
VÉBER JÁNOS:

VÁRADI PÉTER HUMANISTA ÖSSZEKÖTTETÉSEI

A Reneszánsz Év 2008 programsorozat keretében rendezett impozáns kiállításokon a
nagyközönség több tárgyat is láthatott a humanista érsek-főkancellár Váradi Péterrel
kapcsolatban.1 Az ELTE Egyetemi Könyvtár Mátyás király: Magyarország a reneszánsz haj-
nalán című kamara-kiállításán nemrégiben felfedezett Decretalis-ősnyomtatványát és leveles-
könyvével kapcsolatos olyan dokumentumokat állítottak ki, amelyek Váradi nemzetközi
összeköttetéseibe is bepillantást engednek.2 Éppen ezért jelen tanulmányban az ő itáliai
és más humanistákhoz fűződő kapcsolatát fogom bemutatni. Ezeknek az összekötteté-
seknek a dokumentálása azért is fontos, hogy lássuk, a Mátyás- és a Jagelló-kori Magyar-
ország mennyire szerves része volt az európai humanista kultúrának. A levélíró
humanisták fennmaradt leveleskönyvei általában jelentősen megkönnyítik ezeknek a kap-
csolatoknak a feltérképezését. Váradi leveleskönyve viszont, amely szerencsére átvészelte
az évszázadok viharait, jellegéből adódóan nem olyan, mint az itáliai humanisták átstilizált
leveleskönyvei. Úgy tűnik, a gyűjteményt Váradi Péter, vagy környezetének valamelyik
tagja abból a célból szerkesztette, hogy inkább főpapi és politikai, mintsem humanista
tevékenységének állítsanak benne emléket.3 Ha a leveleskönyvben megőrzött leveleket
tartalmi szempontból vizsgáljuk, láthatjuk, hogy szinte egyik sem foglalkozik kizárólag
humanista témákkal. A címzettek között is kevés a külföldi humanista, ezért Váradi nem-
zetközi kapcsolatainak felderítéséhez más forrásokat is be kell vonnunk.

A szerény sorból származó Váradi Péter tehetségét Vitéz János fedezte fel. Vitéz,
ahogy az elszórt adatokból látható, nagy gondot fordított a váradi káptalani iskolára, va-
lószínűleg itt került látókörébe a tehetséges ifjú. Vitéz 1465-ben, amikor elnyerte az esz-
tergomi érseki széket, Váradi Pétert is magával vitte, és egy esztergomi kanonoki
javadalomhoz juttatta: „Kiemelkedő tehetségével és kiváló természetével kora gyermek-
ségében annyira megtetszett Vitéz János akkori váradi püspöknek, hogy a saját növen-
dékei között (a latin szövegben: pueros suos) neveltette gondosan, és amikor az esztergomi
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1 Váradi Péter életrajzának feldolgozásai: FRAKNÓI Vilmos, Váradi Péter kalocsai érsek élete, Századok,
17(1883), 489–514, 729–749, 825–843 (a továbbiakban: FRAKNÓI, Váradi); UDVARDY József, A
kalocsai érsekek élete, Köln, Görres Gesellschaft, 1991 (Dissertationes ecclesiasticae 11), 335–403 (a to-
vábbiakban: UDVARDY, Kalocsai érsekek). – Váradi Péter humanista működöséhez és leveleskönyvéhez
ld.: GERÉZDI Rabán, Egy magyar humanista, Váradi Péter, Magyarságtudomány 1(1942), 305–328, 532–
563; VÉBER János, 1501: Váradi Péter halála = A Magyar Irodalom Történetei, főszerk. SZEGEDY-MA-
SZÁK Mihály, Bp., Gondolat, 2007, I, 168–179 (a továbbiakban: VÉBER, 1501).

2 Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán: Kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban 2008. május 20 –
június 21., szerk.: BIBOR Máté János, Bp., ELTE EK, 2008, 7–10. tétel (a továbbiakban: Mátyás király,
katalógus).

3 A leveleskönyv egyetlen középkori kódexét az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban őrzik, jelzete:
MS II. 393. (MOL DF 290345.) Értelmezéséről: VÉBER, 1501, 174–179.
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érsekségre emelkedett, nem érdemtelenül kanonokságot adott neki, gondoskodott arról,
hogy az ő költségén Bolognában a tisztes tudományok tanulmányozásával foglalkozzék,
ő viszont kegyes pártfogót találva a nagy férfi neveléséhez nem lett méltatlan.” (Ford.
Kulcsár P.) – írta Bonfini történeti művében.4

Váradi Bonfini által említett egyetemi képzéséről keveset tudunk. Tanulmányaival
kapcsolatban Veress Endre, az itáliai magyar egyetemjárás egyik legjelentősebb kutatója
sem talált újabb levéltári adatokat.5 Mivel a bolognai egyetem hagyományosan a jogi kép-
zés fellegvára volt, Váradi is jogot hallgathatott. Egyik levelében felháborodottan írt An-
gelo da Liciónak, a péterváradi apátság VI. Sándor pápa által kinevezett kormányzójának,
aki azt kérte, hogy egyik familiárisát, Kutasi Lukácsot sújtsa egyházi fenyítékkel: „Jó An-
gelóm! Örömmel látnám, ha bármely egyházjogi könyvből ki tudnád nekem mutatni,
hogy egyszerű följelentésre el lehet valakit marasztalni és büntetéssel lehet sújtani.” (Ford.
Boronkai Iván)6 A címzésben Váradi gúnyosan feltüntette a címzett kánonjogi doktorá-
tusát is, amelyet más neki szóló levélben nem említett: „A tisztelendő és kiváló, Angeló-
nak, a kánonjog doktorának (Venerabili et Egregio Angelo Decretorum Doctore…)”.
Emellett Váradi könyvtárának legújabban előkerült darabja, amelyet Boross Klára fede-
zett fel, IX. Gergely pápa Decretalis-ának egy igen gazdagon díszített ősnyomtatványa,
amely a jogi egyetemek egyik alaptankönyve volt. A kötetet Váradi néhány helyen saját
kezűleg emendálta.7 A XV. század második felében a bolognai egyetem virágkorát élte.
A humanista műveltségű V. Miklós pápa 1450-ben szabályozta az egyetem működését,
a pápai legátusként működő Bessarion bíboros pedig megalapozta a humanista stúdiu-
mok oktatását. A bolognai egyetem artes-fakultása is ekkor indult fejlődésnek, olyan neves
humanisták működtek az oktatók között, mint Galeotto Marzio vagy Lodovico Carbone.
Ez utóbbi rövid ideig a retorika és a poétika professzora volt. A Bessarion-féle reform
mellett a várost kezében tartó család feje, II. Giovanni Benivoglio szintén sokat áldozott
az egyetemre. Ennek ellenére – mivel Bolognában az artes fakultáson más városokhoz
képest viszonylag alacsonyak voltak a fizetések – sokáig nem sikerült egyetlen neves hu-
manistát sem tartósan a városhoz kötni. További problémát jelentett, hogy a városnak
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4 Antonio BONFINI, A magyar történelem tizedei, ford. KULCSÁR Péter, Bp, Balassi, 1995, 4.4.292.
5 VERESS Endre, Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221–1864 = Matricula et acta

Hungarorum in universitatibus Italiae studentium 1221–1861, Bp., MTA, 1941, (Olaszországi Magyar Em-
lékek, 3), 48–51 (a továbbiakban: VERESS, Anyakönyv).

6 „Bone Angele! Libenter videremus, si ostendere nobis potestis in omnibus libris iuris pontificii ad simplicem
criminis querelam non audita parte adversa aliquem debet convinci, vel aggravari.” (Carolus WAGNER,
Epistolae Petri de Warda, Posonii & Cassoviae, Landerer, 1776, LXXIX, 149 (a továbbiakban: WAGNER,
Epistolae); magyar fordítása: Magyar humanisták levelei: XV–XVI. század, szerk. V. KOVÁCS Sándor,
Bp., Gondolat, 1970, 182 sz., 360 (a továbbiakban: MHL).

7 GREGORIUS IX., Decretalis cum glossa Bernardi Parmensis, ed. Franciscus MONELIENSIS,  rev. Alexander
DE NEVO, Venezia, Jenson, 1479, ELTE EK Inc. 65 (a továbbiakban: GREGORIUS IX., Decretalis);
BOROSS Klára, Váradi Péter könyvtárának újabb kötete az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatvány gyűjteményében,
MKSz, 101(1985), 276–280, 277; Mátyás király, katalógus, 7. tétel.
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nem volt olyan könyv-, illetve kódexgyűjteménye, amely lehetővé tette volna a görög
stúdiumokat.8 Az artes fakultás igazi fellendülését végül a tehetséges idősebb Filippo Be-
roaldo egyetemi tanári kinevezése indította el.9 Váradi ekkor, az 1470-es évek második
felében, már nem volt az egyetem hallgatója. Izgalmas kérdés, hogy milyen viszony fűzte
egyetemi évei alatt a városnak ehhez a neves szülöttéhez. Beroaldo 1472-ben szerezte
doktori címét szülővárosa egyetemén, és ekkor tartotta első előadását is. A kutatók egy
része Beroaldo 1500-ban megjelent Apuleius-kommentárának Váradi Péterhez szóló
ajánlása alapján úgy gondolta, hogy Váradi is Beroaldo-tanítvány volt. Mivel azonban
Beroaldo 1478-ig Európa számtalan egyetemén megfordult, egyetemi tanulmányait pedig
Váradival nagyjából egy időben végezte, nem lehettek tanár-tanítvány viszonyban. Váradi
biztosan megismerte Beroaldo nevét, talán első nyilvános előadásait is hallgatta még.10

Nem tudjuk azt sem, hogy Váradi Péter szerzett-e doktori fokozatot az egyetemen. Ez
ugyan nem elképzelhetetlen, ám egyetlen esetben sem használta ezt a címet. Kortársa és
későbbi ellenfele, Erdődi Bakócz Tamás sem tette ezt, noha ő Bolognában bizonyítha-
tóan letette a doktori vizsgát, sőt 1465-ben mindkét egyetemi natio, azaz az itáliai és ult-
ramontán (nem itáliai) hallgatók közössége is rektorává választotta.11 Ahhoz, hogy valaki
doktori címet szerezhessen, kánonjog esetében az volt az előírás, hogy a hat éven át hall-
gasson és egy éven át maga is tartson előadásokat. Amennyiben a jelöltek tanulmányaik
elvégzését igazolni tudták, magán és nyilvános vizsgájuk letétele után szerezhettek foko-
zatot. Ilyen hosszú kint-tartózkodásra csak keveseknek nyílt lehetőségük, és nekik is csak
akkor, ha otthon megfelelő patrónussal rendelkeztek.12 Váradi számára ezt Vitéz János
pártfogása tehette lehetővé. A bolognai egyetemen Váradival egy időben több magyar
hallgató is tanult. A már említett Bakócz Tamás mellett ifjabb Vitéz János (az idősebb
Vitéz János unokaöccse), aki 1463 és 1466 között volt az egyetem hallgatója, majd tovább
ment Padovába, hogy ott szerezze meg a doktori címet.13 Szintén az 1460-as évek má-
sodik felében fordult meg Bolognában Bajoni István, aki Mátyás követeként járt 1467-
ben Itáliában, és az egyetemen doktorált. Bajoni később kapcsolatba került Pomponio
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8 Az egyetem XV. századi történetéhez: Albano SORBELLI, Storia della universita di Bologna, Bologna, Zani-
chelli, 1940, 254–267; Carlo CALCATERRA, Alma mater studiorum: L’universita di Bologna nella storia della
cultura e della civilta, Bologna, Zanichelli, 1948, 150 skk.

9 Beroaldo pályája: Konrad KRAUTTER, Philologische Methode und humanistische Existenz: Filippo Beroaldo und
sein Kommentar zum Goldenen Esel des Apuleius, München, Fink, 1971 (Humanistische Bibliothek: Ab-
handlungen und Texte, 1/9), 9 skk.; Anna ROSE, Filippo Beroaldo der Ältere und sein Beitrag zur Properz-
Überlieferung, München – Leipzig, Saur, 2001 (Beiträge zur Altertumskunde, 156), 8–150.

10 VÉBER János, Az idősebb Filippo Beroaldo és Váradi Péter barátsága könyvajánlások tükrében, MKsz, 122(2006),
397–419, 403 (a továbbiakban: VÉBER, Beroaldo).

11 BÓNIS György, Jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon, Bp., Akadémiai, 1971, 230 (a továbbiakban:
BÓNIS, Jogtudó); VERESS, Anyakönyv, 47–48.

12 BÉKEFI Remig, A bolognai jogi egyetem legrégebbi statutumai, Értekezések a történeti tudományok köréből,
Bp., MTA, 1904, 27–28.

13 VERESS, Anyakönyv, 246; BÓNIS, Jogtudó, 238; KRISTÓF Ilona, A váradi káptalan méltóságviselői 1440–
1526 között, Turul, 77 (2004), 10–19, 15.

VÁRADI PÉTER HUMANISTA ÖSSZEKÖTTETÉSEI

EKévkprintplusz  2011.04.07.  18:00  Page 295



Leto római humanista körével is.14 Váradi Péter később is jó kapcsolatban állt vele. Egyik
jó barátjának, a humanista Báthory Miklós váci püspöknek szóló levelében tréfásan, így
írt róla: „Bajoni Istvánomat, kit atyaságod – mint írod – vigasztalásomra küldött hozzám,
nem láthattam, helyette csupán atyaságod ajánlólevelét kaptam meg, s mindjárt az a híres-
nevezetes Markalf  nevű bolond jutott az eszembe, akiről azt mondták, úgy ajándékozta
el nyulát, hogy el is ajándékozta, meg nem is.” (Ford. Boronkai I.) 15

Bajoni, de különösen ifj. Vitéz személyében – ahogy látni fogjuk – Váradi ekkor
olyan humanistákat ismerhetett meg, akik később udvari és nemzetközi kapcsolatai épí-
tésében is segítségére lehettek. Mindenesetre akár szerzett fokozatot, akár nem, az egye-
temi évek során elsajátított jogi és humanista műveltsége és tehetsége révén jó esélyekkel
nézett udvari pályafutása elé.

A Vitéz János és Janus Pannonius nevével fémjelzett, Mátyás király elleni összees-
küvés bukása ellenére az Itáliából hazatért Váradi Péter a királyi udvarba került. Karrierje
szédületes gyorsasággal a fő- és titkos kancellári és a bács-kalocsai érseki méltóságig
emelkedett. Mátyás király még azt is ki akarta eszközölni a Szentszéktől, hogy Péter érsek
bíborosi címet kapjon. Hasonlóan más, alacsony sorból magasba emelkedett egyháziak-
hoz, számtalan kisebb-nagyobb javadalmat halmozott fel. A királyi udvarban – előbb
mint királyi titkár, később pedig mint kancellár – bel- és külkormányzati feladatokat egya-
ránt ellátott. Mátyás diplomáciai leveleinek jelentős részét ő fogalmazta meg, továbbá
fontos tárgyalásokon is részt vett.16

Politikai szereplésén kívül fontos résztvevője volt a Mátyás-kori Budán működő, új -
platonikus irányultságú humanista társaságnak is. Ficino magyarországi kapcsolatait Ábel
Jenő néhány felfedezése után Huszti József  dolgozta fel az 1920-as évek elején.17 Az 1990-
es években Klaniczay Tibor foglalta össze a Huszti monográfiája óta publikált, újabb ku-
tatási eredményeket.18 Ficino először Janus Pannonius-szal és Garázda Péterrel állt
kapcsolatban a magyarországi humanisták közül. Az 1471-es, Vitéz-féle összeesküvés bu-
kása és a főszereplők, Janus és Vitéz halála után azonban néhány évig tartó szünet követ-
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14 VERESS, Anyakönyv, 51–52; BÓNIS, Jogtudó, 226; KÖRMENDY Kinga, Studentes extra regnum: Esztergomi
kanonokok egyetemjárása és könyvhasználata 1183–1543, Bp., Szent István Társulat, 2007 (Bibliotheca Ins-
tituti Postgradualis Iuris Canonici Univ. Cath. De Petro Pázmány nominatae, 3/9), 121 sz., 199–200
(a továbbiakban: KÖRMENDY, Studentes).

15 „Stephanum nostrum de Bajon pro consolatione ad nos per paternitatem vestram missum, uti eadem
nobis scribit, videre non potuimus, litteras tantum paternitatis vestre credentionales ad nos datas in
persona illius accepimus, et statim recordati sumus Marcolphi celebratissimi morionis, qui suum lepo-
rem sic dono obtulisse ferebatur, ut nec obtulisse neque non obtulisse videretur.” WAGNER, Epistolae,
CXXV, 238–239; MHL, 163 sz., 332–333.

16 FRAKNÓI, Váradi, 492–501; GERÉZDI, Egy magyar humanista, 311–326; UDVARDY, Kalocsai érsekek,
336–342; VÉBER, 1501, 169–171.

17 HUSZTI József, Platonista törekvések Mátyás király udvarában, Pécs, Dunántúl ny., 1925 (Minerva Könyvek,
1). Klny. a Minerva 1924–25. évfolyamából. (A továbbiakban: HUSZTI, Platonista.)

18 KLANICZAY Tibor, A Magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete, Budapest, Balassi, 1993 (Humanizmus
és Reformáció, 20). (A továbbiakban: KLANICZAY, Akadémiai mozgalom.)
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kezett. A hiányzó összekötő személyen kívül Ficino korai, a pogánysággal kacérkodó tanai
sem voltak elfogadhatóak a magyarországi művelt egyházi és világi közönség számára.
Később azonban, az idő előrehaladtával, Ficino közelebb került kora kereszténységéhez.
Műveiben az antik gondolkodókat igyekezett összeegyeztetni a keresztény dogmákkal,
ezért „pogányból Krisztus katonája lett (ex pagano Christi miles factus est)”.19 Az élete
második korszakában sokkal inkább teológus, mint filozófus Ficino tanai már Mátyás ud-
vara számára is elfogadhatóak, sőt követendőek lettek.20 Ficino levelezésének jelentős
része még a XV. században megjelent nyomtatásban is. A kötetekbe szerkesztett levelek
között néhányban szó esik Ficino magyarországi támogatóiról. A mester, noha többször
megpróbálták Magyarországra csábítani, nem jött el, viszont az 1470-es második felében
Budán működő Francesco Bandini révén szoros összeköttetésbe került a magyar huma-
nistákkal is. Mivel nehéz pontosan megmondani, hogy a királyi udvarban működő huma-
nista contuberniumnak kik voltak a tagjai, és milyen tudományos tevékenységet folytattak,
Klaniczay Tibor említett művében joggal tette fel a kérdést a budai újplatonistákról szóló
fejezet címválasztásával: Platonista Akadémia Budán?.21 Mégis, a következő adatok fényében
a kör valóban létezhetett a királyi udvarban, és tagjai bizonyos gyakorlati kérdésekben is
együttműködhettek. Ficino leveleiben Báthory Miklós váci püspököt, Váradi Pétert, és a
költő Garázda Pétert emelte ki magyar hívei közül. Garázda – talán a Vitéz-féle összees-
küvésben játszott szerepe miatt – nem töltött be méltóságot az udvarban, ennek ellenére
úgy látszik, része maradt a művelt társaságnak.22 Ficino egyik, Bandininek szóló levelében
beszámolt róla, hogy leveleskönyvének két kötetét, amely nemrég jelent meg nyomtatás-
ban, Mátyás királynak dedikálta. Emellett megkérte Bandinit, hogy többi magyarországi
barátját is üdvözölje: „Könyveink, amelyeket kértetek, már a nyomdászok kezében for-
málódnak …közben ez, a neked küldött levél ajánlja, hogy újra meg újra üdvözöld a Mú-
zsák és a mi közös barátainkat, a kalocsai érseket, a váci püspököt és Garázda Pétert.”23

A három humanista közül – a fennmaradt Ficino-levelek tanúsága szerint – Báthory
Miklósé volt a vezető szerep. Váci székhelyén kertje és könyvtára humanista találkozók
színhelye volt. A közismert, Galeottótól származó anekdota szerint a magyar urak meg-
vetését váltotta ki azzal, hogy a királyi tanács egyik fontos ülése előtt Cicerót olvasott.24

Rajta, Váradin és Garázdán kívül Nagylucsei Orbán, Geréb László erdélyi püspök és né-
hány Budán élő itáliai humanista, közöttük Galeotto Marzio voltak a társaság tagjai.25
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19 Idézi: HUSZTI, Platonista, 41.
20 HUSZTI, Platonista, 40. skk.
21 KLANICZAY, Akadémiai mozgalom, 43–49.
22 KÖRMENDY, Studentes, Nr. 119, 198–199.
23 „libri nostri, quos optatis, sunt iam in manibus impressorum expressi … haec interim epistola tres tibi

potissimum nobis tres in Musis amicos mandat iterum atque iterum salutandos Colocensem, episco-
pum Vaciensem, Petrumque Garasdam.” (Epistolae Marsilii FICINI, Venetiis, Capasca, 1495; MTAK
Inc. 721), Lib. 7. f. CXXXVIII (a továbbiakban: FICINO, Epistolae).

24 KLANICZAY, Akadémiai mozgalom, 44–45.
25 KLANICZAY, Akadémiai mozgalom, 46–47.
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Hogy a humanista kör komolyan érdeklődött Ficino és az újplatonizmus tanai iránt, azt
az is bizonyítja, hogy Bandinin keresztül igyekeztek megszerezni Ficino legújabb műveit.
Ficino egyik Bandininek és egyúttal Báthorynak címzett levele mellékleteként egy hosszú
filozófiai traktátust küldött Budára, amely összefoglalta a platóni tanítás lényegét.26 A
megszerzett műveket nagy lelkesedéssel olvasták és dolgozták fel, amit egy későbbi, Pa-
jorin Klára által felfedezett forrás is bizonyít. Pescennio Francesco Negro, aki 1490-ben
látogatott Magyarországra, fejlett irodalmi életet talált Budán. Beszámolója szerint, a ma-
gyarok tudós társalgásaikkor érveik alátámasztására, „számtalan kódexet hozatnak és
azokból felolvasnak (innumeri codices afferebantur, legebantur)”.27 Nemrégiben a váci
püspökség konferenciát rendezett néhai humanista püspöke tiszteletére. Rozsondai Ma-
rianne, aki a püspök meglévő és feltételezhető könyveit vette sorra, két olyan egykor va-
lószínűleg Báthory Miklós könyvtárába tartozó műre is felhívta a figyelmet, amelyek
tartalma arra mutat, hogy Ficino és a neoplatonizmus eszméivel komolyan foglalkoztak
Magyarországon. Ficino Platón kommentárját és Iamblikhosz De Mysteriis Aegyptiorum
című, Ficino által latinra fordított művét Báthory – saját kezű bejegyzéseinek tanúsága
szerint – alaposan feldolgozta.28

A magyar platonista társaság számára tehát nagyon fontos volt a különböző elméleti
művek beszerzése. Azt, hogy Váradi Péter mennyire érdeklődött Ficino tanai iránt, for-
rások híján nehéz megmondani. Váradi 1490 előtti levelezése sajnos szinte teljesen elve-
szett. Könyvtára egyik fennmaradt darabját, Gergely nissai püspök Mózes-életrajzát, az
újplatonista tanok ellenzőjének tartott Georgiosz Trapezuntiosz fordította latinra. Talán
a fordító személye is befolyásolta Váradi döntését, amikor beszerezte a művet.29 Egy
fennmaradt adat alapján úgy látszik, hogy a budai újplatonista kör tagjai gyakorlati kér-
désekben is együttműködtek. Az 1481-es országgyűlésen egy régóta húzódó tizedper ke-
rült napirendre, amely a veszprémi káptalan és Somogy-megyei plébánosok között zajlott
– immár évszázadok óta. A plébánosok a tizednegyed veszprémi káptalant illető felét
saját maguknak kívánták megtartani és királyi oklevelekkel, pápai bullákkal akarták iga-
zolni eljárásukat. A király, ahogy az ítéletlevél beszámol róla, Váradi Péter kalocsai érsekre
és név szerint felsorolt bírótársaira bízta az ügy alapos megvizsgálását.30 Az egyház fontos
méltóságviselői ültek a testületben: Nagylucsei Orbán győri püspök, Báthory Miklós váci
püspök, Mihály milkói püspök, az esztergomi egyházmegye gubernátora, Kálmáncsehi
Domonkos székesfehérvári prépost és Gergely, az esztergomi ferences rendház vezetője.
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26 Compendium platonicae theologiae Marsilii Ficini = FICINO, Epistolae lib. 2, XLVI–LI.
27 PAJORIN Klára, Bonfini Symposionja, ItK, 85(1981), 511–533, 513–514.
28 ROZSONDAI Marianne, Báthory Miklós feltételezhető könyvei = Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) emlé-

kezete, szerk. HORVÁTH Alice, Vác, Váci Egyházmegyei Gyűjtemény, 2007, 131–144, 133–134.
29 HOFFMAN Edith, Régi magyar bibliofilek, kieg. WEHLI Tünde, Bp, MTA Művészettörténeti Kutató Int.,

1992, 134–135; Klára CSAPODI-GÁRDONYI, Reste der Bibliothek eines ungarischen Humanisten. Péter
Váradi, Gutenberg Jahrbuch, 1977, 363–368.

30 Az oklevél II. Lajos 1516-os átiratában maradt fenn, kiadása: Martinus Georgius KOVACHICH, Supple-
mentum ad vestigia comitiorum apud Hungaros, Budae, Univ., 1798–1801, II, 375–390.
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Váradinak valószínűleg volt beleszólása bírótársainak kiválasztásába. Nagylucsei szerepe
érthető, mert tárnokmesterként és Váradi adományos társaként – korábban ugyanis
együtt részesültek birtokadományban31 – egyaránt élvezhette a király és főkancellárja bi-
zalmát. Az esztergomi gubernátor, az egyházmegye törvényes vezetője sem hiányozha-
tott. Gergely custos pedig talán Mátyás obszerváns gyóntatójával lehet azonos, akit
1483-ban a nyitrai püspökségre terjesztettek a Szentszék elé. Ő tehát a király bizalmi em-
bereként szerepelhetett az ügyben.32 Báthory Miklós váci püspököt szoros baráti szálak
fűzték Váradi Péterhez, akivel 1490 után is sok levelet váltott.33 Újplatonikus kapcsolataik
is összekötötték őket. Minden bizonnyal a közös tudományos érdeklődés, továbbá a sze-
mélyes barátság miatt választotta bírótársául Váradi a váci püspököt. Kálmáncsehi Do-
monkos székesfehérvári prépost is humanista műveltségű tagja volt a társaságnak. Egykor
ő is Váradról, Vitéz János környezetéből indult útjára, és őt is szoros barátság fűzte Vá-
radihoz,34 akivel az 1490-es években is tartották a kapcsolatot. Az ügyben a király – a
nevében megfogalmazott ítélet szerint – nemcsak az érsek vezette testület jelentését vette
alapul, hanem a bemutatott oklevelek alapos megvizsgálása után mondta ki a somogyiakat
elmarasztaló ítéletet. A valóságban azonban nyilván a „mind az egyházi, mind a világi
jogban járatos” tagokból álló, Váradi által vezetett bírói testület véleményét fogadta el.
A bíróság a somogyiak okleveleit nem találta elfogadhatónak: IX. Bonifác állítólagos bul-
láját – mind külső, mind belső formai jegyek alapján – hamisnak mondták ki. Érdekes,
hogy az ortográfián és a grammatikán kívül leginkább a bullának a veszprémi egyház-
megye főpapjait és káptalanát becsmérlő kifejezéseit – „zsarnokok, szegény plébánosok
elnyomói (tyrannos, oppressores pauperum plebanorum)” – kifogásolták. Ezt az ülnökök
és Váradi humanista beállítottsága is motiválhatta, hiszen a humanista stílusban megírt
művekben és a diplomáciai levelekben általában kerülték az éles megfogalmazásokat. A
somogyiak egy Zsigmond privilégiumának mondott oklevelet is bemutattak, amely IV.
Béla állítólagos adománylevelét írta át. A testület ezt az oklevelet is hamisnak nyilvání-
totta, de ezúttal nem formai, hanem logikai okokból. Minthogy a veszprémi káptalan
által felmutatott ugyanezen uralkodóktól származó iratokat valódinak ismerték el, kizár-
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31 FRAKNÓI, Váradi, 494, 1. lj.
32 A királyi folyamodvány szövege: Mátyás király levelei: Külügyi osztály, kiad. FRAKNÓI Vilmos, Bp., MTA,

1893–1895., 164 sz. 277–278 (a továbbiakban: MKL).
33 Váradi 1497-ben lelkesen számolt be barátjának a bácsi várat övező elmocsarasodott holtág élő Duna-

vízzel való feltöltéséről: WAGNER, Epistolae, XXXVI, 75–77; MHL, 204 sz. 390–391.
34 Váradi sokszor idézett, Kálmáncsehinek írott levelében így emlékezik Váradon töltött gyermekkorára: „Sed ve-

hementer invidemus paternitati vestre, quod in eadem balnea Beati Ladislai Waradini, ubi nos adhuc pueri
sepe balneati sumus, balneatur. Nos autem hic penes Mastonga degimus, unde aqua per estuantem Solis ca-
lorem et nimiam siccitatem penitus assumpta est, ubi autem etiam ranae suas coaxationes dudum interrum-
perunt, quia consumpta aqua remanserunt omnes ranae in sicco solo.” – Igencsak irigylem azonban
atyaságodat, amiért Nagyváradon a Szent László fürdőben fürdőzik (ahol gyerekkoromban gyakran én is lu-
bickoltam), még én itt a Mosztongánál tengődöm, amelyikből a tűző nap heve meg a nagy szárazság teljesen
elpárologtatta a vizet, s ahol már a békák is rég megszűntek kuruttyolni, mert eltűnvén a víz szárazon maradtak
valamennyien. (WAGNER, Epistolae, XCVI, 184–185; MHL, 178 sz., 354–355. Ford. Boronkai I.)
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ták, hogy a két király a somogyiaknak adott kiváltságokban előző ítéleteivel homlokegye-
nest ellenkező jogokat biztosított volna. A Váradi által vezetett testület a plébánosok
újabb bizonyítékát, Zsigmond oklevelét sem fogadta el, mert abban a király megyei as-
sessorok (ülnökök) esküje alapján adta nekik a tizednegyed teljes összegét. Márpedig a
megyei tisztségviselők esküjét vagy ítéletét – a bíróság véleménye szerint – Zsigmond a
tized ügyében nem vehette volna figyelembe. Mindenesetre a Váradi vezette humanis-
tákkal kibővült testület alaposan mérlegelés után alkotott diplomatikai és jogi szakvéle-
ményt. A szakértői ad hoc bizottság véleménye alapján a király elutasította a plébánosok
kérését. Az ügynek ezzel még korántsem lett vége, mert a plébánosok a Mátyást követő
uralkodóknál is szinte évről évre fellebbeztek.

Azt, hogy a humanista kör tagjait a filozófiai kérdések mellett gyakorlati problémák
megoldása is foglalkoztatta, Kulcsár Péter is feltételezte. Szerinte a Beatrix királynéval
szembeni ellenszenv is összekötötte őket, erre utal Bonfininek A szüzességről és a házasélet
tisztaságáról szóló, dialógus formájú műve is.35

Váradi Péter, mint főpap és diplomata sokszor lépett kapcsolatba a Mátyás udvará-
ban megforduló humanistákkal. A pápa felkérésére Johannes Roth-tól, a korábbi lavantei
püspöktől kellett a szokásos hűségesküt vennie, amikor Roth-ot a pápa boroszlói püs-
pökké nevezte ki.36 Roth Rómában Lorenzo Valla tanítványa volt. 1460-ban doktorált a
padovai egyetemen, ahol rektorrá is megválasztották. Előbb V. László titkára lett, majd
– ennek halála után – III. Frigyes szolgálatába lépett. Közben az egyházi pályán is ma-
gasra jutott, lavantei püspök lett. Mátyást diplomáciai küldetései révén ismerte meg, s
hamarosan az ő oldalára állt. Hathatósan támogatta Mátyás csehországi trónigényét Szi-
léziában. Mátyás hálából elintézte számára, hogy az idős Rudolf  von Rüdesheim borosz-
lói püspök koadjutora lehessen, majd ennek halála után elnyerte a püspöki méltóságot
is. Elég sok konfliktusa volt a helyi káptalannal, amely nem támogatta a Mátyás által a
nyakába ültetett püspököt. Méltóságát ennek dacára meg tudta őrizni 1506-ban bekö-
vetkezett haláláig. Komoly irodalmi művet nem hagyott hátra, de a városi székesegyház-
ban álló monumentális síremléke miatt neve ma is ismert.37 Roth és Váradi még az
1490-es évek közepén is kapcsolatban állt, ekkor – éppen a boroszlói püspökség ügyében
– levelet váltottak egymással.38

Váradi Péter kapcsolatba lépett Callimachus Experiens-szel (Filippo Buonaccorsi)
is, aki 1483-ban járt Budán. Callimachus – szokásához híven – alkalmi költeményekben
örökítette meg útját. Garázadához intézett költői kérdésében azt tudakolta, hogy a cím-
zett hogyan tud olyan nagyszerű költeményeket írni. A választ Váradi Pétertől kapta meg,
aki megmutatta neki Janus epigrammáit:
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35 KULCSÁR Péter, Az újplatonizmus Magyarországon, ItK, 87(1983), 41–47, 43.
36 CZAICH Ágoston Gilbert, Regesták a római Dataria-levéltárnak Magyarországra vonatkozó bulláiból II. Pál és

IV. Sixtus pápák idejéből, Történelmi Tár, 1899, 1–17, 235–272, 248.
37 Hans HÜNEFELD, Johannes IV. Roth (1426–1506), Schlesien, 17(1972)/2, 69–76, 71–76.
38 WAGNER, Epistolae, C, 191–192; MHL, 214 sz., 401–402.
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Pontificum sed summus honor Colocensis et artis
Pierie lumen, nec minus eloquii,

Pannonii monstrans mihi nunc epigrammata Iani
Quo valeas plane numine me docuit.

(A főpapok legnagyobbika, a művészet pieriai fénye, nem kevésbé az ékesszólásé mutatván
meg nekem Janus Pannonius epigrammáit világosított föl engem arról, hogy miféle istenség
segítségével vagy képes erre.) (Ad Petrum Garasdam Hungarum – Garázda Péterhez)39

Callimachus szerint Garázda még példaképe műveit is felülmúlta. Éppen 1483-ban,
Callimachus látogatása idején bontakozott ki az a konfliktus, amely Váradi Péter bukását
okozta. Callimachusnak élete során több ízben kellett menekülnie kétes politikai ügyletei
miatt. Még fiatalon belekeveredett Pomponio Laeto II. Pál elleni összesküvésébe, ezért Ró-
mából távozni kényszerült. Bolyongása során megfordult Nápolyban, Konstantinápolyban,
II. Pál haragja azonban mindenütt üldözte, végül a lengyel király szolgálatába állt. IV. Kázmér
diplomatájaként sokszor tett hathatós lépéseket Mátyás király politikája ellen. Királya uralmát
Callimachus – korát megelőzve – Machiavelli módszereivel igyekezett szolgálni. Budára –
Huszti József  szerint – 1483-ban érkezhetett, és valószínűleg még 1484-ben is Magyaror-
szágon tartózkodott.40 Itteni küldetésének célja az lehetett, hogy Mátyást a török elleni há-
borúra bírja. Források hiányában nehéz megmondani, hogy Callimachus milyen szerepet
játszott Váradi bebörtönzésében, de IV. Kázmérnak mindenképp kapóra jött egy ilyen fon-
tos, a magyar királyi udvaron belül kirobbantott konfliktus. Váradi Pétert 1484-ben, karrierje
csúcsán, a közvélemény számára váratlanul, Mátyás börtönbe vetette. A XVII. századi tör-
ténetíró, Révai Péter érzékletes leírása szerint az érseket Mátyás dühében többször megütötte,
majd Árva várába szállítatta, mégpedig az alábbi szavak kíséretében: „Árva voltál Péter, árva
leszel és Árvában fogsz meghalni” (Arva fuisti Petre, arva eris, in Arva morieris).41 A pontos
okokat a mai napig nem sikerült megnyugtatóan tisztázni. Minden bizonnyal szerepet játszott
azonban Váradi – a kortárs történetírók által is kifogásolt – nehéz, szókimondó természete,
továbbá Beatrix királynéval szembeni ellenséges magatartása.42 Váradi saját leveleiben ellen-
ségei cselszövésének tartja a történteket. Révai Péter értesülése szerint Váradi 1483-ban,
amikor Mátyás békét kötött a Török-birodalommal – szándékosan vagy véletlenül – elron-
totta az okmány szövegét. Így a szerződésbe nem foglaltak bele két moldvai várost, Kiliát
(Chelea) és Akkermant (Nestoralba). A szultán 1484-ben – éppen Mátyás III. Frigyes elleni
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39 HUSZTI József, Callimachus Experiens költeményei Mátyás királyhoz, Értekezések a nyelv- és széptudományok
köréből, Bp., MTA, 1927, 315.

40 HUSZTI, Callimachus, 15–16; László SZÖRÉNYI, Callimaco Esperiente e la corte di re Mattia: Callimaco Espe-
riente poete e politico del ’400: Convegno Internazionale di Studi: an Gimignano 18–20 ottobre 1985, a cura di
Gian Carlo GARFAGNINI, Firenze, Olschki, 1987 (Atti di convegni / Istituto Nazionale di Studi sul
Rinascimento, 16), 105–118, 111–114.

41 UDVARDY, Kalocsai érsekek, 345.
42 UDVARDY, Kalocsai érsekek, 342–344.
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háborújának közepén – kihasználta a kínálkozó alkalmat, és elfoglalta a két várat. Révai köz-
lését alátámasztani látszik az ügyhöz kapcsolódó, a szultán és a magyar király közötti levél-
váltás, amelynek egy, a XVI. század elejéről származó szövegtanúját nemrégiben fedezte fel
Szovák Kornél.43 Ha Váradi tényleg így cselekedett, tettét Mátyás árulásként értékelhette.
Talán a hírhedt cselszövő, Callimachus is részes volt a dologban, bár szerepét források hiá-
nyában nehéz igazolni. Mindenesetre Váradi Mátyás haláláig nem szabadult a fogságból,
mert ügye a király és a Szentszék közötti politikai küzdelem részévé vált.

Váradit tehát csak 1490-ben helyezték szabadlábra. Noha már nem volt az országos
politika meghatározója, a közügyekben aktívan részt vett, és – ahogy Leveleskönyvének
néhány adata bizonyítja – korának kulturális életét is figyelemmel kísérte.44

Váradi Péter – ahogy már utaltam rá – kapcsolatban állt az idősebb Filippo Beroaldóval,
a XV. század végének egyik legjelentősebb pedagógusával. Beroaldo egyik művét, Apuleius
Aranyszamarához írt kommentárját, hosszú ajánlólevél kíséretében Váradinak ajánlotta. Az
1950-es években Eugenio Garin közölte egy korábban ismeretlen, szintén Váradinak szóló
levelét, amely azonban a közelmúltig ismeretlen maradt a magyar kutatás előtt. Az 1499-ből
származó levél szövegét és magyar fordítását nemrégiben közöltem a Magyar Könyvszem-
lében.45 Mindkét levél az 1490-es évek végéről származik, azonban valószínű, hogy már ko-
rábban is levelezésben álltak egymással. Kérdéses, hogy Váradi Péter mikor lépett
kapcsolatba Beroaldóval, aki 1478-ban kapta kinevezését a bolognai egyetemre. Beroaldo
az 1480-as évek végére lett igazán elismert tanár és szövegkiadó. Váradi – mint már említet-
tem – 1490-ben, Mátyás halála után szabadult ki fogságából. Arra, hogy érsekségét újra kézbe
vehesse és elveszett javait visszaszerezze, jó néhány évre volt szüksége, ezért Beroaldóval is
csak az 1490-es évek közepén léphetett kapcsolatba. Sajnos csak Beroaldo már említett, Vá-
radi Péternek címzett, az Apuleius-kommentárt bevezető ajánlólevele és 1499-ből származó
levelének szövege maradt korunkra. Azt, hogy Váradi tájékozott volt itáliai ügyekben, egy-
részt bolognai stúdiumainak köszönhette, másrészt annak, hogy testvére, a szintén egyházi
pályát választó Váradi Pál Rómában élt. Beroaldo iskolájáról Váradi Péter II. Ulászló Budán
működő cseh kancelláriájának humanista tagjaitól is értesülhetett, akik közül jó néhányan
Beroaldo hallgatói voltak. A Váradi Péter és Beroaldo közötti baráti kapcsolat igazi elmélyítői
azonban Váradi Bolognába küldött pártfogoltjai lehettek, akik komoly tanulmányi előme-
netelükkel kivívták Beroaldo elismerését. Közülük talán Csulai Móré Fülöp volt a legfonto-
sabb. Csulait már az 1490-es évek elején Bolognában találjuk. Mivel ő egy Hunyad megyei
kisnemesi családból származott, anyagi helyzete egy olyan bőkezű támogató, mint Váradi
Péter segítsége nélkül nem tehette volna lehetővé, hogy külföldön tanulhasson.46 Azt, hogy
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44 Aktív közéleti szereplésének legalaposabb feldolgozása: UDVARDY, Kalocsai érsekek, 345 skk.
45 VÉBER, Beroaldo, 414–418.
46 A család birtoklástörténetét lásd: CSÁNKI Dezső, Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában, V.
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Csulai elnyerte Váradi Péter támogatását, talán rokoni kapcsolatainak köszönhette: testvé-
rének, a katonáskodó, néhányszor nándorfehérvári várkapitányságot is betöltő Csulai
Györgynek felesége ugyanis Dóczi Péter leánya Katalin volt.47 Dóczi Péterrel – aki szintén
állt Nándorfehérvár élén – Váradi Péter olyan jó kapcsolatban volt, hogy egyik levelében
régi barátjának nevezte.48 Valószínűleg Dóczi Péter ajánlotta Csulai Móré Fülöpöt Váradi
figyelmébe. Csulai fontos szerepet játszott Beroaldo és Váradi Péter kapcsolatában is. „A
köztünk lévő barátság életrehívója és szorosra fűzője tanítványom, Csulai Fülöp volt” – írta
Beroaldo 1500-ban kelt, az Apuleius-kommentár elé írt ajánlásában Váradinak.49 Hazatérte
után Csulai egykori pártfogójához hasonló karriert futott be II. Ulászló, majd II. Lajos ud-
varában. Először a királyi titkárok egyike volt, majd rövid ideig Ulászló feleségének, Anna
királynénak udvarmestere lett. Bolognában szerzett ismereteit diplomáciai téren kamatoz-
tatta: 1508 és 1514 között, mint állandó ügyvivő Velencében képviselte a magyar érdekeket.
Később elnyerte a pécsi püspöki méltóságot is. Végül 1526-ban, a mohácsi csatamezőn vesz-
tette életét.50

A Beroaldo és Váradi Péter közötti kapcsolatfelvétel első fennmaradt emléke 1499-
ből származik. A levél szerint Váradi és Beroaldo már korábban több levelet váltottak,
amelyek alapján Beroaldo nagyon jó véleménnyel volt Váradi stílusáról. Csodálatát fejezte
ki, amiért egy az Alpokon túl született ember ilyen remek latinsággal ír. Váradi dicsérete
mellett pártfogoltjaira is kitért, akiket Váradi azért küldött Bolognába, hogy, egy merész
hasonlattal élve „aranyozottá, az igazi aranyszamárhoz hasonlóvá váljanak”.51 Közülük
Beroaldo egyet emelt ki, akinek neve ugyan nem szerepel ebben a levélben, de akit – az
Apuleius-kommentár 1500-ban kelt ajánlása alapján – Gibárti Keserű Mihállyal, Keserű Ist-
ván alországbíró fiával azonosíthatunk. István alországbíró a Mátyás király közeli rokon-
ságába tartozó Geréb Péter országbíró familiárisa volt. A Geréb testvérekkel, Péterrel
és Lászlóval Váradi Péter jó kapcsolatban állt. Leveleskönyve több, velük váltott, baráti
hangvételű levelet őrzött meg. Talán rajtuk keresztül ismerte meg a tehetséges ifjút. Ke-
serű Mihály valóban rászolgált Beroaldo megelőlegezett bizalmára. A görög stúdiumok-
ban olyan jártasságra tett szert, hogy latinra fordította Iszokrátész két beszédét. Hazatérte
után Szatmári és atyja támogatásával az udvarba került és királyi titkár lett. Még 1502-
ben, bolognai tartózkodása idején lett boszniai püspök. Úgy tűnik, hogy egyházi és világi
karrierje nem nagyon foglalkoztatta, ezért ifjúkorában szerzett javadalmánál nem jutott
tovább. Élete alkonyán elhagyta a papi hivatást és megnősült, majd a kalandor Lodovico
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47 ENGEL Pál, Magyar középkori adattár: Magyarország világi archontológiája 1301–1457: Középkori magyar genealógia,
Budapest, MTA – Arcanum, 2001 (CD-ROM adatbázis).

48 WAGNER, Epistolae, XVII, 44–45.
49 Idézi: VÉBER, Beroaldo, 404.
50 HORVÁTH János, Az irodalmi műveltség megoszlása: Magyar humanizmus, Bp., Magyar Szemle, 21944 (A Ma-
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kozó adatokkal: FEDELES Tamás, Egy Jagelló-kori humanista pályaképe: Csulai Móré Fülöp
(1476/1477–1526), Levéltári Közlemények, 78(2007), 35–84.

51 Idézi VÉBER, Beroaldo, 405.
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Gritti híve lett, később emiatt ellenségei bebörtönözték.52 Beroaldo a levélben szót ejtett
készülő Apuleius-kommentáráról is, amelynek elkészültéig Váradi türelmét kérte, és kár-
pótlásul egy azóta elveszett kis munkát küldött neki.53

Azt, hogy Beroaldo Apuleius kommentárja iránt Váradi élénken érdeklődött, nemcsak
levélváltásuk, hanem Beroaldo Jean de Pins (Johannes Tolosanus) által írt életrajza is tanúsítja.
A Révész Mária által közölt anekdota szerint: „Amikor megírta Péter kalocsai érseknek,
hogy Apuleius kommentárját neki kívánja ajánlani, azt mondják, hogy ezt a választ kapta:
ha az aranyszamarat, amelyet nekünk ígértél, gyorsan elküldöd hozzánk, arannyal megra-
kodva fogom visszaküldeni neked.”54 A mű – impresszuma szerint – végül 1500. augusztus
1-én jelent meg. Beroaldo különösen hosszú ajánlólevélben köszöntötte Váradit. A rövid
bevezető után áttért a címzett személyének dicséretére. Az érsek – mint azt életrajzírói is
megírták – nagy hangsúlyt helyezett főpapi működésére. Odafigyelt hívei lelki életére, szi-
gorúan elszámoltatta alárendelt papjait, sőt püspökeit is. Beroaldo magyar tanítványai révén
értesülhetett erről, ezért hangsúlyozta, hogy Váradiban egyesülnek a tudós és a főpap erényei:
„akinek vallásosságához ragyogó tudás párosul, ez a két egymással összekötött erény két-
ségtelenül az üdvösség előmozdítója … a vallásos érzület ugyanis a bűnök elűzője, a tudo-
mány pedig az erények kifürkészője.”55 A főpapokkal szembeni elvárásokat is fölsorolta,
aminek kapcsán kitért saját korának egyházára is: „Sokakat láthatunk napjainkban az Úr egy-
házában, akiknek püspöki méltóságuk miatt kiemelkedőknek kellene lenniük, ám erkölcseik
és tudatlanságuk miatt hitványak.”56 Ebben a hosszú kitérőben Beroaldo tollát kettős cél
vezethette: egyrészt a sok alkalmatlan főpappal szembe tudta állítani Váradi Péter erényeit
és kiválóságát, másrészt Váradi más főpapokkal szembeni konfliktusaira is utalhatott. Fog-
sága éveiben Váradi sok birtokát, javadalmát veszítette el, ezeket többnyire világi, olykor
azonban egyházi hatalmaskodók szerezték meg. Ezért sokszor fakadt ki keserűen az erkölcs-
telen, csak a harácsolással törődő főpapok ellen. Ezt tette említett Decretalis-ősnyomtatványa
egyik bejegyzésében is, amelyben így kommentálta az alkalmatlan főpapok letételéről szóló
részt: „Hogy Magyarországon a mi püspökeink mit érdemelnek, itt olvashatod!”57

A főpap kötelességeivel foglalkozó gondolatokkal Beroaldo folytatta Váradi dicsé-
retét, aki pater familias módjára gondoskodik egyháztartományáról, emellett az ország vé-
delmében is részt vesz. A hosszú levélben Beroaldo hasonlóan vette sorra Váradi többi
erényét is: törökkel szembeni harcait, politikában való jártasságát.58 Kettejük kapcsolata
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52 BÓNIS, Jogtudó, 319.
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– amelynek sajnálatos módon csak ez a két dokumentuma maradt fenn – gyümölcsöző-
nek bizonyult, mert több humanista pályájának elindulását segítette.

Váradi Péter életének utolsó korszakára esett a Konrad Celtis és ifj. Vitéz János ne-
vével fémjelzett Sodalitas Litteraria Danubiana működése. Celtis, akit a XIX. század közepe
óta Németország egyik legjelentősebb humanistájaként tartanak számon, az 1490-es
években fogalmazta meg az egyes német fejedelemségeken átívelő akadémiák gondolatát.
A kutatás éppen ezért a német egység egyik elméleti előfutárának tartotta.59 Költemé-
nyeiben és leveleiben leírt céljai, a különböző központokkal, itáliai mintára működő aka-
démiák csak részben valósultak meg, ezért van olyan kutató, aki megkérdőjelezte egész
munkásságát.60 Magyarország ifjabb Vitéz János bécsi püspök személyében került kap-
csolatba ezzel az akadémiai mozgalommal. A kör magyarországi tagjai egy epigramma-
gyűjtemény kiadásával köszöntötték Celtist. A mű szerzői között Váradi Péter nem
szerepel, ám – leveleinek tanúsága szerint – osztrák ismerősei révén kapcsolatot keresett
a társasággal, vagy II. Ulászló embereivel. Már korán, 1491-ben levélben fordult Purtá-
hoz, Csehország főbírájához, hogy támogatását kérje.61

1495-ben levelet írt Stein Györgynek, vagy németes nevén Georg Steinnek, akivel
korábban együtt tevékenykedtek Mátyás király kancelláriáján. Stein korábban, éppen Vá-
radi Péter működésének idején állt Mátyás király szolgálatában: diplomáciai feladatokat
teljesített és – hasonlóan Váradihoz – részt vett a király levelezésben is.62 Váradi régi ba-
rátságuk felemlegetése mellett biztosította a címzettet, hogy az osztrák humanista Georg
Neidecket mindenben támogatni fogja: „Neideck Györgyről annyi mondandóm van,
hogy tekintettel vagyok arra a szoros kapcsolatra, mely több okból is nagyságodhoz fűzi
őt, s ezért amit nagyságodra való tekintettel az ő érdekében … megtehetek, azt szíves
örömest megteszem…”. Neideck aktív tagja volt a Bécsben működő humanista körnek
és a Sodalitasnak is.63

Váradi 1497-ben levelet írt Johannes Schellenbergnek, II. Ulászló Budán működő
csehországi főkancellárjának.64 Schellenberg (cseh nevén Jan Šlechta), az udvartartás
szintén humanista műveltségű tagja korának egyik legnagyobb prózaírója és mecénása
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volt.65 Ugyanebben az évben, tehát a Sodalitas működésének kezdetekor Váradi ékes-
szóló levélben köszöntötte Miksa császár egyik, a leveleskönyvben sajnos meg nem ne-
vezett tanácsosát, akit régóta ismert.66 Beroaldo említett, az Aranyszamár-kommentárhoz
írt, Váradinak címzett ajánlásában is szerepel egy csehországi tanítványa, Johann von
Wartenberg, „aki tanítványaim ékessége, az ékesszólás tanulóinak nem hervadó virága”.67

Első látásra különösnek tűnik, hogy egy cseh humanista nevét olvassuk egy magyar vo-
natkozású ajánlólevélben. Talán ez is kapcsolatba hozható Váradinak a Sodalitas iránti
érdeklődésével. A fennmaradt néhány adat fényében látható, hogy Váradi kereste a kap-
csolatot a Sodalitas körébe tartozó humanistákkal, ha maga romló egészségi állapota
miatt már nem is vett részt annak munkájában.

Váradi Péter hosszú és változatos életpályája az itáliai humanizmus jegyében indult:
Bolognában folytatott egyetemi tanulmányai során, majd Mátyás király szolgálatában
kapcsolatba került Itália vezető humanistáival. Élete alkonyán viszont – amikor főműve,
leveleskönyve is született – Celtisen keresztül kapcsolatba került a magyarországi huma-
nisták következő, már nyugat-európai kapcsolatokkal is rendelkező nemzedékével. Azzal,
hogy mentora, Vitéz János nyomdokain haladva maga is támogatta tehetséges pártfo-
goltjait külföldi tanulmányaikban, nagy szolgálatok tett a magyarországi reneszánsz kul-
túra továbbfejlődésének.
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Die humanistische Kontakte von Péter Váradi
Zusammenfassung

In der Ausstellung der Bibliothek der Eötvös Lóránd Universiät wurden interessante
Dokumente vom ungarischen Humanist, Péter Váradi (um 1450–1501) ausgestellt. In
diesem Aufsatz werden seine humanistischen Kontakte bearbeitet. Er studierte einige
Jahre lang in Bologna, wo er den italienischen Humanismus durch seine Studien und
Freunde kennen lernte. Nach seiner Rückkehr zu Ungarn war er Sekretär und später
Kanzler von Matthias König. Er konnte im Hof  des Königs viele Kontakte verknüpfen.
In Buda arbeitete ein Humanistenkreis, eine platonische Akademie, die mit dem Huma-
nist Marsilio Ficino in Verbindung war. Péter Váradi war ein sehr aktives Mitglied dieses
Kreises. Der Kreis las und bearbeitete viele Texte von Ficino begeistert. Die Mietglieder
arbeiteten nicht nur in wissenschaftlichem Bereich, sondern in praktischen und politi-
schen Fragen auch zusammen. Péter Váradi traf  mit berühmten Humanisten, die den
Hof  Matthias König besuchten, wie Johannes Roth aus Silesien und Callimachus Expe-
riens (Filippo Buonaccorsi) auch. Callimachus sollte eine Rolle in einer Verschwörung
spielen, die die Verhaftung von Péter Váradi 1484 verursacht. In 1490-er Jahren förderte
Péter Váradi einige begabten ungarischen Studenten, die in Bologna, bei Filippo Beroaldo
dem älteren  studierten: Fülöp Csulai Móré und Mihály Gibárti Keserű. Beroaldo wid-
mete zwei Werke Váradi. Am Ende des XV. Jahrhunderts setzte Váradi sich mit dem So-
dalitas Litteraria Danubiana von Celtis in Verbindung. Váradi spielte eine sehr wichtige
Rolle in der weiteren Entwicklung des ungarischen Humanismus, in dem er die begabten
Jungen bei ihren Auslandstudien förderte.
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