
MAGYAR BAROKK
HUMANISTÁK
ZSÁMBOKY JÁNOS (1531-1584)

Janus Pannonius halála után két nemzedékkel szúleteti.
Mire maga is kezébe »ehette a lantot, a renaissance, a
humanizmus már túl volt a delelőjén. Janus Pannonius
is, Zsámboky is külföldön tanultak, magas pártfog6k

támogatását élvezték, előkel{) helyet foglaltak el a ki
rályi udvarban. Zsámboky János egyebek ben is Janus
nyomát követte. Megjárta Itáliát, kiadta Janus költemé
nyeit. A saját költésze tét mégse a humanizmus hazája,

Itália ihlette meg, hanem elsősorban lJ, sziirke , német
egyetemek. őt tekintették - s ma is őt tekintjük 
Janus Pannonius után a legnagyobb magyar humanistá
nak, de költészete inkább gyakorlatra, mint ihletre vall:
poeta doc/us. Közhelyeket, erkölcsi sententiákat szed
versbe, de csinos, finom előadása gyakran méltó tárgya
kat talál s iide költői alkotásokra képes. Zsámboky még
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a renaissance embere, de hangjában már megérzik az
új, a barokk id6. A Parnasszus istenei mind nagyobb
helyet engednek a megújhod6 kereszténységnek. Ifjú
kori versei közt találjuk ezt a kedves nagyképűséget:

Lyceris báját Gallus eldaloita
s mondotta egyre: Tetszel, szép leány!

Ovidiusnak drága volt Corynna,
fehér W mirtus vad boz6t során.

Nemesisért eped TibulI szünetlen,
Propere ágyának kincse Cynthia ..•

De mindezeknél szebb az én szerelmem:
Pallas, az Észnek istenasszonya!

Férfikorának verseiben azonban mind gyakrabban
találkozunk Krisztus nevével s pogány fordulatok he
lyett keresztényi gondolatvilággal.

Szomorú korszak fia volt Zsámboky János. öt évvel
Mohács után seiiletett. Nemesember volt, mégis városi,
nagyszombati polgár. Atyja a Habsburgok odaad6 híve
volt s ez a körülmény szabta meg Zsámboky életének
kereteit.

A magyar nemes élete akkor örökös harc volt a tö
rök és a máspárti magyar ellen. Reménytelen sors. Kis
csoport, a tud6sok, ír6k sorsa is reménytelen sors volt:
k6sza otthontalanság; árva, bús mécsesek voltak a ki
fosztott, hadakdúlta, csonka országban, melynek se ki
rályi udvara, se nagyvárosai, se f6iskolái nem voltak.

Zsámboky János kiszakUja magát a magyar soerskö
zösségb6!. Tizenkét esztend6s korában már Bécsben
tanul, majd a wittenbergi egyetemen. Hazakerülhetett
volna városi tanácsosnak, kancelláriai hivatalnoknak,
iskolamesternek ; nagyobbra n{jtt azonban, semhogy a
sz{jk !ehetrJségek közt találta volna helyét. Nem jött
többé haza. Wittenberg után Ingolstadt, Strassburg f6
iskolái következnek, majd Németalföld, Páris, Dél
franciaország, Svájc, végül Itália: Padova. Megismerke
dik kora jeleseivel, többször Bécebe látogat és ápolja
kapcsolatait az udvarral, melytöl fiatalkorát61 kezdve
évdíjat kap. Büszkén pártolják nagyreményű honfi
társukat a magyar humanista főpapok, Verancsis An
tal, Oláh Mikl6s is. Hol itt, holott jelennek meg köny
vei, történelmi munkái, klasszikus autorok kiadásai.

Huszonkét évi világjárás. után végleg megtelepszik
Bécsben. Királyi tanácsos, udvari történetír6 és orvos.
Szül{jvárosáb61 n6sül. Nagyszombat mindig büszkén em
legeti; nevét is így jegyzi könyvein: Joannes Sambucus
Tirnaviensis. Húsz eszentdeig, haláláig él Bécsben, csa
ládja körében. Könyvtára, régiséggyííjteménye és érmei
ut6bb az udvari könyvtár birtokába kerültek.

Századokig emlegették, mint humanista tekintélyt.
Azután elfeledték. Poemata c. kötetéMI egyetlen csonka
példány van Magyarországon. Emblémáival a legszebb
kiállitású régi magyar verseskönyv s az els6, melyet
idegen nyelvekre fordítottak.
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MÁRTON NAPJÁRA

Lotichinus Péternek és a többi pajtásnak.

Felvirradt ismét Márton drága napja,
mely lelkünk égi fénnyel járja át.
Jöjjön papoknak ünneplő csapatja
8 öltsön magára tiszta diszruhát !

Eljött a nap, amelynek szentje Márton,
kit a fagyos pannoni föld adott.
Atyáink is megülték ezt immáron
és jámbor szívvel ittak jó nagyot.

Templomba gyül anyó, menyecske, nem,
vig tömjént gyujt az oltárnál a láng.
Fel, cimborák, mi sem fogunk ma késni,
csordultig teljen szinborral kupánk I

Itallal áldozunk mi, mert szívünkben
a Génius és Vénus vert tanyát.
Kövessétek, jó lelkek, mindenünnen
a gondatlanság lengő zászlaját!

Jó lesz, ha minden bajt ma félredobtok,
mert Bacchus is közénk ül most ide.
Mosson ki szívetekből minden gondot
a Styx, - vagy inkább Rajna hűs vize.

Nedves November inni invitálgat;
ember, ne kéresd hát soká magad!
Jöjj, Bacchus, jöjj és halljad hő imánkat,
kövessen a najád s dryád csapat!

Eredj ki Muzsa, nem kell itt Minerva,
Bacchus van itt, kiért kupánk forog!
A bornemisszát bosszunk szétszakítja,
mint Pentheust a baccháns-asszonyok.

A pezsgő must legyen lelkünk vezére
és töltsd, fiú, Falernum mézborát !
Koccintsunk most szerelmesünk nevére,
ürítsünk értük telt kupát!

Ne félj, pajtás, hogy nem tudsz lábra állni,
nem szégyen, ha az ember tántorog!
Harsogjanak öblös torkunk danáí,
még Phoebus is velünk dalolni fog.

Tél hirnöke, vigyázz most, Márton lúdja!
Elvágjuk torkod, vár már asztalunk :
Bár zárva van menekvésednek útja,
ne félj, mert rád sok édes bort iszunk.
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Tégy tarka szallagot, Bacchus, fejedre,
tenélküled nincs vígság és öröm,
légy buzgalmunknak áldó segedelme,
minden búbánat oszlik jöttödön l

Fáradtakat a nyugvás kénye jár át,
a szótlanok nyelvét megoldja bor,
a balga bölcs beszédre nyitja száját,
vídám tréfába kezd a búskomor,
nem bírálgatja sültparaszt királyát
s koldus-szegény is dús reményt kohol.

Elázott nép, a kancsó körbe járjon!
Koccints: Ne ártson majd a téli hól
Úgy áldjon minket Bacchus és szent Márton
s kis ámor, a ruhát lerángatól

AMI öRöKKÉVALÓ

Minden enyészik, a szent Múzsák szava él csak örökkön
és akinek hírét általuk áldja a föld,

Égretörő gúlák emléke se oly maradandó,
mauzóleum, sírok vesznek idők folyamán.

Semmi sem állandó, mert minden elomlik a földön,
bárha dicső-büszkén tört a magasba elébb.

Fennmarad ám a tudás, nagy férfiak újja-vonása.,
ez sohasem vész el, bús feledésbe se hull.

Ámde a Hit meg a szent Szeretet mégis maradandóbb,
Múzsa kegyénél is többre s örökrevalókI

AZ ÉLET

Az életünkben minden elmulandó.
Ne bánd tehát, habár a gond nyomasszon:
Örök dolgokra fordítsad figyelmed l
Hát vesd meg azt, mi könnyű, mint a szellő;

egy érdemes csak: Hinni 'Istenedben,
az égen székelő erős Atyában.
Hited nem léha így, mert Ö az oszlop,
kin házad és gerendád terhe nyugszik.

A Hű KUTYÁK

Hogy mily erős szagú az eb
s urához nincs hűségesebb,

minderre pompás példa, lám,
az én két hűséges kutyám,
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Bombó nevű a kiskutya,
a másik: Mádel, szép szuka.
Követnek földön, tengeren,
bármerre eljönnek velem.

E párt nevelte Gallia,
Rómában telt kölyökkora,
megjárták Nápolyt is velem
s a német földnek végtelen
sok ékes, kincses városát.
Loholtak belga tájon át.
S remélem. nemsokára már
- amelynek földje visszavár
édes hazámba visznek el.

E két eb verset érdemel!
Ne is tagadd, eszes biz ám
világlátott két kutyám.

EGYSÉGBEN AZ ERű!

- Magyarország főuraihoz

A folytonos hullámzás és a sója
tenger vizét a romlástól megóvja,
de árkokba s mocsárba hordva szét,
meg nem tarthatja [ötermészetét,
Ereje vész, poshasztja lomhasága,
elgőzölög s lesz lenge, semmi: pára.
Egység erőt, viszály romlást terem;
öregbít minden a kellő helyen.
S ha oltás hatja által a barackot,
ínyednek kedves, hogyha leszakasztod,

Urak, hazánk veszélybe, romba dől el:
Segítesetek hát egyesült erővel!

Ne fészkelődjék rútsággal közétek
a gyűlölség, hamisság és önérdek.
Hunyadiakról emlékezzetek,
nevükre még az ozmán megremeg.
Közétek ékét pártosság ne verje,
egységes tettre hív hazánk szerelme!

Latinból fordította: Geréb' László
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