
VITA 

CSAPODI CSABA: 

A JANUS PANNONIUS-SZÖVEGHAGYOMANY 

A magyarországi Janus Pannonius-filológia egyre gyérülő 
eseményeinek sorában méltán kelt feltűnést Csapodi Csaba 
könyve, mely egyszerre érinti a forráskutatás és a szöveg-
kritika területét. Egyrészt azért, mert a két Sevillai-kódex 
bemutatásával — melyből a második az ő felfedezése — jelen-
tősen megnövekedett a Janus-szöveghagyomány, másrészt új-
donságaival és variánsaival új helyzet elé állította az egyre nehe-
zebben nélkülözhető kritikai kiadást. Minthogy Janus versei 
iránt általános az érdeklődés, fontosnak tartjuk tájékoztatni a 
tudományos közvéleményt és a későbbi fordítókat, hogy 
Csapodi Csaba nevezetes felfedezése és a két Sevillai-kódex, 
Csapodi könyvében olvasható első feldolgozása - a szerző út-
törő voltának ismeretében — mennyiben változtatja meg ko-
rábbi ismereteinket és szabad-e majd szövegeit és variánsait 
minden további ellenőrzés nélkül átvenni. A rendelkezésünkre 
álló keretek természetesen nem engedik meg mindenre kiter-
jedő megjegyzéseink felsorolását, de valljuk, hogy alábbi kriti-
kai megjegyzéseink választ fognak adni a kérdésre; még akkor 
is, ha csupán az általunk alapvetőnek ítélt problémákra össz-
pontosítjuk mondanivalónkat. 

Mivel Csapodi könyvében — joggal — A Sevillai Il.-kódex 
(S II.) foglalja el a központi helyet, a mi észrevételeink is főleg 
erre a részre irányulnak. Tesszük ezt elsősorban azért, mert ez 
a kódex nóvum, szakberkekben a szövegét még jóformán nem 
is ismerik, és ha hivatkozni fognak rá, ha idézni akarnak majd 
belőle, Csapodi könyvét fogják instar codicis alapul venni. 
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Nem közömbös tehát számunkra, hogy Csapodi hogyan veti 
össze a Bécsi-kódexszel (B-kódex) a szövegbeli és címbeli 1 té-
réseket. (A prózai részre mi nem fogunk kitérni.) 

A 147 verset és a Guarino-panegyricust veszi sorra aprói ko-
sán, türelmesen. Egy kikötése azonban van: csak a szöveg lté-
réseket, illetve a hangzásbeli különbségeket mutatja be, a p ísz-
tán helyesírási eltéréseket nem. Kikötésével kapcsolatban i ;m-
csak az a kifogásunk, hogy filológiai szempontból helyt« en, 
mert ezzel felmenti magát a kisbetű—nagybetű, egybeí ís— 
különírás, hehezet, kettőzés stb. megfigyelése alól, hanei az 
is, hogy végrehajtásában következetlen, mint ahogy köv< ke-
zetlen a rövidítések feloldásában is. Nem a rövidítéseket j \ző 
jelekre (sigla) gondolunk, mert ezeket kénytelen feloldani ha-
nem az abbrevatiókra. Nem értjük továbbá azt sem, hogy gy-
egy vers szövegében miért csak annyi eltérést mutat ki, 
amennyit kimutat, hiszen ritka az olyan vers, amelybei ne 
lenne még egy vagy több eltérés a két kódex között. Mind' zek 
kimutatása azonban meghaladná a mi keretünket, és a kése )bi-
ekben csak azokra mutatunk rá, amiket Csapodi helytelent . írt 
le, és csak kényszerülve térünk ki más különbségekre is. 1. a 
helyesírási eltéréseket csak akkor javítjuk ki, ha a kérdéses zót 
már más vonatkozásban is idéznünk kellett. 

Észrevételeinket a könnyebb áttekinthetőség kedvéért :so-
portokba osztottuk, de elkerülhetetlen, hogy néha kis bb-
nagyobb átfedések ne forduljanak elő. 

A címek 

Kezdjük mindjárt a kódex címével (p. 36.): Iohannis 'an-
nonij Vitesii Quinqueecclesiarum Episcopi Poete Clari; ;imi 
[törölve] elegiarum [pótlás a törölt szó helyett:] silvarum 1 эег. 
Minket zavar, hogy Joannis helyett Iohannis-t, Poetç hel fett 
Poete-t ír Csapodi, dehát jó, legyen ez helyesírás kérdés , a 
következő kifogásunk azonban már nem az. Aki Csapodi >zö-
vegét olvassa, az azt hiszi, hogy a Clarissimi szó van tör Ive, 
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pedig nem, hanem az elegiarum, és a törölt szó helyett nem az 
a pótlás, hogy silvarum liber, hanem csak az, hogy silvarum. 
(Ilyen félrevezető zárójelezés másutt is előfordul, pl. a 90. tétel-
ben.) Helyesen tehát így kellett volna ismertetni a címet: Joannis 
Pannonij Vitesii Quinqueecclesiarum Episcopi Poetç Clarissimi 
elegiarum [törölve, helyette a margón: silvarum] liber. 

Következnek a verscímek (pp. 37—46), a szögletes záró-
jelbe tett számok a Csapodi-féle tételeket jelzik. 

[4.] „De febre eum torquentem." — rec. „De febre eum 
torquente." 

[7.] „Mathias Rex Hungarorum . . . M°CCCC0LXIII°." rec. 
„Matthias Rex hungarorum . . . M°CCCC°LXIIH". 

[13.] „Epitaphium Johannis . . . " - rec. Epithaphium Jo-
annis . . . " 

[18.] „Reverendissimi domini Quinqueecclesiensis de Frede-
rico Romanorum imperatore". - rec. „Reverendissimi domini 
Q. de Frideico (!) Romanorum imperatore". 

[26.] Cím nélkül, egybeírva az előzővel. — Tévedés, mert 
van címe: aliud. A II. Rossz olvasat c. fejezet 25—26-os téte-
lében részletesen írunk róla. 

[39.] Utólag beírt cím: „Ad guartianum". (В Ер. I. 85. cím 
ua.) — rec. Utólag beírt cím: „Ad guartianum". (Z?Ep. I. 85. 
„Ad Gratianum"). 

[40.] Utólag beírt cím: „In gryllum". (В Ер. I. 86. tévesen 
„In Galium", a szövegben ui. „Gryllus" szerepel. Telekijavítva 
közli.) — rec. Utólag beírt cím: „In gryllum". (В Ер. I. 86. „In 
Grill um"). 

[82.] „Epitaphium in Thaddeam . . . " — rec. „Epithaphium 
In Theddeam . . . " Idekívánkozik még ez is: 1.: „Theddea", 
В. Thaddea" 

[90.] „De mille florenis conprestis [!] Gallo [áthúzva, he-
lyette:] . . . — rec. „de Mille florenis conprestatis Gallo [az 
egész cím áthúzva, helyette :] 

[106.] „De captivitate Dragol . . . " — rec. — „De captivi-
tate Dragrol ( ! ) . . . 
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[124.] „Ad Galeottum cur habet albos crines" . . . (В Ер. I. 
43. „Ad Galeottum") — rec. „ad Galeotum cur habeat albos 
crines" . . . (В Ер. I. 43. „Ad Galeotum".) 

[135.] „Epithaphium Valle" - rec. „Ephithaphium Valle". 
[136.] „. . . bellum sumentem" - rec. „ . . . bellum sumen-

te". 
[141.] „De Cerwo per Stephanum . . . " - rec. „DE CERWO 

PER STPHANUM ( ! ) . . . " A Stphanum szóalak még az 1. és 
a 6. sorban is előfordul. 

Rossz olvasat 

[1.] 10. sorban „aduocas", Ábelnél „advocat". — Itt meg 
kellett volna jegyezni, hogy az S II.-ben is ott van a margón: 
aduocat. 

[3.] „Ocius ас", В „ocyus" — Kimaradt a sorszám. Tehát: 
23: „Ocius ас", В „Ocyus hue"- - 37: „solitenter", javítva 
„soluentur" - rec. 37: „solitentur", javítva „soluentur". 

[6.] Az első 70 sor áthúzva . . . - rec. Az első 58 sor áthúz-
va . . . 

[8.] 69: „et nostras", В „miseras" — rec. 69: „et nostras", В 
„et miseras". — 113: „Vbi zephyrii spirent" — rec. ,,ubi 
zephyri spirent". 

[12.] 1: „Nec" . . . - rec. 2: „Nec" . . . 
[24.]. . . áthúzva, helyette: „aliter Quod libuit scripsi, quod 

libet, i, facias" - rec. . . . áthúzva, helyette: , alias Quod 
libuit scripsi, quod libet, i, facito". 

[25.] 3: „non possunt" után pótlás: „aliud". - Hibás és 
zavaros megjegyzés. Mivel itt három vers (Ер. I. 52; 53; 54) 
egybe van írva, a hozzájuk írt jegyzetek is összekuszálódtak. 
Az Ер. I. 52. csak kétsoros vers, a 3. sorhoz tehát nem lehet 
megjegyzést tenni. A megjegyzés eleje (non possunt) nyilván az 
Ер. I. 53-hoz tartozik, a vége viszont (aliud) nem pótlás, 
hanem a következtető versnek (Ер. I. 53) a megkülönböztető 



Vita 631 

címe. Ezért van előtte egy lambdaszerű jel, amelynek mása a 
sorok között, a „sat" alatt és a „possum" fölött jól látható. 

[26.] Az előző epigrammához tett megjegyzés eleje (3: 
„non possunt") tehát idetartozik, az 1. sorhoz. A baj csak az, 
hogy az Ер. I. 53-ban nincs „non possunt", az első sor ugyanis 
így hangzik: Sanctum non possum, patrem te dicere possum. — 
4: „videó", javítás: „uideam". - rec. 2: „videó", javítás: „uide-
am" (más kéz, marg.) 

[33.] . . . később, a 46. sz. alatt . . . - rec. . . . később, az 
50. sz. alatt . . . 

[61.] 10: „Perlege nam sporni suis incompta merentur" — 
rec. „Perlege nam sporni (!) quamvis incompta merentur". A 
suis-nak itt nincs értelme; a sporni pedig valószínűleg a sperni 
elmásolt alakja. 

[68.] 1: „Pandite . . sodales", В „Pangite . . . sorores" — 
Sokkal tisztább, eligazitóbb lenne így: 1: „Pandite laurigeri . . . 
sodales", В „Pangite laurigeri ( ! ) . . . sorores". Teleki: „Pangite 
laurigerae . . . sorores". 

[72.] „secus" után betoldás ..,. — rec. „ferus" után be-
toldás . . . 

[81.] 1: „philitece". javítva „philistee". — Idekívánkozik: В 
„Philitece". 

[92.] 3: „modular", javítva „modulor" - rec. 3: „moduler", 
javítva „modulor", В „moduler". 

[105.] В „Diceret a d h u c . . . " - rec. В „Dicere ad-
huc . . . " 

[119.] 16: „Maxima cura sacris va t i s . . . " — rec. 16: „Maxi-
ma cura sacri vatis.. ." 

[121.] Meg kellett volna jegyezni: 1: „In Latebris habita пес 
te petat oris Auerti" В „In latebris habita ne te petat oris 
acuti". 

[140.] 174: „vicus", javítva. . . - rec. 174: „viuus", 
javítva . . . 

8 Irodalomtörténet 1984/3 
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Guarino-panegyricus 

35: „mgomam", javítva . . . — Itt jelezni kellett volna, hogy 
ez a szó már nem a Praefatióhoz tartozik, hanem a Panegyri-
cushoz. 

421: Telekinél „cultum" - rec. Telekinél „cultam". 
735: (punice laevis) — rec. В pumice levis, Teleki „pumice 

laevis". 

„consurgunt" - Elmaradt előle a sorszám: 760. 

Ismeretlen versek, illetve töredékek 
Csapodi megemlít (p. 10) és közöl (p. 92) egy 20 soros, 

szerinte ismeretlen Janus-verset: ,,Janus Ludovico Carbono (!) 
ex urbe rediens". Tévedett, nem ismeretlen. De mivel Boronkai 
Iván már kimutatta (MKsz 1982: 3:293) e versközlés filológiai 
pontatlanságait is, mi itt nem térünk ki rá. 

Az S Il.-kódexben Csapodi négy olyan verset vagy verstöre-
déket talált, amelyek valóban ismeretlenek, éppen ezért elvár-
tuk volna tőle, hogy szövegüket fokozott figyelemmel közölje. 
Sajnos nem tette. így aztán fennáll az a veszély, hogy a 
kutatók átveszik az ő hibás olvasatait, és megindul egy folya-
mat, a helytelen idézések, hivatkozások folyamata. Korrekci-
ónknak éppen az a célja, hogy elejét vegyük ennek a folyamat-
nak. A négy lelemény közül ugyanis három rossz olvasatot 
kapott, csak a [118.] alatt közölt töredék hibátlan. Vegyük 
sorra a hibásakat. A kiemelés mindkét olvasatban tőlem való. 

[63.] Csapodi olvasata: 

Quantum nec Titus Anthie flagrauit 
Nec marasius arsit angelinam 
Nec Laurent sicula satus panormo 
Anthia pulchra totum ionianum cinnama torquet 
Aut odorat is stiue cinnamoni. 
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Ree te: 

Quantum пес Titus Anthia flagrauit 
Nec marasius arsit angelinam 
Nec Lauram sicula satus panormo 
Anthia pulchra titum iouianum cinnama toiquet 
Aut odorati strue cinnamomi. 

Ez a vers vagy verstöredék még igen sok gondot fog okozni 
a filológusoknak. Különösen a két utolsó sor. 

(95.] Csapodi olvasata: 

Nam vicia ipsa vno vei tota apprendere captu 
Perfacile est via prona patet, nec longius absunt 
Prolare virtutis sudorem et er na locarunt 
Numina longa illuc et preceps sémita ducit 
Aspera et imprimis sed cum stetit arte supema 
Que modo dura sint, facilem se prestat eunti. 

Rede: 

Nam vicia ipsa vno vei tota apprendere captu 
Perfacile est via prona patet, nec longius absunt 
Prolare (!) virtutis sudorem çtema locarunt 
Numina, longa illuc et preceps sémita ducit 
Aspera et inprimis sed cum stetit arce suprema 
Que modo dura fuit, facilem se prestat eunti. 

Megjegyzés: Prolare szó nincs. 

[145. J Csapodi olvasata: 

Ad Antinum 
Quid frustra miseros victa tegis Anthyme canos 

Celare nequeunt tussis, amor senium. 

Recte: 

Ad Antimum 
Quid frustra miseros vitta tegis Anthyme canos 

Celari nequeunt tussis, amor senium. 

8* 
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Az autográfia kérdése 

Néhány gondolat az autográfiáról. Csapodi határozottan 
állítja: „. . . az S II. javításairól, betoldásairól valóban megálla-
pítható a Janus-autográfia" (p. 46.). Tétele igazolásául a követ-
kezőket hozza fel. (Kissé hosszabban kell idéznünk, mert kü-
lönben az olvasó nem látja, hogy mit kifogásolunk.) 

„Az egyik legjellemzőbb pont ebben a tekintetben a [ 105. ] számmal 
jelzett tételben található. Az Epigrammák I. könyvének 5. epigrammá-
ja ez, amelyből a másoló kihagyta a 8. sort, »Diceret adhuc magno,nec 
licet ore: uenit«, az emendator - nyilvánvalóan nem lévén előtte a 
lemásolt kézirat - újraköltötte ezt a sort: »Nec re uidet arctoum 
pannonis ora ducem. » 

Több kisebb változatatás mellett a legjelentősebb ilyen az Ер. I. 
133. (jegyzékünkben 24. sz.) utolsó sora. Ez a kéziratban (és а В-kó-
dexben is) egy kissé nehézkesen így szól: »Quod scripsi, scripsi, quid-
libet, i, facias.« Ezt az emendáló kéz sokkal gördülékenyebbre javította 
»Alias « »Quod libuit, scripsi, quodlibeti facito . 

Ki lehetett az a személy, aki Janus szövegének hiányát új verssorral 
pótolni tudta, illetve aki így meg akarta korrigálni a szöveget, s az ő 
korrekciója jobban sikerült, mint az eredeti szöveg, ha nem maga Janus 
Pannonius? De ez a föltevés csak akkor tartható, ha az írásvizsgálat nem 
mond ellent neki." 

Eddig Csapodi. 
Mielőtt az autográfiára térnénk, először Csapodi szövegét 

kell itt-ott emendálnunk. Mindjárt az elején a hiányzó 8. sort: 
„Diceret adhuc . . ." Itt is diceret alakot ír, amint a 105-ös 
tételben is, pedig helyesen dicere kell. A 24-es tételben: „Quod 
scripsi, scripsi, quidlibet, i, facias". Az S Il.-ben quodlibet van, 
itt quidlibet. Facito itt helyesen van, a 24-es tételben facias. 

És most az autográfia. Az első bizonyíték az a bizonyos 
8. sor, ámelyet űjraköltött Janus: „Nec re uidet arctoum 
pannonis ora ducem". Tessék ezt a pentametert skandálni! 
Ritmus szempontjából, két súlyos hiba van benne: a 2. lábban 
a -det szótag rövidsége, a 3.-ban pedig az -őum erőltetett 
összevonása egy szótaggá. Ilyen döcögő sort egy kezdő verselő 
is ritkán ír le. Az emendáló kéz lehetett Janusé. 
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A második bizonyíték: Quod scripsi. . . stb. Hogy a javítás 
„gördülékenyebbre, mint az eredeti, ízlés dolga. Vélemé-
nyünk szerint a javító inkább az sz-hangok sziszegését akarta 
eltüntetni a sorból, ami sikerült is. De vajon Janus javította-e? 
Aligha. Bizonyítékunk a következő. Az epigramma mindössze 
8 sorból áll, és Janus nyilván az elején kezdte olvasni a verset. 
De ha ő olvasta, a szerző, elképzelhetetlen, hogy a 2. sorban 
lévő, értelmileg és ritmikailag súlyos hibát nem vette észre? A 
sor így hangzik: Que ratio est inánis nulla nisi libuit. Az 
inSnis-ról van szó. Csapodi említi (p. 35.), hogy a másoló 
hibákat ejtett, nos ez tipikus másolási hiba. Ha ugyanis az a-ból 
lehúzok egy vonalat, ezt a szót kapom: inquis. Értelmileg is, 
ritmikailag is ez a helyes. És Janus ezt nem vette volna észre, 
ha ő az emendáló? Lehet, hogy az írás duktusa hasonlít Janus 
írására, arról nem vitatkozunk, de a két felhozott példa az 
autográfia bizonyítására rossz, Csapodi ellen beszélnek. 

A felsorolt példák másra is figyelmeztetnek. Arra, hogy a 
Sevillai Il.-kódex feldolgozása ez idő szerint még nem tekint-
hető elvégzettnek. Recenziónk célja sem volt más, mint ráirá-
nyítani a figyelmet egy újabb szövegkritikai feladat elvégzésé-
nek szükségességére. 

Befejezésül: ha azt mondjuk, hogy Csapodi könyve fontos 
munka Janus Pannonius művei kritikai kiadásának érdekében, 
akkor körülbelül rámutattunk tényleges erényeire. (Akadé-
miai, 1981.) 
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