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Eschenbach tudományos megjegyzéseivel legújabban 1689-ben Utrechtben 
jelentek meg. 

Mercur állítólag egy oly ezermester volt, ki nemcsak a Nilus pa r t j án 
sétálva egy teknőcből az első húros hangszert készítette, hanem megálla-
pí tot ta a hangok összhangját, a számok arányát és az égitestek ú t j á t . Mercur 
gazdagította a zenetudományt a quar t ta l és a quinttel. 

Később Pythagoras és Aristoxénes két részre szakították a muzsiku-
sokat, a számításon alapuló muzsika és a kellemes hangzású zenére : a «Ca-
nonici» és a «Harmonici» pártra . 

Ezek után ezer esztendeig javí tot ták és fejlesztették a hangszereket és 
a muzsikát. 

Olympus egy-egy középhangot, Ptolomeus egy-egy tercet fedezett fel. 
Egy római nemes 102-ben több görög zeneművet fordí tot t le. A görögöknek 
48 hangjegyük volt, melyek szerint énekeltek, nem használtak vonalakat , 
minden énekhangot egy betűvel jelöltek meg, amely után egy pont mu ta t t a 
a taktus t . 

500-ban Kr. u. Guidó szótagokká vál tozta t ta a betűket, melyeket 
Keresztelő Szent János dicsérete első szótagjai szerint állított össze : 

Ut queant Laxis Be-sonare fibris 
Mi-ra Gestorum Fa-muli suorum 
Sol-ve polluti La-vii reasum. 

Szent Gergely pápa sorokra írta az a, b, c, d, e, f, g hangokat és így egy-
szerűsítette a hangjegyírást, melyek később pontokká változtak az öt vonalon. 

Ezek után kezdi Mozart a hegedűtanítást , ami biztosan érdekes a szak-
értőknek, de helyszűke miat t i t t nem közölhető. 

Közli : Szalachy Béláné. 

Janus Pannonius epigramáiból. 
Ötszázadik születési évfordulóján már megemlékezett a «Napkelet» 

Janus Pannoniusról, a magyar reneszánsz és az európai humanizmus egyik 
legnagyobb alakjáról. Megemlékezésünk közelebb igyekezett hozni a mai 
olvasóhoz és meg akarta muta tn i benne az örökké időszerű vonásokat. Akkor 
nem csatoltuk bibliográfiát, most, hogy ismét közlünk néhány epigramma-
fordítást Gerő László kitűnő magyar tolmácsolásában, néhány olvasónk 
kívánságára megemlítjük a magyar Janus Pannonius irodalom legfontosabb 
munkásait. A költő versei több latinnyelvű kiadásban jelentek meg, melyek 
közül legjobb Teleki Sámuel gróf 1774-es nagy utrechti kiadása. Magyar 
fordítói közt a mult századból Hegedüs István, a jelenből Berczeli A. Károly 
nevét említjük meg. A róla szóló irodalomban a mult században a legfonto-
sabb szerepet Hegedüs István és Ábel Jenő egyetemi tanárok végezték. 
Az első teljes Janus Pannonius-monográfiát Huszti József írta. Legújabb 
beállítását, helyének végleges tisztázását a magyar irodalom egészének tör-
ténetében Horváth János 1932—1933. évi egyetemi előadásának köszönhet-
jük (Humanizmus és Reformáció). Cikkünk írója Horvá th János beállítását 
tolmácsolta rövidre fogva, a legfontosabb vonásokra szoritkozva. Keveset 
mondhatot t Janus Pannoniusról, a kényszerű politikusról is, aki Mátyás 
király követeként többször jár t Itáliában a pápánál. Egyik legérdekesebb 
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beszédében teljes tisztasággal jelenik meg Magyarország mint a keresztény-
ség védőpajzsa. Köszönti beszédében az új pápát , II. Pált , aztán megemlé-
kezik a török veszélyről, Magyarország nagy szerepéről a kereszténység védel-
mében, majd így fo lyta t ja : «Ha Isten őt (t. i. Mátyás királyt) méltónak 
talál ta arra, hogy egy keresztény nép feje legyen, minden erejével, szándéká-
val és tetteivel annak épségeiért fog küzdeni. A törökök hatalmas készülődése 
ellen pedig csakhamar fellép. Mert nagy ellensége ez a kereszténységnek és 
közelsége állandó veszedelemmel fenyeget. Minden erejével ár talmunkra 
törekszik. Nem nyugszik sem éjjel, sem nappal, miként utóbbi tet tei is 
muta t j ák , hanem folyton kívánságainak kielégítésén dolgozik. Ha ilyen a 
készülődése, milyen lesz majd a t ámadása? Senki sem kételkedik a jövő felől, 
hacsak nem teszünk róla. S ki gondoskodhatik jobban mint Te, akit a ter-
mészet is ha j t erre, kötelességed is és meg is teheted ! Intézkedjél tehát 
méltóságodhoz és az ügy fontosságához képest, hogy a veszedelmes ellensé-
get annyira megalázzuk, amennyire csak lehetséges. Neked sem közönbös, 
hogy szárazon vagy vizen follyék-e a háború és a győzelemhez mennyi katona-
ság szükséges. Téged illet a nagy tervek megfontolása, bár bölcsességedet a 
kisebb körülmények sem fogják elkerülni. A mi dolgunk csupán, hogy föl-
világításokkal szolgáljunk arról, ami minket illet.» — A Gerő László fordí-
tásában alább közölt epigrammák egy pillanatra felidézik — teljes eleven-
ségében, szelleme maró csufondárosságában, de még inkább lírai frisseségé-
ben — az ötszáz év előtt született magyar költőt, a magyar irodalomnak ezt 
a világító jelentős a lak já t . 

MENTEGETŐDZÉS. 

Ha táborozni láttatok, 
urak, ne csúfolódjatok! 
Nem rontok bár elől csatán, 
nem kúszok várak sáncfalán, — 
De költőtől ez így okos: 
Nem gyáva ő — csak óvatos! 
Mert hírnév több, mint életünk, 
halált, bajt érte viselünk; 
s ha én vesznék a harcon el, 
halálotok ki zengi el? 

MÁTYÁS KIRÁLYRA. 

A táborban is jól teszed, 
hogy Venus asszonyt tiszteled: 
könnyen lehet, uram király, 
férjének, Marsnak beajánl. 

HUNYADI JÁNOS SIRFELIRATA. 

Törököt rémítő, 
magyar földet védő 
hős Hunyadi János van itt eltemetve. 
Belgrádnál az ártó 
Keletet igázó 
meghalt, de a mennybe felrepült a lelke. 
Sok hős díszmenettel 
Capitolra ment fel; 
Őt diadalszekér vitte az egekbe. 

SZERELEM. 

Ó, szőke Léda, jaj nekem! 
Megnyilazott a szerelem. 
Hogyan csinálta, nem tudom, 
de érzem, hogy nincs irgalom: 
Vén fiú . . . Szürkülő szakáll . . . 
Nincs menekvés — csak a halál! 

A KÖLTŐ HALDOKOLVA: 

Az óra jő, mely eltemet, 
homályba vonja nevemet — 
Miért gyüjtünk hát kincseket? 




