
KÉT KÖZMONDÁS 
MOHÁCS MAGYARORSZÁGÁRÓL.

A mohácsi tragédia fe.é közeledő Magyarország az egykoiú huma
nista közvéleményben két közmondáson keresztül tükröződik. Egyike 
ezekenek ma is közismert: a teréziánus Magyarország önelégültségének 
a jellemzésére szoktuk idézni, bár a deák mondatot, mint Szckfű Gyula 
is rámutat, a XVIII. század XVI. századi humanista forrásból újította 
meg.1 Extra Hungáriám non est vita si est vita non est ita : e szállóigének 
legkorábbi lelőhelye Coelius Rhodiginus olasz humanista Lectionum 
Antiquarum Libri XVI.  c. könyve, mely 1516-ban, Velencében jelent 
meg először. A humanista környezetétől sajátságos módon elszakadt és 
új történeti tartalommal telitődött szállóigét ideje már egyszer eredeti 
helyén felkeresnünk.2

Coelius Rhodiginus, mint könyve címlapján maga jelzi, az ókon 
Ceselius elveszett és csupán Gellius által említett Antiquarumlectionum 
commentarii c. munkáját akarta pótolni a maga hatalmas enciklopédiá
jával. «A két nyelvnek*, a latinnak és a görögnek a hagyatékát törekszik 
rendszerezni úgy, hogy a klasszikus idézetek egymás mellé helyezve 
egymást magyarázzák. így kerül szó a X. könyv XXI. fejezetében az 
antik néprajzi közhelyek során Pannóniára. Rhodiginus, a történeti 
érzéknek különösen az olasz humanistákra jellemző eltolódásával, a 
magyarokat minden további nélkül azonosítják Pannónia ókori lakóival: 
in Pannónia, sive ut nunc loquuntur in Hungária, Pannóniában, vagy 
ahogyan most mondják, Magyarországon, —  veti oda könnyedén köny
vének egy még idézendő másik helyén is. Magyarországot a klasszikus 
ókor kategóriáin keresztül szemléli, ha magyarokkal kerül szembe —  
márpedig az egykoriferrarai diáknak, majd milánói és paduai professzor, 
nak erre gyakran nyílt alkalma, —  Pannónia római provincia lakóit 
üdvözölte bennük. így a korabeli Itália magyar vonatkozású tapasz.

* Hóman— Szckíű : Magyar Történet. VI. 139. 1. V. ö. még Magyar Paeda- 
gogia. 1940. 150. 1.

* Az Extra Hungáriám.. .  első előfordulásának közvetlen környezetét a 
Lectiones Antiquae X. könyvének X X I. fejezetét Turóczi-Trostlcr József is ismer
tette, de az a körülmény, hogy a X III. könyv X L IX . fejezete visszatér Magyar- 
országra, az ö körültekintő figyelmét is, úgy látszik, elkerülte : Ungarns Emtrxtt 
in das Literarhistorische Bewusstsein Deutschlands. Dcutsch-ungarische Heimats- 
blátter. 1931. 112. 1. Hasonlóan Kardos Tibor : L'Ungheria negli scritti deglt urna- 
nisti italiani. Corvina. 1941. 136. 1.
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talatait a klasszikus szöveghelyek kiegészítésének, sőt bizonyos fokig 
magyarázatának tekintethette, és megvesztegetve attól a gondolától, 
hogy ö is «római tudósa, aki elveszett antik művet állít helyre, a panno
nokra vonatkozó ókori adatok közé illeszti be a következőket:

«Bámulatos ennek a népnek a fényűzése az étkezésben, bámulatos 
az ötletessége is a fűszerek alkalmazásában. A legelőkelőbbek és leg- 
alacsonyabbsorsúak, csakúgy, mint a középrendűek, valósággal szelle
mesen űzik a szakácsművészetet. Szeretnek is evvel a közmondással 
élni: Pannonian kívül nincs élet, vagy ha van is, nem olyan az élet (Extra 
Pannoniam non est Vita, aut si sit, non tamen esse ita). Hogy közülük 
sokan igen éles elmével bírnak a tudományokhoz, tapasztaltam, mikor 
Paduában a tartomány lakóinak előadásokat tartottam. Különösen 
ezeket a mi tanulmányainkat igyekszenek elsajátítani, meg aztán az 
előadásokon odahallgatni mind nagyon szeretnek, a tanulásban elmé
lyedni már nem annyira. Az öltözködést odahaza elhanyagolják, de ha 
Itáliába járnak, éppen nem mondhatók elhanyagoltalak*. . J

A humanista Olaszország magyarság-képének ritka érdekességű 
megnyilatkozása ez. A renaissance-kori magyarság fényűzése, öltözkö
désének a külföld felé szól hivalkodó pompája, a magyar diákok tehet
sége és tudásvágya, a jellemző korlátozással, mely inkább csak az imént 
megnyílt ablakon kíváncsian kitekintő szinte gyermekded mohóságára, 
mint a humanista Európa munkaközösségében már tevékenyen közre
munkáló egyenrangúságára v a ll: eleven színekkel fonja körül a magyar
ság önelégült adagiumát. Rhodiginus munkájának későbbi, bővített 
kiadásai, így az 1566. évi bázeli, vagy az 1666. évi frankfurti, még mit- 
sem változott módszerrel, Rhodiginus pannoniai adatait is meg-meg- 
toldják. Már csak ezekben olvassuk aszerémi bor dicséretét, ami annyi
ban talán valóban az ókori Pannóniát is jellemezheti, amennyiben a 
magyar szőlőművelés antik folytonosságát őrzi a talaj, s ezt Rhodiginus 
interpolát órai egyenesen egy császári intézkedésig tudják visszavezetni.
A pannoniai és paraszti származásúnak mondott Probus császár, Eutro- 
pius tanúsága szerint, Szerém környékén katonáival ültettette az első 
szőlőtőkéket. Ahhoz a képhez, amelyet a humanista Európa alkotott 
magának Magyarországról, ez az adat is hozzátartozik. De jobban érde
kel bennünket ezúttal az, hogy maga Rhodiginus a magyar renaissance 
cuphoriája —  Mátyás korának még el nem halványodott emléke —  
mellett ennek már komor ellentéterői is tudomást vesz.

A XIII. könyv XLIX. fejezete az ókori rabszolgasággal, közelebb
ről a spártai hélótákkal foglalkozik, és felemlíti a hélóták nyomorúságos 
helyzetének a jellemzésére a mondást, hogy aki Spártában szabad ember, 
az a legszabadabb ember, de aki Spártában szolga, az szolga csak igazán.
Mint párhuzamot említi ismét Pannóniát : «Hallom, hogy Pannóniában, . 
vagy ahogyan most mondják, Magyarországon, mindennél jobban 
figyelhető meg ugyanez, ezért jár közöttük a közmondás, hogy nem is 
lehet másutt igazán szolgaságról beszélni, olyannyira, hogy még hozzá 
is teszik : bárhol a népek közt könnyen állja már a szolgálatot, aki egy
szer ezek közül az emberek közül valakinek a szolgája volt ( . .  .non 
recte dici Servitutem, nisi in Pannónia, adeo, ut astruant id quoque posse
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ubique gentium peraccomode servire, qui alicui eorum komimon fuerit illis 
in Locis famulatus)».

íme, a humanista könnyed eleganciájával két adagiumba sürítve a 
korabeli Európa kettős élménye Mohács magyarságával kapcsolatban : 
1513-ban Bakócz Tamás római bevonulásának kiszámitottan a külföld 
elképesztésére szánt fényűző ragyogása, és a jobbágyság szörnyű hely
zete, mely a világ szemeláttára 1514-ben, Bakócz római útjának közvet
len folytatása gyanánt, a Dózsa-féle parasztlázadásban robbant ki, hogy 
azután a szolgaság még súlyosabb és lerázhatatlanabb igáját készítse 
elő. A valóság talajától egyre jobban cltávolódó nemzeti illuzionizmus, a 
valóság talaján pedig a szociális igazság szempontjából páratlanul merev 
megtagadása, egyfelől a nemzeti erők önfeledt túlbecsülése, másfelől a 
nemzeti erők öngyilkos pazarlása : az elkerülhetetlenül katasztrófa 
árnyékát veti előre mindkettő.

Waldapfel Imre.
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