copia omnem 
aetatem laboravit, extremam vero patrimonio satis amplo et celebri per Turcas intercepto 
tenui sacerdotio in ecclesia Transsylvana profanus sustentavit, et Isabellae Reginae viduae,18 
cui postremo spebus alibi omnibus exhaustis addixerat, elatus est impensa. 

Sed nec dum contenta his humanarum mentium turbatrix Hera, maiora molita est, 
neque quievit, donec et cadaveri eius terrae iam recondito spiculum adegisset. Fama 
enim eius graviore adhuc sugillata off ensione, quo memoriam quoque illius oneratam 
iniuria longius ad posteros amandaret, egressa potentiae suae terminos, ipsi morti 
peccare non dubitavit, quasi hac audacia, a qua ne Reges quidem ac Caesares ulli fuere 
immunes, vellet declaratum, quanto diutius in illum gravissimis odiis desaevisset, si 
mortis benefi cio non evasisset. 

Porro conditus iam et sepulturae traditus tertio die post ob Lutheri dogma, per 
quod Romanae Sedis ordinationi adversarius fuisse ferebatur, iudicatus ex decretis 
patrum, quod indigne in sacra aede cum fi delibus cubaret, reserato noctu sepulcro 
et per publicos satellites eff racto conditorio, tapete satis bene detrito involutus et 
alligatus asseri, equo extra urbem via altius luto obruta tractus est, et in loco, ad quem 
purgamento civitatis congeruntur, infossus. 

Ite nunc mortales, massae vermibus comparatae, ambite immodica, rationi non 
obtemperate, miscete ima summis, paceque procul habita et velut ignaviae altrice 
profl igata, discordias serite. Sic enim vobis ipsis ignoti, toti mundo notissimi moriemini.

16 Post prosperis del minimi suprascr. nimium. Manu Verancii.
17 post Sed suprascr amicorum. Manu Verancii.
18 Jagelló Izabella (1519–1559) magyar királyné. Batthyány utolsó politikai állomása Izabella gyulafehérvári 

udvara. Az özvegy királyné lett az, aki (a sírgyalázás miatt kétszer) eltemettette Batthyányt.
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