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Csehy Zoltán

Parodia Virgiliana: oppositio in imitando

Már Carmelo Calì, a priapikus költészet kiváló monográfusa felhívta a figyelmet 
arra, hogy a Priapeát, azaz az ókor egyik legelvetemültebben pornográf versgyűj-
teményét a quattrocentóban Vergilius művének tartották.1 Ezt erősíti meg Frank-
Rutger Hausmann alapos összefoglalása is a priapikus szöveghagyomány történe-
téről.2 Az elképzelés egy Plinius-levélhely (V, 3), illetve a Vergilius-életrajzok 
állításaiból épült ki. Donatus szerint Vergilius egyéb apróságok megírása mellett 
a priapikus költészetnek is szentelt egy könyvet, Servius szintén említi a Priapeát. 
Diomedes Vergilius korai műveit a praelusiones terminussal illeti, mely valamiféle 
előkészületet, előjátékot jelent a majdani nagy műhöz viszonyítva: s ez a játékos 
jelleg mintegy legitimálja, rehabilitálja a carmen heroicum irányából visszanézve a 
szabados természetű költői előgyakorlatokat. P. Ovidius Naso a vergiliusi Bucolica 
játékos erotizmusát is felhasználja saját műveinek védelmében: „Bucolicis iuvenis 
luserat ante modis” (Ifjan, azelőtt bukolikus versekkel játszadozott; Trist. II, 533). 
A bukolikus lususról mint Thalia múzsa felségterületéről Horváth István Károly 
értekezik:3 ezen a ponton (hiszen Beccadelli is Thaliának nevezi a múzsáját,4 a 
nála meglévő lusus, carmina lusa tulajdonképpen az antik lusus-felfogás rehabilitálá-
sa annak erotikus mellekízével együtt) méltán vonható párhuzam a priapikus és a 
bukolikus költészet praelusiones jellege között. Vergilius Thaliája a theocritusi lusus 
reinkarnációit ihleti: 

1 Carmelo Calì, Studi su i Priapea e le loro imitazioni, Catani
a, N. Giannotta, 1894, 18–21. Megjegyzés a tanulmány címéhez: az oppositio in imitando elvét otto 

SChönberger alkalmazta sikerrel Catullus-elemzései során: Oppositio in imitando, Gymnasium, 
102(1995), 501–507.

2 Frank-Rutger hauSmann, Carmina Priapea = Catalogus Translationum et Commentariorum: Medieval 
and renaissance latin translations and commentaries, ed. F. Edward Cranz, ass. ed. Paul Oscar KriS
tel ler, Washington D. C., The Catholic University of America Press, 1980, IV, 423–450. 
Ugyanakkor a Priapeát és a Hermaphroditust egyaránt (legalább részben) tartalmazó kódexek 
tanúságára is hivatkozhatunk, hiszen számos XV. századi kódex tulajdonítja a művet a latin 
költők legnagyobbikának. Vö. Donatella Coppini, Introduzione (Codici) = Antonii panhormitae 
(Antonio Beccadelli) Hermaphroditus, edizione critica a cura di Donatella Coppini, Roma, 
Bulzoni, 1990, XIII–LXVI, pl. XV, XVI, XXI, XXXI stb. A vergiliusi appendix szövegha-
gyományozódásáról még: M. D. reeve, The textual tradition of the Appendix virgiliana, Maia, 
28(1976), 233–254, a Priapeáról kivált: 234–238. 

3 horváth István Károly, Musa servera – Musa ludens, Antik Tanulmányok, 3(1956), 1–3, 92–104.
4 Vö. „muta quid hic subito facta Thalia mea est” (I, 9, 4) „candida tunc pulchrum nostra Thalia 

canet” (I, 9, 32). 
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Prima Syracosio dignata est ludere versu 
nostra nec erubuit silvas habitare Thalia 

Antonio Beccadellit Guarino talán nemcsak közös (szicíliai) származásuk okán 
nevezi új Vergiliusnak, hanem a lusus jelleg közös vonása miatt is.5 Vergilius szer-
zőségét Beccadelli is megerősíti Antonio Raudenséhez írt levelében: „Et extat in 
manibus P. Virgilii Priapea opus permaxime lascivum, ceterum poeta ipse pro 
morum sobrietate parthenias apellatus est.”6 Bartolomeo Facio Beccadelli-élet-
rajza a Hermaphroditust a vergiliusi praelusiones ihletében fogant alkotásnak láttatja: 
„Lusit in Hermaphrodito Virgilii exemplo.”7 

A praelusiones tehát előkészület egy nagy mű megírására. Donatella Coppini 
találóan állapítja meg, hogy a vergiliusi Priapea úgy viszonyul az Aeneishez, mint a 
Hermaphroditus egy majdani, elképzelt nagy irodalmi vállalkozáshoz („una futura 
opera di grande impegno”).8 Ez a típusú alkotói modell, mely a praelusiones, illetve 
a nagy mű, a főmű relációjában írható le, felfogható redukált vergiliusi életpálya-
modellnek is. Magyarországon Jankovits László e modellt – az alkotói életkor 
klasszikus egységeivel kombinálva – haszonnal alkalmazta Janus Pannonius köl-
tészetével kapcsolatban.9 Ez a redukált modell a Hermaphroditus publikálásának 
idejére már alighanem a kor elvárásrendszerébe is kezd betagozódni, hiszen a 
kortársi reakciók is ezt támasztják alá: ez a kéttagú, kontrasztív szerkezet mintegy 
a pillanatnyi kánon megképződésének, illetve a költői létreprezentációnak és a 
szöveggenerálás rendjének szabványa kíván lenni. Beccadellitől rendre komoly 
mű, vélhetőleg nagyepikai alkotás létrehozását várják el. Már a trecentóban fel-
erősödik a Vergilius kisebb művei iránti érdeklődés, erre kiváló példa a bukoli-
kus lusus hihetetlen mértékű föllendülése; elég csak Giovanni del Virgilio, 
Giovanni Quatrario da Sulmona vagy Boccaccio idilljeire, Pietro da Moglio 

5 Antonii panormitae Hermaphroditus, nebst einer deutschen metrischen Übersetzung und der deutschen 
Übersetzung der Apophoreta von Carl Friedrich Forberg besorgt und hg. von Friedrich WolF
untereiChen mit einem sexualwissenschaftlichen Kommentar von der dr. A. Kind, leipzig, 
Adolf Weigel Privatdruck, 1908, 166.

6 Remigio Sabbadini, Luciano barozzi, Cronologia documentata della vita del Panormita e del Valla, 
Firenze, Le Monnier, 1891, 8.

7 Bartholomeo FaCio, De viris illustribus, ex oblivione atque interitus nunc primum receptum, vindicatumque 
bonarum artium patrono commendat et consecrat aeternus firmianae virtutis ac munificentiae futurus testis, ac 
cultor humillimus Cajetanus tanzini, Colonia, é. n., 4. A vergiliusi aspektusokra már huSzti 
József is felfigyelt: Janus Pannonius, Pécs, 1931, 320, 32. jegyzet. Beccadelli maga is használta a 
praeludo igét egy levelében: „Mitto igitur meum Hermaphroditum, libellum quidem lascivum, 
sed ea lascivia, qua summi oratores, sanctissimi poetae, gravissimi philosophi, viri continentes 
et Christiani denique praelusere…” 

8 Donatella Coppini, I modelli del Panormita = Intertestualità e smontaggi, a cura di Roberto Cardini, 
Mariangela regolioSi, Roma, Bulzoni, 1998, 5. 

9 Vö.: JanKovitS lászló, Accessus ad Ianum: A műértelmezés hag yományai Janus Pannonius költészetében, 
doktori értekezés, Pécs–Szeged, 1999.
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idillkommentárjaira vagy a leghíresebb idillgyűjteményre, Petrarcáéra gondol-
ni.10 A carmen heroicumot Petrarca helyezi a humanista műfajok ranglistájának a 
csúcsára.11A quattro cento idejére, úgy látszik, kialakul a teljes, életrajzi sorrendet 
is követő pályamodell: Maffeo Vegio kisköltészeti alkotások után mindössze 21 
évesen „befejezi” Vergilius Aeneisét (1428), amit a nagy antik előddel való teljes 
azonosulás programja diktál: „novus surrexit ab urbe Laude Maro, Vegius sua 
nomina dicta Mafeus”.12 Ugyanerre vállalkozik a paratextus szerint még 
„adolescens” Pier Candido Decembrio is, akinek kísérletéből mindössze 89 sort 
ismerünk.13 Beccadelli paelusiones jellegű fegyverténye a neopriapikus Hermaphroditus 
(1425–1426?), illetve a Rhodus című kétes hitelű verses invektívacsokor. Bár Petrar-
cát, a carmen heroicum teoretikusát a simia poetarum (a költők majma) gúnnyal illette 
csupán, Beccadelli sem zárkózhatott el, s a kortárs elvárásrendszer intézményesü-
lésének (a poeta aulicus társadalmi pozíciója, a poeta laureatus megtiszteltetés egyaránt 
ennek rekvizítumai) köszönhetően önreprezentációját igyekezett a hivatalos vo-
nulathoz igazítani a sikeresebb társadalmi érvényesülés érdekében. Beccadelli bár 
tett rá kísérletet, mégsem alkotott nagyköltészeti művet. Erről a kísérletről Guarino 
1430-ban kelt leveléből tudunk, melyben Beccadelli azon elhatározására reagál, 
hogy egy Visconti-panegyricust készül írni: 

Per teneros carmen lusi iuveniliter annos. 
Nunc ducis anguigeri maior mihi nascitur ordo, 
Maius opus moveo…14

Ha Beccadelli „saját” elhatározását valóban komolyan gondolta, lényegében egy 
kimunkált paradigmába tagozódott volna be. A versrészlet egy szakasza Vergilius 
Aeneiséből való (VII, 43–44), s itt vélhetőleg egy kifejezetten heroikus epikus al-
kotásra utal, mely kivált haditettek megénekléséről szólna, hiszen ez a szakasz 
már az eposz „íliászi” térfeléről való.

Vergilius, a költők legnagyobbika csak egyetlen név abban az apologikus ka ta-
lógusban, mely Beccadelli Poggio Bracciolinihez írt levelében szerepel. A ka ta  ló-
gus főként Plinius (Epist. IV, 14) és Apuleius (Apol. IX–XI) katalógusain alap-
szik. A listán Vergiliusnál is kiemelkedőbb pozíciójába kerül Catullus, akit A. 

10 Vö.: Giuseppe billanoviCh, František Čáda, Augusto Campana, Paul Oskar KriSteller, 
Scuola di retorica e poesia bucolica nel Trecento italiano, Italia medievale e umanistica, 6(1963), 203–
234; Rinaldo rinaldi, Il progetto umanistica = Storia della civiltà letteraria Italiana, diretta da Gior-
gio Squarotti, II/1, 23–160.

11 Vö.: KlaniCzay Tibor, A nag y személyiségek humanista kultusza a XV. században = Uő, Pallas ma-
g yar ivadékai, Bp., Szépirodalmi, 1985, 54.

12 Das Aeneissupplement des Maffeo Vegio von Bernd SChneider, Acta Humaniora, VCH, 1985, 50.
13 Uo., 136–138.
14 guarino Veronese, Epistolario, racc., ord., illustr. di Remigio Sabbadini, Venezia, 1915, II, 117. 
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Raudense szerint Beccadelli az istenének tart.15 Catullus tizenhatodik carmenje 
hivatkozási alapként óriási karriert fut be, a versbe foglalt esztétikai elvre hivatko-
zik már a Hermaphroditus legnevesebb méltatója, a veronai Guarino is.16 A verissima 
lex az antik catullusi-martialisi kisköltészet újjászületésének legfőbb esztétikai 
törvénye, melyben az epikureista voluptast poétikai és esztétikai elvvé nemesítő 
költők alapvető teoretikus elveket ismertek fel.17 A lét–költészet kontrasztra 
Donatella Coppini is felhívja a figyelmet.18 A költő papírléte, az én szövegléte 
gondosan megkonstruált irodalmi valóság, melyről idegen testként válik le a 
köznapi emberrel való azonosítás és az autobiografikus olvasás igénye. A köznapi 
életvitel és erkölcs csak annyira fonódhat össze a költő szöveglétével, amennyire a 
társadalmilag, erkölcsileg meghatározott „valós, reális lét” is megszövegeződik. 
Persze, ez a fajta szövegalkotó eljárás egyáltalán nem zárja ki annak az olvasatnak 
a lehetőségeit sem, amely a referenciálhatóság és a valóságmozzanatok hagyomá-
nyos szerepét kutatja, s ezt használja vezérfonalul. 

Guarino Veronese Givanni Lamolához írt levelében Antonio Beccadelli 
Hermaphroditusát eppopoiiának, azaz hőskölteménynek, eposznak, epikus alkotás-
nak nevezi: „Laudo igitur non modo εποποιιάν sed et poetam nostrum: ita enim 
apellare velim.” (Nemcsak az „eposzt” dicsérem tehát, hanem költőnket is: így 
szeretném ugyanis nevezni.) D. Coppininél εποποιιόν olvasattal szerepel.19 ez a 
zavarba ejtő megfogalmazás, mely aligha hozható össze műfajilag a kisköltészet-
tel, arra indíthatja a kötet értelmezőjét, hogy Beccadelli disztichonos alkotásait 
egyetlen szöveggé olvassa össze, s hogy erőteljesebben figyeljen a dinamikus 
varietas révén szembetűnően elkülönült szövegek közti kohézióra. S valóban, eb-
ből a lehetséges alapállásból Beccadelli Hermaphroditusa bizonyos értelemben epi-
kus alkotásként is kezelhető, valamiféle antieposzként, eposzparódiaként, mely-
nek első jellemzője mindjárt az az igyekezet, hogy a nagyepika klasszikus és 
bálványozott formáját és a heroikus tematikát detronizálja, demisztifikálja, 
destruálja, megsemmisítse, ironikus pozícióba helyezze, s a kisköltészet erőtel-
jes kontrasztú formáival (epigramma, elégia) és kifejezésvilágával helyettesítse. 
Horváth János is epikumnak értelmezi Beccadelli művét Janus Pannonius mo-

15 Sabbadini, Cronologia…., i. m., 12.
16 Antonii panhormitae (Antonio beCCadelli) Hermaphroditus, Roma, Bulzoni, 1990, App. I, 

146.
17 adamiK tamás, A catullusi kisköltészet esztétikájához (16. carm.) = Opuscula classica medievaliaque in 

honorem I. Horváth, Bp., k. n., 1978, 23–48. Eugene O’Connor Julia H. Gaisser Catullus-
recepciót feldolgozó monográfiája alapján a humanista költői defensio e törvényből fakadó as-
pektusait veszi számba: Eugene o’Connor, Panormita’s Replay to His Critics: The ’Hermaphroditus’ 
and the Literary Defense, Renaissance Quarterly, 50(1997), 985–1009.

18  Donatella Coppini, I modelli del Panormita = Intertestualità e smontaggi…, i. m., 4. 
19 guarino Veronese, Epistolario, raccolta da Remigio Sabbadini, Venezia, R. Deputazione di 

Storia Patria, 1915–1919, I, no. 346, 506, 703. Antonius panhormita (Antonio beCCadelli), 
Hermaphroditus, a cura di Donatella Coppini, Roma, Bulzoni, 1990, I, 147.
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delljeiről szóló tanulmányában.20 Gianvito Resta szintén eposzi színt („colore 
epopeico”) vett észre Beccadelli költészetében, s példaként Nichina epitáfiumát 
hozza föl.21 

A kontrasztív–műfaji szembehelyezkedés tudatos pozícióit számos antik elődnél 
tetten érhetjük. Walter Allen szerint Martialis azért tervezte eredetileg tizenkét 
könyvnyire epigrammagyűjteményét, hogy Vergilius Aeneisét kövesse, noha a nagy-
epikus alkotással a kisköltészetet állította szembe. Adamik Tamás monográfiájában 
hozzáteszi: sokkal inkább az motiválhatta, hogy a dilettáns Vergilius-utánzók mér-
hetetlenül fáradt és véghetetlenül meddő (rendszerint tizenkét énekes) eposzkísér-
leteivel szembeállítsa az eleven, élettel teli kisköltészet „immár kanonikus” tizenkét 
könyvét.22 Beccadelli – elméletem szerint hasonlóan Martialishoz – az epikus Ver-
giliustól, illetve az epikus tradíciótól elrugaszkodva, ugyanakkor hozzájuk kötődve 
konstruálta meg a Hermaphroditust, s e sajátos gesztussal mintegy parodizálta az 
epikus Vergilius piedesztálra emelését, miközben módosítani próbálta a kor merev 
Vergilius-képét. E módosítás egyik kontrasztív eredménye a priapikus hangnem, 
melyet a quattrocento korai szakaszában ugyancsak Vergiliusnak tulajdonított fia-
talkori Priapeából kölcsönzött. Beccadelli Hermaphroditusa alapjában véve a Priapea 
68. versében megfogalmazott Homérosz-interpretáció jegyében szerkesztődött kö-
tetté. E versben Priapus „interpretálja” az Íliász és az Odüsszeia tartalmát, pusztán 
szexuális értelemben. A két eposz testéből csak a nemi szerveket látja meg, s min-
den történeti esemény indíttatásában a puszta érzéki kéjelgést láttatja: az emberi 
csetepaték történetei a kéj istenének szemszögéből pusztán a szexuális ösztönök 
eufemisztikus burokba vont ábrázolásai. A történelem és a mítosz mozgatórugója 
nála csakis a szexualitás. Frappáns bevezető után az Íliász-értelmezés következik, 
melynek központi motívuma a cunnus: 

Quid? nisi Taenario placuisset Troica cunno
 mentula, quod caneret, non habuisset opus.
Mentula Tantalidae bene si non nota fuisset,
 nil, senior Chryses quod quereretur, erat.
Haec eadem socium tenera spoliavit amica,
 quaeque erat Aeacidae, maluit esse suam.
Ille Pelethroniam cecinit miserabile carmen
 ad citharam, cithara tensior ipse fuit. 

20 Ifj. horváth János, Janus Pannonius műfajai és mintái = Janus Pannonius: Tanulmányok, szerk. KardoS 
Tibor, V. KováCS Sándor, Bp., Akadémiai, 1975 (Memoria saeculorum Hungariae, 2), 339.

21 Gianvito reSta, Antonio Beccadelli (címszó) = Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, VII, 400–406.

22 Walter allen Jr., Martial: knight, publisher and poet, The Classical Journal, 65(1970), 351; adamiK 
tamás, Martialis és költészete, Bp., Akadémiai, 1979 (Apolló Könyvtár, 10), 232. 
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Eszerint a háború oka lényegében a spártai cunnus, azaz helené, aki megtetszett 
a trójai mentulának, vagyis Parisnak. A Tantalides, azaz Agamemnon és az 
Aeacides, vagyis Achilles közt Chryses pap lánya miatt is cunnusháború robban 
ki. A kithara húrjánál is merevebb cunnusvágy okozza tulajdonképpen az eposzi 
konfliktust, s ez lényegében azonos a tárgyként megjelölt haraggal, azaz irával. Az 
Odüsszeia főhőse pedig nem tesz mást, mint hogy mindig a farka után megy. Az 
eposzértelmezés központi kategóriája itt a mentula, melynek gyökeréből arany vi-
rág sarjad. Circe varázslatától (Od. 10, 305), Ulysses varázsfüve, a mólü mentette 
meg a hőst, ám ez a mólü nem volt más, mint a hírneves mentula. Ulysses diadalmas 
mentulája pedig minden veszélyből kihúzta a hőst, hiszen nemcsak Circe, de 
Calypso s Alcinoos lánya is – miután az azt eltakarni alig-alig tudó ágon át meg-
látta – csak arra vágyott. Penelope sem talált Ulysses mentulájához fogható szer-
számot, hiába rendezett íjversenyt, hiába telt meg a ház fututorokkal, senki sem 
tudta úgy felajzani „íját”, mint annak idején hite szerint halott férje. A Priapea-
költő „Vergilius” szexuális interpretációjának lényege tehát az, hogy az Íliász a 
cunnus, az Odüsszeia pedig a mentula bűvöletében keletkezett, s minden más, amit a 
művészet erre ráhúz, puszta tetszelgő, hazug eufemizmus. E két pólus egyesül 
Vergilius Aeneisében, melynek első felét az Odüsszeia, azaz a mentula ihlette, a má-
sodikat pedig az Iliász, vagyis a cunnus. Beccadelli priapikus interpretációja sze-
rint, melynek hangvétele a teljes Hermaphroditus alapkarakterét adja, a vergiliusi 
csúcsmű, az Aeneis sem más, mint egyfajta monumentális Hermaphroditus, hiszen 
lényegében a homéroszi mentula és cunnus ötvözete. Ez jellemzi Beccadelli költé-
szetesztétikáját, s a két könyv felosztása is alighanem ennek köszönhető, melyről 
az első könyv 42. verse tudósít: 

In binas partes diduxi, Cosme, libellum:
 nam totidem partis Hermaphroditus habet.
Haec pars prima fuit, sequitur quae deinde secunda est:
 haec pro pene fuit, proxima cunnus erit. 

Beccadelli első könyvecskéje a penisről, azaz a mentuláról, annak kalandjairól szól, 
miképp az Odüsszeia, a második könyvecske témája pedig az Íliász cunnusa. 
Beccadelli felosztása tehát hasonló joggal utal a homéroszi-vergiliusi hagyomány 
priapikus interpretációjára, mint Martialis epigrammás könyveinek eredeti száma 
W. Allen interpretációjában Vergilius Aeneisére. A kisköltészeti modell újrahono-
sítása, sikeres újraszituálása, mondhatni feltámasztása több, mint pusztán a vergi-
liusi pályamodell redukált reprodukálása: radikális választás, hiszen a praelusiones 
pozíciójának szokatlan aspektusát, a priapikus hagyományt célozza meg, mely a 
lusus-jelleg révén Thalia múzsa fennhatósága alá tartozik. 

A priapikus költészet, illetve a kisköltészet bizonyos ágai eredendően kont-
rasztív viszonyt alakítanak ki a modell csúcspontján álló carmen heroicum hagyo-
mányrendjével: ez a szembenállás tehát öröklött topikával bír, de Beccadelli 
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Hermaphroditusában ezek az ellentétek a modellkontaminációnak és az önrepre-
zentációnak köszönhetően felerősödve és ironizálva jelennek meg, a demarkációs 
vonal élesebben rajzolódik ki. Ez a markáns szembenézés az eposzparódia sajátos 
változatává növi ki magát: a Hermaphroditust a szakirodalom egyaránt értelmezi 
kisköltészeti és epikus alkotásként is. Ez az értelmezői paradoxon csak az eposz-
paródia felől, pontosabban a nagyköltészettel tudatosan, parodisztikusan bíráló-
ként szembehelyezkedő, a kötet egész konstrukcióját át-átszövő epikus, illetve 
eposzi elemekkel dúsított kisköltészet pozícióiból látszik feloldhatónak a Vergilius 
contra Vergilium képlete szerint. 

A Hermaphroditusban fokról fokra kimutatható az eposzi kellekéket parodizáló 
hozzáállás (erről most csak érintőlegesen szólok). Vergilius Aeneisének, de már 
homérosz Odüsszeiájának is különös jelentőségű része az alvilágjárás. A carmen 
heroicum epizodikus kelléktárának figyelembevételével a Beccadelli-féle antieposz 
Ursa-verseinek egy csoportja egészen rugalmasan értelmezhető. A második köny-
vecske tizedik versében Ursa fara, valamint lábszaga Tartarusszá alakul, s már 
elevenen pokoljárásra kényszeríti a költőt. Ha a történeti poétikai folytonosság 
némely pontját vissza próbáljuk nyomozni, szólni kell róla, hogy Vergilius paro-
dizálása mellett a versbe beépült hagyomány egyik fontos láncszeme a triporneia 
jelensége, melyre a priapikus költészetet vizsgálva V. Buchheit hívta fel a figyel-
met.23 A nő szexuálisan három irányból vehető birtokba: vaginálisan, orálisan, 
análisan. A női test szexuális kihasználhatósága a görög költészetben egy mítosz-
paródia kardinális elemévé válik, s allegorikus dimenziókat állít párhuzamba a 
testrészekkel. Nikarkhosz (AP, XI, 328) az Íliász azon jelenetét parodizálja, amely-
ben a három fő férfi isten megosztozik a világmindenségen: Poszeidón kapta a 
tengert, azaz a versben vulvát, Hádész az alvilágot, melyet a versben a far jelké-
pez, Zeusz pedig a szájat, azaz az eget. Beccadelli fenn idézett versében a női 
anus, a merdivomum foramen alvilággal való azonosításakor ez a hagyomány is szere-
pet játszhatott. A far–alvilág képzetének ősiségét mutatja az a kognitív metaforika, 
mely Artemidórosz Oneirokritikájában is megjelenik (I 49).24 Nyilvánvalónak lát-
szik az is, hogy Beccadellinél Ursa vulvája (II 7, II 8) a nagyepika hajótörési, 
tengeri jeleneteit parodizálja, míg Ursa anusa az alvilágjáráshoz biztosít parodisz-
tikus eposzi teret. Az allegorikus triporneia a Hermaphroditus egészét behálózza, s 
egy lehetséges olvasati kulcsot nyújt Beccadelli szövegeinek másfajta értelmezésé-
hez. Az alvilági kínok elevenen történő elviselésének erotikus töltetű toposzai 
közül idekívánkozik Meleagrosz verse a Görög Antológia V. könyvéből (204), mely a 
hajó–genitália, hajózás–nemi aktus allegorémáit az alvilági mocsarak élve történő 
megjárásával ötvözi.

23 Vinzenz buChheit, Studien zum Corpus Priapeorum, München, 1962 (Zetemata, 28). Vö. továb-
bá: Amy riChlin, The Garden of Priapus: Sexuality and Aggression in Roman Humor, New York, 
Oxford, University Press, 1992, kivált 129–132. 

24 artemidori daldiani Onirocriticon libri, rec. Roger A. paCK, Lipsiae, Teubner, 1963, V, 55.
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„A De vulva Ursulae címen hírhedtté vált négy Janus-epigramma ihletői kétség-
kívül Beccadelli azonos című, illetve hasonló tartalmú versei voltak …” – írja 
Török László.25 Vadász Géza eredendően martialisi gyökerű téma újraírásaiként, 
variációiként értelmezi mind Janus, mind Beccadelli idevágó verseit.26 Marianna 
D. Birnbaum Janus erotikus költészetéről szóló tanulmányában, melynek egyik 
központi motívuma a referenciálhatóság, a témát egy halovány utalással Janus 
„pszeudopornográf” versei közé utasítja, s a szövegjátékok alakzatait és forrásait 
nem is tárja föl.27 Jankovits László Janus Pannonius pajzán epigrammáiról szóló 
tanulmányában az erotikus költészet iskolai legitimációját kutatja, s a prog ymnasmák, 
illetve a dicterium retorikai követelményeinek vonzásában vizsgálja Janus verseit.28 
Laura M. Dolby egy „összefüggő erotikus toposzrendszer” részeként látja a 
Beccadelli-féle variánsokat, melyek ugyanabba a „sémába” kerülnek Janusnál, 
mint mondjuk a parodizált Vergilius, s ezek alapján alakul ki az a párbeszéd, mely 
egyszerre több hagyományt von hatókörébe, s mely a költői örökséget megszólal-
tatja, szövegvalósággá teremti.29 Az Ursula-versek forrásbázisainak legteljesebb 
sorozatát még mindig Huszti József vonultatja fel, a témát pedig meglepő módon 
„elcsépeltnek” mondja.30

A Becaddelli-féle antieposz Ursa-verseit az alvilágjárás és a hajótörés 
parodisztikus, tipikus eposzi epizódjai felől véltük olvasandónak: ez az olvasat 
nemcsak a költői énformálási technikák sajátos alakzataiban, hanem a múlttal 
folytatott folytonos kommunikációban realizálódott.31A triporneia-toposz jelenlé-
te Beccadelli Hermaphroditusában Íliász-, illetve Vergilius-parodisztikus töltetet 
nyer. A vulva ilyen értelemben maga a tenger (Poszeidón), a közösülés hajózás 
(Herm. II, 8–9), sikertelen változata pedig hajótörés, az anus maga az alvilág 
(Hádész), a holtak birodalma, a bűzös és zajos pokol (Herm. II, 10), a száj (Zeusz) 
a mennyország, az ég maga. Ezek az azonosítások például Nikarhosz (AP XI, 
328), Rhuphinosz (AP V, 44), Meleagrosz (AP V, 204) görög verseiből is kimutat-
hatók. Meleagrosz epigrammazáró megoldása Beccadelli kiindulási terepe. Janus 

25 töröK lászló, Janus Hungaricus, avag y filológiai barangolások a Janus-epigrammák mag yar fordításai-
nak birodalmában = Klaniczay-emlékkönyv: Tanulmánok Klaniczay Tibor emlékezetére, szerk. JanKoviCS 
József, MTA Irodalomtudományi Intézete – Balassi, 1994, 83–87. 

26 vadáSz Géza, Janus Pannonius epigrammái, Bp., Argumentum, 1992, 136–139. 
27 Marianna D. birnbaum, Janus’ „Erotica” = Uő, The Orb and the Pen, Bp., Balassi, 1996, 58. 
28 JanKovitS lászló, Janus Pannonius pajzán epigrammái az iskolában = Ámor, álom és mámor: A szerelem 

a régi mag yar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete, szerk. Szentmártoni Szabó 
Géza, Bp., Universitas, 2001. (A munkát még a könyv megjelenése előtt, kéziratban olvastam, 
ezúttal szeretném megköszönni a szerzőnek, hogy kéziratával megajándékozott.)

29 dolby, i. m., 320–323.
30 HUszti, i. m., 321.
31 CSehy Zoltán, Ursa és Ursula ( Janus Pannonius és Antonio Beccadelli) = Humanista műveltség Pannó-

niában, szerk. bartóK István, JanKovitS lászló, KeCSKeméti Gábor, Pécs, Művészetek Háza 
– Pécsi Tudományegyetem, 2000, 39–46.
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Pannonius Ursuláról írt harmadik verse (Ep. I, 322) Beccadellihez és Me le-
agroszhoz hasonlóan szintén az alvilággal azonosítja a genitáliát. A különbség 
csupán abban rejlik, hogy míg Beccadelli a triporneia szabályai szerint a fart 
infernálja, a másik két költő a vulvát. 

Ursa hím reinkarnációjának vélhetnénk Janus Ursusát is a Nemo est Hertrusco… 
kezdetű epigrammában. Az etruszkok legendás szexuális étvágyát Beccadelli is 
hangsúlyozza. Ursus, miképp a Beccadellinél többször is hermafroditizált Ursa 
(akinek orra a pénisze, arca pedig a nemi szerve), ugyanúgy képes felvenni mindkét 
nem kezdeményező, aktív és passzív pozícióit: egy éjszaka kilencszer tesz magáévá 
egy lányt majd hét fiút hág meg, sőt örömmel tűri el a viszonzást. A Beccadelli-féle 
triporneia alvilágeffektusa, mely lényegében a far többé-kevésbé eufemisztikus meg-
nevezése is lehet, Janusnál a Linus-versekben történik meg a mester nyomán. Török 
László ezeket elsősorban a Matthias Lupius ellen írt Beccadelli-versekkel vonja pár-
huzamba, melyek Lupiust a pederasztia vádjával gúnyolják ki.32 e versek tartalmi 
vonatkozásaiban csupán a pederasztiavád közös. Ha viszont Beccadelli allegorikus 
triporenia-modelljéből indulunk ki, egészen más versek is bekerülnek értelmezési 
horizontunkba. Az első könyv hetedik versében (egy szertartás-parodisztikus sír-
vers) például egy bizonyos Pegasus szólal meg a genius loquitur-toposz rendje és mód-
ja szerint, s arra kéri az arra menőt, hogy sírján áldozzon az atyák ősi szokása szerint 
paedicatióval: az Alvilág nyughatatlan szellemeit (manes) ugyanis csak így lehet sike-
resen lecsitítani. Beccadelli Pegasusa nyilván a halott költői ambícióira utal, a 
sántaság szintén vonatkozhat Beccadelli tanítójára, a verselgető Matthias Lupiusra, 
ahogy a költői tehetségtelenségre is (claudianusi párhuzam okán), ha sántít a met-
rum. A rejtélyes halott lényegében kentaur: félig állati, félig emberi lény. Chilonhoz 
hasonlít, hiszen neveltjeit is a paedicatióra oktatta, mint Beccadelli parodisztikus mi-
tológiai demonstratiójában Chilon Achillest, aki Patroclusszal közösül a tanára sír-
ján (I 7,11–12). Hészükhiosz szótárában a kentaur a következő szavakat asszociálja: 
nyers, zsivány, pederaszta, segg.33 A bölcs és jámbor Chilon kentaurt Beccadelli 
ugyanolyan állati ösztönlénnyé degradálja, mint a többit. A látszatra szent életű 
Linus atya hasonlóképpen válik a költői gúny áldozatává. A Janus-epigrammaciklus 
alapötlete lehetett akár Beccadelli e verséből merítve, vagyis ha az érvelés helytálló, 
akkor Janus Beccadelli költeményének tulajdonképpeni krisztianizált változatát ké-
szítette el. Az alvilág nyughatatlan szellemeinek megbékítése így az ördögűzéssel 
kerülne párhuzamba. A lenimen közös, a gondolatrendszer más. A démonok és a 
manes mindkét költőnél az umbra szörnyűségében (Janus: „nam tanto diris gravius 
tentabar ab umbris”; mert a szörnyű árnyak sokkal jobban megkísértettek; Beccadelli: 
„Hoc apud infernas genus est leni minis umbras”) és kísértetiességében találkoz-
nak, s a paedicatio indoklása majdnem ugyanazzal az igével (Janus: Linus edocuit, 

32 Régi mag yar irodalmi szövegg yűjtemény: Humanizmus, kiad. áCS Pál, JanKoviCS József, KőszegHy 
Péter, Janus szövegeit kiad., jegyz. töröK László, Bp., Balassi, 1998, 236.

33 Kenneth James dover, Görög homoszexualitás, ford. dupCSiK Csaba, Bp., Osiris, 2001, 55.
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Beccadelli: maiores quod docuere) történik. A paedicatio mint szakrális cselekmény 
mindkét költőnél a pokolhoz, illetve az alvilághoz köthető topikával párosul. 

Míg Beccadelli egy komplex eposzparódiát alkot, Janus maradéktalanabbul 
valósítja meg a catullusi-martialisi varietast. Beccadellinél a kötet allegorikus cse-
lekményívet rajzol: a megszemélyesített kötet útját a firenzei bordélyba, azaz a 
priapikus Parnasszusra, ahol kilenc kurtizán, azaz a kilenc antimúzsa várja. Az 
oppositio in imitando elve azonban mindkét szerzőnél érvényesül, és ugyanarra a 
szerzőre, Vergiliusra irányul.
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