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ERUDITIO AC LEPOR.
HUMANIZMUS VO VARADÍNE PRED MOHÁČOM1

Ilona Kristóf

Skúmaním okolností existencie kapituly v neskorom stredoveku nie je možné obísť 
ani otázku varadínskeho humanizmu.2 Počas dôkladného prozopografického zbierania 
údajov vzhľadom na charakter prameňov, systém osobných vzťahov medzi kanonikmi 
a ich zmapovateľná vzdelanosť dostala čoraz dôležitejšiu úlohu. Domnievam sa, že pod-
ľa toho je možné pokúsiť sa o načrtnutie roly varadínskej kapituly v štáte a v uhorskej 
cirkvi. V mojich predošlých prácach som sa pokúšala zhrnúť vzťah Jána Vitéza k Jánovi 
a Matejovi Hunyadymu vzhľadom k miere toho, ako varadínske kapitulské dotácie slúžili 
odmeňovaciemu zámeru3 kráľa a gubernátora. V druhom rade som skúmala mecenatúru 
Vitéza, týkajúcu sa Varadína v súvislosti s kapitulou a s humanistickým kruhom.4 Čokoľ-
vek si myslíme, predpokladáme o varadínskom „duševnom šumení“, o osobnom zložení 
Vitézovho varadínskeho kruhu alebo o jeho vedeckom záujme, podľa údajov vzťahujú-
cich sa na kapitulu je jednoznačné, že biskupský dvor nemal vplyv na každodennú čin-
nosť kapituly. 

Keď Vitéz v roku 1465 opustil Varadín, odišli s ním aj humanisti, odniesol so sebou 
aj svoju knižnicu a k tomu ešte aj niektoré kusy z biskupsko-kapitulskej knižnice. Po nie-
koľkých rokoch aj Beckensloerovi ostalo niekoľko exemplárov z  biskupsko-kapitulskej 

1 Štúdia vyšla aj v  maďarskom jazyku: Kristóf Ilona: Eruditio ac lepor. Humanizmus a  Mohács előtti 
Váradon. In: Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák Kornél (szerk.) Arcana tabularii: Tanulmányok 
Solymosi László tiszteletére I-II. Debrecen; Budapest:  705 – 723.

2 Kristóf, Ilona: Egyházi középréteg a  késő középkori Váradon. (1440 – 1526). (Thesaurus historiae 
ecclesiasticae in Universate Quinqueecclesiensi 4.) Pécs. 2014. Pre názov porovnaj predslov boloňskej 
publikácie Sebastiána Magyiho z roku 1513: „Nunc auteum respiciens palinodiam recino, et naturam 
ipse ne dum non incesso, imo vero et laudo et extollo, ut quae nobis in uno Iano, quicqiud Vergilio, 
Ovidio, Catullo, ceterisque eruditionis ac leporis inest collocaverit.” – Ábel, Jenő: Analecta nova ad 
historiam renascentum in Hungaria litterarum spectantia. Budapest. 1903. s. 212 – 214

3 Kristóf, Ilona: A  személyes kapcsolatok működése a  váradi káptalanban 1440 és 1526 között. Fons. 
(2001) s. 67 – 84

4 Kristóf, Ilona: Egy lengyel humanista Magyarországon – az elfeledett Szánoky Gergely. (Poľský 
humanista v Maďarsku – zabudnutý Szánoky Gergely) In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. 
Sectio 33. Eger. 2006. s. 21 – 32
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knižnice, keď nasledoval Vitéza na arcibiskupskej stoličke.5 Bol teda humanizmus pre-
chodným javom na varadínskom dvore? Rozlúčil sa Varadín spolu s Jánom Vitézom a Já-
nom Pannoniusom na dlhé roky s humanizmom? Podľa prozopografických dát sa zdá, že 
Vitézova doba počas rokov 1440 – 1465 neuplynula vo Varadíne bez stopy. Po krátkom 
ústupe sa začali univerzitné štúdiá varadínskych kanonikov stále viac rozmáhať, od pre-
lomu 16. storočia môžeme čítať o publikovaných básňach, o kanonických súkromných 
knižniciach. V tomto kontexte sa stane naozaj zrozumiteľnou ustavične opakovaná veta, 
podľa ktorej Mikuláš Oláh získal humanistické vzdelanie vo varadínskej škole. V  liste 
datovanom dňa 30. januára 1535 v Bruseli Mikulášovi Gerendimu6 Oláh medzi inými 
spomína na spoločnú školskú minulosť, na Aisopa a Gelliusa, list dokonca obsahuje aj 
časť vety v gréckom jazyku: je potrebný skvostnejší dôkaz humanistickej vzdelanosti?

Dátum listu Mikuláša Oláha slúži na zamyslenie, počas rokov 1465 a 1535 nastali vo 
Varadíne dôležité zmeny v mentalite a spoločnosti. Humanistická vzdelanosť bola na za-
čiatku 16. storočia nielen javom viazaným na vzdelanosť kanonikov alebo na biskupský 
dvor, ale samotná varadínska kapitulská škola produkovala a šírila humanistické myš-
lienky, učila  humanistickým názorom. V polovici 15. storočia sa elitizmus biskupského 
dvora ešte sotva dotýkal kapituly, ale po niekoľkých desaťročiach vzdelanosť kanonikov 
zmenila vzdelanie v  kapitulských školách, sprístupnením moderných myšlienok doby 
pre širšie vrstvy a v stále mladšom veku. V štúdii sa pokúsim o zhrnutie charakteristic-
kých čŕt priebehu tohto procesu v danej dobe.

Humanizmus pred Moháčom tradične periodizujeme, vychádzajúc zo zmeny pa-
novníckej mecenatúry, s dôrazom na smrť Jána Pannoniusa ako prísneho cenzora.7 Táto 
udalosť znamenala aj ústup šírenia humanizmu v Uhorsku,8 lebo on by síce mohol byť ve-
dúcou osobnosťou nasledujúcej generácie, aj napriek tomu, že v jeho básnickej a životnej 
dráhe nemôžeme čas strávený v Uhorsku považovať za najplodnejší.9 Táto periodizácia je 
podobná aj s varadínskými stavmi. V roku 1470 sa zo zahraničia do Varadína vrátilo veľa 
mladých ľudí učených a podporovaných Jánom Vitézom,10 pričom ich skôr viazal príjem 
ako residentia. Iba po troch desaťročiach sa na začiatku 16. storočia medzi údajmi týka-
júcimi sa kapituly znova objavili informácie charakteristické pre humanizmus. Uplynulá 
doba v sebe zahŕňa aj roky panovania oboch kráľov, Mateja a Vladislava II. Hoci týchto 
dvoch kráľov zvyknú z hľadiska mecenatúry oddeliť,11 z dostatočnej vzdialenosti sa tieto 
dve doby zdajú byť rovnaké. Či to bol dôsledok konšpirácie z roku 1471? Rozpadla sa 
definitívne kultúrna sieť, ktorá bola viazaná ku Vitézovi a Jánovi Pannoniusovi z dôvodu 
politických zmien? Odpoveď na túto otázku nám pomohli nájsť novšie literárno-histo-

5 Csapodi-Gárdonyi, Klára: De bibliothek des Johannes Vitéz. Bp. 1984. s. 77 – 78 Boldog Várad. szerk. 
Bálint, István János. Budapest. 1989. s. 187

6 Cituje Békefi, Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1541-ig. (História kapitulských škôl 
v Maďarsku do 1540.) Budapest. 2010. s. 455 – 456 

7 Horváth, János: Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus. Budapest. 1988. s. 104
8 Horváth, J.: Irodalmi műveltség cit. dielo, s. 171
9 Gerézdi, Rabán: Egy költői hírnév története. (A  Janus-hagyomány sorsa a  Jagelló-korban.) 

Irodalomtörténeti Közlemények 66. (1962) 720 – 732., s. 720
10 P. nižšie uvedenú tabuľku. Detailnejší prozopografický sklad dát jednotlivých kanonikov p.: Kristóf, I.: 

Középréteg cit. dielo, s. 185 – 269 
11 Horváth, J.: Irodalmi Műveltség cit. dielo, s. 180
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rické výskumy. Uvažovanie o období humanistickej poézie v Uhorsku pred moháčskou 
bitkou12 je výstižné aj vo varadínskom prípade. Počas panovania kráľa Mateja sa v obdo-
bí od roku 1470 stala najdôraznejšou dvorská reprezentácia, paralelne s tým sa priestor 
na pohyb mecenatúry najvyšších kňazov zúžil. S nástupom Jagelovcov na trón sa výchova 
uhorských humanistov, s významnou podporou mecenatúry najvyšších kňazov, dostala 
do pohybu a v prvej polovici 16. storočia sa objavili prvé výsledky. Hranice jednotlivých 
období označené Ladislavom Jankovičom sú viditeľné aj pri Varadíne. Od roku 1470 chý-
ba biskup – mecenáš, iba v niekoľkých prípadoch je možné predpokladať cirkevno-prí-
buzenské podporné správanie.13 Zmena vo vzájomnom vzťahu a pomere kráľovskej me-
cenatúry a najvyšších kňazov dáva odpoveď na otázku, prečo Vitézom učení humanisti 
nepokračovali v  činnosti na  vytvorenie možností výchovy nových generácií.14 Skôr sa 
objavili hlavne politické príčiny, lebo veľa z Vitézových zverencov sa v 70. rokoch 15. sto-
ročia15 dostalo na perifériu, kým pohľad doplnený o toto hľadisko je oveľa viacstrannejší. 

Zmenu podmienok vzdelávania po  biskupstve Jána Vitéza v  prípade Varadína je 
možné pochopiť iba cez univerzitnú dochádzku kanonikov. Podľa disponibilných údajov 
sa zdá, že oproti očakávaniam počet kanonikov chodiacich na univerzitu na konci 15. 
storočia nepoklesol. 

Nižšie uvedené tabuľky ukazujú hlavné charakteristické znaky varadínskej univer-
zitnej dochádzky v obdobiach pred Vitézom a po Vitézovi, s osobitným dôrazom na ze-
mepisnú orientáciu univerzitných štúdií a na ich financovanie. Vo varadínskej kapitule 
v mnou skúmanom období16 – v rokoch 1440 a 1526 – bolo zo 130 datovateľných kano-
nikov zo stoličných kapitúl možné univerzitnú dochádzku vykázať iba u 41 osôb. Jed-
noznačný kvantitatívny nárast a talianska orientácia je viditeľná v roku 1460, čo je podľa 
očakávaní viazané na funkcie najvyššieho kňazstva Jána Vitéza. Tabuľka po roku 1470 
však neodzrkadľuje obraz, ktorý zvykne prevládať o uhorskom humanizme, ktorý zo-
stal bez vedúcich osobností. V roku 1470 sa skončila Vitézova mecenatúra, aj najmladší 
zverenci sa vrátili z  Itálie a niektorí z nich mali ešte dotáciu vo Varadíne na niekoľko 
rokov. Pravdepodobne ich príklad mohol mať povzbudzujúcu silu pre ostatných, ktorí 
prišli po nich. V posledných desaťročiach toho storočia sa zmenila zemepisná orientácia 
univerzitných štúdií a aj použiteľné materiálové zdroje. Premena krakovskej a viedenskej 
univerzity, relatívna blízkosť, relatívne lacný prístup k vedomostiam a rozšírenie kníhtla-
če berieme ako dôkaz, že viacerí začali univerzitné štúdium. Podľa údajov z tabuliek je 
jednoznačné, že počas 30 rokov Vitézovho biskupstva chodilo na univerzity presne toľko 
ľudí, koľko aj počas nasledovných 30 rokov po jeho páde. Pri rade zhrnutých pozoruhod-
ných údajov pri skúmaní finančných prostriedkov je však možné si jednoznačne všimnúť 
aj zmenu po roku 1470, kanonici bez výnimky chceli a boli schopní študovať pomocou 
mobilizácie svojich rodinných vzťahov a používaním svojich dotácií. Domnievam sa, že 
táto názorová zmena, ocenenie univerzitných štúdií medzi jednoduchými kanonikmi 

12 Jankovics, László: A Mohács előtti humanista költészet szakaszai. In: A magyar irodalom történetei. 
A kezdetektől 1800-ig. Szerk.: Szegedy–Maszák Mihály, Jankovits László, Orlovszky Géza. Budapest. 
2007. s. 146 – 153

13 P. nižšiu uvedenú tabulku.
14 Kristóf, I.: Személyes kapcsolatok cit. dielo, s. 82
15 Kristóf, I.: Személyes kapcsolatok cit. dielo, s. 83
16 Kristóf, I.: Középréteg cit. dielo, s. 9 – 10
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znamená kontinuitu s predošlým a vytvorilo základy pre znovuzrodenú mecenatúru naj-
vyšších kňazov na začiatku 16. storočia, lebo aj varadínski zverenci Satmáryovcov a Tur-
zovcov17 začali svoje štúdiá pomocou rodinného impulzu a z vlastnej sily. 

Pri orientovaní sa v otázke uhorského humanizmu na začiatku 16. storočia sa zväčša 
stretneme iba s neúplnými, indirektnými údajmi. Podľa toho sa dá predpokladať, že du-
chovný život bol v stave oživenia aj mimo kráľovského dvoru. Od seba izolované infor-
mácie však treba vysvetliť v súvislostiach, lebo humanisti neboli osamelí vedci, ale dôleži-
tú časť ich identity tvorila výmena názorov, prednášky, ako aj osobné rozhovory (disputa, 
contubernium),18 hoci aj myšlienky ponechané na papieri (epistola) 19 alebo názory o vyu-
čovaní. Druhým dôležitým znakom humanistu je jeho postoj ku knihám. Na začiatku 16. 
storočia už nielen panovník alebo najvyšší kňaz mohol zbierať knihy. Možnosť bola daná 
aj pre členov strednej vrstvy cirkvi, ba aj nárok je datovateľný. Pravdepodobne oproti 
rukopisom lacnejšie a vo väčšom množstve pripravené, neozdobené tlačivá tvoria zák-
lad kanonických súkromných knižníc, kniha sa stala cennou pre stále väčší počet osôb. 
Nebolo možné ich len kúpiť, ale pomocou dedenia a vzájomným požičiavaním vzrastali 
súkromné knižnice. Nižšie zhrniem varadínske prejavy humanistickej atitúdy.

Centrálnou osobou doby bol Juraj Satmáry,20 ktorého životná dráha kancelára trva-
la skoro počas celej doby Jagelovcov, takýmto spôsobom bol cez desaťročia v osobnom 
kontakte s celým personálom kancelárie. Varadínski biskupi doby: Žigmund Turzo, Juraj 
Satmáry a František Peréni mali k sebe 21 blízky vzťah. Podľa ich mecenatúry, privedenia 
bývalých zverencov do pozície, osobnej politiky – vyzdvihnutím úlohy Juraja Satmáryho 
– dostala táto doba pomenovanie kancelársky humanizmus Jagelovcov. 

Moderná odborná literatúra sústreďuje oveľa väčšiu pozornosť smerom k budínskej 
conturbenie Sodalitasa Danubiana,22 ktorá bola nespravodlivo zatlačená do úzadia pre jej 
pravdepodobnú ,,neuhorskosť“, lebo jej členovia zväčša pochádzali z kruhu panovníka 
Vladislava II. Budínske conturbenium bolo v  pravidelnom vzťahu so solidaritasmi  ne-
meckého územia, a  to hodnotíme ako „organizované zapojenie do  medzinárodného 
akademického hnutia“.23 Takto sa pozornosť uhorských humanistov obrátila na nemecké 
ideály a názorová zmena pripravila predpoklady na reformáciu. 

Pri nemecky orientovanom budínsko-viedenskom spolku sa na konci storočia ob-
javilo čoraz viac humanistov, ktorí popri talianskej vzdelanosti považovanej za tradičnú, 
namiesto toho študovali aj v Krakove alebo humanistickú vzdelanosť získali práve doma. 

Jednou z hlavných organizačných síl uhorského humanizmu na začiatku 16. storočia 
bolo nájdenie „spoločného hrdinu, spoločného vzoru“. Témou novovyvinutej filológie 
bol Ján Pannonius. Hoci v roku 1472 zomrel ako upadnutý do nemilosti kráľa, jeho talent 
a význam jeho činnosti boli uznané a zrovnoprávnené s jeho súčasníkmi. Peter Váradi už 

17 P. nižšie uvedenú tabuľku
18 Klaniczay, Tibor: A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete. Budapest. 1993. s. 8 – 10
19 Pajorin, Klára: Vitéz János közleménye. Irodalomtörténeti Közlemények 108. (2004) s. 533 – 540., 534
20 Horváth, J.: Irodalmi műveltség, cit. dielo, s. 192 – 195
21 Kristóf, Ilona: A  váradi káptalan a  Szatmári-Thurzó-Perényi korszakban. In: Emlékkötet Szatmáry 

György tiszteletére. Szerk. Fedeles Tamás. Bp. – Pécs. 2007. s. 51 – 69 
22 Klaniczay, T.: Akadémiai mozgalom, cit. dielo, s. 50 – 57
23 Klaniczay, T.: Akadémiai mozgalom cit. dielo, s. 50
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v roku 1483 začal na rozkaz kráľa Mateja zbierať Jánové básne.24 Počas posledných dvoch 
desaťročí 15. storočia vznikol taký kult mladozosnulého básnika, čo s uznaním jeho prá-
ce doniesol aj medzinárodnú reputáciu. Pre ktoréhokoľvek Uhra alebo literáta žijúceho 
v Uhorsku sa stalo zbytočným odvolávať sa na antickú literatúru, lebo odvtedy on sám 
znamenal odvolací a porovnávací základ.25 

Najdlhšie činnou osobou vo Varadíne bol a centrálnu rolu v kapitulskom živote ob-
sadil Sebastián Magyi. Najprv sa objavil vo februári v roku 1508, keď sa vrátil z Krakova. 
V matrikách však nenájdeme o ňom stopu, ale môžeme považovať za  isté, že prerušil 
svoje univerzitné štúdium. Okolnosti jeho návratu totiž poznáme z jednej básne. Pavol 
Ruthenus Crosnensis sa s tou básňou lúčil od svojho milého žiaka a zároveň sa k nemu 
pridal v úteku pred morom.26 Ruthenus a Magyi na jeseň v roku 1508 už boli vo Varadíne, 
kde sa Ruthenus s humanistickým spôsobom pokúsil získať podporovateľa.27 S dátumom 
1. november 1508 sa zachovala Ruthenova báseň o varadínskej zime. Báseň nám trochu 
pripomína rozlúčkovú báseň Jána Pannoniusa ako v rytme, tak aj vo svojich obrázkoch. 
Ruthenus určite počul o Jánovi Pannoniusovi od Magyiho a inšpirovala ho situácia, aby 
imitoval Jána. Magyi sa však nemohol stretnúť nikde inde s dielami Jána, len vo Varadíne. 
Už aj venovanie básne je zaujímavé.28 Ako varadínskeho prepošta spomenie Stanislava 
Turza, hoci v tomto období už na čele varadínskej veľkej kapituly stál Ladislav Kálmán-
čehi. Teda Turzo mohol byť iba prepoštom niektorej varadínskej partnerskej kapituly, 
hoci s ďalším takým pripomenutím sa nestretneme.29 V doporučení sa však znova objaví 
varadínska škola, teda právom môžeme predpokladať, že jedným centrom varadínskeho 
humanizmu mohla byť pri užšom kruhu biskupa aj kapitulská škola. Pravdepodobne ne-
bol Ruthenus u Thurzovcov úspešný, už o niekoľko týždňov ho nájdeme na dvore Gabrie-
la Peréniho v Nagyszőlősi. Tu napísané príležitostné básne, o ktorých vieme z vydania, 
boli prednesené Magyim, zdržujúcim sa tam so svojím majstrom voce camaenali, pred 
patrónom a jeho dvorom.30 V roku 1509 sa ich cesty rozišli. Rothenius išiel do Viedne 
spolu s Perénim, kde s venovaním pre svojho ochrancu vydal básne z predošlých mesia-
cov. Zbierka svedčí o tom, že v osobe Peréniho môžeme nájsť prvého uhorského svetské-

24 Váradi levele Kesztölci Mihálynak – Magyar humanisták levelei. XV – XVI. század. Közreadja  
V. Kovács Sándor. Budapest. 1971. (naďalej: MHL) s. 377, Véber, János: Két korszak határán. Váradi 
Péter pályaképe és írói életműve. (PhD értekezés) s. 61–62 

25 Gerézdi, R.: Költői hírnév cit. dielo, s. 721 – 722
26 Ábel, J.: Analecta nova cit. dielo, s. 126 – 127, Kovács, Endre: A krakkói egyetem és a magyar művelődés. 

Budapest. 1964. s. 81
27 Hľadal priazeň nielen Turzovcov, ale aj Štefana Bátoriho. – Ábel, J.: Analecta nova cit. dielo, s. 125
28 „Ad dominum Stanislaum Thurzo praepositum Varadiensem de tempore brumali, quem hortat ut 

dum fata etasque permittunt vitam ducat iucundissimam. Lusum apud eundem, anno 1508, die prima 
novembris.” – Ábel, J.: Analecta nova cit. dielo, s. 127 preklad: Tóth, I.: Phoebus forrása. A váradi latin 
nyelvű költészet antológiája. Nagyvárad. 1996. s. 54

29 Takisto ostal aj list Ruthenusa s dátumum 1508 „ad praepositum Varadiensem Stanislaum Thurzo. – 
Ábel, J.: Analecta nova cit. dielo, s. 125, 127

30 „Ode Pauli Crosnensis Rutheni ad magnificum dominum Gabrielem Perenaeum pro novo anno, quam 
in conspectu eiusdem domini sydereo (!) domnius Sebastianus Maghius discipulus suus carissimus 
voce camaenali modulatus est anno 1509 ingrediente.” – Ábel, J.: Analecta nova cit. dielo, s. 121
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ho mecenáša.31 Peréniho podpora sa nevyčerpala iba v tom, v roku 1512 Rothenus vydal 
Jánov Guarino-panegyricus.32

Magyi sa v  roku 1509 objavil v  Bologni, kde v  praxi využil od  Ruthena získané 
vedomosti z  predchádzajúceho roku. Hľadal zástancu,  čoskoro už bol medzi osobami 
podporovanými Satmárym (napr. Valentín Hagymáši, Vavrinec Kretschmer Bestercei). 
Po  krátkom čase sa stal čestným členom novoplatonického kruhu označeného mena-
mi Jána Baptista Piusa a Achillesa Philerosa Bocchiusa.33 20. decembra 1509 v Bologni 
vyšla jeho práca pod názvom Elegidia Johannis Baptistae Pii Bononiensis,34 ktorej veno-
vanie znie Ad magnificum Dominum Laurentium Bistricium Pannonium nobilissimum, 
na konci práce boli vydané aj básne varadínskeho Valentína Hagymášiho a Sebastiána 
Magyiho.35 Zase v Bologni Magyi 13. januára 1513 vydal Janusovu pieseň Guarino spolu 
s niekoľkými ostatnými básňami.36 Toto vydanie súvisí s Ruthenovým podobným vyda-
ním z roku 1512. Magyi znova doslova vytlačil viedenskú zbierku svojho majstra, doplnil 
ho dvoma epigramami a elégiami Jána Pannoniusa,37 v tom istom roku – podľa Veressa 
– nasledovala druhá zbierka Jána, ale z toho nám nezostal ani jediný exemplár. Neskoršia 
tlač, ako to dokázal Gedeon Borsa, sa zrodila iba z nedorozumenia, v skutočnosti neexis-
tovala.38 Vydanie Magyi venoval  Jurajovi Satmárymu, ktorý bol vtedy už päťkostolským 
biskupom a dá sa predpokladať, že aj podporovateľom publikovania zbierky. Z literárnej 
činnosti Magyiho je ešte známe jedno oratio, čo vyšlo v Kolíne v roku 1521 pod názvom 
vitae humanae vicissitudinibus.39 Magyi pred nami stojí v Itálii ako pripravený humanis-
ta: píše básne, vydáva knihy, je členom neoplatonistického kruhu, vo svojich praefatiách 
napísaných k Pannoniusovým básňam hrdo hlási uhorskú národnosť Jána a označí ho 
31 Ábel, J.: Analecta nova cit. dielo, s. 117 – 119, Régi magyar könyvtár III. Magyar szerzőktől külföldön 

1480–tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. Pótlások, 
kiegészítések, javítások. I. füzet. Írták: Szabó Károly, Hellebrandt Árpád. Budapest. 1990. (naďalej: 
RMK III) č. 5062

32 Ábel, J.: Analecta nova cit. dielo, 114 – 116., RMK III. č. 177
33 Bocchiov list k Magyiovi, Bocchiove listy k Magyimu – Ábel, J.: Analecta nova cit. dielo, s. 44 – 45, 45 – 

47
34 Veress, Endre: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai. 1221 – 1864. 

Budapest. 1941. s. 72
35 Dve básne Sebestyéna Magyiho: „Ad opus Musaeum Pii Bononiensis hexasticon” és „Ad lectorem 

eiusdem”. – Ábel, J.: Analecta nova cit. dielo, s. 215 Preklad: Tóth, I.: Phoebus cit. dielo, s. 57
36 „Ioannis Pannoni episcopi Quinqueecclesiarum poetae Sylva panegyrica in Guareni Veronensis 

preaceptoris siu laudem condita, Achilles Philerotis Bochii Bono(niensis) Tetrast(ichon). Colophon: 
Monimenta haec Iani Pannonii quae nuper auspice Magio prodiere […]” – Veress, E.: Olasz cit. dielo,  
s. 72, 76–78 RMK III. č. 182 

37 Gerézdi, R.: Költői hírnév cit. dielo, s. 723 
38 „Iani Pannonii Episcopi Quinqueecclesiensis Panegyricus in laudem Guarini una cum Elegia de 

Fonte Narniensi et de Arbore nimium foecunda. Accedunt epigrammata de Fraudo et Lucae Galeotti. 
Dedicatio: Antiquissimo praesuli, Domino, Domino Georgio Episcopo Quinqueecclesiensi summoque 
cancellario Regni Hungariae, Sebastianus Magius Pannonius felicitatem…” – Veress, E.: Olasz cit. 
dielo, s. 76-78 Veress áttételesen ugyan, de Janus 1784. évi utrechti kiadására hivatkozott, ami viszont 
megegyezik az 1513. évi bolognaival. Veress nyomdászokra tett közlései kapcsán vált nyilvánvalóvá, 
hogy ez a kiadás sohasem létezett. –Borsa, Gedeon: Bornemissza Pál megémlékezése Várdai Ferencről, 
és többi mohács előtti, bolognai vonatkozású nyomtatványról. Irodalomtörténeti Közlemények 87. 
(1983) s. 48 – 58, 57 

39 Horváth, J.: Irodalmi műveltség cit. dielo, s. 212
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za vedúci bod nielen pre uhorských humanistov.40 Keď sa z Bologne vrátil do Varadína, 
kde dostal primeranú úlohu ako kanonik, kapitulská škola sa dostala pod jeho vedenie. 

Čo vedel Sebastián Magyi používať z dávnejšie osvojenej humanistickej vzdelanosti 
vo Varadíne? Zachovali sa nám niektoré korešpondencie s Coeliom Calcagninim,41 kde 
sa rozprávajú a navzájom sa oslovujú bratom a priateľom. Calcagnini sa v tomto období 
zdržiaval v Jágri na dvore Hyppolita Esteiho a viedol rozsiahlu korešpondenciu s huma-
nistami tej doby, ako aj s mladým varadínskym biskupom Františkom Perénim42 a s vara-
dínskym kanonikom Filipom Székesfehérvárim.43 Pri skúmaní Magyiho vzťahov je nutné 
pripomenúť Filipa Székesfehérváriho, ktorý počas rokov 1507 a 1517 tiež študoval v Bo-
logni a poznal sa s ním.44 Székesfehérváriho najprv podporoval Dominik Kálmáncsehi, 
potom Juraj Satmáry, pravdepodobne on ho priviedol k varadínskej dotácii. Doktorát si 
zložil z kanonického práva,45 potom sa vrátil do Varadína, kde určite aj on patril do kruhu 
Magyiho a Gabriela Peréniho.

Pri vzdelávaní a výchove musíme spomenúť, že Sebastián Magyi bol vychovávateľom 
mladého Františka Peréniho. Magyi mohol podľa vzťahov familiarity neskoršieho bisku-
pa poznať od detstva a pravdepodobne nie je náhodné, že ako lektor sa stal vychovávate-
ľom Peréniho. Za určité môžeme považovať aj to, že prepracovanie učiva kapitulskej školy 
je možné stanoviť na začiatok 16. storočia aj napriek tomu, že žiadny majster školy nie je 
datovateľný. Osoba Magyiho bola zárukou, že vo varadínskej kapitule čítali Pannoniuso-
ve diela, hoci jeho poézia sa pre zosilnenie reformácie a tureckej expanzie nemohla stať 
kanonizovaným učivom.46 

Pri skúmaní humanistov tejto doby nemôžeme zabudnúť na Martina Hacakiho, kto-
rého varadínska činnosť je neistá. Podľa Vincenta Bunitaiho bol prepoštom malej kapi-
tuly, István Tót však datuje jeho varadínsku prítomnosť na rok 1538 a  jednoducho ho 
spomína ako prepošta.47 Na čele stoličnej kapituly v tom období stál podľa dát Bunitaiho 
Imrich Ürményi (1531 – 1550).48 Zachované záznamy o possesoroch Hacakiho kníh na-
značujú, že viedol kapitulu menšej cirkvi, a potom bol aj kanonikom stoličnej kapituly. 
Podľa Žigmunda Jaka bol kanonikom už pred rokom 1526, potom sa v roku 1544 stal 
varadínskym pomocným biskupom a povereným biskupom Citruma.49 Po viedenských 
(1516) a krakovských štúdiách (1518)50 počas rokov 1538 a 1548 sa určite zdržiaval vo 
Varadíne ako menší prepošt, po roku 1548 ho už nespomína žiadny prameň.51 Jeho knihy 

40 Gerézdi R.: Költői hírnév cit. dielo, s. 724 – 725
41 Jedna časť listov je nedatovaná. – Ábel, J.: Analecta nova cit. dielo, s. 89-90 Zachovalo sa nám aj z roku 

1518. – Ábel, J.: Analecta nova cit. dielo, s. 80–81, 82
42 Ábel, J.: Analecta nova cit. dielo, s. 78, (1525), 81 (1518), 83 – 84, 90, 93 (1519)
43 Ábel, J.: Analecta nova cit. dielo, s. 82, 91
44 P. tabuľku!
45 Veress, E.: Olasz cit. dielo, s. 77 – 79
46 Mezey, László: Janus Pannonius XVI. századi utóéletéről. In: Janus Pannonius. Tanulmányok. Szerk. 

Kardos Tibor, V. Kovács Sándor. (Memoria Saeculorum Hungariae 2) Budapest. 1975. s. 523 – 535, 532
47 Tóth, I.: Phoebus cit. dielo, 71.
48 Bunyitay, Vince: A váradi püspökség története. I–IV. Nagyvárad-Debrecen 1883 – 1935. II. s. 35 
49 Jakó, Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. Bukarest. 1976. s. 165 – 167
50 Tonk, Sándor: Erdélyi egyetemjárás a középkorban. Bukarest. 1979. s. 287
51 Ad lectorem (a Pomponius mela Hispanus és Vadianus kiadás első lapjáról) – Ábel, J.: Analecta nova cit. 
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dosvedčujú, že mal sklon k novoplatonickej filozofii a k prírodným vedám. Jeho Ptolema-
iov kódex napísaný v gréckom jazyku pravdepodobne originálne patril k zbierke Corvi-
na.52 V roku 1519 Coelio Calcagnini získal rukopis Ptolemia a je možné, že tento je s tým 
totožný. O Calcagniniovi je známe, že bol priateľom varadínskeho biskupa Františka Pe-
réniho a kódex sa mohol dostať od Peréniho k Hacakimu.53 

 Na základe zápisu vo vnútornej strane gréckeho rukopisu z 15. storočia, chráne-
ného vo viedenskej  Nationalbibliothek pod názvom Ptolemaeus Geographica je meno 
jeho majiteľa jednoznačné: Martini Haczii prepositi minorum Waradiensium et sourum.54 
Podobne je jednoznačný aj v Bazileji vytlačený possesorský zápis knihy pod názvom Auc-
tores historiae ecclesiasticae: Martini Haczy PP. M.W. (praepositi minoris Waradiensis).55 
Aristotelovo vydanie z roku 1496 v Benátkach získal Hacaki po roku 1529 od magistra 
Ladislava Gyulaiho, ktorý študoval v Krakove. Zbierku si dal Gyulai zviazať v roku 1517 
a jej zaujímavosťou sú krakovské univerzitné poznámky a glosáre. Hacaki odkúpil bazi-
lejské vydanie Utópie z roku 1518 od Tomáša Morusa, úvahu Jána Basadora De veriori 
mortalium fine et foelicitate dialogus (Benátky 1518) a dielo pod názvom Liber Jesu filii 
Syrach ecclesiasticus (Viedeň 1519). Jakó považuje za pravdepodobné, že sa aj istá časť 
knižnice Petra Váradiho dostala do vlastníctva Hacakiho po roku 1501.56 Po smrti Haca-
kiho jeho zbierku strážili v stoličnej kapitule, od roku 1557 do roku 1566 ju mohol strá-
žiť konvent vo Váradhegyfoku, odkiaľ sa mohli dostať zbierky k františkánom a do sed-
mohradskej panovníckej knižnice.57 Predpoklad je riskantný, ale nie celkom bezdôvodný, 
Hacaki a Sebastián Magyi sa navzájom poznali, avšak nie je preukázateľné, či sa zdržiavali 
vo Varadíne v tom istom čase.58

Varadínsky humanizmus na  začiatku 16. storočia naplnil novoplatonizmus,  úcta 
a láska k Jánovi Pannoniusovi a tretím komponentom je vplyv Erazma. Varadínsky bis-
kup Žigmund Turzo59 sa  pomocou Aldiusa Manutiusa dostal do  styku aj s  Erazmom. 
Vytvorenie tohto vzťahu uľahčilo to, že benátsky Manutius viezol knihy k Turzovi v tom 
čase, keď bol Erazmus jeho hosťom na desať mesiacov v roku 1507.60 Najznámejším va-
radínskym kanonikom a podporovateľom Erazma bol Turzov príbuzný Ján Henckel, a to 
napriek tomu, že jeho vzťah k Erazmovi je možné datovať do obdobia po jeho pôsobení 
ako kanonika.

Je možné povedať, že kariéra Jána Henckela sa začala tradične. Pomocou svojho prí-
buzného, Juraja Leudeschitta, spišského kanonika začal svoje štúdium v Krakove. Ten 

dielo, s. 207 preklad: Tóth, I.: Phoebus cit. dielo, s. 72
52 Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. Szerk. Csapodi 

Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára. I–III. Budapest. 1988-1994. (naďalej: BH) I. č. 226
53 Jakó, Zs.: Írás cit. dielo, s. 165–166
54 Hoffmann, Edit: Régi magyar bibliofilek. Hasonmás kiadás. Szerk.: Wehli Tünde. Budapest. 1992. s. 170 
55 BHI. č. 760
56 Jakó, Zsigmond: Váradi Péter könytárának töredéke Kolozsvárott. Magyar Könyvszemle 74. (1958) s. 

345 – 350, 350.
57 Jakó, Zs.: Írás cit. dielo, s. 166–168, Kristóf, I.: Középréteg, cit. dielo, s. 298 – 299 (tabuľka)
58 Tóth, I.: Phoebus cit. dielo, s. 71 – 72
59 Kristóf, I.: Szatmáry–Thurzó–Perényi cit. dielo, s. 51–53
60 Horváth, J.: Irodalmi cit. dielo, s. 245
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mu vo svojom testamente v  roku 1496 zanechal peniaze na  jeho univerzitné štúdium 
a daroval mu aj svoje knihy.61 

Z tejto zbierky je známy papierový kódex a štyri vytlačené diela, všetky s teologic-
ko-filozofickou tematikou.62 Henckel od  roku 1498 do  roku 1503 študoval v  Krakove 
a získal tu magisterský titul.63 V roku 1505 bol spievajúcim kanonikom64 – to mu mohlo 
poskytnúť financie na pokračovanie v štúdiách. V roku 1507 študoval vo Viedni,65 neskôr 
už bol v Itálii a v Padove. Pravdepodobne svoje štúdiá financoval z  dotácie, lebo vtedy ho 
už pokladali za varadínskeho kanonika a békéšského biskupa.66 Strávil tu najmenej jeden 
a pol roka, a v roku 1509 už bol v Bologni.67 Za varadínsky post sa mohol určite poďako-
vať biskupovi Žigmundovi Turzovi. Zdá sa, že po smrti Turza odišiel z Varadína, dotáciu 
však dostával ešte roky. V roku 1512 dedil z knižnice Žigmunda Turza, ale  už predtým 
dostal 14 kníh – tie sú jediné známe kusy knižnice Turza, lebo na nich neoznačoval vlast-
níctvo. Zbierka obsahuje 13 tlačených právnych diel a jeden papierový kódex, ktorý Tur-
zovi daroval jeho spolužiak a humanista Anton Gazius. Je to lekársko-filozofická úvaha 
o zachovaní duševnej a fyzickej mladosti.68 Henckel bol počas rokov 1513 a 1518 farárom 
vo svojom rodnom meste, v Levoči, kam so sebou vzal aj svoju knižnicu, medzi inými aj 
kópiu kanonického chartulariuma.69 Dnes je známych 93 zväzkov jeho knižnice, z toho 
53 má právnu tematiku, 34 teologicko-filozofickú, 4 historicko-filologickú a 2 lekársku 
tematiku.70 Jeho knihy, okrem dvoch, pochádzajú spred roku 1520. Najväčšiu časť svojich 
kníh si dal zaviazať vo Varadíne a držal ich na polici pripevnené reťazou.71 

Vďaka svojej vzdelanosti a priateľstvu s Jakubom Pisom sa dostal do kontaktu s Eraz-
mom,72 avšak pri nadviazaní kontaktu Imre Trencsényi-Waldapfel sprostredkovateľskú 
úlohu pripisuje Antonovi Kassaimu.73 Hoci vieme, že Erazmus poslal Henckelovi viacero 
kníh, bohužiaľ sa nezachovali. Erazmus svoju cirkevnú reč venoval Henckelovi.74 Pre jeho 
osobnosť je dôležité, že v roku 1518 pozval Leonarda Coxa, známeho humanistu, podpo-

61 Leudeschitt György végrendeletében (1497. jan. 10.: DL 20 515) Henckel János tanulmányaira havi húsz 
forintot, István scholaris pedig a tunikáját és 3 forintot kapott. 

62 Jakó, Zs.: Írás cit. dielo, s. 163
63 Kovács, E.: Krakkó cit. dielo, s. 91
64 1505. febr. 7.: DL 64 145., DF 278 410.
65 Schrauf, Károly: Magyarországi tanulók külföldön. IV: Magyarországi tanulók a  bécsi egyetemen. 

A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve. 1453 – 1630-ig. Budapest. 1902. s. 49, Veress, E.: 
Olasz cit. dielo, 74.

66 Veress, Endre: A páduai egyetem magyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai. Budapest. 1915. s. 25
67 Veress, E.: Olasz cit. dielo, s. 74
68 Jakó, Zs.: Írás cit. dielo, s. 162
69 1518. márc. 10. Bónis, György: Szentszéki regeszták. Szeged. 1997. č. 4207, DL 69 108.
70 Jakó, Zs.: Írás cit. dielo, s. 164., Kristóf, Ilona: Középréteg cit. dielo, s. 289 – 298 (tabuľka)
71 Jakó, Zs.: Írás cit. dielo, s. 164 – 165
72 Mályusz, Elemér: Egyházi társadalom a  középkori Magyarországon. Budapest. 1971. s. 94, Ritoókné 

Szalay, Ágnes: „Nympha super ripam Danubii.” Tanulmányok a  XV – XVI. századi magyarországi 
művelődés köréből. (Humanizmus és reformáció 28.) Budapest. 2002. s. 165, Korešpondácia Henckela 
a Erazmusa: MHL 533 – 538.

73 Trencsényi–Waldapfel, Imre: Erazmus és magyar barátai. In: Humanizmus és nemzeti irodalom. 
Budapest. 1965. 50 – 133., s. 91

74 Trencsényi–Waldapfel, I.: Erazmus cit. dielo, s. 93
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rovateľa reformácie a Erazma, aby viedol levočskú a neskôr košickú školu.75 Ján Henckel 
bol farárom v rokoch 1522 a 1526 farárom v Košiciach a v roku 1525 dostal pozvánku 
na dvor kráľovnej Márie.76 Počas leta v roku 1525 a marca  roku 1526 strávil niekoľko dní 
na dvore, kde mu jeho príbuzný, Alexej Turzo, vybavil post kazateľa. Pravdepodobne sa 
tam necítil dobre, a preto sa vrátil do Košíc.77 Po bitke pri Moháči sa pre svoj skorší dobrý 
vzťah s Jánom Zápoľským na dvore dostal do chúlostivej situácie, jeho neprítomnosť však 
mohli odôvodniť aj náboženské príčiny. V roku 1527 bol v Košiciach a čakal na vyrieše-
nie politickej situácie.78 S Antonom Kassaim plánovali, že navštívia Erazma, ktorý to však 
kvôli zlému zdravotnému stavu odmietol.79

Ešte v tom roku sa v duchu reformácie vzdal cirkevných dotácií od košickej farnosti 
(tornalské biskupstvo).80 V roku 1528 sa vrátil ku kráľovnej Márii s podmienkou, že ko-
šickú farnosť nechajú iba na rok neobsadenú. Umiernený reformátor Henckel vystriedal 
Konráda Cordatusa, ktorý bol pre svoje radikálne tézy uväznený a  už tretíkrát musel 
z  Uhorska utiecť. Mária však po  uplynutí jedného roka už Henckela nepustila, ten sa 
v tom čase vzdal košickej farnosti. 15. novembra v roku 1529, potom, čo jeho mladší brat 
Sebastián 9. novembra zomrel, ho znovu zvolili za levočského farára.81 Henckel sa ešte 
v tomto roku nedostal do podozrenia z kacírstva. Vo svojom liste adresovanom Antonovi 
Kassaimu písal o Ferdinandovom  nariadení proti heretikom z roku 1528, pričom mal 
pocit, že jeho sa to netýka. Jeho vzťah s Ferdinandom však nebol vždy dokonalý, ale tešil 
sa jeho priazni: pomocou jeho sprostredkovania dostal post kanonika vo Vratislavi v roku 
1529.82 Na jeho požiadanie napísal Erazmus svoje dielo na potešenie kráľovnej Márie pod 
názvom Vidua Cristiana. Jána Henckela k preloženiu diela do nemčiny83 povzbudili krá-
ľovnine spoločníčky. V roku 1530 Henckela odstránili z augsburského dvora kráľovnej, 
lebo osoby podozrivé z kacírstva si kráľovná nemohla zobrať so sebou do Nizozemska,84 
mohol s ňou ísť iba Mikuláš Oláh. Hlavným obvinením proti Henckelovi boli jeho časté 
kontakty s Melanchthonom.85 Keď Henckel z dvora odišiel, vrátil sa do Sliezska, popri 
poste vratislavského kanonika sa stal schweidnitzským farárom (1531 – 1533), potom 
oficialistom vratislavského biskupa a kazateľom. Neskôr (1535 – 1537) sa vrátil do Košíc. 
Keďže v tom čase sa rôzne náboženské tendencie od seba výrazne neoddelili, Henckel bol 
schopný udržať si s každým dobrý vzťah a snažil sa sprostredkovať komunikáciu medzi 
75 Kovács, E.: Krakkó cit. dielo, 91., Mészáros István: Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája 

996-1948. (Általánosan képző középiskolák) Budapest. 1988. 198., s. 213
76 Csepregi, Zoltán: Udvari papok Mária királyné környezetében. In: Habsburg Mária, Mohács özvegye. 

A királyné és udvara 1521–1531. A Budapesti Történeti Múzeum. 2005. szeptember 30. – 2006. január 
9. és a Slovenská Národná Galéria 2006. február 2. – április 30. katalóg výstavy. Szerk. Réthelyi Orsolya, 
F. Romhányi Beatrix, Spekner Enikő, Végh András. Budapest. 2005. s. 45 – 57, 46 Fógel, József: II. Lajos 
udvartartása (1516 – 1526) Budapest. 1917. s. 66, 72

77 Csepregi, Z.: Udvari papok cit. dielo, s. 50
78 MHL 522.
79 Trencsényi-Waldapfel, I.: Erazmus cit. dielo, s. 105
80 Csepregi, Z.: Udvari papok cit. dielo, s. 51
81 Fraknói, Vilmos: Henckel János, Mária királyné udvari papja. Pest. 1872. s. 9
82 Csepregi, Z.: Udvari papok cit. dielo, s. 52 – 53
83 Trencsényi-Waldapfel, I.: Erazmus cit. dielo, s. 111
84 Ritoókné Szalay, Á.: Nympha cit. dielo, s. 167
85 Fraknói, V.: Henckel cit. dielo, s. 10 – 11
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hraničnými pozíciami.86 Neskôr bol v stálom kontakte s kráľovnou Máriou a Mikulášom 
Oláhom. 

Akokoľvek ma láka možnosť, aby som varadínskych kanonikov zaradila s humanis-
tickými vzdelancami na začiatku 16. storočia do jedného humanistického kruhu, kvôli 
nedostatku údajov by to bol príliš odvážny pokus a nemôžeme predpokladať jednoznač-
ný vzťah ani medzi emblematickými osobami doby. V roku 1509 Ján Henckel, Sebastián 
Magyi a Filip Székesfehérvári zastávali post v Bologni. Určite sa navzájom poznali, ale 
neskoršia uhorská činnosť ich viedla odlišnými smermi. Keď sa Magyiovci vrátili domov, 
Henckel sa tam už pravdepodobne nezdržiaval, teda aj ich spolupráca je neurčitá. To, že 
Henckel odišiel po smrti biskupa Turza z Varadína je aj preto pravdepodobné, lebo kapi-
tulu rozdelil prebiehajúci spor medzi biskupom a jeho kapitulou v rokoch pred smrťou 
Turza, kedy situácia viackrát vyústila do násilia.87 Spojenie medzi Jánom Hacakim a Se-
bastiánom Magyim by mohlo byť novoplatonizmus, ovládanie gréckeho jazyka, pritom 
aj Hacakiho predpokladaný vzťah s Calcagninim, ale kvôli chronickým problémom ten-
to vzťah zostane iba hypotetickým. Individuálne humanistické výkony mali určite vplyv 
na súčasných kanonikov, ako aj  na univerzitu navštevujúce osoby, ktoré sa vrátili s hu-
manistickými vedomosťami a názormi. 

Humanistická názorová zmena na začiatku 16. storočia a vzdelanosť sa jednoznačne 
objavili v škole. Môžeme vyhlásiť, že od roku 1500 aj kapitulské školy vyučovali huma-
nistické učivo, podobne ako aj mestské humanistické školy.88 Pravdepodobne na začiatku 
16. storočia sa aj vo Varadíne začalo rozdelenie škôl na dve časti. So stúpajúcim počtom 
študentov sa prvý stupeň základného vzdelania oddelil od druhého stupňa. Prvý stupeň 
sa dostal do mestského vedenia, druhý stupeň však do vedenia kapituly, lebo nie každý si 
vybral duchovné povolanie.89

Mikuláš Gerendi a Mikuláš Oláh – zverenci biskupa Žigmunda Turzu90 – boli naj-
častejšie spomínaní a  dosiahli najúspešnejšiu kariéru ako študenti varadínskej školy. 
O Oláhovi je všeobecne známe, že študoval iba vo Varadíne a tu získal aj humanistic-
ké vzdelanie.91 V dosiahnutom humanistickom vzdelaní bol o  jedno desaťročie neskôr 
úspešný biskup František Peréni,92 ktorý padol v bitke pri Moháči. 

Pri porovnávaní obdobia 15. storočia a začiatku 16. storočia je aj napriek nezrovna-
lostiam možné vyvodiť určité dôsledky. V oboch prípadoch výraznú úlohu zohráva oso-
ba mecenáša – Jána Vitéza, Žigmunda Turza a Juraja Satmáryho. Ich osobnosť zaručila 
získanie humanistického vzdelania. Po odchode Vitéza do Ostrihomu v tom pokračovali 
aj jeho prívrženci i  jeho zverenci. Zo Satmáryho zverencov sa stali varadínski kanoni-
ci, ktorí umožnili zachovanie humanistického ducha. Okolo Vitéza sa stretneme najmä 
s cudzincami, ktorí zaviedli nové myšlienky. Varadínskí humanisti 16. storočia však boli 
väčšinou z Uhorska a aj ako kanonici sa viazali k Varadínu. Veľkolepí literáti síce boli 

86 Csepregi, Z.: Udvari papok cit. dielo, s. 54
87 Detailnejšie p. Kristóf, I.: Szatmáry–Thurzó–Perényi cit. dielo, s. 55 – 57
88 Mészáros, Isván: XVI. századi városi iskoláink és a „studia humanitatis” (Humanizmus és reformáció 

11.) Budapest. 1981. s. 14
89 Mészáros, I.: Városi iskoláink cit. dielo, s. 62
90 Tóth, I.: Phoebus cit. dielo, s. 53
91 Tóth, I.: Phoebus cit. dielo, s. 62
92 Horváth, J.: Irodalmi cit. dielo, s. 256
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z Vitézovho okolia príkladom pre nasledujúcu generáciu, ale varadínski humanisti na za-
čiatku 16. storočia nedosahovali podobnú básnickú úroveň. Škola a  vzdelanie sa stali 
oveľa dôležitejším, ako aj  zbieranie diel uctievaného Jána Pannoniusa. Varadínô2ska via-
zanosť Jána a jeho strýka mohla byť naozaj dôležitá v období biskupov Satmáryho, Turza 
a Peréniho. Tak ako Sebastián Magyi, určite aj Mikuláš Oláh, počul o Jánovi najprv v ka-
pitulskej škole. Textové vydanie jeho pozbieraných diel zo začiatku 16. storočia sa dostalo 
k bodu, že životné dielo najvýznamnejšieho humanistu doby Mateja by sa mohlo stať aj 
školským učivom. V 16. storočí sa svet zmenil, zanikla nielen varadínska kapitula, ale 
spolu s ňou sa roztratili aj knihy. Vo Varadíne už školu93 riadili kalvinisti a  Jána94 vyne-
chali aj v znovuorganizovanej škole Mikuláša Oláha v Trnave. Po zmenených pomeroch 
sa Janus Pannonius na dlhé časy nezmestil ani do protestantského, ani do katolíckeho 
vzdelávacieho rámca.

Univerzitná dochádzka 1420 – 1440 (7 osôb)95

Univerzita Meno
Doba univer-

zitnej
dochádzky

Stupeň Varadínske 
pôsobenie

Podporujúca
osoba 

Itália
Conradus de
Cardinis de

Florentia
1435 neznáma decretorum 

doctor

lector
1411 – 1422

prepošt
1422 – 1440

Andrea Scolari

Viedeň

Ján Tapolcai 1423 – 1438 decretorum
doctor

kanonik
1434 – 1440

custos
1440 – 1445

prepošt
1445 – 1460

Peter Vépi 1425 decretorum
doctor

kanonik
1420 – 1427

lector
1427 – 1449

Ján Vitéz 1434 prepošt
1440 – 1445

Krakov

Gregor Sánoki 1428? – 1439 magister
artum

kanonik
1445 – 1451

Bereck Segedi 1434 kanonik 1450

Mikuláš Gyulai 1436

kanonik
1438 – 1442

cantor
1442 – 1466

93 Kristóf, I.: Középréteg cit. dielo, s. 135 – 138
94 Mezey, L.: Janus cit. dielo, s. 530 – 532
95 K osobným údajom kanonikov uvedených v tabuľkách p.: Kristóf, I.: Középréteg cit. dielo, s. 185–269



Eruditio ac lepor.
Humanizmus vo Varadíne pred Moháčom

15

Univerzitná dochádzka 1440 – 1470 (13 osôb)

Univerzita Meno
Doba univer-

zitnej
dochádzky

Stupeň Varadínske 
pôsobenie

Podporujúca
osoba 

Itália

Ján Sarlói 1440 – 1445
Padova?

decretorum 
doctor

kanonik 
1451 – 1473 Ján Vitéz?

Štefan Várdai

1447 Padova
1448–1449 

Ferrara
1450 Padova

decretorum 
doctor

kanonik
1441 – 1454

rodina + 
dotácia

Ján Csezmicei 

1447 – 1453 
Ferrara

1453 Padova
1454–1455 

Bologna
1457 – 1458 

Padova

decretorum
doctor

custos
1451 – 1455 Ján Vitéz

Mikuláš Ostfi 
Asszony-falvi 1454 Bologna cantor

1492 – 1493 Rodina

Ján Vitéz ml.

1463 – 1466 
Bologna

1467 – 68 Pa-
dova

decretorum
doctor

kanonik
1463 – 1467

prepošt
1467 – 1481

Ján Vitéz

Peter Váradi 1465 – 1470 
Bologna kanonik 1475 Ján Vitéz

Gregor Hando 1466 – 1468 
Padova

decretorum 
doctor

kanonik
1466 – 1473

Juraj Handó
Ján Pannonius

Ján Vitéz

Štefan Bajoni 1467 Bologna decretorum 
doctor

kanonik 
1471 – 1478 Ján Vitéz

Ján Sakolyi 1467 Bologna decretorum 
doctor

kanonik
pred 1466 Rodina

Viedeň

Štefan Várdai 1446 kanonik 
1441 – 1454 rodina + dotácia

Michal Bellényi 1448 kanonik 1446 rodina + dotácia
Mikuláš Ostfi 
Asszonyfalvi 1452 cantor 

1492 – 1493 Rodina

Pavol Dombrói 1457

kanonik, prep-
ošt 

partn. kapituly 
Panny Márie 
1466 – 1472

Ján Sakolyi ? kanonik
pred 1466 Rodina

Krakov

Štefan Várdai 1444 kanonik 
1441 – 1454 rodina + dotácia

Ladislav Tordai 1462 Baccalaureus kanonik 
1468 – 1488 Rodina

Neznámy Ondrej Bogyos-
lai

decretorum 
doctor

kanonik
1465 – 1475
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Univerzitná dochádzka 1470 – 1500 (13 osôb)

Univerzita Meno
Doba univer-

zitnej
dochádzky

Stupeň Varadínske 
pôsobenie

Podporujúca
osoba 

Itália

Barnabáš Baki ?
kanonik 

1476 – 1496,
1592

Rodina

Mikuláš Alaty-
tyáni 1476 Padova prepošt

1490 – 1499

Jakub Suhaföi 1493 – 1496
Ferrara

utriusque juris 
doctor

kanonik
1500 – 1510

Dominik
Kálmáncsehi

Ján Polner 1495 – 1497
Bologna

kanonik
1502 – 1504 Rodina

Michal Vitéz 
Budai

1498
Padova

decreto-rum 
doctor

kanonik
po 1482 Ján Vitéz ml.

Ladislav Kál-
máncse-hi

1501
Ferrara

decreto-rum 
doctor

prepošt
1501 – 1513

Dominik 
Kálmáncsehi

Imrich Pannó-
niai 1501 – 1502 utriusque juris 

doctor
kanonik

1501 – 1502 Dotácia

Viedeň

Ján Szerdahelyi 1472 kanonik 
1495 – 1496

Mikuláš Szegedi 1472 – 1478 magister artium
kanonik

1489 – 1496,
1507

Ladislav Kál-
máncsehi 1489 prepošt 

1501 – 1513
Dominik 

Kálmáncsehi
Michal Vitéz 

Budai 1498 – 1499 decreto-rum 
doctor

kanonik
po 1482 Ján Vitéz ml.

Krakov

Juraj Nyssai 1488
magister artium,
utrius-que juris 

doctor

kanonik 
1488 Dotácia

Ladislav Váradi 1488 magister artium kanonik 
1488 Dotácia

Michal Váradi 1491 – 1494 magister artium kanonik
1494 – 1496

Dotácia

Mikuláš Lelei 1493 – 1506 decreto-rum 
doctor kanonik 1522

Paríž
Barnabáš Baki 1484 magister artium

kanonik
1474 – 1496,

1512

rodina + 
dotácia

Ján Polner 1489 kanonik
1502 – 1504 Dotácia
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Univerzitná dochádzka 1500 – 1526 (8 osôb)

Univerzita Meno
Doba univer-

zitnej
dochádzky

Stupeň Varadínske 
pôsobenie

Podporujúca
osoba

Itália

Ján Henckel
1507 – 1508 

Padova
1509 Bologna

magister artium kanonik
1508 – 1518

dotácia + 
Žigmund Turzo

Sebastián Magyi 1509 – 1513
Bologna

kanonik
1495 – 1504
lector 1516 – 

1524

dotácia + 
Juraj Szatmáry

Filip Székesfe-
hérvári

1507 Padova
1513 – 1517

Bologna

decretorium
doctor

kanonik 
1507 – 1529

Dominik
Kálmáncsehi,
Juraj Szatmáry

Viedeň

Martin Hacaki 1516

kanonik, malý 
prepošt v prvej 

polovici 16. 
storočia

Ján Henckel 1507 magister artium kanonik 1508 – 
1518 rodina + dotácia

Sebastián Henc-
kel 1508 baccalaureus

kanonik
pred rokom 
1513 – 1522 dotácia

Krakov

Ján Gerlai Áb-
ránfi 1511 – 1512 decretorum

doctor?
kanonik, lector

1511 – 1533 rodina + dotácia

Anton Gyulai 1519 – 1521 kanonik
1519 – 1521 dotácia

Martin Hacaki 1518

kanonik, malý 
prepošt v prvej 

polovici16. 
storočia

Ján Henckel 1498 –1503 magister artium kanonik
1508 – 1518 rodina + dotácia

Sebastián
Henckel 1511 – 1515 baccalau-reus

kanonik
pred 1513 – 

1522

dotácia + 
Žigmund Turzo

Sebastián Magyi 1508

kanonik
1495 – 1504

lector 
1516 – 1524

dotácia + rodina

Štefan Pöstyéni 
Martonosi 1511 – 1516 custos

1520 – 1524 rodina




