
MAGYAR BAROKK
HUMANISTÁK
VERANCSICS ANTAL (1504-1573)

Több arcképe maradt ránk a nagyúrnak. Barokk
rajzok, tiszteletet parancsoló ráncokkal, fenyegető sze
mekkel, hogy kifejezzék a hatalmat, a fönséget. Veran
csics Antal élete, írásai alapján azonban legjobbnak
egy fínom francia metszetei kell tartanunk: Elegáns
megjelenésű, idős férfi, papi öltözetben. Fején négy
szegleW föveg, nyakában püspöki kereszt. Szabályos
arc, nagy szemek, mellére omló {isz körszakáll. Okos,
fölényes, derűs, kissé gúnyos tekintete van. Magas ter
mete némileg vaskos. Jobb kezében könyvet, baljában
babéráqat, pálcát és kardot tart, jelképezve a tudo
mányt, a miloeezeiet, a kormányzó és fegyveres hatal
mat. Ez Verancsics Antal méltó képe, a főpap, ki te
hetségével, tudományával díszére vált az esztergomi
széknek.

A 16. század elején nagyardnyú délszláv szivárgás
indult meg a magyar birodalom belseje felé. A kroni
kás ének dics{Jítette Beriszló püspök magyar földön
biztosítja rokona, Statileo János egyházi érvényesülé
sét, ez pedig unokaöccseit, Verancsics Antalt és Mihályt
hozza maga után. A /Örök előnyómulás elől keresnek
a délszláv végek és melléktartományok előkelői Buda
árnyékában menedéket. Ez nem számitott ki- vagy be
vándorlásnak, hiszen mind alatinnyelvű köziis pátria,
Hungária fiai voltak. Jdnos király udvarában, Budán
irja az első magyarföldi szonettet.

Bosnyák eredetű, a dalmát Sebenicóba megtele
pedelt család gyermeke a későbbi magyar prímás.
Tanulmányait Itáliában, Padovában reqezle. Szúletése
idején a humanizmus már bágyadozott. Élete hosszán
melegilette, de munkáin már megérződik az üressé
váló, túltengő formalizmus: a humanista barokk. Élete
még renaissance élet. Gazdag, finom modorú, művelt,

szellemes abbé, udvari ember, diplomata, aki ifjúsága
javát török, velencei, római, párisi, londoni, bécsi,
krakkói és más követjárásokban tölti s nincs inyére az
itthoni, Mohács után lehanyatló kulturájú társadalom.
Renaissance-főpap: Osak felszentelt püspök korában
kezdett misézni, "engedve az ész szavának". A püs
pöki székben is inkább politikai és hadászati felada
tokkal kellett bibelődnie, de érseki minőségében mégis
az Oláh Miklós kezdette ellenreformáció képviselője

s mindenkor hű fia egyházának. Határjelenség rou
tehát, a renaissance embere, a humanizmus neveltje,
akinek baráti köréhez vallási árnyalatra való tekintet
nélkül tartoztak a hazai és külfÖldi humanisták. Mégis
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belenőtt a tridenti időkbe. A Mohács előtti Magyar
országon érte el szellemi kifejlődését, élete végén pe
dig olyan végvárakról kell gondoskodnia, mint Eger és
Ersekújvár. Latin világban nőtt fel, mégis első huma
nisiánk, aki nemzeti nyelvet használ. Versel olaszul is,
fogalmazványainak túlnyomó részét pedig magyar nyel·
ven veti papírra. Bizonytalan a grammatikában, mégis
ez a nyelv volt gondolkodásának igazi hangja, külön
ben nem így fogalmazott volna. Darabos, de magvas
magyarsága mellé állitsuk Mindszenthy naplóját s a
század végén Baranyai Decsi János magyarságát s meg
érthetjük, milyen magas fejlettségű magyar nyelven
szóltak a nemzeti királyság utolsó ideJében s minő ha
nyatlásnak, elvadulásnak kellett bekövetkeznie a kö
vetkező századokban, hogy Kazinczy nyelúiítására ke
rült végül mégis a sor.

A 16. század két központi Jelentőségű magyar hu
manistája: Oláh Miklós és Verancsics Antal. Mind
kettő "régi jó időkből" szakadt a szétdarabolódó haza
lörökvilágába. Oláh lelke még a 1IJohács ellitt i, Veran
csicsé már csak a szegényesebb, Mohács utáni Buda.
/!árában gyökerezik. Antal 1529-ben lett János király
titkára. Munkáiban sorstársa a humanista történetírá
és diplomata, Brodarics püspök. Tudós udvar nincs
Budán, ahol az udvari káplán, Szerémi György vas/cos
konyhalatinsággal írJa krónikáját. Verancsics hosszú

é oeku; törekszik irodalmi babérokra. Nagy történelmi
műhöz halmozea az anyagot, szép részleteket dolgoz
ki, de ezen túl nem Jut. Terjedelmes levelezését, dip
lomáciai jelenléseil humanista mügond jellemzi. 12
kötetnyi munkája szomorú példa arra, hogy egy tehet
séges iró alkalmatlan időkben hogyan fecsérelte életét
a kénytelen és múló jelentőségű politikára.

A világjáró, fínom abbé 'Buda veszése után nem találja
helyét a gyulafehérvári királyi udvarban. Izabella ki
rályné engedelmével lép át Ferdinánd szolgálatába.
Diplomata ismét, majd pécsi, 1557-65 egri püspök.
Meggyökeresedik, megérik, igazi magyar főúrrá válik.
1568-ban követi Oláhot érseki székében, melyhez a
királyi helytartói tiszt is járult. A fáradalmak azonban
hamar aláásták egészségét s pártfogolt jának, a nem
csak író, de orvos Zsámboky Jánosnak Bécsből kill
dött recept jei és orvosságai se menthették meg életét.

VANITAS VANITATUM ET OMNIA VANITAS

Ó, mért tusázunk, balgán mit kívánunk?
Miért a kincs, a bölcseség, a hír?

Nem néz boldog-, boldogtalant halálunk
s mindünknek int a szörnyű, szörnyű sír!

Nincs irgalom királynak, pórnak nála,
egyaránt elvisz aggot, ifjakat.

Sóhajtozás, reménykedés hiába:
A zordon Végzet rajtunk áthalad...

" I (, II l A 409



SZONETT PIETRO DA CHARTAGINO
ORVOS TANCAROL.

Nem föld~ lény vagy, ámde égi lélek
jó Péterem, ha táncra jár a lábad.
(Erényedért mindenhol dől utánad

a pénz és hírrel, jó névvel dícsérnek!)

Lépésedet sokfélekép cseréled :
Keringsz, bokázol, bokolsz - ó csodálat!
Nincs vége-hossza cifra fordulásnak,

amíg a termet körbeméri lépted.

Ha ugrasz, helyben hullsz alá a földre
most hetykén illegsz és hajlongsz magadba
és gyorsabb lábú nem volt Atalanta.

Bármennyit is forgatnak körbe-körbe,
állóhelyedből nincs ki elragadna ...
Gyöngyök s virágok hullanak nyomodba.

.tlÉNZ, ÉJSZAKA, BACCHUS, AMOR

Azt mondod, Justus, hogy felette káros
a pénz, az éj, kis Amor és a bor.

De én azt mondom, tételed hiányos:
Módjával éljünk, mert torkunkra forr!

Jó ember is gonosszá lesz - hányszor!
ha nincs pénze s rút nyomorba hull.
Az életet mí édesíti? Amor!

Enélkül dúlás, gazság lesz az úr.
Ha nincsen bor, a tréfaszók befagynak,

torkod beszárad, nincs vidám gyönyör.
Ha nem vonná az éj végét a napnak,

örökké nyughatatlanság gyötör.
De hogyha felderít lit néma álom,

az elzsibbadt test új erőre kél,
verejtékezve szerzett fáradságon

s a napnak terhén játszva győz az éj.

Ne bántsad, Justus, hát az életosztó
szerelmet, kincset, álmot és a bort:

Ezért a négyért vívódó halandó
a földön, vízen száz veszélybe ront.

Bolond tehát, ki vígan nem fogadná
e küzködésre méltó kíncseket.

Csak rossz szíveknek lesz e négy gonosszá:
Élvezd tehát, amíg élvezheted !
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ELÉGIA JANOS KIRALY ŐFELSÉGE FIANAK, II. JANOS
NAK SZERENCSÉS SZÜLETÉSÉRE. (1540.)

Erő1Xí1 duzzad a széparcú gyermek,
János királynak újszülött fia 
mint aki kész megosztani a terhet,
min atyjának kell fáradoznia.
Hiszen még lesz is a bíborban része,
megérzi majd, hogy mi a hatalom! 
Most alig ért az élet küszöbére
S bölcsós gyermekként sír ártatlanon.
De származása trónra méltó s várják
a népek is, hogy egykor trónra lép. 
Nyujtsátok hát hosszúra, szörnyű Párkák
és boldoggá tegyétek életét!

Az aranykort ő hozza vissza ismét
és fény vírrad ránk, úgy mint hajdanán:
Megoldja majd a Száva rabbilincsét,
őrt áll a Dráván és az Al-Dunán.
Megváltja átkát dúlt magyar hazánknak,
igazságot oszt és jogot szerez.
Ő az, kit a megfáradt népek várnak
S egységes ország nagy királya lesz.
Mind bízunk benne, hisszük és reméljük,
a régi béke újra visszatér
s kiket szétszórt dühös vetélkedésük,
Sok pártos főúr hűségére tér.

Szép nap, háromszor s négyszeresen boldog,
ujjongó szóval felköszöntelek !
Mind, mind, kik Hunniának jót akartok,
vigadjatok és ünnepeljetek!
A nagy Mátyás király uralma óta
nem voltak nálunk ily boldog napok.
Hát rajta! Vígan zendüljön a nóta
és gondokkal ne háborogjatok!
Örömtűz égjen, tömjén füstölögjön,
ma mínden fej virágkoszorút ölt,
ruhánk ma újra tyrusi bíboröltöny
és rengjen szilaj táncunktól a föld.
Zendülj örömre folyó, falu, város
János fiát vigadva üdvözöld !

I

A magyarok Istene védelmezze
a két szülönek édes zálogát!
Származzék tőle nagy királyok rendje,
kik országolnak mindörökkön át.

Latinból: Geréb László.
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