
EGY MAGYAR HUMANISTA: VÁRADI PÉTER.

Árva vára.
Az itt töltött öt esztendőről szinte semmit sem tudunk. Ez a rab

ság lényeges cezúrát jelentett életében. Nem maga választotta Árva 
várának kényszerű remeteségét. Királyi önkény küldte ide, hogy her
metikusan elzárva a külvilágtól, a rábízott titokkal elkeseredésében 
vissza ne élhessen. A budai udvar zajos világából kiszakítva, vezető 
pozíciójának fényétől mcgrabolva egy eldugott, kietlen helyre zárták. 
Igazságának és ártatlanságának tudata csak még jobban kínozta és 
sértett büszkeségében minden eszközt megragadott, hogy magát 
tisztázza, és valami úton-módon kiszabaduljon. Elkeseredett kísérle
teket tett, így a pápának hagyma levével írt levelet. Küldöncét azon
ban a levéllel együtt elfogták, és amikor a király a levelet tűz fölé tartva 
elolvasta, megrémülve látta, hogy az érsek «az ő titkairól* ír. Termé
szetes, hogy ezentúl még jobban őrizték. Az évek meg múltak és Váradi 
Péternek bele kellett törődnie, hogy a börtönben sorvad el.1

A fogság keserves, de jó iskola volt. A Fortuna által fölkapott fiatal 
főpap, akinek eddig minden sikerült: harmincéves korában kalocsai 
érsek és a király első embere, főkancellár, harminchárom éves korában 
pedig már a bíbornoki kalap felé nyújtja ki kezét, —  most kegyvesztett 
fogoly, aki minden hidat felégetett maga mögött és egyedül emészti 
magát, gondolkodva összetört életén.

Nehezen tűrte a fogságot, pedig —  mint Bonfini írja —  «honestissime* 
bántak vele. Későbben a pápának írt levelében mégis úgy emlékezik 
meg róla, hogy «a halál és a pokol torkából* szabadult meg.2

Ha összehasonlítjuk a fogság előtti és a fogság utáni Váradi Pétert, 
szembetűnő a változás. A fogságban eltöltött hat esztendő alatt előnyös 
fejlődésen ment keresztül. Korábban sem hiányzott ugyan belőle az 
egészséges természetes alap, a «dcxtcritas animi», a töretlen jcllcmcsség, 
cgyeneslelkűség, magyar becsülctérzés és szókimondás: Vitéz János 
iskolájából került ki, annak volt lelki «alterego»-ja, s tanti viri edu- 
catione non degeneravit*. Azonban a fogság sok lelki szenvedése és

1 Árva váráról ld. Kubinyi Miklós: Árva vára. Budapest 1S72. Elfogott 
leveléről Frahnói i. n. 508— 509. 1.

* A pápához írt 1490 szeptember 7-i keltezésű levele. Eredetije a velencei 
könyvtárban. Idézi Fraknói: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései 
a római szent-székkel a konstanczi zsinattól a "mohácsi vészig. Budapest 1902. 
II. 266. 1.
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gyötrő magánya legyalulta a vadhajtásokat, amelyek pálya- és vetély- 
társánál, a hasonló tehetséggel és ambícióval megáldott Bakócz Tamás
ban félelmetesre nőttek. Váradiból kivész az imperátori magatartás; 
amelyet Mátyás szuggcsztív egyénisége nyomott egész környezetére, 
azonban uralkodói hatalmi pozíció híján éppen a királlyal hozta össze
ütközésbe az epigonokat. A javadalmakat halmozó, hatalmaskodó 
Váradi Pétert, aki ellen «ob horrescentiam* fellebbezni sem mernek; s 
akinek a minden mértéket meghaladó dölyfe miatt a kortársak dnsanus* 
melléknevet adnak, elmossa az idő s helyébe lehiggadt, bölcs, nemes 
gondolkodású főpap lép. ^Lelkünket szoktassuk mérsékletre és szerény
ségre, —  írja egyik levelében —  ki-ki elégedjék meg a magáéval, nehogy, 
míg a máséra áhítozik, a magáét is elveszítse.)) Az elvilágiasodott diplo
matából híveiért élő, a lelki élet felé forduló főpap lesz. Gondolkodása, 
életszemlélete kitisztult, vallásossága elmélyült. Sok vívódása okoz
hatta, hogy szeme mindinkább Istent keresi, s ő t  választja cselekedcti- 
hek egyetlen irányítójául.1

Humanista kapcsolatai az udvar pezsgő életétől távol megszakadtak 
ugyan, humanizmusában mégsem állott beszakadás. Mint egykor Vitéz 
János, aki fogsága idején sem hagyott fel az önműveléssel és magányát 
kódexeinek tanulmányozásával és emcndálásával édesítette meg, úgy 
Váradi Péter is ebben lelte egyetlen örömét. «A szerencsétlenség egyetlen 
enyhítőjéhez, a stúdiumokhoz menekülve, ezalatt az idő alatt a tudo
mányokban (litterae) különösen nagy jártasságra tettél szert* —  írja 
hozzá Beroaldo. Ez a mély, hitével békében megférő humanizmusa 
csak gazdagodik benne. Végigkíséri egész életét és mintegy bele fonódva 
keresztény világnézetébe, annak integráns része lesz.2

Míg az érsek reményét vesztve fogságban sínylődött, rokonsága, 
valamint a pápa mindent megtett, kiszabadulása érdekében. Azonban 
hiába, mert minden kísérlet meghiúsult a király hajthatatlanságán. 
Váradi testvére, Pál, oly hevességgel követelte bátyja igazát, hogy Máté
val együtt maga is kegyvesztett lett. VIII. Ince pápa 1486 március 
6-án nagy levéllel igyekezett közbenjárni. Mégis az érsek ügye csak 
akkor kezdett elindulni a javulás útján, amikor azt az ezzel külön is 
megbízott -pápai követ, Pccchinoli Angelo, vette a kezébe. A nuntius 
1489 elején érkezett meg a Bécsben székelő Mátyás udvarába. Mátyás 
kezdetben hajthatatlannak mutatkozott ugyan, a követ azonban ügyes 
diplomáciával nem hagyta ennyiben a dolgot. Mátyást ravasz érve
léssel sarokba szorította és elérte, hogy az érseket Árva várából 
Visegrádra szállították. Sőt még arra is rávette a királyt, hogy ígéretet

1 Vitéz lelki alteregója V áradi; ki. Kardos: Mátyás király és a humanizmus. 
£4- 1. Bon fi ni 1. h. Mátyás kiiály egyéniségének hatása környezetére, Kardos: 
Reneszánsz királyfiak neveltetése. 21— 22. 1. Váradi kíméletlenségére Id. Csdnki 
1. m. 411. 1., Idézett levele Kp. 99. p. 190. —  Lásd Tuberónál Schwandtncr, II. 
p. 128— 129.

2 Vitéz 1458. évi esztergomi fogsága idején cmendálta Nagy Szent Leó lromi- 
luut tartalmazó kódexét (Fraknói: Vitéz János könyvtára. Magyar Könyv
szemle 1878. 85  ̂1. —  Beroaldo ajánlólevele az Apuleius-kommcntár élén ; leg
újabb kiadása Veress: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók . . .  441. 1.
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tegyen a vádirat összeállíttatására és a per le tárgy a Itatására, bár jól 
tudta, hogy ez aligha történhet meg. Előfordulhatott volna ugyanis, 
hogy az eljárás a királyra nem a legelőnyösebben üt ki, hiszen Váradi 
Péter semmiféle bűntényt vagy komolyabb kihágást sem követtet el. 
Igazolja ezt az is, hogy sem főkancellári címét, sem pedig kalocsai érsek
ségét el nem veszítette.1

A pápai követ —  mint 1489 június elsejei jelentésében írja —  az 
érsek elé ment és Visegrádra vezette. Találkozásukkor a fogoly főpap 
könnyekben tört ki és a pápa atyai jóságát áldotta. Testi egészsége 
látszólag töretlen maradt, és akik régebben ismerték, azt állítják, hogy 
nem változott semmit «preter ventrem grandiorem*. Az igazság mégis 
az, hogy fogságában súlyos betegségeket szerzett, amelyek hamarosan 
véget vetettek életének. De lelkét a fogság nem törte meg, csak meg
edzette. A követ rábeszélésére mégis elállóit attól a szándékától, hogy 
Mátyással a bíróság előtt találkozzék.2

Esztergomban is fogolyként kezelték, de már jobban ment sora. 
És a királynak valóban nem volt komoly szándéka, hogy ellene meg
indítsa a pert. Ügy is nyilatkozott, hogy szabadon bocsátja és vissza
engedi egyházmegyéjébe. Sőt olyan célzásokat tett, hogy titkos tervei 
vannak vele, Korvin János királlyá választása körül nagy szerep várna 
rá ; tervéhez éppen Váradi szolgálatait szándékozik igénybe venni.

Szomorú esemény nyitotta meg börtönének ajtaját. 1490 április 
6-án meghalt Mátyás király. Egy nappal azután, hogy a nagy királyi 
halottat vivő hajó Visegrád alatt elúszott, az érsek levelet intézett Kor
vin Jánoshoz, «a magyarok és csehek hercegéhez, és az atyai trón örö
köséhez)), melyben ezt írja : ^Fenséges herceg, tégy velem jót, hogy Isten 
veled is jót tegyen. Ami jót velem cselekszel, abból inkább neked lesz 
hasznod, mint nekem.» Kernén}', öntudatos hang, ismeri a maga ere
jét, tudja, hogy sokat tehet Korvin János érdekében. Maga Korvin 
számított is erre.

És éppen Váradi személye robbantotta ki az összeütközést Korvin 
titkos ellenfeleivel. Filipecz János, Bakócz Tamás, Nagylucsei Orbán 
és a királyné ellene voltak ; mellette álltak a Geréb testvérek és a pápai 
követ. Ez kiközösítéssel fenyegetődzve követelte az érsek szabadon- 
bocsátását. Május 8-án Korvin János Budára hozatta, május 20-án 
pedig szabadon bocsátotta.3

Bács.
Kiszabadulása után Váradi Péter újra a politika zűrzavarába veti 

magát. Hűségesen kitart Korvin János mellett s ebben Mátyás néhány

1 Pál közbenjárásáról Teleki XII. 426. 1. A pápai levél Theiner II. p. 509. 
A pápai követ kiszabadftási akciójáról összefoglalóan Frahnói: Váradi. . .  730—  
7 3 i-  1.

* A követ jelentése Theiner II. p. 525. Váradi leveleiben állandó fejfájást 
emleget és tüdeje miatt panaszkodik. Ep. 66. p. 130. ; 67. p. 132. ; 90. p. 175.

• Ep. 18. p. 45. Fvaknói: II. Ulászló királyválasztása. Századok 1885. 19. 1. 
Schönherr i. m. X20—  12X. l.Szabadonbocsátásáról Fraknói: Várad i . . .  730— 731.1. 
M. D. E. IV. p. 187. és 202.
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hűséges emberén kívül csak a vármegyei nemesség követi. Mindent meg
tesz, hogy a veszni induló ügyön segítsen. Ernuszt Zsigmond pécsi 
püspököt, Újlaki Lőrincet és a velük jött délvidéki urakat sikerül meg
nyernie. Közben a királyné bíbornoksággal kecsegteti, ha pártjára áll. 
Váradinál azonban ilyen eszközökkel nem lehetett célt érni.

Mégis minden erőfeszítése hiábavaló volt. A békés megegyezés 
lehetetlennek látszott és Korvin János hívei fegyverükre akarták a 
döntést bízni. Az érsek ennek ellene volt, mert az ország békéjét még 
Korvin koronájánál is többre becsülte. Ezért június 20-a körül, mikor 
már látta, hogy az összetűzés elkerülhetetlen, elhagyta Budát.1

Az összecsapás meg is történt. Báthori István és Kinizsi Pál Csont
hegynél utolérték a párthíveivel dél felé húzódó Korvint és véres harc
ban legyőzték. Párthíveit, köztük Váradit és annak testvérét, Mátét, 
száműzték. Korvin János azonban kiegyezett Ulászlóval és ekkor 
ezeket a rendeletekct visszavonták.

Váradi Péter most is nehezen hajtotta meg fejét. Nem jelent meg 
a királykoronázáson sem, pedig neki kellett volna Ulászló fejére tennie 
a koronát. Később mégis megtörtént a kibékülés, valószínűleg a szent- 
mihályi gyűlésen. S hogy Váradi letette a hűségesküt, Ulászlónak hűsé
ges alattvalója, sőt kedveltje lett.2 3

Most már végleg hátat fordít a politikának, mert «a késő bánat meg
tanított, hogy mennyire kockázatos tört hajón a viharos Eurippusra 
kimerészkedni.** Csak országgyűlések alkalmával megy fel Budára, 
vagy ha a király tanácsát külön is ki akarja kérni valamiben. Különben 
teljesen visszavonul egyházmegyéjének székhelyére, Bácsra, ahol fő- 
pásztori hivatásának és humanista tanulmányainak él.

Egyházmegyéjében sok tennivaló vár reá. Főkancellár korában 
ugyan nem sokat törődött főpapi hivatásával, vicariusainak működését 
mégis szemmel tarthatta. Fogsága idején azonban gazda s pásztor híján 
minden romlásnak indult. A zavaros helyzetet hatalmaskodó szomszédai 
is felhasználták : betörésekkel és erőszakos foglalásokkal pusztították 
az érsekség javait.

Váradi az érsekség jogaiból egy tapodtat sem engedett. Szent Pál 
egyházáról neki kell majdan számot adnia, s lelkiismerete szavára hall
gatva nem engedheti, hogy annak javaiból bármit is bitorolhasson 
valaki. Legérzékenyebben a péterváradi apátság elvesztése sújtotta. 
Ezt ugyanis fogsága idején Mátyás odaadta Rodrigo Borgia bíbor- 
noknak. De Váradi ebben nem nyugodott meg, és volt bátorsága ahhoz, 
hogy az apátságot még a nagyhatalmú bíbornok-kancellártól is vissza
követelje. Széleskörű ismeretségét és római összeköttetéseit felhasz-

1 Váradi visszavonulásáról Frahnói: V á ra d i... 732. 1., 1. és 2. jegyzet; 
Schönherr i. m. 141. 1. Korvin páithíveiről Schör.herr i. m. 130. 1.;  Bonfitti: Dec. 
VI. Lib. 9.; M. D. E. IV. p. 185. és 222. Beat>ix ajánlata M. D. E. IV. p. 222.

* A koronázáson nem jelent meg, ld. Bonfini i. h . ; M. D. E. IV. p. 244. 
Kibéküléséről Mártott i. m. 39. 1. A választási eseményeket összefoglalja Fraknói: 
A Hunyadiak és a Jagellók koia. A Magyar Nemzet Története IV. Budapest 
1896. 333—346- 1-

3 Ép. 20. p. 49.
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nálva mindent megtett jogai elismertetéséhez. Megbízottakat küld a 
Szentszékhez, közöttük Rómában már járatos öccsét.

Fáradozásai közben furcsa helyzetbe kerül. Követe, akit VIII. Ince 
pápához küldött, ipár csak az új pápa előtt adhatta elő panaszát, és az 
új pápa nem volt más, mint Rodrigo Borgia, aki VI. Sándor néven 
került a pápai trónra. Váradi azonban most sem adta fel a harcot és 
jogait a király segítségével igyekszik érvényesíteni. Ez végre sikerül is ; 
1496-ban ugyanis kiegyeznek VI. Sándorral.1

Az országban dúló párt viszályok, intrikák, hatalmaskodások a 
beteges, csalódott, érzékenylelkű főpapból elkeseredést és utálatot vál
tanak ki. «Minél jobban megfontoljuk a jelen idő állapotát és romlott 
helyzetét, —  írja 1491-ben —  annál inkább fcljajdulunk, mert a könyö
rületes Isten haragját hívtuk le nyomorult országunkra bűneinkkel. 
Az emberek leikéből kiveszett az isteni kegyelem és a keresztény szeretet. 
És mindenütt az ördögnek, minden gonoszság szerzőjének ösztönzésére 
csupán a széthúzás, a veszekedés, a gyűlölet tombol és uralkodik. Az 
egész mai helyzetet mivel is tudnók könnyebben jellemezni, mint Luca- 
nus szavaival: Omnia vulnus! Csak sóhajtozni lehet és kiáltani, amint 
egy másik költő kiáltott: Imus, imus praecipites!*2

Tülekedni, marakodni semmi kedve sincs. Körülményei mégis 
olykor akarata ellenére belezavarják. Mit tehetne hát a nemesen gon
dolkodó érzékeny lélek? A valóság csúf államába más államot, leikéből 
sarjadt, vágyaiból életre hívott új országot épít. A «procellosus Eurip- 
pus» közepén szigetet teremt, ahol a Pax és Quies élnek, Fides és Scientia 
békén megférnek, s a Theologia a Múzsákkal karöltve sétál.3

Erre Bács a legalkalmasabb, ahová egyházmegyéje székhelyét tette. 
Szeme előtt gyerekkorának Váradja lebegett, hol az országos ügyekben 
elfáradt Vitéz János megpihent. De kitörölhetetlenül élt Váradi lelké
ben Mátyás humanista Budájának emléke is. Ennek a kicsinyített 
mását akarta itt megvalósítani. Mintakép gyanánt ott állott barátjának, 
Báthori Miklósnak váci Tusculánuma. Maga Báthori is bíztatta erre, 
s mikor meglátogatta, nem volt megelégedve a bácsi környezettel. 
Nem csoda. Nem törődött azelőtt a bácsi várral senki. Köröskörül 
mocsarak húzódtak s a Masztongában békák brekegése zavarta az esti 
nyugalmat.

Az érsek átépítteti a várat, a mocsarakat csatornával a Dunába 
vezeti, majd pedig a csatornát a Masztonga-patakkal összekötve a várat 
egészen körülfogja vízzel. Munkájának befejeztével 1497-ben azt írja 
Báthorinak, hogy most kellene Bácsot látnia; Xcrxcs módjára hatal
mába hajtotta a Dunát és most minden oly szép, tiszta, még a víz is,

1 Sok baja volt Kishorváti Jánossal és Bánfi Lőrinccel is. De Geréb Péter,
Izdénczi Benedek, Lábatlan György,Ráskai Balázs, sőt Újlaki Lőrinc is sok gon
dot okozott neki. Ezekről részletesen Fraktiói i. m. S25— 830. 1. és Váradi leve
lezése. —  Rodrigo Borgia és a péterváradi apátság u. o. 734— 749.1. és Fraknói: 
Magyarország egyházi és politikai összeköttetései . . . 265— 273. 1.

3 Ep. 122. p. 234.
5 Humanista kis országáról Kardos i. m. 18. 1.
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amelyben halak úszkálnak, «ha a gyöngéd Narcissus élne, magát meg
láthatná benne és gyönyörködhetne magában.*1

Ahol a gyengéd Narcissust idézik, ott a Múzsáknak is szívesen ad
nak lakhelyet. Ezek fátyolt borítanak a rút jelenre és egy szebb világba 
lendítik át a békés humanistát. Elkísérik a lakomázóterembe, de igaz 
otthonuk mégis csak a bibliotheca. Az érsek —  mint Beroaldo értesít —  
ebédnél és vacsoránál művelt asztaltársaival folytat beszélgetést, és 
ezek beszédje szolgál legédesebb csemegéjéül. Ezek az asztaltársak a 
bácsi káptalan kanonokjai közül kerültek ki. Hiszen volt köztük kül
földön végzett is, így Garai Bereck doctor, meg az olasz Leontius, Mátyás 
egykori diplomatája, akit Váradi a neki tett szolgálatai fejében ültetett 
a bácsi kanonoki stallumba. Asztaltársaságát itt megforduló barátai 
egészítették ki, köztük Angelus, VI. Sándor péterváradi helynöke, akivel 
szellemes levelezést is folytatott.2

Ugyancsak Beroaldo említi a ((tudományok minden nemét felölelő 
könyvekkel igen gazdagon ellátott* könyvtárát is. A bácsi könyvtár 
alapjait elődje, a bibliofil Handó György vetette meg, akinek már pécsi 
prépost korában olyan szép gyűjteménye volt, hogy azt a híres firenzei 
könyvárus, Vespasiano Bisticci is érdemesnek tartja kiemelni. Ezt a 
könyvtárat a nemkülönben bibliofil hajlamú utód még tovább fej
lesztette.3

Az idő mostohasága miatt Váradi könyvei közül csak három maradt 
fenn. Ezek közül az egyik, Szent Jeromos leveleinek Rómában nyom
tatott kétkötetes gyűjteménye, talán sohasem jutott el Bácsra. Az első 
kötet i i . lapján ugyanis az érsek címere fölött bíbornoki kalap van 
festve, ami arra enged következtetni, hogy egyik barátja még akkor 
akarta meglepni vele, mikor bíborossága várható volt, vagyis fogsága 
előtt. A bíbornoksággal együtt ez a könyv is Itáliában maradt. Másik 
könyve, melyet Bolognában őriznek, Nissai Szent Gergelynek De vita 
Moysi című művét tartalmazza, Giorgio Trebizondo fordításában és elő
szavával. Harmadikul vehetjük, bár liturgikus célra készült, az 1498-ban 
Velencében nyomtatott Esztergomi Missale-t. Ezenkívül bizonyosan 
megvolt még könyvtárában Janus Pannonius epigrammáinak általa

1 I£p. 36. p. 76— 77. A bácsi várról és a csatornázásról ld .Henszlemann Imre: 
Bácsi ásatások. Archaclogiai Értesítő III. 308., IV. 2., VII. 78.1. és még — A  bácsi 
vár. Budapesti Építészeti Szemle. XI. (1902.) 155. 1. —  A középkori Bácsról ld. 
Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Buda
pest II. 136. 1.

2 Beroaldo közlését ld. Veress 442. 1. A bácsi káptalan tagjairól Winkler Pál: 
A kalocsai és bácsi érseki főkáptalan története alapításától 1935-ig. Kalocsa 1935. 
28— 29. és 45— 48. 1. A bácsi káptalan nagy és gazdag volt, úgyannyira, hogy 
1498. évi XX. törvénycikk értelmében 500 lovaskatonát tartozott kiállítani 
( Érdúj helyi i. m. 150. 1.).

3 Beroaldo a könyvtárról u. o. 444. 1. Handó György könyvtáráról Pulszky 
i. m. Budapesti Szemle 1873. 288— 289. 1. Hogy valóban volt bibliotheca Bácsott, 
azt Váradi utódjának, a nem sokkal később meghalt Geréb Lászlónak végrendelete 
is igazolja. Ebben valamennyi könyvét a bácsi könyvtáira hagyja. (Oxsz. Levéltár 
Dl. 3^959 )- Lásd még Tímár Kálmán: A kalocsai főszékesegyház régi könyvtára. 
Rcligio 1909. 680— 681. 1. és Winkler Pál: A kalocsai érseki kastély és főszékes
egyházi könyvtár története. Kalocsa 1932. (Árpád-könyvek 43.) 32. 1.
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összegyűjtött kötete, amelyet, midőn elveszett, Keszthölczi Mihály 
példányáról újra lemásoltatott; valamint Beroaldo neki ajánlott Apu- 
leius-kommentárja. Hasonlóképpen Ficino 1484-ig küldött művei is, 
ha ugyan ezek a Janus-gyüjtemény sorsára nem jutottak.1 2

Ez a néhány könyv csak töredéke annak a fényes könyvtárnak, 
melyet a bolognai humanista emleget. Ezért azt szeretnék megálla
pítani, hogy Váradi mit és milyen körből olvasott. így  fény derülne 
szellemi érdeklődésére s ezáltal esetleg könyvtárának összetételére is. 
A koronatanú ebben is Bercaldo : «Tu austeriorem spirituális doctrinaé 
disciplinam misces lenioribus secularis sapientiae condimentis.**

Tehát itt is az egyházi humanista tipikus magatartásával találkozunk. 
Műveltsége két lényeges elemből tevődik össze : a szorosabban vett 
egyházi és a klasszikus műveltségből. Ebben a humanizmusban a két 
annyira eltérő műveltségi elem teljesen egybefonódik, kibékül egymással, 
és ketten tesznek ki egy egészet.

A  humanisták jelentős számban papok, így ezek műveltsége hiva
tásuknál és az akkori iskolák szelleménél fogva természetszerűleg egy- 
házias. Ám ez a műveltség meglehetősen felületes ; mélyebb theológiai 
képzettséggel igen kevesen rendelkeznek. Váradi Péter ezen kevesek 
közé tartozott. Érdeklődése a ferences theologiai iskola erős hatását 
mutatja. Erre vall mélyen átélt teocentrizmusa, mely leveleinek mély 
érzésű hívő lelket eláruló alaptónusát megadja. A nagy bukás, fogsága 
szenvedései, valamint a II. Ulászló alatti bizonytalan, tekintélyromboló 
viszonyok az igazi, egyedül biztos alaphoz vezették el.

Mindig és mindenben Isten a végső fórum. Egyháza jogait azért 
védelmezi, mert Istennek tartozik erről számadással. Az erőszakoskodó 
Újlaki Lőrinchcz is ez a végső argumentuma : «Ha a földi fejedelmektől 
nem fél, rettegjen a királyok királyától, aki a szegények panaszát nem 
hagyja megtorlás nélkül.» A boszniai püspök helynökének írja, hogy 
a káptalan tagjai —  akiknek prépostja megszökött —  hivatásbeli köteles
ségüket végezzék cl lelkiismeretesen, ómért az Isten szemét, aki a rejtek- 
ben is lát, ki nem kerülhetik.» A pécsi ferences klastrom custosának is 
lelkére köti, hogy gondot viseljen a reábízottakra, mert oamint tudod, 
nem csupán embernek : elöljáródnak, hanem Istennek és Szent Ferenc
nek is számot kell adnod azok sorsáról.»3

Ide tartozik még Szűz Mária iránti kivételes tisztelete. Ezt még 
Váradról hozta magával. Vitéz Jánosnak is Szűz Mária és Szent László 
voltak a patronusai. Váradi misekönyvének is jellemzője, hogy három 
Mária-mise van még a könyvhöz kötött hártyalevelekre leírva. Ezek

1 Váradi Péter könyvtáráról Hoffmann Edith: Váradi Péter kalocsai érsek 
könyvtárának maradványai. Magyar Bibliofil Szemle 1925. 215— 218. 1. U. a. : 
Les restes de la Bibliothéque de Pierre Váradi, archevéque de Kalocsa. La Biblio
fillá 1926. p. 115— 119. U. a .:  Régi magyar bibliofilek. 131— 135. 1.

2 Veress, 441. 1.
3 A ferences theologia erős theocentiizmusáról Schütz Antal: Titkok tudomá

nya. Budapest 1940. A klasszikus ferences hittudomány. 275.1.— Az Újlaki Löiinc- 
hez írt levél Ep. 87. p. 167. A boszniai püspök helynökének Ep. 44. p. 91— 92. A 
pécsi custosnak Ep. 71. p. 138.
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közül különösen egy tarthat figyelemre számot: ugyanis míg a mise
könyv nyomtatott részében december 8-ánál csupán a Szűz fogantatását 
ünnepük, addig itt a leírott misék között a Boldogságos Szűz szeplőtelen 
fogantatásának miséjét találjuk, amelyet nem sokkal előbb hagyott 
jóvá IV. Sixtusi Magyar liturgiatörténeti szempontból fontos adat, 
mert ezt a misét itt, Váradi misekönyvében, találjuk meg először.1

Ez is a ferences theologia hatására mutat. A szeplőtelen fogantatás 
dogmátizálásában ugyanis a ferenceseknek nagy érdemeik voltak és ez 
a tan mintegy a rendszerükből folyik.2 Az Egyház csak a múlt század 
közepén emelte dogmává, addig az egyes theologiai iskolák szabadon 
nyilváníthatták véleményüket róla. A XV. század hetvenes éveiben 
magasra csapott fel a harc. Két theologiai iskola nézett farkas- 
szemet. A dominikánusok ellene, a ferencesek mellette törtek ládzsát. 
Egész irodalom keletkezett körülötte. Magyarországon is megtaláljuk 
ennek a nyomát. Magyarországi Mihály pálos Mátyás király előtt vitat
kozott az Immaculata Conceptióról egy más rendbeli szerzetessel, aki 
dominikánus lehetett. A ferences IV. Sixtus pápa 1476. és 1483. évi 
constitutióiban mellette foglalt állást és egyben a szeplőtelen foganta
tásról való misét és officiumot is megerősítette.3

A pápa határozatainak visszhangja fellelhető a magyar ferences 
irodalomban is, így Temesvári Pelbártnál,4 a mise pedig Váradi mise
könyvében. Ezért keressük azokat a szálakat, amelyek őt a ferencesek
hez fűzték.

Három szerzetes renddel állott kapcsolatban Váradi: a pálosokkal, 
a karthauziakkal és a ferencesekkel. Mind a három a megújuló, mélyebb 
lelkiéletet képviselte. A ferencesek két ágra oszlottak : obszerván- 
sokra és konventuálisokra. Népszerűbb volt az előbbi, a szigorított ág, 
amelybe a másikat is bele akarták olvasztani. Váradi az utóbbit párt
fogolta. Hogy melléjük állt, az valószínűleg a bácsi marianus (konven- 
tuális) kolostornak köszönhető.

Ennek a kolostornak már tradíciója volt. Innen került ki Igali 
Fábián, aki a konvcntuálisok reformját megindította. Mikor a kon- 
ventuálisok 1490-ben a tudós Segösdi Lukácsot választották provinciá
lisukká, ez mind a reform végrehajtása, mind pedig rendjének ellensé-

1 Váradi Szűz Mária-kultuszáral Ep. 96. p. 185— 186. Misekönyvéről ld 
Magyar Könyvszemle 1886. Váradi Péter kalocsai érsek ismeretlen Missaléja 
1498-ból. 340. 1. és Fraknói: Váradi Péter kalocsai érsek misekönyvc. Magyar 
Könyvszemle 1887. 1— 7. 1., valamint u. o. 1889. Érdekes XV. századbeli könyv
bejegyzés egy 1498-i esztergomi Missaléban. 357. 1. —  Harsányt András: A  do
monkosrend Magyarországon a reformáció előtt. Debrecen 1938. 279— 280. 1.

2 Schütz: i. m. 260— 267. 1.
8 Az egész vitáról és a ferencesek állásfoglalásáról Fr. de Sessevalle: Histoue 

générale de l'Ordre de Saint Francois. I. Le Moyen-Age 1209— 1517. Paris 1935. ; 
Roskoyány, Augustinus: Beata Virgo Maria in suo conceptu Immaculata ex monu- 
mentis omnium seculorum demonstrata. I. Budapestini 1873.; P. Pauwels: Les 
Franciscaincs e l'Immaculée Conccption. Malines 1904. —  Magyarországi Mihály 
vitájáról Gábriel Asztrtk: Magyar diákok és tanárok a középkori Párizsban. 
Budapest é. n. 26. 1.

* Szilády Áron: Temesvári Pelbárt élete és munkái. Budapest 1880. 9. 1.
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geitől való megoltalmazása végett Váradit kérte védőjüknek a pápától. 
A pápa meg is bízta ezzel a kalocsai érseket.

Ettől kezdve Váradi mindenben segítségükre van. Új kolostorokba 
telepíti be őket és vigyáz a rend jóhírére. 1494-ben ismét kiújult a viszály 
a két ág között; ekkor a konventuálisok pátrónusa, Váradi és az ob- 
szervánsok védnöke, Bakócz Tamás, összehívta a rendek legkiválóbb 
tagjait. A konventuálisok részéről Segösdi Lukács, az obszcrvánsokéról 
pedig —  többek között —  Laskai Osvát és Pelbárt esztergomi guardián 
(minden bizonnyal Temesvári!) jelent meg. Ezen a tanácskozáson sike
rült közöttük a békét helyreállítani. Tehát a humanista Váradinak is 
része volt azokban a reformokban, amelyek közvetve elősegítették a 
magyarnyelvű kolostori irodalom kialakulását.1

A művelt Segösdi Lukáccsal levelezésben állott. Egyik levele 
különösen rámutat a közte és a franciskánusok között fennálló szellemi 
kapcsolatra. «Ámbár nem hiányoznak, —  írja —  sőt sokan vannak 
azok az obszerváns testvérek, akiket egyházunkban való prédikálásra 
rendjük elöljárója melegen ajánl, mi, akik a ti rendetekhez különösképpen 
ragaszkodunk és mindig ennek tekintélyét kívánjuk gyarapítani, mégis 
úgy határoztunk, ha Atyaságodnak is tetszik, hogy György testvér 
theologiai doctor szolgálataival fogunk élni, aki, mint mondják, jelenleg 
a ti győri konventetekben tartózkodik.» Kéri, küldené el minél előbb 
hozzá, hogy a nagyböjti napokban «frui illius conversatione, et stúdió 
possimus, et aliquem fructum ex illius industria, et sollicitudine in Ecclesia 
Dei reportare.*2

Váradinak az Egyházról vallott misztikus felfogása is a ferences 
theologiai iskolára utal. Ernuszt Zsigmond pécsi püspök egyik familiárisá
nak írja, mikor a püspököt elfogták : «Igen kedves fiam, az egész föld
kerekségen egy a Krisztus vérén megváltott egyetemes Egyház, amely
nek tagjai mind a mi egyházaink, mind a te urad gondjára bízott egy
házak : tehát bárhol és bármelyik tagjában bántják magát Istennek 
Egyházát, minden igaz keresztény, nemcsak az egyháziak, hanem a laiku
sok is, szívből együttérezni tartoznak . . . mindenekelőtt kérni kell Istent, 
hogy szánja meg az. ő jegyesét, az Egyházat.*3

1 Kapcsolatai a pálosokkal Sörös i. ni. 148.1. ; Tóth-Szabó Pál: Magyarország 
a XV. század végén a pápai supplicatiók világánál. Századok 1903. 152— 153. 1. 
A karthauziakkal Ep. 125 és Dcdek Crescens Lajos: A karthauziak Magyarország
ban. Budapest 1889. 188. 1. —  A bácsi ferences kolostorról Karácsonyi János: 
Szt. Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. Budapest 1923. I. 144.1. 
Váradi a patrónusuk. Id. u. o. 73.1. és Ep. 31. Új kolostorba vezeti be őket: Tóth- 
Szabó i. m. 334. 1. Temesvári Pelbárt valóban tartózkodott Esztergomban, ld. 
Szilády i. m. 13— 14. 1. Laskairól Morvát Richárd: Laskai Osvát. Budapest 1932. 
8 .1. A szerzetesi reformok és a kolostori irodalom összefüggéséről Horváth János: 
A magyar irodalmi műveltség kezdetei. {A Magyar Szemle Könyvei IV.) Buda
pest 1931. 115— 124 1.

2 Ep. 68. p. 132— 133.
3 Ep. 99. p. 190 : oUna est fili carissime, in toto őrbe tcriarum, Christi san- 

guine redempta universalis Ecclesia, cujus membra sunt et Ecclcsiae nostiae. et 
Ecclesiac Domini tűi curae commissae : ubicunque igitur, et in quibuscunque 
membris ipsa Ecclesia Dei lacerctur, omnes non solum Ecclesiastici, séd et Laici, 
veriChristianiexcordedebent condolcre . . .  oiandusante omnia Deus, ui Ecclcsiae 
sponsac suae misereatur.*
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Az idézet első fele Szent Pál híres textusára épül (I. Cor. XII, 
26— 27); ebből fejlődött ki a «Corpus Christi mysticum* tana, amely 
szerint az Egyház Krisztus misztikus teste, ő  a fej, az Egyházhoz tarto
zók pedig a tagok. A theologiai nyelv szempontjából Váradi nem fejezi 
ki magát szabatosan és nem fejti ki, —  de nem is akarja —  hogy az Egy
házon esett minden sérelem annak fejét, magát Krisztust éri, de egyúttal 
kihat a «test» valamennyi tagjára s ezért kell a tagoknak cgyüttérezniök. 
Az idézet második felében sem helytálló az a kifejezés, hogy az Egyház 
Isten jegyese. A már Szent Ágostonnál megtalálható misztikus felfogás 
szerint az Egyház Krisztus jegyese, sponsa Christi, aki azt vérével vál
totta meg.1

Theologiai jártassága alapos; ez nyilvánul meg 1496. évi pásztor
levelében is. Ebben azt az «a sanctis patribus» rendelt egyházi szokást 
fejti ki, hogy minden hívő évenként legalább egyszer meggyónjon és 
az Eucharistia szentségtörő vételétől óv. Itt is tanújelét adja a misztika 
iránti érdeklődésének : « ... miként néhány igen vallásos és Isten előtt 
kedvelt személy által kinyilatkoztatván tudjuk : a három legsúlyosabb 
bűn között, amelyek miatt Isten bosszúálló keze most az egész keresz
tény Egyházat sújtja, ez az első és legfőbb bűn, tudniillik az Eucharistia 
méltatlan vétele. Ezért fenyegetnek a pestisek és háborúk, ezért bocsá
totta Isten a keresztényekre a széthúzás, belviszály és egyéb csapások 
minden nemét, e miatt adott már kezdettől fogva a töröknek hatalmat, 
hogy a Kereszténységet ily módon (mint mindenki előtt ismeretes) 
összetörje.»2 Ebben is láthatjuk theocentrizmusát, amely az Istent vallja 
a történelmi események rugójának. Ez az Isten az Ószövetségi Szentírás 
Istene, aki bosszút áll a rajta elkövetett sérelmekért és a keresztényeket, 
mint egykor zsidó népét, a pogánnyal sújtja, ha letértek útjáról. Nem 
új felfogás ez, megvolt az egész középkoron át és tovább élt, mind 
a szerzetes népszónokok ajkán, mind a reformátorok szónoki kellék
tárában.3

Váradi vallásos műveltségéről adott képünk nem lenne teljes, ha 
ki nem térnénk arra, hogy olvasta-e a Szentírást; és ez milyen mértékben 
nyilvánul meg leveleiben. Kimondott szentírási utalással csak tíz helyen 
találkozunk, azonban egész levelezésének hangja, szelleme mögött ott 
érezni a bibliai jártasságot. Az említett helyek közül öt az Ószövetség, 
öt pedig az Újszövetség szentkönyveiből vett idézet.4 Nem lehet vélot-

1 A ferences theologia misztikus felfogása az Egyházról Schütz i.m. 271. 1. 
A Corpus Christi mysticum tanáról ld. Mersch, fimile, S. J. : Le Corps Mystique 
du Chiist. Deuxiémc édition rcvue et augmentée. Paris 1936. I— II. ; F. Prat, 
S. J . : La theologie de Saint Paul. Vingt-deuxiémc edition. Paris 1937. II. p. 
387— 388. ; Wikenhauscr, Alfréd: Die Ki re he als der Mystische Leib Christi 
nach dem Paulus. Zwcite Auflage. Münster in Westfalien 1940. ■— A tsponsa 
Christi* kifejezésről Mersch i. m. I. p. 155— 156., II. p. 101. scqu. et passim.

a Ep. 51; P- 103- Az Oltáriszentség c korbeli tiszteletéről Pásztor I.ajos: A ma
gyarság vallásos élete a Jagellók korában. Budapest 1940. 24— 27. 1.

3 Turóczi-Trostler József: az országokban való sok romlásnak okairól. —  
Forrástanulmány Magyari István könyvéről. Minerva 1930. (IX.) 237. 1.

1 Ep. 94. p. 180— 181. *Rccordamur quippe hoc stúdió affectu* intonálással 
a Királyok első, és Mózes negyedik könyvéből hoz fel példákat humanista módra
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len, hogy leggyakrabban egyházának patrónusát, a humanistáktól is 
annyira kedvelt Szent Pált, a «Doctor gentium*-ot idézi.

Jellemének egyenességét és következetességét ismerve szinte termé
szetesnek vesszük, hogy ez a vallásos érdeklődés lelki szükségletből 
fakadt. Az üdvösségével —  ezt a szót annyiszor hangsúlyozza! —  törődő 
lélek transzcendens vágyait akarta kielégíteni igaz pap módjára az 
Egyháza adta kegyelmi eszközökkel. Innen származik a fiúi tisztelet 
Szűz Mária iránt, ezért fordul a megújuló, lelki életet élő és hirdető 
szerzetesrendek felé, és segíti elő ezek reformját. Ezért véteti fel magát 
a római Szentlélek-társulat tagjai közé.

Mélyen-vallásos lelkületéböl következik, hogy hívei lelki üdvös
ségét is szívén viselte. Erről tanúskodnak pásztorlevelei. Ferences 
szónokokat hív meg az igehirdetésre. Munkájának eredményét köz
vetve az is igazolja, hogy a római Szentlélek-társulat magyar tagjai 
közt egyházmegyéjének tagjai fordulnak elő majdnem a legszámo
sabban.1

A templomok fényének emelésére Itáliából hozatja a szükséges kegy
szereket. Es mivel a hívek lelki élete sokban függ a papságtól, ezekre is 
nagy gondot visel. Egyházmegyei zsinatokat tart, kánoni látogatásokat 
végeztet. Ha úgy látja jónak, nem riad vissza a legszigorúbb egyházi 
fenyítékektől, sem a papok, sem a világiakkal szemben.2

Káptalanjában is vigyáz. Ha még a király ajánlana is nem megfelelő 
embert, nem fogadja el. Mind a papnevelésben, mind pedig a műveltség 
széthintésében elsőrangú fontosságú a káptalani iskola; a humanista 
főpap ezt sem hanyagolja el. Ezért jár el olyan erélyesen a residentia- 
kötelezettségct meg nem tartó olvasókanonokja, Frangepán Ferenc ellen, 
kinek a káptalan keretén belül annyira fontos feladata van : «cura 
Sigilli, Dispositio Scolae*, vagyis a hitelcshcly és az iskola vezetése.3

Váradiban a «theologust»ncm lehet elkülöníteni, elválasztani a huma
nistától. Ez a két műveltségi elem teljesen összefonódik, színezi, gazda
gítja egymást. Ezért szellemi arcképe hiányos lenne, ha a rendelkezé-

állításának igazolására : Saul és Dávid históriája I Reg iS, scqu.,; Mózes és nő
vére, Mária Num 12. ; Chorc, Dathan és Abiron lázadása Num 16. Ivp. n o . 
p. 222. «Dictuin quippe sapientis e s t : Fili, peccasti. . .» Ecclcsiasticus 21, x.
Az újszövetségi idézetek közül kettő Máté evangéliumából, három pedig Szent 
P áltó l: a rómaiakhoz, illetve a korinthusiakhoz írt levelekből való. Ep. 94. p. 181. 
♦ Scimus quippe dictum esse Salvatoris : quando oífers munus tuum ad altarc . ..» 
Math. 5, 23— 24. ; Ep. 11. p. 29. «Ecce ego vobiscum sum . . .»  Math. 28, 20.; 
Ep.99. p. 190. : IadCor 12,26— 27.; E p .71.p -136.♦ Caritasnamquccst, quae non 
cogitat malum ...»  I ad Cor. 13, 5— 7. ; Ep. 94. p. 182. «Juxta monitum Apostoli 
dicentis : Quod ex vobis e s t , ...»  Ad Rom 12, 18. .

1 I.ibcx Confraternitatis. . . passim. —  Pásztorlevclci: Ep. 51., Ep. 52.
2 Kegyszereket hozat Itáliából, ld. Ulászló ajánló  levele Ep. m .  V isitatio

canonica és zsinat ta r tá sa  Ep. 68. A szegedieket is  interdictum m al sú jto tta , Ep. 88. 
Papot javadalom tól foszt meg, Theiner II . p. 539- ,

* A bodrogi esperességgel összekötött haji prépostságra a királytól ajánlott 
Pozsegavári Miklóst az érsek nem fogadja e l : Tóth-Szabó i. m. 220— 2211. A bran- 
Sepán Ferenchez írt levél Ep. 57. Wagner «Dispositio Scolae» helyett hibásan 
♦ Dispositio Stolac»-t olvasott.
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síinkre álló adatok alapján megnem kísérelnénk, hogy a szorosabban vett 
humanista műveltsége összetevőinek «világi* elemeit rekonstruáljuk.

Beroaldo sablonos értesítéséből: «Tu somniparcissimus vigilas de 
nocte bonasque • horas bonarutn artium studiis impendens*,1 annyit 
feltétlenül el lehet fogadni, hogy sokat olvasott. De a «bonae artes» 
tágra nyújtható keretei olvasmányainak közelebbi meghatározására 
alig adhatnak támaszpontot. Nagyszerű könyvtára majdnem maradék
talanul elpusztult. így olvasmányainak megállapításánál megint csak 
a fent maradt levelezésére támaszkodhatunk.

Minden valószínűség szerint jól ismerte a humanisták kedvelt 
auctorait ; a költők közül Horatiust és Vergilius Aeneisét. A Georgicont 
már idézi is. Martialisszal állítja egyvonalba Janus Pannoniust. Persius 
szatíráiból vesz citátumot. Lucanusra hivatkozik. A humanista poéták 
közül csak Janus Pannoniusról tudunk, akinek epigrammái «multis ver- 
borum salibus, et rerum varietatibus exuberent.*2

A prózaírók közül pedig ismernie és olvasnia kellett Cicerót, ha 
nem is hivatkozik rája. Leveleinek stílusa erre vall. Cicero kedvelése

1 Veress, 442. 1.
2 Bochkay Miklós mislyei préposthoz írt levelében (Ep. 134. p. 251.) «Nunc 

illiussane convictum, ut ingenue fateamur, vobis invidemus, admonendam tamen 
duximus Fraternitatom tuam, sic illius conversatioi incumbas, ut íeram esse illum 
semper memineris, et simul Aristaei fabulám cum Protheo certantis saepe rccen- 
seas, Leó quippe senex naturae suac non immemor, interdum :

Oinnia transformat, se se in miracula rerum,
Ignemque, horribilemquc feram, íluviumque liqucntcm.»
Perum ubi fugám nulla reperit astutia, virtus 
tu se se redit, atquc hominis tandem őre iocatur.*

Tovább is foiytatja az idézést, de ezt ugyanennek az éneknek előbbi helyé
ről (IV. 441— 444.) veszi:

«grandaevus namquc cum sit, növi tamen omnia vates 
quae sünt, quae íuerant, quae mox ventura trahamur.*

Ld. Gcorgicon IV. 391— 393. —  Martialisról Roller i. m. p. 496. —  Ep. 122. p. 
234— 235. « ... suspirarc itaque possumus tantum et exclamarc, quo<l alius Poéta 
cxclavam it: Imus, imus praecipites.# PersiusSat. III. 4 1- 42. —  Ep. 122. p. 234. 
«Quo fit, ut omnium novitatum summám, unico facile complecti possimus. Poétái- 
Lucani verbo : Omnia vulnusU Ez.t a rövid idézetet Lucanusnál így nem talál
tam. Csupán két hely van, ahonnan esetleg Váradi rosszul emlékezve idézhetett. 
Az egyik (Pharsalia IX. 774— 776.) :

«. . . nec quantus toto de corporc debet,
Effluit in terra, saevum sed mcmbia venenum 
Decoquit, in minimum mox contrahit omnia viríts.*

A másik valószínűbb (V ili. 725— 727.) :
«.. .  Postquam sicco iám littore sedit,
Incubuit Magnó lacrimasque effundit in omne 
Volnus et ad superos obseuraque sidera fatus . . .»

—  Janus Pannoniusról Roller i. m. p. 495— 496. —  Ep. 99. p. 190. «Scitum namque 
est memorabilis Poetae dictum : Magna cadunt, inflata crepant, tumefacta pre- 
muntur.* Hogy ki ez a «memorabilis Poéta*, s honnan való ez a citátum, nem 
tudtam megállapítani.
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—  mint Aldo Manuzio is észreveszi —  szinte általános a magyar huma
nistáknál. Catot már idézi, s az általánosító «legitur» elindítással két 
felhozott példája közül az egyik Suctonius, a másik pedig Valerius 
Maximus munkáiban található. Ismerte Salamon és Markalf históriáját 
is, mert «Marcolphus celebratissimus morio»szellemességére hivatkozik.1

Eléggé jártas a mithologiában. Aristacus, Mater Circna, Vertumnus 
kerülnek egymásután elénk. Báthori István erdélyi vajdát Vulcanus- 
nak, «faber Jovis*-nak apostrofálja. A «tcner Narcissus* és Mercurius, 
a «fur caudatus» sem hiányzik.2

Olvasásmódjára fényt vet a bolognai Egyetemi Könyvtárban talál
ható könyve. Ez —  mint említettem —  Nissai Szent Gergely «De vita 
Moysi*> című művét tartalmazza Giorgio Trebizondo fordításában és 
bevezetésével. Tehát a Szentatyákat is olvasta, mind a görögöket, 
mind pedig a latinokat, ez utóbbira egy Szent Ágoston Confessio- 
nes-ére visszamenő utalás is tanú. Figyelmesen és gondolkodva olvasta, 
erről tanúskodik a vörös tintával írt számos bejegyzés. Vitéz János is 
így olvasta könyveit. Váradi egyik bejegyzéséből azt is megtudhatjuk, 
hogy mikor és hol olvasta könyvét: «Bachie XII. octobr. 1495.*>3

A bejegyzéseket nem láttam, így nem tudom megállapítani, hogy 
az antiplatonikus Trebizondo által fordított és bevezetett munkát 
milyen szellemű széljegyzetekkel kísérte. Kézenfekvő tehát a kérdés, 
ismerve platonista múltját, hogy fogsága után milyen magatartást tanú
sított a platonizmussal szemben.

Az 1484 végén megjelent teljes Platon-fordítás már nem találja 
Budán. Joannes Pannonius kemény kritikája, mely Ficinót Budáról 
érte, szintén későbbi keletű. Pedig Buda és Firenze között a kapcsolatok 
ekkoriban egyre jobban erősödtek, és így a platonizmus egyre inkább bele
ivódhatott az udvar és a filozófiai érdeklődésű főpapok szellemébe. Azt 
lehetne gondolni, hogy az érsek hat évi kényszerszünet után újra fel
veszi az elejtett fonalat. Annál is inkább, mert platonista barátjával, 
Báthori Miklóssal, mindjárt kiszabadulása után kapcsolatba lép. Azon
ban nem így történt.

1 Ep. 66. p. 130. «. . . liberam hic Civitatcm habemus, unicuiquc ut libet, 
licet iuxta Catonis sententiam.* A Dicta-Catonis-ban nincs meg ; úgy látszik, 
Váradi olyan kötetet használt, amely a Catonak tulajdonított sententiákat is tar
talmazta, és ez éppen azok közül váló lehet. —  Ep. 118. p. 229. «.. . ut Groeca 
quondam mulicr ab irato Philippo, ad placidum et mitem Philippum provocassc 
causam legitur, . . .* ld. Valerii Maximi Facta dictaque memorabilia. Lib. VI. 
c. 2. ext. x. ; csak ott az asszony a részeg FülgptŐl & józanhoz apellál. —  Ep. 71. p. 
i37.-beli példa megtalálható Suctonius : De Vita Caesarum. G. Julius Caesar, 
c. 74— 75. —  Markalíról Ep. 125. p. 238. Ennek a világszerte elterjedt históriának 
latin szövege nyomtatásban elószöi Kölnben 1473 körül jelent meg. Salamon és 
Markalf históriájáiól összefoglalóan Dézsi Lajos (Régi Magyar Költők Tára VIII.) 
Budapest 1930. 480— 484. 1. —  «Videntur mihi Pannonii omnes (rnultis enim 
famiharissima usus sum — ) ingenii iudicique, bonitate delectari maximé ciccronis 
operibus.* Aldo ajánlólevele Csulai Móré Fülöphöz. (App. Hung. 89. kiadva még 
Veress i. m. 463. I.

2 Ep. 125. p. 238— 239. Narcissus és Mercurius Ep. 36. p. 76— 77.
3 Ep. 94. p. r82. *non hominem, séd peccatum in hominc odio habere.* —  

Szent Ágostonra megy vissza : oAmicus rei inimicus causae.* —  Hofftnann i. m. 
134— 135. 1.

544



Mátyás halálával a firenzei kapcsolatok úgyszólván teljesen meg
szűntek, vagy legalább is nem tudunk róluk.1 Mégsem tűnhetett el a 
platonizmus nyomtalanul, hiszen ez, szellemét tekintve, a nagy király 
tudós, humanista udvarának integráns része volt, Mátyással csupán 
a magyar impérium hullott sírba. Szellemi hagyatéka tovább élt, sót 
tovább fejlődött a szárnyai alól kiröppenö főpapjaiban s nem egészen 
dicstelenül virágzott tovább a Jagellók királyi kancelláriáiban.

A kiszabadult kalocsai érsek már nem Firenze és Ficino felé fordul. 
Érdeklődését Bologna kelti fel, ahol éppen akkoriban áll hírnevének 
tetőpontján az egyetem ünnepelt poétika- és retorika-tanára, az idősebb 
Filippo Beroaldo.2

Ez a híres humanista, akinek a francia humanizmus fejlődésében 
is jelentőséget tulajdonítanak, egész középeurópai humanizmusunk ala
kulására nagy befolyást gyakorolt sajátos apuleiusi stílusával és plato
nizmusával. Volt idő, mikor hatszáz diákkal dicsekedhetett. Ezeknek 
zöme német, azonkívül cseh, lengyel és magyar. A Sodalitas Danubiana 
és a budai cseh kancellária humanizmusa Bologna és így Beroaldo felé 
mutat. Talán mindezeknél jobban rányomja bélyegét Jagello-kori kan
celláriai humanizmusunkra. Bakócz és unokaöccsei, Szatmári György 
és védenceinek egész sora, a királyi titkárok, Csulai Móré Fiilöp, Keserű 
Mihály, Brodarich István; és egészen a mohácsi vészig alig van neveze
tesebb humanistánk, aki nem az ö, vagy szellemét továbbvivő és stílusát 
a végletekig fejlesztő tanítványainak —  Giovanni Battista Pio, Achille 
Bocchi, Romolo Amasco —  keze alól került volna ki, vagy kapcsolatban 
nem lett volna vele.3

1 II tiszti, Mineiva IV. 72. 1.
* Filippo Beioaklo 1453 novembei 7-én született Bolognában. Görög és latin 

tanulmányait a nagyhírű Franccsco da Paimanál végezte. 1472-ben még húsz 
éves sincs, mái az egyetem retorika- és poétika-tanára. 1475-ben otthagyja Bo
lognát, Parmában, Milanóban és Párizsban tanít. 1477-ben hazahívják és egészen 
haláláig (1505 július 9.) a bolognai egyetem katedráján maiad. Róla ld. Fantuzzi, 
Giovanni: Gli serittori bolognesi. Bologna 1781. II. p. i n — 135.: Frati, Lodo- 
vico: I dúc Bcroaldi. Studi e Memorie per la Storia dcirUnivcrsitá di Bologna. 
II. p. 209— 228. ; Sabbadini, Remigio: Storia dél Ciceronianismo. Torino 1885. 
p. 42— 45.; Zaccagnini i. m. p. 122— 128.; Ellinger i. m. S. 107— 109.

3 Beroaldo és a francia humanizmus, ld. Nouvelle Biographie U niverselle depuis 
les temps les plus recules, jusqu'á nos jours, avec les renseignements bibliogra- 
phiqucs a l'indication des sources á consultei ; publiéc pár MM. Firmin Didót. 
Paris 1853. tóm. V. col. 654. —  A német tanulók favorizálták, ld. Friedlaender, 
Ernestus ct Malagola, Carolus: Acta Nationis Germanicae Universitatis Bono- 
niensis. Berolini 1887. p. XXXI. —  A Sodalitas Danubiana és a vele szoros kap
csolatban lévő budai cseh kancellária legkiválóbb tagjai Bolognában tanultak, 
így  Lobkovici Hasscnstcin Bohuslav, Neidcck György ; Ccltis pedig hallgatta is. 
Piso Jakab 1502-ben Beroaldo két költeményét ki isadta (Ábel: Magyarországi 
humanisták . . .  85.1.). Platonizmusukra jellemző, hogy az egész Sodalitas részére 
Apuleius egyik munkáját tartották szükségesnek kiadni. ( Fógel Sándor: Celtis 
Kon rád és a magyarországi humanisták. Budapest 1916. 45. 1.). Szellemükre ld. 
Klimes Péter: Bécs és a magyar humanizmus. Palaestra Calasanctiana 5. Buda
pest 1934. 45-1-; Kardos: Mátyás király ésa  humanizmus. 7 1 .1. —  A Jagello-kori 
kancelláriai humanizmusra ld. Fógel, Jősephus: Quomodo rex Wladislaus II. can- 
cellariaque eius de rebus litteraris meríti sunt in Hungária. Budapestini 1911.; 
Fógel József: II. Ulászló udvartartása (1490— 15x6). Budapest 1913.; u. a. :
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A barátság Beroaldo és Váradi között ennek fogsága utáni éveiből 
datálódik. Bolognában —  három évtizeddel előbb —  egyidőben végezték 
ugyan tanulmányaikat, de kapcsolatuk nem innen veszi eredetét. Váradi 
Beroaldo tanítványa pedig —  mint egyesek minden alap nélkül fel
tételezik —  a chronologiai nehézségekre való tekintettel semmi szín alatt 
sem lehetett.1 «A köztünk napról-napra egyre jobban virágzó barát
ságnak létrehozója s mintegy összcenyvezője —  írja a bolognai huma
nista —  tanítványom, Csulai Fülöp volt», és ezzel elébe vág minden 
találgatásnak.

Csulai Móré Fülöpöt 1491-ben a kalocsai érsek küldhette le Bolo
gnába. De nem ez volt az egyetlen : « Te hozzám, nem éppen szégyen- 
lcndö erkölcsű és tudományú mesterhez, tanulókat küldték, akik közül 
leginkább Keserű Mihály, a későbbi boszniai püspök vált ki. Természe
tesen ez levélváltást vont maga után, amely meglehetősen sűrű és 
magas színvonalú lehetett. A kalocsai érsek Rómába tartó követei is 
betértek Beroaldo házába, hogy a tanulók előmenetele után érdeklőd
jenek és ilyenkor a mester sem panaszkodhatott a kalocsai érsek fös
vénysége miatt. Levelezésükből csupán Beroaldonak az Apuleius-kom- 
mentárhoz írt ajánlólevele maradt meg. Váradi egyik levelének csatta
nóját pedig még Pinus Tolosanus egykorú Beroaldo életrajza is érde
mesnek tartotta feljegyezni. Mikor ugyanis Beroaldo affelöl puhatolód- 
zott, hogy milyen szívvel venné Váradi, ha Apuleius Arany szamarát neki 
ajánlja, ez szellemesen felelt vissza : «Ha azt a szamarat, amelyet nekünk 
olyan jóakarattal megígértél, minél gyorsabban mcgküldöd, arannyal 
terhelten fogjuk hozzád vissza irányítani.> Ez a rövidke töredék is fényt 
vet a kalocsai érsek kitűnő stílusára s mindjárt látni fogjuk, hogy itt 
nem egyenlőtlen felek álltak egymással szemben, és hogy komolyabban 
vehetjük a Váradit és leveleit dicsérő humanista lelkendezését.1

Ez az elveszett levelezés esetleg fényt deríthetne mindkettőjük 
platonista érdeklődésének hőfokára. Annyi azonban bizonyos, hogy 
erről szó esett köztük. Beroaldonak volt alkalma megismerni Váradi

II. Lajos udvartaitása (1516— 1526). Budapest 1917. ; Horváth János: az iro
dalmi műveltség megoszlása. 180— 233.1. —  A bolognai kapcsolatokul ld. Gcrézdi 
i. m. 151— 157. I.

1 Veress, 49. 1.
3 Bcroaldo-idézeteket ld. Veress, 443. 1. —  Váradi jól ismerte Csulai Móré 

Fülöp testvérét, a Hunyadiak nagy hívét, aki 1490-ben a jajcai vái kér iilet parancs
noka volt. Innen eredhetett közöttük a kapcsolat (Thallóczy Lajos: Jajcza tör
ténete 1450— 1570. Budapest 1915- Monumenta Hungáriáé Historica Diploma- 
taria vol. XL. pag. CLV.). —  Az Apulcius-kommentárt is Csulai Móré közvetít
hette, hisz a Beroaldotól neki alánlott Cicero-kommcntár ajánlólevele végén írja 
a bolognai humanista : «In manibus sunt commentarii apulciani: quos intervallo 
breyi intermissos ad officinám revocare contcndo, ut litteratoria incude formati 
usui esse possint mercis nostrae negotiatoribus et condimentorum nostrorum 
alimenta sectantibus.* Kiadva Gulyás Károly Művelődéstörténeti emlék a XV. 
századból. Magyar Könyvszemle 1914. 163. 1. —  Kcsserü Mihályhoz való kapcso
latára utalhat az a Kesserii István, aki levelezésében fordul elő (Ep. 153.). Csillái
ról és Kesserüröl még Gerésdi i. m. 151— 153. 1. —  Pinus Tolosanus feljegyzése 
Révész Mária: Néhány adat Philippus Beroaldus maior magyar összeköttetései
hez. E. Ph. K. 1931. 164.
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ebbeli jártasságát és képzettségét. Nem hiába nevezi «Pythagoroci 
dogmatis observantissimus cukorénak és «platonici praecepti rctinen- 
tissimus»-nak. Ezért felelősséget vállal az Apuleius-kommentár ajánló
levelének többi része, amelyből kitűnik : milyen jól ismerte az érsek 
életét, életkörülményeit, még ha stilizálja is azokat.

Barátságukat a közös eszmény : Cicero és a platonista érdeklődés 
csak megerősíthette. A platonizmus Bolognában nem új keletű, mint 
már fentebb említettem ; ott áll Bcssarion személyében az egyetem szel
lemi megújhodásánál és tovább hat, kiváltképp a retorika és poétika 
tanárain át, akik között Galeotto Marziot is megtaláljuk, egészen Be- 
roaldoig. ő  ismeri ugyan Ficino Firenzében szárnyrakelt platonizmusát, 
hiszen oda —  így például Polizianohoz —  baráti szálak is fűzik, mégsem 
ott, hanem kedvelt írójánál, a vele egyéniségben is annyira rokon Apu- 
leiusnál köt ki.

Mélyebb, átgondoltabb filozófiai rendszert, valami kis eredetiséget 
Beroaldonál hiába keresnénk. Rétor volt, és így természetesen Cicerón, 
tehát a retorikán át jut el a platonizmushoz. Egyébként ez az út volt 
a legtermészetesebb ; Ficino is ezt követte.1 Az enciklopédikus érdek
lődésű Beroaldo azonban nem jut el Ficino halálos komolyan vett böl
cselkedéséig. Itt is csak a felszínen marad és így nála inkább csak plato
nista színezetű műveltségről, mint átgondolt, átélt filozófiáról lehet szó.

Orációiban gyakran Platonra megy vissza, mint végső tekintélyre. 
Példa rá a szokásos kezdés: az emberek többet törődnek testükkel, 
mint lelkűkkel. Pedig a léleknek is megvannak a maga betegségei. 
Ezeket csak a philosophia morális képes meggyógyítani. Ez a vitae dux 
et virtutum indagatrix. A filozófiát ugyanis három részre osztja : Phisica 
Dialcctica, Ethika. E harmadikat szerette Socrates, aki «neque de natura 
rerum neque de altioribus sublimioribusque rebus . . .  disputavit.» Az ő 
tanainak tulajdonképpeni leírója, az «isteni» Platón is így gondolkodott, 
akit máshelyütt «philosophorum deus»-nak nevez.2

Hogy mit értett Beroaldo a «philosophia moralis»-on, azt egy másik 
orációjából tudjuk meg. Ennek rövid summája a következő : A lélek 
művelése a rosszat megvetve követni a jót. A lélek művelése felkarolni 
az «ingenuas disciplinas». Tehát «cultura animi est tpsa eloquentia».3

A retorika ilyen felmagasztalása sem Beroaldo találmánya ; de igen 
alkalmas arra, hogy Cicerótól a szintén rétor Apuleiusig eljusson a nélkül, 
hogy a «fons eloquentiac>-t megtagadná. Váradi Péter, akinek eloquen- 
tiáját az egykorú források mind hangoztatják, és akinek leveleit olvasva 
Beroaldo a legnagyobb dicséretet mondja, amit csak lehet: «ut perfectus 
orator&, könnyen követhette Broaldot Apulcius felé vezető útján.

1 Tofjanin i. m. p. 239.
* Orationes Multifariae a Philippo Beroaldocditar efecognitaeque cum Appen- 

dicula aliarum quoque oratiuncularum. Rononiae 1500. Oratio habita in enarra- 
tioncm Qucstionem Thusculanarum ct Oratii ílacci contincns Jaudcm Musices. 
p. d. IIT. —  d. V.

* Oiationes . . .  Oiatio habita in cnarrationc Rhetoricum contincns laudatio- 
nem eloqucntiac atque Ciceionis. p. c V.
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Ezért különös örömmel fogadhatta a neki ajánlott Apuleius-kom- 
mentárt.1

Apuleius munkái mintegy Platonhoz szolgálnak bevezetésül. Váradi 
előtt nem lehettek ismeretlenek, hiszen Galeotto szerint maga Mátyás is 
ismerte ezeket.2 Apuleiusnak három filozófiai munkája maradt fenn, 
ezek közül a De Platone eiusquc dogmatc afféle bevezetés Platón filo
zófiájába. Elveszett művei között van Phaidon fordítása is. Mint filo
zófus, nem mély, inkább mások —  így Platón —  gondolatainak hűséges 
tolmácsa. Jelentőségét abban látják, hogy azt a szellemi áramlást tes
tesíti meg,amely —  misztikus célzatával —  beleömlikPlotinos és Porfirius 
neoplatonizmusába.

Bármi is vezette Beroaldot Apuleiushoz, ott a platonizmussal kel
lett találkoznia. Számunkra éppen ezért nagyjelentőségű a Váradinak 
ajánlott Apuleius-kommentár : az Aranyszamár, amely nem más, mint 
a platonista gondolat fonalára felfűzött gyönyörű novellafűzér, mert 
tendenciája mellett a novellaköltészet remekeit közvetíti, köztük Ámor 
és Psyche örökszép, a világirodalomban és nálunk annyiszor felbukkanó 
meséjét. Maga a cím is platonista foganására mutat. A szamár a plato
nisták irataiban a testet, az érzékiséget jelképezte. Az Isis-misztériumok 
rossz szellemét, Tiphont, szamárfejjel ábrázolták. Innen került át a pla
tonistákhoz, hiszen a platonizmus örök problémája : a rossz állt náluk 
is az érdeklődés középpontjában.3

Hogy Bcroaldo az Aranyszamár írójában nem csupán a követendő 
stílusú rétort, hanem a platonistát is becsülte, számontartotta és köz
vetítette Váradi felé, arról a kommentár és az ajánlólevél beszédesen 
tanúskodik, egyben rávilágítva saját platón izmusára is. Biztos szemmel

1 Veyess, 443. 1. —  Beioaldo munkája : «Commcntarii a Philippo Beroaldo 
conditi in Asinum aureum Lucii Apuleii.» Bononiac (a Benedicto Hectoris im- 
pressorc) 1500. Az ajánlás 18. lapján : «Ad Maximum Antistitem D. Petrum 
Archiepiscopum Colocensem Philippi Beroaldi Bononicnsis Epistola.» A mű végén 
van Coclius Caicagninus epigrammája és Beroaldónak «ad Asinum Aureum» című 
hendccasyllabonja. (Apponyi: Hungarica 39.) —  Fantuzzi egy előbbi,-1499-cs 
velencei kiadást említ (1. m. II. p. 129.), valószínűleg tévesen. Ha volt is 1499-ben 
kiadása, ennek is Bolognában kellett megjelennie, mint Beroaldo többi műveinek. 
A kommentár 1500-ik évben érhetett a címzetthez, mert Beroaldo azt írja az 
ajánlólevélben, hogy Csulai Móré Fülöp *in pátriám ad suos nuperrime remeavit», 
már pedig Csulai 1500 május 25-én még Fcrrarában időzött. (Veress, 382. 1.) 
Tehát a könyv csak ezután érhetett Magyarországra. Velencében csak 1501-ben 
nyomták ki (App. Hung. 1578.). —  Beroaldo ajánlólevelét már többen leközölték ; 
legteljesebb és leghelyesebb Veressé (i. m. 436— 445. 1.). A felhasznált idézeteket 
is innen vettem.

2 Husztii. m. IV. 46— 47. 1. ;  Galeotto i. m. c. 10.
9 Apuleiusról ld. Pauly— Wissowa : Real-encyklopadic dci classischen

Alteitumwissenschaít. Sturgart 1895. ll/i. col. 246— 258. ; Enciclopcdia Italiana. 
fII. p. 783. : Carlo Landi cikke ; Ruggiero, Guido de : Storia dclla filosofia. Parte 
priina. La filosofia Greca. Volumc secondo. Da Aristotelc ,al neo-platonismo. 
Quarta edizione. Bari 1938. p. 239— 240.; Kerényi, Kari: Die griechisch-oricnta- 
lische Romanlitteratur in religionsgcschichtlicher Beleuchtung. Tübingen 1927 
S. 151— 205. —  Ámor és Psycheröl ld. R. Reitzenstcin: Das Márchcn von Ámor 
und Psyche bei Apuleius. Lcipzig-Berlin 1912. * ^
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látja meg Apuleius munkájának platonista gyökerét, a palingenesist.1 
Az emberek közül —  hivatkozik Proclusra, a ^nobilis Platónicus*-ra —  
sokan járnak állatbőrben, nagyon sokan (tméreg* miatt lettek állatokká. 
Mi is ez a méreg? A feledés, a tévedés, a tudatlanság. Ezen csak a misz
tikus rózsának megízlelése, a «scientia» segít. Tehát már itt megtalál
juk a neoplatonizmus tételét az igazi tudásról, mely magasabbrendűvé, 
emberré tesz, szemben az alexandrinisták, az averroisták tudásával, 
amit Beroaldo einscientia*-nak jelöl és bélyegez meg, mint ami az embert 
állattá teszi.2 A szintén Váradihoz szóló Finis Commentariorum-ban, 
ahol mintegy összegezi az egész könyv alapgondolatát, már tisztán meg
jelenik a fldocta pietas*. Ficino sem fogalmazhatta volna meg különben.3

Nem lehet véletlen, hogy a könyv előtti hatalmas ajánlólevélnek 
a humanista Váradiról adott szellemi arcképe igazi platonistát ábrázol. 
Ez —  mint minden humanista írás —  erősen stilizált, eszményített, de 
a nélkül, hogy Váradi humanista egyéniségét clrajzolná. Beroaldot a 
levelezésen kívül a magyar tanítványokon keresztül is erős személyi 
kapcsok fűzték hozzá. Életét, sorsát, humanitását nagyon jól ismerte. 
A ma már fölöslegesnek látszó sallangokat lehámozva —  amelyek azon
ban az egykorú humanista közönség előtt Váradi humanista jelentőségét 
csak emelték és mintegy hitelesítették —  az eddigiekből is látni lehet, 
hogy mennyire hitelesen és helyesen látta meg a bolognai humanista 
a kalocsai érseket. Az egész ajánlólevél a «docta pietas* kettős pillérén 
épül fel. «Pythagoras. . .  monct Deum rcligionem colendum esse. Ani- 
mum disciplinis excolendum.* «Lux enim sacerdotis cultus et doctrina 
est.* A főpapnak az igazi fényt nem az infula, hanem a «religio doctrircae 
copulata* adja. Váradiban Beroaldo szerint ez megvolt: «Tu perinde 
ac pythagorici dogmatis observantissimi cultor, ita religione praeccllis, 
ita doctrina praepolles . . .d4

S 1 «Ut uidelicet sub hoc mystico pretextu Apuleius noster pythagoricae pia
tonicacquc philosophiae consultissimus dogmata utriusque doctoris ostenderet 
ct sub nac ludicra narrationc palingcncsiam atque metempsvehosim idest rege- 
nerationcm transmutationemque dissimulanter asscrcrct.» Beroaldo i. m .: Sciip- 
toris intentio atque consilium.

2 ♦ Pharmaca autem sunt oblivio, error, inscitia : Quibus anima consopita 
brütéseit, doncc gustatis rosis hoc est scientia, quac mentis illustiatio est, cuiusque 
odor suauissimus, auide haustam in himanam íoimam hoc est rationalem intclii- 
gentiam rcvertatur exuto anitnali corio, id est deposilio inscientiae ct rcrum íerra- 
narum crassiorc vei ámen to.* Beroaldo i. ni., u. o.

3 #Lcctio Asini Apuleiani nimium spcculum est rcrum humanarum istoquc 
niuoluero efficti nostri mores expressaque imago vitae quotidianae conspicitur. 
Cuius finis et summa beatilas est religio cultusque divinae maiestatis unacum cru- 
ditione copulata connexaque.t Beroaldo i. m. Finis Commentai iorum.

* Érdekes, hogy mind ezt, mind pedig egyéb —  Váradira jellemző —  ki 
tételeket szórul-szóra átveszi és egy másik nagy magyar humanista főpapra. 
Szatmári Györgyre alkalmazza Kresling János 1515-ben mondott üdvözlő beszé
dében. Természetes, hogy Beroaldo nevét meg sem említi. Ld. Orationes Viennae 
Austriae ad Diuum Maximilianum Cacs. Aug. aliosquc illustrissimos Principes, 
habitae. Í11 ccleberrimo trium Regum ad Caes. convcntu. Anno. MDXV. (Viennae 
15x6.) Kresling beszéde még külön kiadva Koller i. m. V. p. 32— 36. és Ábel, 
Eugcnius: Analecta Nova ad históriám renascentium in Hungária Litteratum 
spenctantia. Budai>estini 1903. p. 207— 21 r.
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Mint eddigi kutatásaink is bizonyítják, bármilyen mellékes gondolat
tal írt volna is így Beroaldo, a lényegre tapintott. Meglátta Váradiban 
a neoplatonista eszmény felé törő humanistát, akiben a XV. század litte- 
rátusainak lelkében kínzóan égő problémák, a «doctrina» és a «religio» 
már megtalálták a maguk egyensúlyát. A főpapot a hívei lelki üdvéért 
dolgozó föpásztort a «bonaelitterae» nem állította szembe önmagával, 
sőt emelte, hitét mélyítette s eljuttatta egy tisztább, szellemibb élet
formához.

Hogy a «docta pictas» mennyire eszményként élt Váradiban, azt 
saját leveléből bizonyíthatjuk. Barátjának, Báthori Miklósnak írja : 
«Inkább a lelkűnkkel tudjuk felfogni, mint szavakkal kifejezni, hogy 
a könyvek állandó o l vas á s a  bonae artes-szel való folytonos foglalkozás 
és az erényekre való lörekvés mennyire megdicsőítették Atyaságodnak 
a természettől kapott nemes szellemét.t>1 Ez egyúttal a maga számára 
is kitűzött programm. Ebből láthatjuk, hogy a neoplatonizmus mily 
sokat jelentett számára. Nemcsak érdekes, divatos filozófiai rendszer
ként fogta fel, hanem a mélyére hatolt és annak alapvető célkitűzéseit 
magáévá tette, hogy életével valósítsa meg.

*

Váradinak nem csupán Beroaldoval voltak kapcsolatai. Bolognai 
barátja szerint alig volt Itáliának nevezetesebb humanistája (erős túlzás?), 
akihez baráti szálak ne fűzték volna. Az Apuleius-kommentár pedig 
különösen előnyös színben tüntette fel őt és általa a magyar humaniz
must az akkori tudós világ előtt. Ennek visszhangját halljuk ki Várday 
Ferenc apjának írt leveléből. Várday kéri apját, hogy ajánlja őt a kalo
csai érseknek, «akinck híre,egyedülálló tudománya, szellemének elegan
ciája és eloquentiájának mindenható ereje által nem csupán egész Itáliá
ban terjedt el, hanem az egész világ minden más részére is, ahová csak 
a latin irodalom eljutott.» Ez a szintén humanista hangú levél azért is 
fontos, mert 1501 április 10-én kelt Páduában, ahol a későbbi híres 

'  erdélyi püspök ekkor tanult. Tehát Itáliában kialakult humanista véle
ményt hangoztat. A páduai egyetemen tanuló magyarok, akik között 
volt Brodarics István is, méltó büszkeséggel tarthatták számon Janus 
Pannonius mellett a nagy tehetségű, kitűnő levélírót és Maecenast, aki 
a külföldi litteratus világ felé a magyar humanismus fejlettségét, európai 
szinten való maradását igazolta és a fiatal itáliai egyetemeken tanuló 
magyarok előtt követendő mintakép gyanánt állott.2

Hogy Várday Ferenc idézett levele mennyire fedi a valóságot, arra 
beszédes bizonyságot szolgáltat az érsek levelezésének egy-egv részlete. 
«Még ma is megvagynak sok levelei, — olvassuk Magyarország polgári 
históriájára való lexiconban mellyek, ha nem a ’ legjobb Deáksággal

1 Ep. 114. p. 215.
a Várday levele Lukcsics Pál: XVI. századi magyar irodalomtörténeti vonat

kozású levelek a zsélyi levéltárból. It. K. 1930. 222. 1. —  A páduai egyetemen 
akkor tanuló magyarokról Veress: Matricula et acta Ungarorum in Universitate 
Pataviná studentium. p. 22— 23.
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vágynak is írva (ehhez, a megállapításához szó fé r): de egy olvasott 
és jó szívű emberről tesznek tanúságot.» Ezeket az 1490— 1501 között 
írott leveleket Wagner Károly jezsuita atya adta ki 1776-ban. Kiadása 
153 levelet, illetve oklevelet tartalmaz. Ebből 127 levél magáé Váradi 
Péteré, a többi 26 pedig Ulászló kancelláriájából került k i ; ezek is 
vele és ügyeivel vannak kapcsolatban. Wagner Székely Sámuel XVIII. 
századbeli gyűjtő példányát használta.1 Ez 105 levelet tartalmazott, 
ebből 87 Váradié, 16 pedig Ulászlóé volt.E  gyűjtemény lemásolása után 
Wagner kezéhez került egy másik gyűjtemény, mely 48 Székely gyűj
teményéből hiányzó levelet is tartalmazott.2Ebből Váradié 40, Ulászlóé 
pedig 8.

Mindez arra vall, hogy Váradi leveleit érdemesnek tartották lemá
solni és megőrizni. Vagy talán humanista módra saját maga gyűjtötte 
össze, avagy mint Vitéz János esetében —  még életében valamelyik 
bizalmasa, a humanista epistolariumok mintájára? nem tudjuk. De 
annyi tény, hogy több másolatban forogtak közkézen, mert Koller, 
midőn nagy egyházmegyetörténetében néhány, a pécsi egyházmegyével 
kapcsolatos, Váradi-levelet közöl, ezeket nem Székely Sámuel gyűjte
ményéből veszi, hanem <<Ex Cod. Ms. Apographo Palffiano inter Epistolas 
Petri Archiepiscopi Colocensis.» Koller meg is jegyzi, hogy az ö közlése 
eltér Wagnerétől.3 Ezek az eltérések nem lényegesek ugyan, de azt 
mutatják, hogy a levelek több másolatban terjedtek cl, hiszen lectio 
variánsok is keletkezhettek.

Az eredeti gyűjtemény, ha egyáltalán volt ilyen, elveszett. Ellen
ben a XVIII. század elején Haager Ferenc pozsonyi kamarai titkár 
birtokában volt egy XVI. századik kézirat, amely Mátyás és Ulászló 
levelei mellett Váradi 131 levelét is magában foglalta. Ez — bár eddig 
még nem láthattam —  bizonyos értesítés szerint az esztergomi káptalan 
levéltárában található.4

Erről a Haager-félc kéziratról több másolat készült. Az egyik —  
ez a Kollertól használt Pálffi-példány —  a M. T. Akadémia könyvtárá
ban, a másik a Nemzeti Múzeum Széchcnvi-könyvtárában, a harmadik

1 Budai Fereutz: Magyarország polgári históriájára való lexikon. Nagy- 
Váradonn 1805. III. 686. 1. — Szókely Sámuelról Szintivel József: Magyar írók 
élete ós munkái. XIII. Budapest 1009. 613— 614. hasáb.

2 Wagner i. m. p. 199., n. (a). A magát megnevezni nem akaró jóbarát, k« 
a gyűjteményt kezéhez juttatta, Pray, Katona vagy Benczúr lehetett, akikkel 
baráti viszonyban élt : Szinnyei i. m. XIV. 1384. hasáb.

* Koller i. m. IV. p. 493. n. (*)
1 Fraknói (M. K . L. II. Előszó. VI. 1.) elveszettnek hiszi. Az 1895-ik évi 

Századok 382. 1. (D. Kr.: Mátyás király leveles könyve.) egyik rövidke jelen
tésében azt olvashatjuk, hogy Némethy Lajos, az esztergomi káptalan főkönyvtár- 
noka egy levelet intézett a társulat titkárához, melyben Mátyás leveleinek az 
esztergomi káptalan könyvtárában található gyűjteményére hívja fel a figyelmet. 
♦ Ezen gyűjtemény N. úr szerint azonos a pozsonyi Haazer-féle (Haager!) gyűjte
ménnyel. 382 lapra terjed s összesen 569 levelet foglal magába, amelyek közűi 
197 Mátyás királytól, 247 Ulászlótól, 131 Várady Péter kalocsai érsektől és más 
főpapoktól és főuraktól származik. A levelek 1465— 1497. évekből származnak.*
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pedig —  Bél Mátyás példánya —  Becsben. Ezenkívül még öt XVIII. 
századi másolat található a budapesti Egyetemi-könyvtárban.1

Váradi számára a levél volt az eszköz, amellyel Bácsot összeköt
tetésben tartotta Itáliával és magyar barátaival. így  intézte el apró- 
cseprő gazdasági ügyeit intézőivel, egyházi ügyeit, hivatalos és baráti 
értesítéseit. Humanista szempontból vizsgálva levelezését, azt látjuk, 
hogy nem mindegyik ilyen foganású. A levelek egy csoportja hevenyé
szetten íródott és ezekben csak arra törekszik, hogy életének pillanatnyi
lag felmerülő apró-cseprő, vagy esetleg komolyabb bajait, bonyodalmait, 
gazdasági ügyeit megoldja. Ezek nem is lépnek fel irodalmi igénnyel. 
De levelezésének zöme, bár mindig a gyakorlati élet adja meg indítékát, 
mégis magasabbra lendül, a humanista cpistola felé. És bármiről írjon, 
a formán, a kivitelezésen meglátszik a humanista irodalmi mű egyik 
ismertető jele : a tudatosság. Levelein megérződik, hogy szerzőjük 
nem csupán egyszerű értesítéseket akar küldeni, hanem egyrészt szem 
előtt tartja azok humanista mivoltát, akiknek ír, másrészt tudatában 
van az epistola irodalmi jelentőségének.

Az epistola nem csupán a mának készül, hanem ugyanolyan iro
dalmi műfaj, mint akár az epigramma. A humanista irodalomban jártas 
érsek talált erre elég ösztönzést. Hiszen ott voltak Ficino szellemes

1 Frahnói Vilmos: Mátyás király leveleinek új kiadásáról. Magyar Könyv
szemle. 1890. 4. I. 1. Akadémia könyvtára. Történi. ívrét. 172. szám. Cím : 
«Regis Mathiae quidam tractatus ct epistolae.. .  Item múlta regis Uladislai man- 
data, epistolae. et tractatus una cum múlt is Pctri Archiepiscopi Colloccnsis ad 
summum Pontificem, Cardinalcs, Episcopos, et alios, seriptis cpistolis.* Belső 
fedőlapján : Jancsó. 2 üres lap. 2b «Hoc MS commodavit P. Stephanus Kaprinai 
rerum Hungaricarum Historiographo Excellmus Dnus Nicolaus Palffi ludex 
Curiac vita functus ex sua Bibliotheca. Restituitur illius Hacrcdibus 18 Sept 
1773-* —  Alatta más írással: «Occasionc licitationis librorum Principis Pálífianno 
829 Vennae comparavit Em. Jancsó.* 364— 599. lev. van Váradi 131 levele. 599. 
iev. : «Hic liber deseriptus est ex originali, ct cum eo collatus, auscultatusque 
Posonii anno 1735 per illustrissimum Dominum Dominium Hcnricum Bernardum 
S : R : I : Equitem de Germcten, SSrao Cacsareo Regioque Matthis actualem Ca- 
merae Aulicae ct Canccllariae Hungarico-Aulicac Consiliarium, necc non Suae 
Serenitatis Ducis I-Őtharingiae, et per Inclytum Hungáriáé Regnum Locumtene- 
nentis Regii Secretac Canccllariae Dircctorem ; Pro collatione autem ego infra 
seriptus, ad quem copiatus liber iste qua proprietarium spectat, adhibitus fűi 
Franciscus Josephus Háger SSmo Cacsareo-Régió Mttis Camerac Aulicae Conci- 
pista.* —  2. Nemzeti Múzeum Széchenyi-könyvtára. 1668. föl. lat. p. 194— 307. 
tartalmazza Váradi 131 levelét. 307 lev. : «Hic liber deseriptus est ex originali. 
et cum co collatus, auscultatusque Posonii anno 1735.* —  3. Bél Mátyás példánya, 
melyet Kollár vásárolt meg s innét került a bécsi cs. udvari levéltárba. 338— 358. 
lev/Váradi levelei. 233. lev. : «Matthias Bel 1733 d. 10. Jan. exauthcntico deseribi 
facit, Posonii*. ld. Csontosi János: A bécsi cs. udvari levéltár hazai vonatkozású 
kéziratai. M. Ksz. 1886. 197.1. —  Nem láttam. —  4. Egvetcmi-könyvtár. Collccto 
Prayana tóm. X X X I. p. 137. 131 levél. —  5. Egyetemi-könyvtár. Collectio Capri 
nayana tóm. XV. «Continct varias cpistolas cura Caroli Péterffy deseriptas.* 
p. 225— 332. Váradi 131 levelét. Ez a másolat is 1746 előtt készült, mert Péterffy 
ekkor halt meg. —  6. Egyetemi-könyvtár Collectio Caprinavana tóm. LI. p. 
225— 332. szintén 131 Váradi-levelct tartalmaz «ex vetusta MS codicc excerpta. 
et deseripta.* —  7. Egyetemi-könyvtár. Történelem föl. 303. —  131 levéllel. 
(18. századi kézirat.) —  8. Egyctemi-knyvtár. föl. 92. Wagner gyűjteményének 
cenzúrái példánya, imprimálási záradékkal ellátva 1776.
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levelei, magyar viszonylatban pedig Vitéz János cpistolariuma, Janus 
Pannoniusnak, valamint egykori kancelláriai főnökének, Handó György
nek kicsiszolt stílusú levelei. Maga mint királyi titkár és később a kan
cellária vezetője, a diplomáciai levelezésben nagy gyakorlatra tett szert. 
Ezenkívül hathatott rá Báthori levélstílusa is. Erre vall és egyben 
Váradi Péter stílusbeli tudatosságára is fényt vet Báthorihoz írt levele. 
Megtudjuk belőle, hogy milyen szempontok szerint nézte a hozzá írott 
leveleket. így ír : «Gratissimae nobis fuerant literae Paternitatis vestrae 
per hominem suum redditae, quas cum summa animi voluptate perlegi- 
mus, ct inier legendum, cum dicendi, scribendique módúm, et eloqnentiac 
ornalum curiosius perpenderemus, suavitatc profccto non modica per- 
fusi sumus, non minus ex charactere vestro terso, nitidoque, et ipsam anti- 
quitatis gravitatem redolentc, quam ex his rebus nobis gratissimis, quas 
P. Vestra pro a more . . . » 1

Levelei között a humanista epistola minden válfajával találkozunk : 
a kérő, köszönő, gratuláló levéllel és a legközvetlenebb epistola famí
lia ris-szaL2

Sok ellensége és különösen a szentszéknél lefolytatott pőréi miatt 
szüksége volt patronusokra. Állandóan Rómában tartózkodó öccse, 
majdnem mindig úton lévő követei, valamint levelei útján igyekezett 
ezek kegyét megnyerni és a kapcsolatokat velük fenntartani. A hozzájuk 
intézett levelek nagy része kérő levél. Ajánlást, közbenjárást kér vagy 
maga, vagy pedig valamelyik barátja részére. Mindig szem előtt tartja, 
hogy a címzettek humanista főpapok, ehhez szabja leveleinek hangját. 
«.. . dignetur —  írja Cesare Borgiának —  me deditissimum Clicntem, 
velut Patronus optimus, atque humanissimus, inter suos Servitores 
numerare.* Ezekben a levelekben is meg lehet figyelni a szerkesztés 
ügyességét. Nem hozakodik elő mindjárt a kéréssel, hanem előbb elő
készíti, nem feledkezve meg az illető «humanitas»-ának, «probitas»-ának 
és <«integritas»-ának dicséretéről sem, és csak a kellő captatio benevolen- 
tiae után, mintegy csattanónak hagyva tér ügyes átmenettel kérésére, 
amelynek teljesítése a címzett humanitásából önként folyik.

Azért mégsem hagyatkozik túlságosan az ilyen külső hatásra törő 
eszközökre. Ott érzik leveleiben igazságának tudata. Erre legszebb és 
legigazabb példa a fogságából Korvin Jánoshoz írt kérőlevele. Nincs 
ebben sok cicoma, fölösleges sallang ; egy szenvedő ember leikéből tör 
fel a kérés. Mégsem alázkodik meg, egy pillanatra sem veszti el emberi 
méltóságát. Kiszabadítását kéri, de mindamellett hangsúlyozza, hogy 
ártatlanul került a fogságba és Korvin nem bánja meg, ha segít rajta.3

A kérő levél mellé szorosan csatlakozik a köszönő levél az elnyert 
kegyért vagy közbenjárásért. Ezekben sem fukarkodik a humanista 
fordulatokkal. Például VI. Sándornak írja : hogy mikor apostoli áldását

1 Kp- 94- P- 215.
2 A humanista cpistoláról Voiet, Georg: Die Wiederbelebung dcs classischen 

Alterthums oder das erste Jahrhundcrt des Humanismus. Zwcite Auflage. Berlin 
18S1. II. S. 431—436. és Sabbadini, Remigio: II metodo.degli umanisti. Firenze 1920.

3 Caesaré Borgiához Ep. 27., Korvin Jánoshoz* Ep. 18. Lásd még Ep. 33., 
37-> /ö-, 82., 89., 94., 95., 100.. 101., 117., 118.. 120., i2i., 123., 129., 130.
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vette, tanú rá segédpüspöke és Leontius : «nequiverim etiam a lacrymis 
abstinere.* De nem elégszik meg ennyivel, mindjárt kell egy humanista 
közhely : «Quis etenim tantam Sanctitatis Vestrae Apostolicae elemen- 
tiain et suavitatcm degustans, etiam si ferrei cordis esset, non dulces 
per oculos stillaret guttas.» 1

Patronusainak, barátainak öröme, magasabb méltóságra jutása ad 
alkalmat a sajátos humanista gratuláló levelek írására. így  barátjának, 
Kinizsi Pálnak írt levelét, mikor az új méltóságot nyert el, ezzel a sab
lonnal zárja : «Tuiquc Colocensis memor esto, quia et Colocensis tuus. 
dignitatis et honoris et amplitudinis tuae non est immemor.* Beatrix- 
nak is ír, betegségéből való felépüléséhez kíván szerencsét. E szerencse
kívánó levelek között szinte remekműszámba megy az, amelyet Rodrigo 
Borgia pápává választása alkalmával írt. Ügyes megindítással kezdi: 
eNescio Páter Sanctissimc! cui magis gratulari de hac fclice assum- 
ptione, et feliciori Sanctitatis Vestrae coronationc in summum Ponti- 
ticem, Episcoporum episcopum, et Vicarium Christi debeam, Deine 
Ecclesiae, an Vestrae Sanctitati?» Ünnepli az új pápát, akinek szemé
lyében «ipsius personae Christi fulgur reluccret.» Ebben is, mint egyebütt, 
ügyesen csattanónak hagyja a tulajdonképpeni célt, amelyért ez a gyö
nyörű humanista levél megíródott, hogy tudniillik a pápa ne feledkezzék 
meg róla. Másik hozzá írt hasonló foganású levelében VI. Sándortól 
várja «aureiquc saeculi restitutionem.» Nem szemforgató hízelgés vezeti 
tollát. Borgia megválasztásakor hasonló örömmámorban írták hozzá 
leveleiket az akkori világ humanistái. Váradi ezeknek sorába állt, sőt 
még ajándékkal is igyekezett kedveskedni az új pápának : török lova
kat és nyerget küldött neki. Ascanio Sforzának, VI. Sándor barátjának 
és államtitkárának kinevezésekor szintén gratulál, őt is feldicséri és 
ügyesen udvarolja körül: «. . . et veluti Vice-Cancellarii, ita summi 
Pontificis Successorem omnino speramur te főre et satis habemus 
<xploratum.»2

A legközvetlenebb és legtermészetesebb levélforma az epistola 
familiáris. Ennek mind a három faja megvan Váradinál. 1 gy az egy
szerűbb, a legkevésbbé irodalmi érdekű az értesítő levél.3 Hasonló a 
baráti békítő levél. Ezekben különösen megnyilatkozik emelkedett 
humanista és papi szelleme : «Nos presbyteri sumus —  írja György 
szerb despotának, aki Újlaki Lőrinccel veszekedett —  ad discordiam, 
vei cui illationem injuriae, vei repensionem vindictae, vei Vobis, vei 
cuicunque consilium dare non possumus. Oplaremus etenim, ut omnes 
pacifice, el quiete viverent.» Kéri őket egy másik levelében, hogy ne 
fogyasszák az ország erejét, hanem «istas caedes mutuasque persecutiones, 
quas fovetis, adversus paganos, Rcgni huius, et fidei nostrae Christianae 
aemulos exercctis.*4

1 Ep. 29. : ld. még Ep. 32.
* Kinizsi Pálhoz Ep. 34., Beatrixhoz Ep. 20. VI. Sándoihoz Ep. 11.. 12.. 

13.; Ascanio Sforzához Ep. 81.. 14. —  Borgia megválasztása mindenütt nagy 
örömet keltett : Pastor i. m. III. S. 285— 286. Ascanio Sforzáról u. o. S. -283.

3 Ep. 65.. 91. 102., 103., 153..
4 Ep. 39.. 40.. 41. Báthori István és a Gerébek között : Ep. 53.. 54. 
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Az epistola familiáris legirodalmibb faja a szűkebb értelemben 
• vett baráti levél. Ilyeneket intézett Váradi magyar humanista barátai

hoz. Ezek már tisztán irodalmiak, a legnagyobb fokú humanista tuda
tosság jegyében készültek. Egymást érik bennük a klasszikus és szent- 
írási utalások, idézetek. Mindegyik levél önmagában is cgy-egy kisebb 
«opus». A legjobb humanista epistolák közé sorakoznak csiszolt, válasz
tékos stílusuk révén. Kiválnak közülük a Báthori Miklóshoz, Kálmán- 
csehi Domokoshoz, Bochkay Miklóshoz, a pécsi püspök familiárisá
hoz, Eszéki Istvánhoz és Kcszthölczi Mihályhoz írottak.1

Ezekbe a kategóriákba be nem sorozható leveleitől sem tagadható 
meg a humanista jelleg. Bármilyen ügyben ír is, levelének gondosabb, 
kicsiszoltabb formáját mindig a címzett személy humanista, illetve — 
ami ezzel egyet jelent —  «művelt» voltához alkalmazza. Ezért ír a 
ferenceseknek egyházi és fegyelmi ügyekben olyan felkészültséggel és 
apparátussal, mint humanista barátainak.2

Országos ügyekben —  legtöbbnyire Ulászlóhoz —  írt levelei az 
egyre inkább időszerűvé váló török kérdéssel foglalkoznak. A török 
kérdés, melyet a humanista írók, különösen pedig Mátyás király, hol 
őszintén, hol egyéb céljaik leplezésére tartottak felszínen, valójában 
csak Mátyás halála után kezdett égetővé válni. Mohács felé haladunk. 
Természetes, hogy a «török-irodalonn> új erőre kap a humanisták tollán. 
Váradi levelei c szempontból is fontosak. Humanista írja, ha nem is 
mindig humanista stilizálással. Míg Mátyás király diplomáciai levele
zésében csak hatásos szólam volt a török veszély emlegetése, addig 
Váradinál a szólamok elszürkülnek, bár nem tűnnek el, és ha elő 
bukkan isegy-egy, mögötte ott sötétlik a fenyegető valóság. A török itt 
van a szomszédságában, állandóan fenyegeti, katonái m/ir küzdenek 
ellene. Ha megindul, először érsekségén és birtokán gázol át. Egyéni 
érdeke tehát egybeesett az ország és —  humanista módon tágítva —  az 
egész kereszténység érdekével s ez teszi oly valószínűvé és megrázóvá 
«török» leveleit.3

Leveleinek megszerkesztésében művészi egyszerűségre törekszik. 
Nem bőbeszédű, csak a lényeget adja a nélkül, hogy a «tudós»-stílus 
kellékeiről lemondana. Ezt az írói fegyelmezettséget még a kancellá
riából hozta magával, ahol egy-egy levélnek stílusbeli árnyalataitól 
nagyon sok függött. Váradi leveleinek egyszerű hangja nem magára 
kényszerített modorosság, hanem egyéniségéből, becsületes, nyílt jelle
méből folyik. Mindamellett leveleit úgy építi fel, hogy a címzettnél 
a lehető legnagyobb hatást érje el. Minden levelének megvan a maga 
hangulati egysége, amelyet már a megszólítás —  a legünncpélyesebbtől 
kezdve a Dilecte Istókig —  előre jelez. Ezt a hangulatot nem a semmit
mondó humanista közhelyekkel, papírízű szócsépléssel éri el, hanem azzal, 
hogy ha stilizál is, a mögött mindig a valóság, egy sokat szenvedett,

1 Ep* 35-. 3ú., 67., 94., 96., 99.. 104., 122., 125., 120., 133., 134.
2 Ivp. 71.
3 Kp. 24., 25., 42., de egyéb leveleiben is visszatér a török motívum. Ezeknek 

a leveleknek fcldolgozatlanságára hívja fel a figyelmet Szrkfü Gyula: Magvar 
történet II. 649. 1.
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sokat átélt ember tapasztalata áll. Ha panaszkodik, ez nem hamisan 
csengő humanista sápítozás, hanem egy szemérmes magyar lélek vallo
mása. Ha elkeseredését fejezi ki a jelen állapotok romlottsága miatt, ez 
nem álszent szemforgatás, hanem az igazi, tiszta életű és kezű főpap 
magától értetődő állásfoglalása. Vagyis levelei az életből nőttek ki és 
azt is adják vissza művészi módon, a korabeli stílus színvonalán. Ezt 
még fokozza, hogy humora mélyén is valami keserűség, csöndes rezignált
ság lappang. Pedig szereti a kedélyes hangot. Egyik barátjának jó 
szerémi bort küld, «nc siti moriaris*. A szójátékokat is szívesen hasz
nálja. A pápának írja, —  követére, Angclusra célozva —  hogy «per 
angelum tuunu szabadította ki. Gyakran egész levelet is «aenigmatice* 
ír. Legszellemesebb az ilyenek közt Beatrixhoz írt levele. A királynő 
bizonyos szolgálatok fejében megígérte neki a bíborosi gallért. Váradi 
szellemesen utasítja vissza a «Generosissimus Dominus Gallerus»-t, oly 
ügyesen, hogy a legkiválóbb olasz levélíróknak is dicséretére válnék. 
A visszautasítás könnyed hangjának végső akkordja azonban az egész 
levelet elmélyíti: «seraquc nos docucrit poenitentia, quam periculosum 
fuerit rate lacera Eurippum illum proccllosum ingredi.*1 Néha ez a 
rezignált, lefojtott humor gúnnyá torzul. Nagy ellenségének, Bakócznak 
írja egy alkalommal: «De co autem, quod manu sua P. V. seribere ad 
nosproptcrvaletudincmnon potuit.facile habemusPatcrnitatcm vestram 
excusatam, et volumus nos quoque majori fortassis valctudinc laboran- 
tes, si nos ipsi non seripsimus, haberi cxcusatos. Optamus autem Fra- 
ternitatem vestram sincero corde convelascere non solum in corpore, 
sed etiam in anima, ct absquc Ecclesiarum injuria, et detrimento pros- 
perari.*2

Stílusával ki tudja fejezni a legkülönbözőbb érzelmi árnyalatokat, 
mégis legjellemzőbb tulajdonsága az erőteljes férfiasság. Kemény egyé
niségéből következik ez is. Lefojtott szenvedélyessége azonban át-áttöri 
a levélforma szűkebb korlátáit és önkénytelenül a klasszikus oráció 
nemes páthoszába csap át. «Sed profecto ad hoc iám degeneratum est* — 
írja Angelus péterváradi gubernátornak — ut non sub cappis, nec cu- 
cullo, nec etiam sub Bireto Clericali, nec Vcstitu Monachali, vei ullum 
vcstigium conscicntiae inveniatur, liberam hic Civitatcm habemus 
unicuique ut libet, licet juxta Catonis sententiam. In Italia, vei Sicilia 
talia impune non committerentur. Confiderctis quaeso, utrum verbis 
vestris facta ista respondeant, ct si semper alium dicendum, aliud facien- 
dum videtur, verba ne potius, an facta attendenda nobis sint, vos ipsi 
discutite? Postquam omnibus in praedam expositi sumus, et daemo- 
nibus, et diabolis, Vos quoque, quod potestis, tollitc.*3

Beroaldo is észreveszi ezt, bár ő az oratort a külsőségekben látja 
meg : «Tu ad mc crebras litteras dedisti, quo, Dii boni, lépőre, qua 
verborum atquc sententiarum amoenitate rcfertissimas, prorsus, ut

1 Ep. 20. —  Lásd még Ep. 67. —  Az aenigmaról ld. Eckhardt Sándor: Balassi 
Bálint. (Magyar írók.) 22 1.

2 Ep. 142. p. 264.
3 Ep. 66. p. 129— 130.
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perfectus oralor . . . » 1 Pedig a Váradit hevítő belső erő és lendület gyak
ran megnyilatkozik. Nem elégszik meg az egyszerű ténymegállapítással, 
hanem a kiemelés kedvéért halmozza a rokonértelmű szavakat : «Quo-' 
ties nos vera monentes, irisi, explosi, subsanatique sumus.s Halmozza 
a Szentírásból vagy a mitológiából vett hasonnemű példákat. Leveleinek 
menetét szónoki kérdésekkel állítja meg, hogy annál hatásosabb fordu
lattal folytathassa.

Az oratori lendületnek és stílusnak leginkább szépen tagolt, gon
dosan felépített körmondatai felelnek meg. Báthori Miklóshoz írt egyik 
levele például nem más, mint öt körmondat összetűzése. Szívesen cl
kalandozik egy-egy mondaton belül, de a gondolat sohasem téved el a 
körmondat labirintusában, hanem ritmikusan hullámzik. Mondatai 
végét pedig gyakran zárja le az úgynevezett clausulával. A körmonda
toknak ez a ritmikus lezárása a Cicero óta annyira kedvelt ritmikus 
próza jellemzője. Magyar humanista epistola-irodalmunkban már Vitéz 
Jánosnál is jelentkezik. Epistolagyüjteményéhcz írt két leveléről össze
gyűjtőjük és kommentátoruk, Ivanich Pál, ezt jegyzi meg : oQuae qui- 
dem duae Epistolae, in magna parte contextac sunt ex verbis et clau- 
sulis veterum oratorum, Scriptorum, et Poetarum.*1 2 3 így találjuk ezt 
Váradi Péternél is. A körmondatok stílusbeli velejárója bizonyos szen- 
tenciíkás. Ezzel él is Váradi. Gyakran alakít ki maga egy-egy kerek 
sententiát, mint például: Crudelis est, qui suum honorcm negligit. Leg
többször azonban a Szentírásból vagy a klasszikusokból veszi. És ha 
az idézet a mondat végére kerül, a ritmikus lezárás önként adódik. De 
nem csupán a «régi» írók clausuláit használja fel, hanem maga is vigyáz, 
hogy mondatai ritmikusan záródjanak.

Rendszerint a clausulák főformáját követi, amely dactilusból és 
spondaeusból áll. Ascanio Sforzához írt gratuláló levelének egyik perió
dusát így zárja le : «...  assidua sollcrtia sacra facicmus, solilaque vita 
suscipiefnus.fi Vagy a Báthorihoz írt levélben : «...  qui vinxerat 
Ennosigaeum.»4 De nem ez az egyetlen forma, akad olyan is, amely 
trochcusból és molossusból áll ; például « . . .  unice commendo.» Elő
kerülnek egyéb fajták is, mint «. . . oblectari posset», vagy a Kálmáncsehi 
Domokosnak írt egyik levél lezárása: «et de transacta calamitate sua 
propitio Deo in ioturn extricari.fi Hogy ez a ritmikus végződés nem vélet
len, arra nagyobb műgonddal írott leveleiből még számos példát lehetne 
felhozni igazolásul.

1 Veress 443. 1.
2 A prózaritmusiól ld. Th. Zielinski: I)as Ausleben des Clauselgcsetzes in 

der rőmischen Kunstprosa. Philologus. Supplemmtband X. Leipzig 1907. S. 429. 
sequ. U. a . : Das Clauselgesctz in Ciceros Reden. Grundzüge cincr oratorischen 
Rhytmik. U. o. Supplementband IX. 1904. S. 589. sequ. Polheim, Kari: Die latei- 
nischc Reimprosa. Berlin 1925. Nicolau. Mathieu G .: L ’origine du ecursus* 
rythmique et les débuts de l’acccnt d'intensité en latin. Paris 1930. — Csizmatia 
Macid: Nagy Szent Leó beszédei. Irodalomtörténeti és stilisztikai tanulmány. 
Ciszterci doktori értekezések 85. Budapest, 1942. 139- 176. 1. —  Ivanich Pál 
megjegyzése Schwandtner II. p. 9. n. 1.

3 Kp. 81. p. 154.
4 Kp. 36. p. 77.
* 14°. Ep. 122. p. 235.

557



Nem kezdő, nem is dilettáns, hanem tudatos művész. Minthogy 
levelei «tudós* humanista munkák, nem nélkülözhetik a ttudós* jelleggel 
járó humanista díszt, a szentírási és klasszikus utalások ornamentumát. 
Hiszen a céhbeliek előtt nagyrészt éppen ezek emelték a levelet irodalmi 
magasságba. Levelei nagy részében ez nem válik modorossággá, tudo
mányának és a litteraturában való jártasságának fitogtatásává, hanem 
a sokat olvasó, művelt ember belsejéből önkénytelenül, természetesen 
folyik, mint műveltségének következménye. Néha egy-egy találó szóval, 
klasszikus utalással sokat ki tud fejezni. Például Thuz Osvátot «per 
Aenobarbum nőst rum* értesíti; vagy a «procellosus Eurippus* kifejezés 
találó képet ad azokról az állapotokról, amelyek Ulászló korának magyar 
közéletét jellemezték. A Szentírásból vagy a profán költőkből és írók
ból vett hasonlatai és idézetei sohasem erőszakoltak. A helyzethez, az 
alkalomhoz illő valamennyi. Ez a választékos mértéktartás kifinomult 
ízléséről tesz tanúbizonyságot.

De nem volna igazi humanista, ha néha túl nem lőne a célon. Mikor 
az újjáépített bácsi várról és a lecsapolt mocsarakról ír, leheüetfinom 
a hasonlata, mely a béke szépsége, elérhetetlen tisztasága után sóvárgó 
főpap leikéből fakadt : «si tener Narcissus viveret, ct se ipsum viderct, 
oblectari posset*. De mindjárt ezután a Duna bevezetését és a Masztonga 
patak lecsapolását Xcrxes és Hannibál tetteivel hasonlítja össze, ami 
nemcsak az elhihetőség rovására megy, hanem az előző hangulatból is 
kizökkent. Az ilyesmi azonban csak humanista mivoltának mélységére 
vall. A Szentírás és a profán írók egyugyanazon levélben békén megfér
nek és ez adja meg stílusának is az egyházias-humanista jelleget. Az 
előbb idézett levél Narcissusával, X rxesével, Hannibáljával az «ad lau- 
dem Dei Omnipotentis* végzett munka elbeszélésére szolgál.

Bár mintája Cicero, latin nyelve mégsem a tiszta klasszikus nyelv. 
Ez a latin a humanisták ajkán és tollán él, így állandóan fejlődik. Nem 
csupán a klasszikusok szókincsét forgatják, hanem az újabb, közhasz
nálatban lévő szavak és kifejezések is irodalmi fémjelzést kapnak. Maga 
Beroaldo, aki tanítványait «repurgata linguarum vitiligine omnique 
detersa barbarie* akarta oktatni és önmaga, meg tanítványai elé a «Tul- 
lianis ornamentis excultus* eszményét tűzte ki,1 igazában Apuleius 
gazdag, színekben pompázó nyelvét és stílusát vette át és fejlesztette 
tovább. Váradi latin nyelvében is a legkülönbözőbb hatások kereszte
ződnek. A cicerói latinságra való törekvése szembeötlő, de erős nyomot 
hagy nyelvén a cancellária sajátos stílusa és számos megszokott fordu
lata. Ezenkívül a különféle auctorok, Szentatyák és különösen a Vulgata 
nyelve. A korabeli humanista irodalomban való jártassága teszi érthetővé 
a közkeletű humanista sablonok és kifejezések bőséges előfordulását. 
De nem tagadható le stílusának magyar jellege sem. Egyes kifejezések 
fordításában kitetszik a latintól elütő magyar gondolkodás. Vannak 
azonban egészen eredeti fordulatok is nyelvében, olykor egészen ritka, 
vagy egyebütt nem is található szavakat használ, mint például «discolus>, 
vagy «Ribaldus*.2

1 Veress 443. I. 1 Kp. 44. p. 91.
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Most pedig lássuk, hogy mit értett Váradi Péter «humanitas*-on. 
Ez a szó számtalanszor előfordul leveleiben. De ő, akárcsak kortársai, 
nem abban az értelemben használja, ahogyan ma egy humanista huma
nitásáról szokás beszélni. Nem az illető litterátus voltát, az antiquitás 
iránti érdeklődését értik rajta, hanem bizonyos szociális, emberi maga
tartást, emberiességet, emberséges viselkedést embertársaink iránt. 
Maga a humanizmus nem is puszta irodalmi áramlat, hanem mélyebb, 
az élet minden terére kiható állásfoglalás, tehát világnézet. Ebben a 
világnézetben előtérbe kerül az ember, mégpedig nem csupán annak 
szellemi, hanem testi szükségletei is. így Bon fi ni' Mátyás király huma
nitásáról írva annak emberséges voltát emeli k i : egyik emberének pél
dául, aki rosszul lett, fogta a fejét, hogy a «vomitus» könnyebben men- 
jen. Bcroaldo pedig \ aradiról ezt jegyzi meg : «probe calles humanitatis 
officium esse neccssUati hominis egentis subvenire». Az oofficium huma- 
nitatis» magábafoglalja a bőkezűséget, a vendégszeretetet és minden 
rászorulón való segítést. Innen magyarázható Váradinak alattvalói 
es jobbágyai iránt taúnsított ritka humanitása. Szavát mindig felemeli 
jobbágyai érdekében, mert különben azok kivándorolnának, hiszen még 
«in Turcia meliorem sibi mansionem reperturos arbitrantura. Másutt 
pedig a humanitás nevében kéri az urakat, hogy jobbágyaikkal bánjanak 
humánusabban.1

*

Levelezésével kapcsolatban önként felvetődik a gondolat, hogy meg
próbáljuk baráti körét és humanista ismeretségeit meghatározni. Leve
lidnek csak töredékét ismerjük, a hozzáíitakat pedig egyáltalán nem. 
Ezeket egy alapos és szerencsés kutató esetleg még napvilágra hozhatja. 
De így is> elég tisztán láthatjuk baráti és ezen keresztül szellemi kapcso
latait. E kapcsolatok szálai túl nyúltak az ország határán, különösen 
Itália felé. Beroaldon kívül más nevezetesebb humanistáról az adatok 
szegénysége miatt nem tudunk ugyan, de annyi bizonyos, hogy nem ő 
volt az egyetlen, akivel Váradi összeköttetésben állott. VI. Sándor, 
Ascanio Sforza, Cesare Borgia és más itáliai főpapok címére írt leveleiben 
meg inkább csak pártfogást keresett.2 Ezek a kapcsolatok inkább diplo
máciaiak vagy politikaiak, mint szellemiek. Különösen öccse révén 
építette ki ügyesen összeköttetéseit a Szentszéknél és a bíborosi kollé
giumnál. De nem csupán Itáliában voltak barátai, hanem Németország
ban és Csehországban is, amit Gcorgius de Stamhoz, Mezerziczki János 
morvaországi kapitányhoz, egy csehországi tanácsnokhoz és a boroszlói 
püspökhöz írt levelei igazolnak.3

Kapcsolatban állott Tuberoval is. Ez a tárgyilagosságra törekvő

1 A Beroaldo-idézetet ld. V e r e s s 1. A «humanitas»-ról Kardos: L'Unghcria 
negli seritti dcgli umanisti italiani. Estratto dalia íCorvina*. Budapest 1941. 
p. 143. —  Ep. 60.. 145., 87.

* Batifi Florio (i. m. p. 17.) Pictro Bembo-t is említi, de nem jelzi, hogv adatát 
honnan vette.

3 Ep. 143., 141.. 138., 123.. 100.
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dalmát humanista történetíró művében kíméletlenül beszél Váradi 
büszke, dölyfös jelleméről és ezt «obscuro loco* származásának rója fe l ; 
de megvédi az «Insanus» vádjától azzal a hivatkozással, hogy ismerte : 
«etenim usus sum eius familiaritate*. Talán vendége is volt Bácsott, 
amit Tubero bácsi és kalocsai ismeretsége igazolni is látszik. Művét 
Frangepán Gergely kalocsai érseknek ajánlotta, aki előbb Váradi olvasó- 
kanonokja volt. Munkájának forrása 1495-ig főkép Bonfini, azután 
pedig —  mint egy Tubcroról írt tanulmány szerzője megállapítja —  
értesüléseit «a kalocsai és bácsi egyházmegye főbb embereitől* szerezte.1

Humanista szempontból ezeknél sokkal jelentősebbek magyarországi 
kapcsolatai. Alig akad híresebb és műveltebb főúr vagy főpap, akihez 
baráti szálak ne fűznék. És a magyarországi humanista gócpontokkal 
állandó összeköttetésben áll, hiszen ezeknek a püspökségeknek élén vagy 
káptalanjaiban mindenütt barátai foglalnak helyet.

A humanizmus centruma, irányítója most is Buda. Ha nem is 
olyan ragyogó az élet, mint Mátyás király korában, a kancellária 
humanizmusa mit sem vesztett szellemi frisseségéből. Sőt a számban 
egyre gyarapodó királyi titkárok a legelsőrangúbb humanisták, a kis 
kancellária élén pedig Váradi barátja, Kálmáncsehi Domokos áll. 
A királyi kancelláriával Váradi mindvégig összeköttetésben van; 
1494-böl egy, 1498-ból két relációjával találkozunk.2 De a budai cseh 
kancelláriával és így a Sodalitas Danubianával is tarthatott fenn 
baráti viszonyt. Erre joggal következtethetünk ahhoz a Schellenberghez 
írt leveléből, aki az erősen humanista összetételű cseh kancelláriának 
vezetője volt.

A cseh kancelláriának és a Sodalitas Danubianának platonista érdek
lődését, mégpedig annak Apulcius felé való orientálódását már említet
tem. Ebben is egyet érthettek és találkozhattak Váradival. Másrészt 
Schellenberg hasonlóképpen érdeklődött a teológia iránt is, amit Nico- 
laus de Mirabilibusnak neki ajánlott De providentia című műve is 
igazol.3 Ugyanott dolgozik Ncideck György, az osztrák humanista, 
akinek számára egyik barátja támogatást kért Váraditól, amit az meg 
is ígért. Valószínűleg kanonoki javadalomról lehetett szó.4

Váradi a budai eseményeket és újságokat bácsi székhelyéről is 
figyelemmel kísérte. Márton «bonarum artium doctor», a budai plébános, 
értesítette a legújabban történtekről. Maga is többször fölmegy Budára. 
Vagy a király hivatja, hogy tanácsait kikérje, vagy az országgyűlésre 
utazik. Budán gyönyörű sarokháza várja. Itt, vagy pedig valamelyik 
barátjánál jönnek össze ilyenkor és jó szerémi bor mellett elbeszélget
nek, meghányják vetik az országos ügyeket, a jelen problémáit, majd a

1 Ludovici Tubcronis Dalmatac Abbatis Commontariorum de temporibus- 
suis Libcr I. c. 13. Schwavdtucr II. p. 128— 129. —  Vajda György: Tubero Lajos 
történetitó. Budapest 1909. 23. 1.

1 Dl. 20142., 37720., 37723.
3 Ep. 152. — Sebeilcnbeigiöl Fógel: Quomodo rcx Wladislaus II. . . .  p. 35. —  

A neki ajánlott munka Irodalomtörténeti Emlékek I. 429. 1.
4 Ep. 143. —  Ábel: Magyarországi humanisták és a Dunai Tudós Társaság. 

79— 83. 1. 5
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«bonac artcs»-re terelődik a szó. így tudjuk meg Kesztölczihez írt leve
léből is, hogy «nuper inter colloquendum* többek között Janus Parmo- 
niusról is szó esett, régi kedves emlékeket elevenítettek fel róla. Költé
szetét, epigrammáit is megtárgyalták, amelyeket Váradi még Mátyás 
idejében gyűjtött össze. Ez a gyűjteménye elveszett. A beszélgetés 
újra felkeltette benne az érdeklődést az epigrammák iránt, úgy hogy 
#nos certe avidissimo cuperemus videre animo*. Csakhogy kitől lehetne 
megszerezni? Ekkor említi a társaság egyik tagja, Kálmáncschi Domokos, 
hogy a gyűjtemény egy másolata megtalálható Keszthölczi Mihály 
esztergomi lectorkanonoknál. Váradi nem is rest és nemsokára levélben 
kéri, hogy vagy küldje el neki vagy pedig másoltassa le.

Nem tudjuk pontosan megállapítani, hogy ezen és a hasonló baráti 
összejöveteleken kik jelentek meg a váradi püspökön és Báthori Miklóson 
kívül.1 Talán Thuz Osvát, a zágrábi püspök, Janus egykori barátja is? 
vagy a királyi és a cseh kancellária tagjai is? esetleg a Budán tartóz
kodó olasz humanisták is? Bonfini meg legalább is nagyon jól ismerhette, 
mert nagy munkájában a legnagyobb elismeréssel és tisztelettel szól róla.

Az esztergomi káptalan tagja volt Garázda Péter. Váradi bácsi 
korszakából semmiféle adatunk sem maradt fenn arra vonatkozólag, 
hogy a régi baráti viszony élt volna közte és Garázda között. De ez való
színű is, mert barátsága Báthorival mindvégig megmaradt. Meleg 
baráti kapcsolat fűzte e káptalanból Eszéki Istvánhoz, akit Dilecte 
Istóknak aposztrofál, azonkívül a verselő és Janus verseit olvasgató 

> Keszthölczi Mihályhoz és Márton budai plébánoshoz, aki esztergomi 
prépost is volt.2

Vácott szintén egy kis humanista központ alakult Báthori Miklós 
körül, aki csupán humanista stúdiumainak élt, a gyakorlati élettel nem 
sokat törődött és mindvégig «piu literato* maradt. Környezetét, ha sza
bad hinni Galcottonak, artisztikusan alakította k i : gyönyörű palota, 
szép kertek, gazdag könyvtár. Ez az a környezet, amely széppé teheti 
az elfinomodott, kulturált ember életét. Váradinak ő a legrégibb, lcg- 
igazabb barátja. Sokban irányadója és példája is. Szép humanista leve
leket váltottak egymással. Báthori környezetéhez tartozott Bajoni 
István, az egykori királyi titkár, aki szintén Bolognában doktorált. 
Váradi vele is baráti viszonyban volt.3

A«boldog Várad* felé mindig húzta a szíve. A humanista város huma
nista püspökei szintén barátai voltak. így  Farkas Bálint, majd pedig

* Hogy Báthori Miklós résztvett ezen az összejövetelen, valószínűvé teszi, 
hogy ugyanakkor Budán tartózkodott. Az esztergomi érseki helynöknek Hypo- 
lithóz intézett jelentésében, melyben a budai zavargásokról tesz említést, írja : 
«et alcuni se partirono subito et andarono a casa sua, come fo il Colotia, il Vatta 
et piú altri.* fíerzcviczy Albert: Aragóniái Beatrix magyar királyné életére vonat
kozó okiratok. Monumcnta Hungniac Diplomatica Vol. X X X IX . Budapest 1914. 
343. 1.

* Eszéki Istvántól Kollányi i. m. 118. 1. Keszthölcziről Id. Magyarság
tudomány, I. évf. 3. szám. 325. 1. 1. jegyzet.

* Báthoriról Magyarságtudomány I. évf. 3. szám, 312. 1. 1. jegyzet. 
Bajomról Kollányi i. m. 112.; Fraknói: Mátyás király diplomatái. 86— S7. 1.
A váci egyházmegye történeti névtára. 681— 682. I.
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ennek utódja, a bibliofil Kálmáncsehi Domokos, akinek ígéretet is tesz, 
hogy Szent László városában meglátogatja.1

Az erdélyi püspökkel, az epigráfia iránt érdeklődő Geréb Lászlóval, 
akinek titkára a költő Megyericsei János, hasonlóképpen levelez.2

Pécsett Janus Pannonius utódja a Ferrarában Carbo Lajosnál tanult 
humanista műveltségű Ernuszt Zsigmond. Mint Korvin János párthíve, 
már a királyválasztásnál egy táborban voltak3 De a pécsi ferencesek 
művelt custosával, Szemenyei Mihállyal is levelez.

Azonkívül barátja még Thuz Osvát zágrábi püspök, a kiváló 
humanista Fodor István szerémi püspök, humanista nevén Crispus, 
akit a megürült győri püspökségre ajánl a királynak, kiemelve 
«probitas»-át, «dictio*-ját és «eruditio»-ját. Bochkay (máshelyütt Bácskái) 
Miklós mislyei prépost is humanista érdeklődésű lehetett, mert Váradi 
egyik legszebb humanista stílusú levelét neki írta.4 Baráti köréhez 
tartoztak még a korabeli híresebb főúri családok, így a Báthoriak, a 
Váradyak ; Kinizsi Pál, Korotnai János alnádor, Csapi János köz
nemes is.

. *

Baráti köre most is nagyrészt a régi. Vitéz János egykori párt- 
fogoltjaiból és ismerőseiből tevődik össze. A közös szellem tartotta őket 
együtt, amelyet átmentettek és dominálóvá tettek a Jagelló-kor idején 
is. Ez az ö haláluk után sem veszett ugyan ki, de átalakult, továbbfej
lődött, és a sajátos Jagclló-kori humanizmust hozta létre.

Váradi levelezése és baráti kapcsolatai révén mindig benne élt a 
Jagclló-kori Magyarország szellemi életében. De a napi politikába, 
ha figyelemmel kísérte is, nem igen bonyolódott. Érdeklődése mind
inkább a szellemiek felé hajtotta. Híveinek lelki gondozása és a bonae 
litterae között megosztva élte egyre tisztultabb életét.

1500-ban azonban újra kilép a közélet porondjára. VI. Sándor 
ugyanis nagy keresztény összefogást kezdeményezett a török ellen. 
Ebben az egyik legérdckeltebb félnek, Magyarországnak is részt kellett 
vennie. Az ez év elején tartott országgyűlés a török elleni háború mel
lett döntött. A velenceiekkel megindult tanácskozásokon szereplő négy 
magyar megbízott között ott szerepel Váradi Péter is. A király Bácsot 
jelölte meg, ahol a török ellei hadaknak találkozniok kellett. Itt egyez
tek meg végleg a velencei követekkel: Sebastiano Giustinianival és 
VittorioSoranzoval. Mint a királyi megbízatásból is látjuk, Váradi vezető 
szerepet vihetett ezekben a mozgalmakban és tanácskozásokban. Ez 
valóban a legméltóbb szerep volt annak a magyar humanistának szá-

1 Farkas Bálintról Bunyilay i. m. 11. 325— 331. I. Kálmáncsehiről u. o. 
332 -343.I.; Hoffmatm: Régi magyar bibliofilek, i n  - 119. I.

* Tentesváry János: Erdély középkori püspökei. Kolozsvár 1922. 412— 448.1.
* Koller i. in. p. 360— 520.
* Thuz Osvátról hlojfmann i. m. 119— 121. I. Fodor Istvánról Veress i. in.

373— 374. 1. Bácskáiról u. o. 255. és 382. 1. ; Tóth-Szabó i. m. passim.
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mára, akiben azok az eszmények éltek tovább, amelyekért Vitéz János 
egykor annyit küzdött.1

A török elleni hadakozásból semmi sem lett. A vármegyék csak 
gyéren jelentek meg. Ulászló visszavonult. Váradi ezt a kudarcot nem 
sokkal élte túl. Gyönge egészségéről, állandó betegségéről tett kijelen
tései mögül, ha humorral fátyolozottan is, már régóta ki-kicscndül a 
halálfélelem. A sok testi és lelki szenvedés végül is legyűrte erejét. 1501 
közepén halt meg s benne Mátyáskori humanizmusunknak Vitéz János 
és Janiié Pannonius mellett legnagyobb a lakj a szállott sírba.2 Mint azok, 
ö is alkotott és nem csupán befogadta az új műveltséget. Levelei, ame
lyek a Vitéz-féle epistolának továbbfejlesztését jelentik, a magyar levél
irodalom legszebbjei között foglalhatnak helyett. Nemcsak «a Mátyás- 
és Jagclló-kori humanizmus szakaszai között a nevezetesebb kapcsolók 
egyikci» volt, hanem halálával egész korszakot zárt le, Mátyáskori 
humanizmusunk korszakát.3

Gerezdi Rábán.

< 1 VI. Sándor török-elleni háliorújának tervéröl és eléri ^eredményeiről*
ld. Pastor i. ni. III. S. 439— 445. Váradi szerepéről : Marino Sanuto Világkróni
kájának Magyarországot érdeklő tudósításai. Közli Wcnzel Gusztáv. Történelmi 
Tár XIV. 115. 1.

4 Várday Ferenc 1501 április 10-én kelt levelében még nem tud Váradi halá
láról. júniusban viszont már üresedésben van az érsekség.

9 Horváth: Az irodalmi műveltség megoszlása. 170. 1.

i
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