
ban csak jóval később, a XV. század közepétöl, II. Mohamed hódításai után válik Európa
veszedelmévé. A sokat emlegetett törökellenes balkáni egységfront pedig egyszerűen nem
létezett. Az öt részre szakadt Szerbia, a három részre bomló Bulgária, a trónviszályokba
süllyedt Bizánc az őket zegzugosan átszelő pártellentétekkel nem pillérei, hanem csak rom'
jai a törökellenes egységfrontnak. Ilyen körűlményekközt Nagy Lajos terjeszkedése a Bal
kánon, hűbérúri fennhatóságának kiterjesztése egyes országokra - ami abban az időben a
szövetségkötés egyik formája volt - végeredményben annak a hatalomnak politikai és ka
tonai pozícióit erősítette, amely már a törökellenes hareok egyetlen biztos bázisa, a török
ellenes erők tömörítésének egyetlen lehetséges központja lehetett.

*

Nagy Lajos és a pápaság kapcsolátainak tengelyében három kérdés állt: az egyházi állam
megerősítése,a katolikus hit terjesztése és a török veszély. Nagy Lajos állandó segítsége a
pápáknak a bárói anarchia leküzdésében, elősegítette az egyházi állam fejlődését és stabili
zálólag hatott Itáliában is. A katolikus hitterjesztés Lajos által 'követett gyakorlata nem zár
ta ugyan ki az erőszakot, de nem is tette uralkodóvá. Uniós törekvései ellenére sem aka
dályozta az ortodox egyházak tevékenységét, akár új érsekségek, püspökségek létesítését
sem. Még a pogányokkal, eretnekekkel - köztük a bogumilokkal - folytatott harcában sem
ragadtatta el magát. A katolicizmus hadállásait csupán Litvánia területén sikerült előbbre

tolnia; a vallási határok máshol alig változtak. Bár a török veszély teljes nagyságát nem is
merte - nem ismerhette - fel, ezzel is szembeszállt. 'Nagy Lajos pápapolitikája része volt
annak a -páratlanul sokoldalú és aktív külpolitikának, amely elsőrendű európai tényezővé

tette Magyarországot, és amely általános elismerést és tekintélyt vívott ki az "országok úr
nője", a magyar "archiregnum" (főország) számára.

Sinkó Ferenc

..SEBZETT OLDALÁVAL OLTALMAZTA A
TÖBBIEKET .. .ff

Vitéz János irodalmi hagyatéka

Zerednai Vitéz János (1408-1472) életével, egyéniségével, politikai pályafutásával
mindenkor sokat foglalkoztak történetíróink, különösen azóta, hogy Fraknói Vilmos róla
írott monográfiája egy évszázada megjelent.' Az érdeklődés természetes. A magyar
történelem drámai és fényes fordulója, a Hunyadiak kora, Vitéz János nélkül nem érthető

és nem is tárgyalható - ezt a legujabb történetírás is egyértelműen vallja.'
Pályája regényesen fordulatos, egyénisége összetett. Müködését Zsigmond udvarában, a

királyi kancelláriában kezdte. Itt kötött életre szóló fegyverbarátságot és szövetséget
Hunyadi Jánossal, aki Szilágyi Erzsébet révén rokona volt. Diplomatája lett János vajdának,
a későbbi kormányzónak, ö fogalmazta azokat a leveleket, amelyeket Hunyadi János az
ország, a nemzet érdekében a pápához, a császárhoz, a rendekhez és a föurakhoz intézett.
Ugyancsak ő mondott Hunyadi megbízottjaként a török elleni védekezés ügyében történel-
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rni jelentőségű beszédeket. Nevelője volt a két Hunyadi fiútestvérnek. Amikor Hunyadi
Lászlót elfogták és lefejezték. komoly veszélyben forgott Vitéz élete is.

Sokat tett azért. hogy Mátyás kiszabaduljon Podjobrád fogságából, és hogy trónra kerül
jön. A Hunvadiak meghálálták Vitéz szolgálatait: Hunyadi János segítette Várad püspöki,
Mátyás pedig Esztergom érseki székébe. Együttműködésüknem korlátozódott politikai tér
re. Mátyás nagyrészt Vitéz hatására lett a magyar humanizmus nagy egyénisége, reneszánsz
uralkodó, a kultúra, al. irodalom. a múvészetek, a tudományok pártfogója, könyvek
gyujtője.

Vitéz maga is nagyszabású alkotásokkal gyarapította a ország kultúráját: Esztergomban
fényes palotát építtetett. képgyűjteménytés könyvtárat létesített. 1465-hen az ő kezdemé
nyezésére jött létre az Academia Istropolitana, a pozsonyi egyetem, amelynek tanszékeire
igyekezett külföldi egyetemek legjelentékenyebb professzorait. tudósait megnyerni.

Mátyás azonban nagyon is reneszánsz uralkodó volt ahhoz, Vitéz pedig reneszánsz főpap,

hogy versengésükben végül is ne forduljanak egymás ellen. A kor történetének tragikus
fordulata, hogy ez a nagy tehetségű politikus főpap a Mátyás ellen szervezkedö főurak párt
jára állt. E lépése megpecsételi sorsát, Mátyás elfogatja, egy ideig fogságban tartja, majd
amikor visszaengedi Esztergomba, felügyelet alá helyezi. Vitéz néhány hónap múltán bele
hal a megaláztatásba.
Bőven kínál tehát témát Vitéz fordulatos pályája és érdekes egyénisége törrénésznek. iro

dalomkutatónak és szépírónak. Ö azonban nemcsak a magyar és az európai történelemnek.
hanem a magyarországi latin nyelvu irodalomnak is jelentős alakja. Nemcsak írni érdemes
róla, hanem olvasni is édernes, még az egyszeru olvasónak js. A magyar könyvkiadás a leg
utóbbi időkig.adósa maradt Vitéznek és a magyar olvasóközönségnek. Vitéz teljes irodalmi
hagyatékáról nem alakulhatott ki az a kép, amelyet megérdemel. De nem bírálatként kell
ezt megállapítani, hiszen előbb a szakkutatásnak kellett felderitenie és rögzítenie Vitéz
örökségét, illetve életművénekazt a részét, ami abból a török pusztítás után is fennmaradt.

Vitéz az epistola (diplomáciai levél); valamint az oratio (politikai szónoklat) műfajában

alkotott maradandót. A reneszánsz korában az uralkodók leveleit. politikai és diplomáciai
iratait fogalmazni, irodalmi munkát, alkotó tevékenységet jelentett. A kor fejedelmei e
téren is antik példákat követtek és utánoztak. Elsőként Coluccio Salutati alkalmazta politi
kai leveleiben Seneca és Cicero stílusát. Példáját hamarosan követte a többi itáliai fejedel
mi kancellária. Vitéz jelentőségeabban áll, hogy az elsők k-özött élt a cicerói stílus eszközei
vel az Alpokon inneni Európa kancelláriáinak érintkezésében.

Vitéz 1437-ben, Zsigmond halála után a magyar kancellária fójegyzöje. Ettől kezdve szinte
halaiáig számtalan diplomáciai írást és politikai levelet fogalmaz meg. Bár a cicerói rétori
ka külsöségei - a kordivat hatására - sokszor túltengenek írásaiban, mégis lebiÜncselöen
tanulságos olvasmányt kínálnak a ma emberének is. Leveleinek jelentős hányada Hunyadi
János gondolatait, céljait, aggodalmait rögzíti, de szó esik bennük saját meggyőződéséről,

felfogásáról, útkereséséről,Magyarorszagért és Európáért érzett aggodalmairól is. És van
nak sorai amelyekben nyíltan vall önmagáról.

Írásaiból megtudjuk, hogy Vitéz tudós akart lenni, antik eszményképek tanulmányozásá
ban szeretett volna elmélyedni Itáliában, sorsa azonban hazájához kötötte. Vonzotta az
izgalmas élmény, amit a nemzetért, az országért és Európáért élethalálharcot vívó Hunyadi
János támogatása, szolgálata kínált. Csábította a feladat: részt venni a roppant kűzdelern
ben, bárIátta, hogy egy olyan humanista tudósaikat számára, mint amilyen ő, a kor politi
kai arénájában. e szörnyetegekkel teli küzdötércn szinte elkerülhetetlen a bukás.

Megállapításaiban felrémlik a kor általános erkölcsi és társadalmi meghasonlása, amely
végül Mohácshoz sodorja a nemzetet: " ...országszerte gyászos hallgatás borult a törvé
nyekre - panaszolja -, és a végzet minden erkölcsi gátat átszakít, majd düh tombol, leráz
ván a .törvény zaboláját, vak véletlen kóborol mindenfelé, és mindent felforgat. A fegyverek
hatalma szinte teljesen összezavarta a jogrendet, és a természet pusztító vihara kiforgatott
törvényt, szerzödést egyaránt. Szabad volt akkor gyúlölködni, és kincset ígért a rablás meg
az ellenséges dúlás. De borzalom! Inkább rokoni, semmint ellenséges dúlásról kell beszél- .
nem, hiszen baráti kéz fordul tulajdon vére ellen, és atyafi vív csatát atyafiávall Soroljam-e

12



tovább?! Az irgalom senkit nem mcnt, rettegéstől senki nem mentes. Széjjelnéztünk. ahány
tagunk. mind sebtől vérzett; a jogot is az erőszak mérlegén osztogatták. és fölizzott a vérre
rnenó versengés. Elborult tekintettel rohannak közös vesztükbe. Kevés a gaztett bosszulója,
de özönnel van, ki clkövesse. Megrendült a hűség, a nyugalom megromlott, véredben nem
bízhatol- vagy ahogy a (égi szólás tartja: egyéb se biztos, csakhogy gyilkos a testvé rüiik: "J

Vitéz János leveleinek nagyobb része elveszett. Ami azonban megmaradt, hű képet ad
levélírói múvészctéról. A legtöbb abban a gyújtcrncnyben maradt fenn. amelyet az ő meg
bízásából készített el udvari papja, Ivanich Pál. Az Epistolarium (Leveleskönyv) 78 dantbot
tartalmazott az 1445-1451 közölt írott epistolaiból. Nagy részük azon levelek közül kerűlt ki,
amelyekben. mint említettük, Vitéz Hunyadi János nevében szól pápákhoz,.császárokhoz,
királyokhoz, bíborosokhoz és föurakhoz, a kor irányító hatalmasságaihoz és szellemeihez.

Ez a történelmi és irodalmi szempontból egyaránt nagy jelentőségű latin nyelvu mú
1746-ban jelenik meg először nyomtatásban Bécsben. .Schwandtner gondozásában. Azóta a
szó szoros értelmében napjainkig váratott magára a teljes Epistolariwn-nak mind az újabb
latin kiadása. mind a latinul nem tudó közőnscgnek szánt magyar fordítása. Hogy ez mek
kora hiány volt a magyar kultúra európai jelentősége és a magyar társadalom történeti
tudata szempontjából. azt csak most lehet felmérni igazán, amikorlegújabb törtériészeink
jóvoltából ismét hozzáférhetővévált a nemzetközi tudományos élet számára a latin eredeti,
a magyar közőriség számára pedig a levelek magyar fordítása.

Vitéz Epistolarium-ának magyar fordításához az érdeklődő olvasóközönség először

1971-ben jutott hozzá a Magyar humanisták levelei címú gyújtcrnénnycl.' Leveles könyve,
amelyet teljes egészében Boronkai Iván fordított magyarra, a válogatás élén kapott helyet.
(Az Epistolarium-oi három nagy magyar humanista, Janus Pannonius, Hunyadi Mátyás 'és
Váradi Péter, majd több kisebb humanista leveleinek gyújteménye követi.) ,

A hazai és a külföldi kutatás szempontjából is igen jelentős Boronkai Iván következő vál
lalkozása, a Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum címú sorozatban megjelent
kritikai kiadás, amely latin eredetiben közli Vitéz összes fennmaradt múvét.'

A három részből álló kiadvány elso része a teljes Epistolarium-o: tartalmazza: az össze
állítást végző Ivanich Pál bevezetése és epilógusa, valamint Vitéz levél formában írott beve
zetője után következik a már említett 78 levél. A második az Epistolae varise (Kűlönféle

levelek) címú rész Vitéz Jánosnak azt a 48 írásátadja közre, amelyek kimaradtak az Episto
larium-ból, és csak később kerültek elö különböző helyekről, s jeléntek meg szakkiadvá
nyokban. Ezek között is található jó néhány olyan darab, -arnely tárgyánál fogva is érdekes
olvasmány: Magyarország és Közép-Europa történetének fontos, eseményeiről számol be,
közel hozza a mai olvasóhoz a korszakot és annak alakjait, erőit. Ilyen például a II. Pius
pápához írott levéll464-ből,amely a török ellen indított szerbiai hadjáratról számol be.

Vitéz nemcsak a politikai levél múfajában, hanem - mint említettük - a politikai, diplo
máciai szónoklat múfajában is maradandót' alkotott. Az ilyen jellegű megnyilatkozásai
közül is egy évszázada jelent meg néhány rnű nyomtatásban, latin eredetiben és magyar
fordításban.! A teljes fennmaradt oratio anyaga rnost, száz év múltán újra olvasható lati
nul, Vitéz János Boronkai gondozta hagyatékának harmadik, Orationes círnű fejezetében.

A könyvben közölt 11 oratio közül a 7., a németújhelyi kongresszuson '1455. március
23-án mondott beszéde a legfontosabb, amelyben a török veszedelemre hívja fel a birodal
mi rendek, a német-római császár és egész Európa figyelmet. A cicerói magaslatokon szár
nyaló beszéd drámai erővel mutatja be a török kegyetlenkedéseit. a meghódított népek, kü
lönösen a görögök szenvedéseit, majd Magyarország súlyos helyzetét Nándorfehérvár előtt:

"Most már a tiéd, császár - kiált a gyülesen jelen levő császár felé -, amit Magyarországtól
remélsz: fölajánlja a kért segítségnyújtást, másfelől kéri a főlajánlottat. mert ha még nem
osztozik is a görögök sorsában,' de már azonos gondok fojtogatják. Idegen jótéteménynek
nem örvend még' Magyarország, de immáron rászorul - és annál inkább rászorul, mennél
nagyobb tömeggel és lendülettel döngetik. Mert ha ez idáig ő részesített másokat avéde
lem jótéteményében.Tra sebzett oldalával oltalmazta a többieket: itt az ideje, hogy hálából
viszonozzátok néki... Mert ha ezután vereség következnék be, a gyalázatot a?- összes
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keresztényekkel együtt, de a balsorsot a magyarok egymagokban viselnék ... És akkor mél
tatlanul vádolják majd a magyarok tehetetlenségét azok, akik most elutasítva futamodnak
meg szenvedéseik elöl ..."7

Ez volt az elso alkalom, hogy Vitéz nemzetközi fórumon felszólalt. A németújhelyi gyűlés
szikrázóan szép szónoki párbaj színhelye volt: a kor két nagy humanistája, Vitéz János és
Aeneas Sylvius, a későbbi II. Pius pápa, mérte össze tudását. Aeneas a humanista stílus tel
jes fegyvertárát vonultatta fel Vitéz beszédére mondott válaszában; Vitéz beszédében keve
sebb volt a görög-római klasszikusoktól vett idézet, ám annál több a hazájáért és az európai
civilizációért aggódó föpap és hazafi szenvedélye. •

A beszéd rendkívüli sikert aratott - de csak erkö!csisikert. Ellenfele, Aeneas Sylvius ott
nyomban a legmagasabb rendű szónoki teljesítményként magasztalta. A németországi egye
temeken sokáig úgyelemezték és tanították Vitéz János Európához intézett segélykérö
beszédét, mint a politikai Oratio klasszikusokéval vetekedő újkori példáját. Más kérdés,
hogy az európai hatalmasságok nem adták meg a segélyt, amit Vitéz kért az élethalálharcot
vívó magyarságnak, s Hunyadi Nándorfehérvárnál 1456. július 22-én föleg magyar jobbá
gyokból toborzott keresztes sereggel aratta világra szóló gyözelmét II. Mehmed szultán
fölött.

Az Akadémiai Kiadónál megjelent latin nyelvu kritikai kiadásban Boronkai, mint e~lítet
tük, Vitéz II oratióját közli. Azóta három magyar fordításban is napvilágot látott.! Az egyik
a bécsújhelyi kongresszuson elmondott - az imént idézett - segélykérö oratio, amelynek
magyarra fordítása, nem győzzük hangsúlyozni, igen nagy jelentöségü: nincs többé aka
dálya, hogy a mú, a magyar szellemnek ez az egyik legdrámaibb megnyilatkozása belekerül
jön a széles közvéleménybe, napjaink magyar köztudatába. S talán nem túlzás, ha azt állít
juk, hogy helye volna az iskolai tankönyvekben is' Ismerete hozzátartozik nemzeti önisme
retünkhöz.

Ezzel kapcsolatban Vitéz nagy oratiójának olvasása közben önkéntelenül merül fel ben
nünk az a gondolat is, hogy alapvetöen fontos volna más nyelvekre, németre, franciára,
angoira is lefordítani. Hogy ezáltal is közelebbról ismerjenek meg bennünket más népek
gondolkozó szellemei. Le kellene fordítani szerb-horvátra is. Déli szomszédságunkban so
kan, Janus Pannonius, Fráter György és Zrínyi Miklós mellett, Vitézt is elvitatják a magyar
ságtól. Leveleaból és beszédeiből pontosan meg lehet állapítani, hogy ö minek vallotta
magát ...
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