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Három humanista költő és pártfogóik a reneszánsz 
Krakkóban

Jacqueline Glomski, a londoni King’s College latintanára, 2007-ben megjelent 
könyvében a reneszánsz művészek és pártfogóik kapcsolatát vizsgálja irodalmi, 
politikai és társadalmi összefüggésben. Tanulmányának szűkebben vett témája 
a humanista irodalom és műpártolás Lengyelországban a Jagellók idején, mely-
nek keretein belül a latin nyelvű, humanista irodalmi művek retorikai és eszté-
tikai jellemzőit kutatja, figyelembe véve azt, hogy az irodalom abban a korban 
szerteágazó műpártolói rendszer terméke volt, a gazdag elit és egy szegényebb, 
latin nyelvű műveltséggel rendelkező tudós csoport közös terméke. Glomski 
három tudós-költő munkásságát tárgyalja részletesen: Rudolf Agricola Junior 
(kb. 1490–1521) és Valentin Eck (kb. 1494–1556) Dél-Németországból érkez-
tek Lengyelországba, Leonard Cox pedig Angliából származott, és nem csak a 
krakkói udvarral állt összeköttetésben, hanem a budaival és a bécsivel is. 1510 
és 1530 között ez a három tudós férfi határozta meg Krakkó humanista irodal-
mi életét. Életük nagy részét mind a hárman a közép-európai térségben élték 
le, és a terület több királyságában megfordultak. Életükre és munkásságukra 
vonatkozó adatok fel-felbukkantak már különböző tanulmányokban,1 Glomski 
kötete most ezeket a szétszórt biográfiai és bibliográfiai adatokat törekszik egy 
tanulmányban összegyűjteni és összegezni. A három szerző műveinek főleg 
lengyel, magyar és Egyesült Királyságbeli könyvtárakban fellelhető példányait 
kutatta, de a gyűjtőterület Közép- és Kelet-Európa szinte egészét befedte, sőt 
Münchentől egészen Uppsaláig terjedt.

A kötet négy nagy fejezetre tagolódik: az első a reneszánsz kori Krakkó 
művészet- és tudománypártolását mutatja be, röviden vázolva a három hu-
manista ottani működését; a második a humanista karrierépítés módjait és 

 1. Például: Bauch, Gustav: Valentin Eck und Georg Werner. Zwei Lebensbilder aus der Zeit 
der Besitzergreifung Ungarns durch die Habsburger. Ungarische Revue 14. (1894) 40–57.; 
Uő: Rudolphus Agricola Junior. Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus im deutsch-
polnisch-ungarischen Osten. In: Evangelische höhere Bürgerschule II. Wissenschaftliche 
Abhandlung zum Jahresbericht der Evangelische höheren Bürgerschule II. in Breslau, Os-
tern, Breslau, 1892.
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lehetőségeit fejtegeti; a harmadik fejezet a három költő műveiből kibonta-
kozó hőstípust mutatja be; végül a negyedik szakasz politikai témájú alkal-
mi versekkel és írásokkal foglalkozik. A tanulmányhoz terjedelmes, és nagy 
hozzáértéssel összeállított jegyzetek csatlakoznak, valamint egy hosszú és 
részletes bibliográfia, amely jelentősen megkönnyíti azok dolgát, akik to-
vább szeretnének olvasni a témában. A kötet elején két térkép és három kép 
kapott helyet, illusztrálva és kiteljesítve a tanulmány tartalmát.

A probléma a téma feldolgozása közben az, mutat rá Glomski az első fe-
jezetben, hogy a három költő írásait vagy a lengyel irodalomba soroljuk, és 
ilyen alapon tanulmányozzuk; vagy a szerzők származása alapján más nem-
zeti irodalmakhoz számoljuk; illetve, mivel latinul írtak, nemzetközi, nemze-
tek feletti irodalomként kezeljük. Ehhez jön hozzá a másik akadály, hogy az 
1510-es, 1520-as évek lengyel humanista műveinek esetében külön kell ke-
zelni azok intellektuális-kulturális hátterét, és az antik klasszikus művek ben-
nük fellelhető hatását, mely közvetlenül Itáliából, illetve Itáliából kiindulva 
Németországon és Magyarországon keresztül érte el Lengyelországot. Nem 
utolsó sorban Glomski az említettekhez még hozzá teszi a történeti környezet 
kérdését, amelyben ezek a művek születtek, és amely nélkül természetesen 
lehetetlen őket értelmezni. E nehézségek feloldása során Glomski nem hagyja 
figyelmen kívül a téma szociológiai vonatkozásait sem, ezen a ponton Eck-
hard Bernstein és Christine Treml kutatásaira hivatkozik,2 végül pedig más 
közép-európai kutatók képzőművészetekre vonatkozó tanulmányait is bevon-
ja vizsgálódásaiba. Földrajzilag elsősorban Krakkóra koncentrál, ahol a XVI. 
század elején sok külföldi hallgató által látogatott egyetem működött. A vá-
rosban nyomda is volt, ami nem csak a könyvkiadás egyik központjává tette 
Krakkót a térségben, hanem vándorló, Kelet-Közép-Európába tartó tudósok 
kedvelt megállóhelyévé is. Tanulmányának időhatárait Glomski I. Jagelló 
Zsigmond lengyel király uralkodásában (1506–1548) szabja meg.

Az első fejezet röviden bevezeti az olvasót a reneszánsz Krakkó tudomá-
nyos, művészeti, és főleg irodalmi életébe.� A műpártolók, és a mecénások 
nélkül a kora újkori Európa legtöbb művészeti alkotása sohasem jöhetett 

 2. Bernstein, Eckhard: Group Identity Formation in the German Renaissance Humanists: The 
Funktion of Latine. In: Germania Latina. Latinitas teutonica. Politik, Wissenschaft, huma-
nistische Kultur vom späten Mittelalter bis in unsere Zeit. Wilhelm Fink, München, 2003. 
I.: 375–386.; Treml, Christine: Humanistische Gemeinschaftsbildung. Sozio-kulturelle 
Untersuchung zur entstehung eines neuen Gelehrtenstandes in der frühen Neuzeit. Georg 
Olms, Hildesheim, 1989.

 3. Ebben a fejezetben a szerző leginkább a következő alapvető szakmunkára hivatkozik: Ko-
mornicki, Stefan S.: Kultúra artystycza w Polsce czasów odrodzenia. In: Kultúra staropols-
ka, Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności, Krakkó, 1932. 533–605.
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volna létre, és ez Lengyelországban sem volt másképpen. Az adakozók a 
műalkotások stílurára és tartalmára is befolyással voltak, hiszen a pártfo-
golt mindig igyekezett pártfogójának kedvében járni, azzal a biztos tudattal 
azonban, hogy a mecénásé mellett az ő neve is fenn fog maradni. Ez végül 
az alkotók bizonyos önállóságához, szerepük és munkájuk felértékelődésé-
hez vezetett. Az újkor hajnalán azonban a műalkotás – ezen akkor minde-
nekelőtt képzőművészeti, illetve irodalmi művet értettek – még elsősorban a 
patrónus tettének állított emléket, nem pedig a készítő tehetségének. Ennek 
leginkább az a magyarázata, hogy ekkor a bőkezű adakozás, a művészetekre 
szánt pénz első ránézésre csekély haszonnal járt, mindenesetre kevésbé volt 
dicsőséges, mint egy hadjárat, illetve kevésbé volt látványos, mint egy kas-
tély felépítése, vagy egy díszes udvari ünnepség megrendezése. Ezért tehát, 
minél többet szánt egy uralkodó az előbb említett egyebek mellett műpárto-
lásra, annál tehetősebbnek és hatalmasabbnak látszott, vagyis a műpártolás 
a státusz egyik legfőbb kifejezőeszköze volt. Mivel pedig az adakozónak 
így nagy hatása volt magára a megszülető alkotásra is, Glomski megálla-
pítja, hogy ha egy új forma, vagy stílus jelent meg egy területen, és kivált-
képp igaz ez Közép- és Kelet-Európára, akkor ennek hátterében általában 
a megrendelő, az alkotást finanszírozó személy állt. Az új forma és stílus a 
tárgyalt kötet esetében a reneszánsz és a humanista ízlés.

A cím ellenére Glomski könyvében végig magára a humanista tudós-köl-
tőre koncentrál, nem pedig a pártfogóra, és bemutatja, hogy a sok befolyásoló 
tényező mellett hogyan tudta a művész saját filozófiája szerint építeni a pá-
lyafutását, megőrizni a tudós–művész–költő szerepet, és eközben esetenként 
a saját ízlése, saját ötletei szerint formálni a pártfogójáról kialakult képet.

I. Zsigmond uralkodásával, 1506-tól beköszöntött Lengyelország aranykora, 
mivel a király belső békét teremtett, megszervezte a határok védelmét, ráadásul 
tanult, és társaságban jól forgó ember volt. Ő volt az első lengyel uralkodó, aki-
nek az udvarában itáliai mintára tudósok és művészek éltek, mint az udvartartás 
tagjai és a király „alkalmazottjai”. Zsigmond tőlük azt várta, hogy Európában 
is elfogadható, sőt meggyőző és hatásos képet alakítsanak ki róla és családjáról, 
a Jagellókról. Glomski magyarázata szerint erre leginkább azért volt szükség, 
mert a Jagellók idegen, Litvániából származó család voltak Lengyelországban. 
Részletesen bemutatja, hogy hogyan szerezték meg előnyös házasságok, illetve 
választás útján Közép-Európa trónjait, és hogyan váltak a Habsburgok legna-
gyobb riválisaivá.4 Glomski szerint Zsigmond tisztában volt vele, hogy dinasz-

 4. I. Zsigmond uralkodását illetően Glomski a következő kötetet tekinti mértékadónak: Le-
walski, Kenneth F.: Sigismund I. of Poland: Renaissance King and Patron. Studies in the 
Renaissance 14 (1964).
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tiájának nem csak politikai és hadi téren kell bizonyítania, hanem a művésze-
tek terén is. Ezt alátámasztja az is, hogy az uralkodó már trónra kerülése előtt 
megkezdte műpártolói tevékenységét: Magyarországról meghívta Francesco 
Fiorentino építészt, aki 1505-ben érkezett Krakkóba, és haláláig ott dolgozott, 
főleg a Wawel újjáépítésén. Ő volt az első alkotó, aki először alkalmazott új, 
itáliai mintákat Lengyelországban. Maga Zsigmond is sok időt töltött testvéré-
nek, II. Ulászlónak udvarában Budán, ahol találkozhatott itáliai művészekkel, 
és töltekezhetett itáliai ízléssel, míg végül a milánói Bona Sforzával kötött há-
zassága (1518) révén az itáliai divat és a humanista újdonságok közvetlenül 
is jelen voltak Krakkóban. A leglátványosabb eredményeket természetesen a 
képzőművészet, ezen belül is az építészet nyújtotta, de Zsigmond felismerte, 
hogy az irodalomnak is legalább ekkora sikere lehet. Három lengyel szárma-
zású írója, akik egyben titkárai, írnokai is voltak, Justus Ludovicus Decius, Jo-
hannes Dantiscus és Andrzej Krzycki főleg politikai és hadi sikereit énekelték 
meg. E három szerző közül Glomski Deciust emeli ki, mint olyan szerzőt, aki 
a leghitelesebben és legnagyobb sikerrel igyekezett bemutatni a hatalmas, sok-
nemzetiségű Lengyelországot, és annak uralkodó családját, a Jagellókat, akiket 
Európa többi nagy dinasztiája mellé helyezett.

Természetesen Lengyelországban sem csak a király jelenhetett meg, 
mint műpártoló, a nemesség körében is akadtak, akik követték a példáját. 
Glomski Piotr Tomickit és Krzyszto Szydłowieckit említi meg, akik magas 
állami hivatalokat töltöttek be, és maguk is itáliai humanista műveltséggel 
rendelkeztek. Rámutat a Bona Sforzával érkező maroknyi itáliai csoport 
jelentőségére és a környező királyságokhoz fűződő kapcsolatokra, például 
Magyarország esetében a Thurzó családdal való állandó érintkezésre,5 vagy 
a hivatali összefonódásokra, a művelt réteg, illetve egyes tudósok és művé-
szek mobilitására. A magyarázatot erre a dinamikus kölcsönhatásra abban 
találja meg, hogy a latin nyelvűség már jóval a reneszánsz előtt a határok 
fölé emelte a kultúrát. Krakkó szerepét azért látja meghatározónak, mert eb-
ben az időben a régió legtöbb diákja az ottani egyetemet látogatta, annál is 
inkább, mert Budán ekkor nem működött egyetem. A neolatin irodalom egy 
része, és a humanista tudományok újdonságai tehát az esetek egy részében 
Krakkón keresztül kerültek vissza Budára, Prágába vagy Bécsbe, az észak- 
és kelet-európai területekről nem is beszélve.
 5. A Thurzó családra vonatkozóan: Bathelt, Kurt: Die Familie Thurzo in Kunst und Kultur 

Ost-Mitteleuropas (1450-1650), Deutsche Monatshefte 7 (1940/41) 115–125.; Bethlen-
falvi Thurzó Elek levelezése. (Források a Habsburg-magyar kapcsolatok történetéhez). I. 
1526–1532. Közreadja és a bevezető tanulmányt írta: Erdélyi Gabriella. Bp., 2005. (Lym-
bus kötetek 1.); Ptaśnik, Jan: Turzonowie w Polsce i ich stosunki z Fuggerami. Przewodnik 
naukowy i literacki 33 (1905) 829–832, 927–934, 1020–1028, 1115–1124.
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Krakkó tudósai mellett Glomski a vándorló humanista költőkről sem 
feledkezik meg. Ezek az utazó humanisták általában a német fejedelemsé-
gek irányából érkeztek Krakkóba, német egyetemeken szerezték meg a mű-
veltségüket és a legtöbbjük sohasem járt Itáliában. Irodalmi munkásságuk 
klasszikus művek újraértelmezésén alapult, Glomski Heinrich Bebelt, Lau-
rentius Corvinust és Paulus Crosnensist említi meg. A tárgyalt korszakban 
azonban háttérbe szorultak a krakkói egyetemen és így a lengyel humanista 
irodalom élvonalában is, sőt a XVI. század közepétől az egyetem hallgatói 
is javarészt lengyel származásúak voltak.

A Glomski által kutatott három költő, Agricola Junior, Eck és Cox is 
ilyen vándor tudósként érkeztek Lengyelországba, Agricola 1510-ben, Eck 
1511-ben, Cox 1518-ban, mindhárman a német terület irányából. Glomski 
az egy kicsit talán hosszúra nyúlt, de egyáltalán nem felesleges bevezető 
után itt tér rá kutatásának fő témájára.

Elsőként tisztázza, hogy a patrónus általában úgy gondoskodott pártfo-
goltjáról, hogy magántanárként bejuttatta egy előkelő háztartásba, vagy meg-
próbált iskolai, esetleg egyetemi tanári helyet keresni a számára.6 Azonban 
maga a művész is kereshetett magának patrónust, például úgy, hogy egy-egy 
művét valakinek ajánlotta. A három tárgyalt személy azért volt nehéz hely-
zetben Krakkóban, mert idegenek voltak, tehát kívülállókból először „belső 
személyekké” kellett válniuk, csak utána láthattak neki a többiekkel azonos 
eséllyel pályájuk építésének.7 Pártfogóik a legmagasabb körökből kerültek 
ki, sőt maga a király is támogatta őket, ezért számos írásukat címezték az 
uralkodónak. A király mellett olyan előkelő családok álltak mellettük, mint 
a Bethmann vagy a Salomo család. A Jagellókkal Agricola Junior állt a 
legszorosabb kapcsolatban, gyakran tartózkodott az udvarban, és nem egy-
szer történelmi jelentőségű eseményeknél is jelen lehetett. Nyomdászok és 
könyvkereskedők is lehettek mecénások, Krakkóban Marcus Scharffenberg 
könyvkereskedő más irodalmárok mellett a három humanistát is támogatta. 
Az egyetemről leginkább két asztronómus segítségére számíthattak, akik kö-
zül az egyik a hírneves Nikolaus de Toliszków volt, igaz, hogy ők anyagi 
támogatás helyett leginkább kapcsolataikkal és befolyásukkal tudták segíteni 
a lengyel környezetben a három idegen származású humanistát.
 6. Ezzel a problémával nem ő foglalkozik először: McCahill, Elisabeth: Finding a Job as a 

Humanist: The Episzolary Collection of Lapo da Castiglioncho the Younger. Renaissance 
Quarterly 57 (2004) 1308–1345.

 7. Bernstein, Eckhard: From Outsiders to Insiders: Some Reflections on the Development 
of a Group Identity of the German Humanists between 1450 and 1530. In: James V. Mehl 
(Eds.): In Laudem Caroli: Renaissance and Reformation Studies for Charles G. Nauert. 
Thomas Jefferson University Press, Kirksville, 1998. 45–64.
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Anyagi segítséggel az uralkodó mellett leginkább az egyház tudott szol-
gálni, az egyházból is a főpapság. Ezt a segítséget Cox és Agricola Junior 
vette igénybe, de csak rövidebb időn keresztül, Glomski szerint azért, mert 
nem számoltak egyházi karrier lehetőségével, és ezért az egyház nem tá-
mogatta őket tovább. Valentin Eck az egyház helyett Felső-Magyarország 
városaiban próbált elhelyezkedni, és Bártfa városának segítségével, illetve 
a Thurzó család támogatásával tanári álláshoz jutott.

Glomski ezután mind a három humanista esetében áttekinti azok név-
sorát, akik pénzükkel, szavukkal, vagy más módon támogatták őket hosz-
szabb vagy rövidebb ideig. Először Agricola Junior, majd Cox, végül pedig 
Valentin Eck pályáját vázolja fel Krakkóba érkezésük pillanatától kezdve. 
Időrendben haladva, tömören és lényegre törően, néhány szóban bemutatja 
azokat a személyeket, akik segítették a három költő pályáját. Az ő támo-
gatásukat, patronálásukat abból a szempontból is megvizsgálja, hogy ez 
mennyiben befolyásolta, és milyen irányba terelte a pártfogoltak irodalmi 
pályáját és életpályáját.

Végül, a fejezet zárásaként, Glomski összegzi, hogy más humanista tu-
dósok munkájával együtt mekkora és milyen hatása volt Agricola Junior, 
Cox és Eck munkásságának Krakkóban. Megállapítja, hogy ez a hatás meg-
lehetősen csekély volt, és hogy a XVI. század elején a humanisták csoport-
ja nem csak Lengyelországban, hanem egész Közép-Kelet-Európában is 
egyelőre a művelt társadalmi csoportok peremére szorult, sőt néha kívül állt 
azon. Lengyelországban, szűkebben Krakkóban, Glomski három okban ta-
lálja meg ennek a jelenségnek a magyarázatát. Először is a krakkói egyetem 
nem volt elég nyitott az újdonságokra, és így az újnak számító humanista 
eszmékre sem. Másodsorban az egyház igen szigorú felügyeletet gyakorolt 
az egyetemre, és ezért vagy emellett a humanista eszméket hirdető tudó-
sok ritkán kerültek vezető pozícióba az oktatásban. Végül pedig szerepe 
volt a Német Lovagrend miatt a Poroszországban kialakult német–lengyel 
konfliktusnak, melynek következtében Krakkó német nyelvű lakosságát is 
igyekeztek beolvasztani, és a mecénások nem szívesen támogattak nyíltan 
német származású vagy a német egyetemeken nevelkedett humanista költő-
ket, amilyen a tárgyalt három személy is volt.

A második nagy fejezetben Glomski az identitás megfogalmazásának 
problémájával, és az érvényesülés lehetőségeivel, illetve nehézségeivel 
foglalkozik. A kettő természetesen szorosan összefügg, és egy humanista 
költő esetében egyáltalán nem mellékes, hogy a körülmények megalkuvásra 
kényszerítenek, avagy szabadságot adnak a kibontakozásban és így lehe-
tőséget az egyéni fejlődésre is, nem csupán a patrónus hírnevének öreg-
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bítésére és elvárásainak teljesítésére. A körülmények azonban nem csak a 
pártfogótól függtek, hanem az élettértől is, amelybe Agricola Junior, Cox 
és Eck beléptek. Az első fejezetben Glomski már leszögezte, hogy idegen 
származásuk miatt eleve hátránnyal indultak, ezek után pedig rámutat arra 
is, hogy a humanizmus újdonsága miatt mindennapi életük színterein, a vá-
rosokban, az egyetemen és a királyi udvarban is kívülállók voltak. Igaz, 
hogy mint jegyzők, tanárok vagy írók munkát és megélhetést találtak eze-
ken a helyszíneken, de szükségük volt pártfogókra, ha hosszú távon is meg 
akartak élni humanista műveltségükből, vagy ha másik városba költöztek. 
Glomski megjegyzi, hogy a boldogulást természetesen nem segítette, hogy 
a nem humanista műveltséggel rendelkezőkhöz képest naprakészebbnek, 
műveltebbnek tartották magukat, sőt nem egyszer kigúnyolták azok „bar-
bár” latintudását, akik kevésbé voltak járatosak a klasszikus latin szövegek-
ben, mint ők…8

A humanisták csoportja egész Európában kollektív csoportöntudattal és 
identitással rendelkezett. Ezt barátságok ápolásával, levelezéssel és szemé-
lyes látogatásokkal igyekeztek fejleszteni és fenntartani.9 Közismert szemé-
lyeknek címzett nyilvános levelekkel az intellektuális olvasóközönség előtt 
is megjelentek. A reneszánsz Európában és kiváltképpen Közép-Kelet-Eu-
rópában a levelezés a kommunikáció legelső és legfontosabb formája volt. 
Rotterdami Erasmus naponta közel hatvan levelet írt, ezzel tudta életben 
tartani és működtetni kiterjedt kapcsolatrendszerét és számos barátságát. A 
levél személyes formában közölte a humanista tudományok újdonságait és 
az egyes humanista csoportok, illetve személyek terveit, elképzeléseit és 
eredményeit. A levelek írása emellett segítette a tudósokat saját stílusuk, 
eszméik kifejlesztésében és alakításában is. A levelezés tehát alkalmas esz-
köz volt arra, hogy egy humanista tudós egyesítse a kapcsolattartást patró-
nusainak dicséretével, miközben ismertté és megszólíthatóvá tette saját ma-
gát is. Emellett a levelezéssel a fiatal humanisták reprezentálni tudták, hogy 
elsajátították a reneszánsz műveltség és udvariasság alapvető szabályait, és 
ezzel a nobilitas litteraria méltó tagjaivá váltak.

Glomski a fent vázolt elméletet Agricola Junior Joachim Vadian svéd 
humanistának címzett leveleivel igazolja és fejti ki részletesebben, és meg-
állapítja, hogy a középkori alárendelő pártfogó-pártfogolt viszony helyett 
 8. Glomski a latin nyelv szerepével kapcsolatban több jelentős műre is hivatkozik, például: 

Bernstein, Eckhard: Group Identity Formation in the German Renaissance Humanists: The 
Function of Latin. In: Keßler, Eckhard – Kuhn, Heinrich C. (szerk.): Gemania Latina. La-
tinitas teutonica. Politik, Wissenschaft, humanistische Kultur vom späten Mittelalter bis in 
unsere Zeit. Wilhelm Fink, München, 2003. 375–386. 

 9. Erre ld. többek közt: Trencsényi–Waldapfel Imre: Erasmus és magyar barátai. Bp., 1941.
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a reneszánszban helyesebb erre a kapcsolatra a római hagyományokra épí-
tő amicitia kifejezést használni.10 Agricola Junior és Vadian levelezéséből 
azonban nem csak ez derül ki, hanem az is, hogy Agricola hogyan vélekedett 
többi pártfogójáról. A Vadiannak címzett levelekben ugyanis nem egyszer 
kritikus, bíráló hangnemben ír róluk. Ezért Glomski úgy értékeli ezeket az 
írásműveket, mint amelyek bepillantást engednek „a színfalak mögé”. Azt 
azonban csak bizonyos fenntartásokkal jegyzi meg, hogy Agricola Junior 
leveleit valószínűleg nem szánta kiadásra, mert a humanisták számára nem 
volt egyértelmű határ a nyilvánosság elé szánt levél és magánlevél között, 
és ha szerzőjük úgy döntött, akkor a magánlevelek kiadásra kerülhet-
tek. Glomski rámutat, hogy a szerző már a magánlevél írásakor gondol-
hatott erre. Agricola Junior legalábbis mindenképpen ebben a szellemben 
írta leveleit Vadianhoz, mert habár azokban gyakran hétköznapi apróságok-
ról számolt be, az írások csiszolt stílusa alkalmassá tette őket a kiadásra. 
Szerzőjük nem fukarkodott bennük az idézetekkel, klasszikus művekre való 
utalásokkal és az elmés, szórakoztató szellemeskedéssel sem. A hétköznapi 
apróságok mellett pedig a klasszikus- és az új művekről alkotott véleményét 
is megosztja a címzettel, ezzel alakítva a saját magáról kialakult és folyama-
tosan alakuló képet, valamint (kiadás esetén) a közízlést.

Az irodalmi vonatkozások mellett Glomski külön megemlíti ezen le-
velek történeti jelentőségét is, Agricola Junior leveleiből ugyanis például 
az is kiderül, hogy 1513–14-ben, amikor a költő Esztergomban tartóz-
kodott, visszaesett a művészetek és tudományok támogatottsága a magyar 
főnemesség körében, mert Bakócz Tamás ehelyett egy török ellen indítan-
dó keresztes hadjárat finanszírozására szólította fel őket. Összegzésként 
Glomski megjegyzi, hogy akármennyire is személyes hangvételűek voltak 
a patronált patrónushoz írott levelei, a példa szerint Agricola Junior levelei 
Vadianhoz, ezek inkább az „önreklámozás” termékei voltak, mint valódi 
magánlevelek. Glomski ugyanis kimutatja, hogy a levelekből egy egészen 
másfajta Agricola Junior-kép bontakozik ki, mint amilyen Agricola Juni-
or városi, egyetemi és udvari tevékenységéből, kortársak leírásaiból, sőt a 
szerzőnek más műveiből rekonstruálható.

A magánszemélyeknek írott levelek után Glomski a kiadott művek elé 
szánt ajánlólevelekkel foglalkozik.11 Ezek, az eredeti művet kísérő rövid 
10. Az antikvitás szerepének tárgyalásakor Glomski a következőre hivatkozik: Clough, Cecil 

H.: The Cult of Antiquity. Letters and Letter Collections. In: Cultural Aspects of the Itali-
an Renaissance: Essays in Honour of Paul Oskar Kristeller. Manchester University Press, 
Manchester, 1976. 33-67.

11. Williams, Franklin B., Jr.: Commendatory Verses: The Rise of the Art of Puffing. Studies 
in Bibliography 19 (1966) 1–14.
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szövegek az új kiadvány eladását voltak hivatva segíteni, illetve igyekez-
tek elnyerni annak a személynek a támogatását, akinek a szerző a művét 
ajánlotta. Verses formában íródtak, és a kötet rövid bemutatása, az ajánlás, 
illetve a reklám mellett a szerző saját politikai, vallási és pedagógiai néze-
tei is szerepeltek benne, amelyekkel a szerző a szélesebb olvasóközönsé-
get szerette volna megszólítani. Ezért Glomski az ilyen versek által kísért 
írásműveket az alkotó, esetenként a kiadó „meghosszabbításainak” nevezi, 
hiszen így a megjelenő íráshoz szorosan, vagy lazábban kapcsolódó írói 
szándék félreérthetetlen formában rögtön az első oldalon megjelent. Emel-
lett az ajánlóversek másik fontos feladata volt, hogy köszönetet mondjanak 
a mecénásnak a mű megjelenésében nyújtott segítségéért. A mecénás neve a 
címlapon jelent meg egy megfelelő jelző (magnificus, illustris stb.) társasá-
gában, az ajánlóversben pedig a szerző hálája és jókívánságai a patrónus és 
családja számára. A szerző gyakran azt is jelezte, hogy nem hízelegni akar 
pártfogójának, és így az ajánlóversek igyekeztek megtalálni az egyensúlyt 
a pártfogó méltatása és a kiadvány reklámozása között, legalábbis Agricola 
Junior, Eck és Cox ilyen jellegű verseire ez a jellemző, ahogy azt Glomski 
megállapítja.

A versbe szedett ajánlás mellett kizárólag hirdető tartalommal ren-
delkező költemények is csatlakozhattak az újonnan megjelenő kiadvá-
nyokhoz. Ezek az ajánló, dicsérő versikék a művektől külön, röplapok 
formájában is megjelenhettek, illetve a címlapon, a címlap hátoldalán 
vagy a könyv utolsó oldalán kaptak helyet. A hirdetmények művekhez 
csatolása az 1520-as években, a nyomtatás elterjedésével vált szokássá, 
először Észak-Itáliában, majd egész Közép-Európában. A Glomski ál-
tal tárgyalt három humanista költő krakkói kiadója, Hieronymus Victor 
is élt ezzel a lehetőséggel, mivel mellette két másik nyomdász-kiadó, 
Johannes Haller és Florian Ungler is a városban működött, akik ter-
mészetesen konkurenciát jelentettek. A röpcédulákon terjesztett versek 
célja a könyvek reklámozása és az olvasóközönség megnyerése volt. 
Agricola Juniortól, Ecktől és Coxtól hozzávetőlegesen 90 ilyen vers 
származik az 1511 és 1527 közötti időszakból. Glomski kutatásai azt 
mutatják, hogy saját műveihez a három költő nem vonakodott a „rek-
lámszöveget” is megírni, az általuk csupán kiadott művekhez viszont 
inkább a tanítványaikkal szövegeztették meg az ajánlást. Szerkezetü-
ket tekintve a reklámozó versek sematikus jellegűek voltak, és egész 
Közép-Európában azonos módon, azonos fordulatokkal és tartalmi 
sorrenddel íródtak. Gyakran tartalmaztak szentenciákat, melyek tanító, 
moralizáló hangnemmel ruházták fel őket és azt az érzést keltették az 
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olvasóban, hogy az ajánlott mű komoly olvasmány, amelyet komolyan 
kell venni. Olykor arról is biztosították a reménybeli vásárlót, hogy 
ha a felajánlott (természetesen igen alacsony) áron megveszi az adott 
könyvet, akkor bölcs embernek fogják tartani. Sőt, a versek gyakran az 
esetleges kritikának is igyekeztek élét venni, költői formában üzentek 
a régi, tehát nem humanista műveltséggel rendelkező olvasóknak, akik 
esetleg kivetnivalót találhattak az adott műben, nem egyszer irigynek, 
rosszmájúnak és butának nevezve őket. E versek némileg túlzó jel-
legére Glomski Valentin Eck egyik ilyen kis írását hozza példának, 
ami Florus egy Eck által kiadott műve, a római háborúkkal foglalkozó 
„Bellorum Romanorum libri quattuor” előtt áll. Az ajánlás szerint, aki 
olvasta a könyvet, az olyan, mintha a nagy római történetíró, Livius 
egész életművét ismerné.12

A patrónushoz íródó művek műfajainak és formáinak bemutatása után 
Glomski a harmadik nagy fejezetben a pártfogó-pártfogolt viszonyban 
megszülető „hős” megteremtésének elméleti kérdésével foglalkozik.1� A 
mecénás dicsérete közben a humanista költők hősöket alkottak meg mű-
veikben, akik mindig a saját eszméiknek és értékeiknek feleltek meg, de 
a valóságnak nem mindig. Ez a koncepció általában egy bizonyos emberi 
érzésre apellált: a hírnév utáni vágyra, de ideális esetben a humanisták ezt 
– tanító jelleggel – a társadalom erkölcsi megújításának szolgálatába állí-
tották. Így a versben megénekelt személy, vagyis a patrónus, antik mintára 
a követendő erkölcsi normát testesítette meg, és közben hőssé változott. 
Glomski részletesen ismerteti a dicsérő himnuszok retorikai felépítését és 
hősökre vonatkozó toposzait. Tartalmi szempontból pedig azt emeli ki, 
hogy a dicsért személy az egyik oldalról lehetett rettenthetetlen katona 
vagy egyházi személyként híveinek jó vezetője, tehát világi vagy egyházi 
hivatásában hiteles személyiség; a másik oldalról viszont mindig művelt, 
a költészet iránt érdeklődő és azt támogató ember volt. Az így felvázolt 
elméletet Glomski Valentin Eck két művének bemutatásával igazolja: 
egy himnusszal, melyet a szerző Olmütz város elöljárójának, Augustinus 
Moravusnak ajánlott, és egy másik verssel, amelynek címzettje a Thurzó 
család volt.
12. Glomski itt a következő kötetre hivatkozik: Lewandowski, Ignacy: Florus w Polsce. Osso-

liński/PAN, Wrocław, 1970.
13. A szerző ebben a fejezetben két összefoglaló jellegű szakmunkát vesz alapul: Schirrme-

ister, Albert: Triumph des Dichters. Gekrönte Intelektuelle im 16. Jahrhundert. Böhlau, 
Cologne, 2003.

  Hardison, O. B., Jr.: The Enduring Moment: A Study of the Idea of Praise in Renaissance 
Literary Theory and Practice. University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1962.
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A negyedik fejezet témája az alkalmi versek formájában megjelenő poli-
tikai propaganda.14 A XVI. századi humanista költészet nagy része politikai 
témájú volt, a költők irodalmi formában reagáltak az aktuális politikai ese-
ményekre és előrevetítették a közeljövőt. Glomski azonban figyelmeztet, 
hogy amint az Agricola Junior és Valentin Eck műveiből is kitűnik, az ilyen 
költemények tartalmát nem mindig lehet történelmi tényként kezelni. A vá-
zolt esemény gyakran csak másodlagos jelentőségű, sokkal fontosabb, hogy 
a szerző mit gondolt erről az eseményről, illetve hogy ezt hogyan közvetí-
tette az olvasóközönség felé.

A politikai témájú költemények tartalma természetesen mindig igazodott 
az uralkodóhoz, a három szerző esetében a Jagellókhoz, és az adott pártfogó 
véleményéhez. Mint mind a három szerzőnél megtalálható közös vonást, 
Glomski a Jagellók törökökkel szembeni „a kereszténység védőbástyája” sze-
repét emeli ki, amely toposszá válik és igen gyakran előfordul Agricola Ju-
nior, Eck és Cox politikai témájú verseiben. Példaképpen ebben a fejezetben 
az 1515-ös bécsi eseményekhez kapcsolódó politikai témájú költemények 
szerepelnek. A művek elemzése előtt Glomski részletesen áttekinti a XVI. 
századi eleji közép-európai politikai helyzetet, és így érkezik meg az 1515-ös 
évhez. Ebben az esztendőben került sor Bécsben I. Miksa császár unokáinak, 
Máriának és Ferdinándnak esküvőjére II. Ulászló magyar király gyermekei-
vel, Annával és Lajossal. Az eseményen I. Zsigmond lengyel király, a három 
költő pártfogója is jelen volt, nem csoda tehát, ha mindhárom szerző reagált 
az eseményekre valamilyen formában. Glomski ezek közül Agricola Junior 
három költeményét mutatja be, mivel ő 1515-ben személyesen is Bécsben tar-
tózkodott, és mint a bécsi egyetem tanára, ünnepélyes beszéddel köszöntötte 
az egyetemet meglátogató magas rangú személyeket.

A továbbiakban Glomski Agricola Junior és Valentin Eck több politi-
kai témájú költeményével foglalkozik, amelyek mind I. Zsigmond külpo-
litikájának egy-egy mozzanatára reagálnak, különös tekintettel a török és 
az orosz irányú politikára. Magyar szempontból különösen érdekes az a 
szakasz, amely Valentin Eck magyar témájú költeményeit tárgyalja. Eck 
1524-ben dicsérően írt II. Lajosról, és arról a bátor kitartásról, amellyel a 
magyarok a törökkel szemben országukat és így egész Európát védték. Igaz, 
egy másik művében, az „Ad proceres Hungariae” című költeményben Eck 
kritikus hangnemben írt a magyar nemességről, és nagyobb áldozatkészség-
14. A negyedik fejezet elméleti hátteréhez Glomski a következő munkát vette alapul: Füs-

sel, Stephan: Dichtung und Politik um 1500. Das „Haus Österreich” in Selbstdarstellung, 
Volkslied und panegyrischen Carmina. In: Zeman, Herbert – Knapp, Fritz P. (szerk.): Die 
Österreichische Literatur. Ihr Profil von den Anfängen im Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert 
(1050–1750). Akademische Druck- und Verlaganstalt, Graz, 1986. 803–832.
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re, a törökkel szembeni nagyobb erejű fellépésre szólította fel őket. Glomski 
nem véletlenül ezt a költeményt emeli ki, Eck koncepciója itt itáliai hagyo-
mányokban gyökerezik, ahol a vallás védelmének jelszavával próbáltak a 
humanisták a török ellen mozgósítani. 1526 után Eck mint a Thurzó csa-
lád pártfogoltja,15 támogatói példáját követve, illetve az ő kívánságuknak 
megfelelve Szapolyai Jánossal szemben Habsburg Ferdinándot támogatta 
irodalmi tevékenységével. Glomski három költeményét mutatja be ebben 
a témában.

A végső összefoglalás előtti utolsó szakaszban Glomski az előző részhez 
képest időben visszalép, és II. Lajos magyarországi uralkodását mutatja be, 
ahogyan ez Valentin Eck költeményeiben megjelenik.16 Ezt a kronológiai 
visszalépést semmi sem indokolja, hacsak nem az, hogy itt nem elsősorban 
a török veszéllyel és II. Lajossal kapcsolatos események adják a versek té-
máját, hanem magyar mágnások és egyháznagyok tettei, valamint Eck velük 
való kapcsolata. Glomski ebben a szakaszban elsősorban Szatmári Györggyel, 
Szalkai Lászlóval és a Thurzókal kapcsolatos költemények elemzését adja 
közre. A kronológiai visszalépés által okozott törést talán az utolsó szakasz 
hosszúsága tudja valamelyest ellensúlyozni, mert az előzőhöz képest sokkal 
bővebb áttekintést ad.

A kötet végén álló összegzésben Jacqueline Glomski a következőket 
állapítja meg: pályája csúcsán Rudolf Agricola Junior, Valentin Eck és Le-
onard Cox a Jagelló udvarok legelőkelőbb tagjaival álltak kapcsolatban. I. 
Jagelló Zsigmond lengyel király mellett arisztokraták, egyháznagyok, befo-
lyásos nemesi családok tagjai és tehetős polgárok segítették a három költő 
pályájának alakulását, ők pedig dicsérő versekben énekelték meg pártfo-
góikat, a saját értékrendjüknek és eszméiknek megfelelő hősöket teremtve 
ezzel. Írásaik nem csak a pártfogókat dicsérték és népszerűsítették, hanem 
legalább annyira szerzőiket, s ami még fontosabb: a humanista eszméket.

Glomski könyve a reneszánsz korral foglalkozó történészek és irodalom-
tudósok számára egyaránt hasznos és értékes mű. A szerző az irodalmi és 
a történeti kutató nézőpontjából egyidejűleg vizsgálja a feldolgozott témát, 

15. Klenner Aladár: Eck Bálint, Thurzó Elek humanista pártfogoltja. Bp., 1939.
16. Műve magyar történelemmel foglalkozó részeiben Glomski több magyar szerzőre is hivat-

kozik, például: Klaniczay Tibor – Jankovics József: Corvin Mátyás és a humanizmus Kö-
zép-Európában. Balassi Kiadó, Budapest, 1994.; Jankovics József: The Image of the Turks 
in Hungarian Renaissance Literature. In: Guthmüller, Bodo – Kühlmann, Wilhelm (szerk.): 
Europa und die Türken in der Renaissance. Max Niemeyer, Tübingen, 2000. 267–273.; 
Alföldi László: The battle of Mohács, 1526. In: Bak M. János – Király K. Béla (szerk.): 
From Hunyadi to Rákóczi: War and Society in Late Medieval and Early Modern Hungary. 
Brooklyn College Press, Brooklyn, 1982. 189–202.
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úgy, hogy közben egyik nézőpont sem szenved csorbát. A nem egészen egy-
értelmű vagy a korszakban valamiért különleges tartalommal bíró fogalma-
kat megmagyarázza, mielőtt bevezetné, és minden fejezet végén érthetően, 
elkülönítve összegzi az elmondottakat. Ezzel egy áttekinthető, a megértést 
nagyban segítő szerkezetet ad a tanulmánynak. Mivel lendületes, olvasmá-
nyos stílusban ír, a szóba kerülő eseményeket röviden ismerteti, és még a 
második vonalban tárgyalt személyeket is bemutatja néhány szóval. Műve 
érdekes és élvezhető olvasmány a reneszánsz történelemben és irodalomban 
kevésbé járatos olvasóknak is.

Glomski, Jacqueline: Patronage and Humanist Literature in the Age of the Jagiellons. Court 
and Career in the Writings of Rudolf Agricola Junior, Valentin Eck, and Leonard Cox (Párt-
fogás és humanista irodalom a Jagellók korában. Az udvar és a karrier R. Agricola Junior, 
Valentin Eck és Leonard Cox írásaiban). University of Toronto Press, Toronto, 2007. 336 
oldal, 2 térkép + 3 fekete-fehér illusztráció.
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