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Szilágyi EmőkE Rita

Ajánlás bécsi módra 

Enea Silvio Piccolomini ajánlólevele Johannes trösterről 
Vitéz Jánosnak 1454 nyarán*

„Sub istius an doctissimi Castalidarum amatoris sororum infula (sc. concedam), 
qui opulentissimum quondam amplissimum archiregnum Hungarorum sua 
Orpheica lyra auget ridereque facit Pannonii huius?”1 – kérdezi magától Johannes 
tröster egyetlen ismert művében, mikor a megfelelő patrónus kiválasztásán töp-
reng, s ezzel kimondva-kimondatlanul is egy illusztris bécsi humanista társaságba 
helyezi Janus Pannonius nagybátyját, Vitéz Jánost.2 az első magyar humanista-
ként számon tartott Vitéz gazdag és kiterjedt mecenatúrájának híre külföldre is 
korán eljutott; unokaöccseinek, Janus Pannoniusnak és ifjabb Vitéz Jánosnak a 
támogatásán túl több humanista író, költő és tudós – elsősorban csillagász – kö-
szönhette karrierjét részben vagy teljesen a váradi püpök, majd esztergomi érsek 
patronálásának. a támogatottak körére többnyire a Vitéznek címzett dedikációk 
és levelek alapján következtethetünk.3 Így került kutatásom középpontjába az itt-
hon kevéssé kutatott Johannes tröster, aki Dialogus de remedio amoris című művé-
nek egyik variánsát Vitéznek szánta.4

* a cikk elkészülése idején a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként kutathattam, ami-
ért ezúton mondok köszönetet a Balassi intézetnek.

1 „Vajon annak a castaliai nővérek igen művelt szeretőjének papi süvege alá [térjek], aki a magya-
rok egykor oly gazdag és igen kiterjedt királyságát az ő Pannoniusának orpheusi lantjával 
gyarapította és nevettette meg?” Johann TrösTer, De remedio amoris = Hans rupprich, Die 
Frühzeit des Humanismus und der Renaissance in Deutschland, leipzig, Reclam, 1938, 184. 

2 Vitéz előtt és után – természetesen a nevük elhallgatásával, mintegy körülírva – szóba jön eset-
leges pártfogóként Enea Silvio Piccolomini, Johannes Hinderbach, Johannes Nihil, georg 
Peuerbach, Prokop von Rabenstein, Ulrich Sonnenberger, Ulrich Riederer, Hartung von kappel 
és Bernhard von kraiburg, hogy csak a legfontosabbakat említsem. TrösTer, i. m., 184–185.

3 megjegyzendő, hogy a dedikációk nem bizonyítják a patronálást Vitéz részéről, mivel a támo-
gatás gyakran külső okok miatt elmaradt. ilyen például Bartholomeo Fonzio vagy Caspare 
tribraco esete, akik végül más patrónust kerestek. a dedikációk többségét tartalmazza egy 
máig referenciapontként szolgáló mű: csapodiné Gárdonyi klára, Die Bibliothek des Johannes 
Vitéz, Bp., akadémiai, 1984. Vö. Fraknói Vilmos, Vitéz János esztergomi érsek élete, Bp., Szent 
istván társulat, 1879, 131–134, 148–152. tröster dialógusára témavezetőm, kiss Farkas gábor 
hívta fel a figyelmem, akinek tanácsaiért és észrevételeiért ezúton mondok köszönetet.

4 a dialógusról bővebben az mta irodalomtudományi intézet Reneszánsz és Barokk kutató-
csoportjának a 2009. november 25-i felolvasó ülésén kiss Farkas gáborral tartottam előadást, 
s reményeim szerint a jövőben elkészíthetem a mű kritikai kiadását.
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a bajor ambergből származó Johannes tröster feltehetően Enea Silvio 
Piccolomini familiárisaként került az 1450-es évek elején a bécsi udvarba. itt 
Piccolomini unokaöccsének, Francesco todeschini-Piccolomininek, azaz a 
későbbi iii. Pius pápának és a még gyermek magyar trónörökösnek, a későbbi 
V. lászlónak lett nevelője kaspar Wendellel együtt.5 mikor 1452-ben kaspar 
terve, miszerint felszabadítja a gyermeket iii. Frigyes gyámsága alól, meghiú-
sult, tröster – ártatlanul vagy sem – szintén részesült barátja büntetéséből: 
kegyvesztetté vált.6 Ezután hiába próbálta visszanyerni iii. Frigyes jóindulatát 
és a bécsi udvarban betöltött állását, próbálkozásai eredménytelennek bizo-
nyultak.7 kétévi állásnélküliségének és nélkülözésének Piccolomini vetett vé-
get, mikor beajánlotta őt Vitéz Jánoshoz 1454. július 31-én kelt levelében.8 Úgy 
tűnik, tröster az irodalomnak kívánta szentelni az életét; ennek jegyében és 
egy esetleges patrónusi támogatás elnyerésének reményében írta egyetlen is-
mert művét, a Dialogus de remedio amorist.9 az első variáns 1454 júniusában ké-
szülhetett el, melyet Picco lo mini július 9-én kelt levelében méltatott,10 majd 
tröster a hibák javítása után valószínűleg Piccolomini Vitézhez írt ajánlóleve-
léhez szerkesztette át.11 

5 Életrajzához: Franz Josef WorsTbrock, Johannes Tröster = Verfasserlexikon: Die deutsche Literatur 
des Mittelalters, Begr. von Wolfgang sTammler, fortgef. von karl lanGosch, hg. von Burghart 
WachinGer, Berlin, 1995, iX, 1078–1083; Paul lehmann, Dr. Johannes Tröster, ein humanistisch 
gesinnter Wohltäter Bayerischer Büchersammlungen, Historisches Jahrbuch, 60(1940), 646–663, külö-
nösen: 647–48.

6 Enea Silvio Piccolomini több levelében is hangsúlyozza tröster ártatlanságát, többek közt az 
alább közölt levélben is. Ugyanígy törekszik tröster is megvédeni kaspart, s ehhez Piccolomini 
segítségét kéri: FRa 68, 98. (46. ep.)

7 aeneae Sylvii piccolominei, Opera quae extant, Basel, 1571, 694. (CXlV. ep.) = FRa 68, 236. 
(131. ep.) 

8 Piccolomini már egy évvel korábban (1453. aug. 25.) megígérte trösternek, hogy segít a 
váradi püspök kegyébe ajánlani.: „Si venerit Varadiensis antistes ero tui memor studeboque 
tuam conditionem efficere meliorem. (…) tuas litteras probo et commendo et suadeo, uti 
perseveres. Doctus es, fies brevi doctissimus neque virtuti tue locus deerit.” FRa 68, 236–
237. (131. ep.)

9 Enea Silvio így ír egy 1457-ben trösterhez intézett levelében: „Vellemus tibi quietum esse 
locum, in quo tibi et musis uiuere posses, et aliquando nobis.” piccolominei, i. m., 782. 
tröster dialógusában pedig így ír óhajáról: „interim, si facta tuique domini me respicient, 
ad Castalium illum Heliconis fontem, qui nunc in Eridani littore altae Estensis moenibus 
domus cingitur, ubi Pannonius ille praeclarus Johannes in Pegaso sedens me exspectat, me 
dedam.” TrösTer, i. m., 197. 

10 piccolominei, i. m., 950–951. (CCCCViii. ep.)
11 a dialógus variánsaihoz és kézirataihoz: WorsTbrock, i. m., 1082., ill. Franz Fuchs, Er kennt

nisfortschritte durch Handschriftenkatalogisierung am Beispiel des Faches „Geschichte des Mittelalters“ = 
Katalogisierung mittelalterlicher Handschriften in internationaler Perspektive: Vorträge der Hand schrif
ten  be ar beitung vom 24. bis 27. Oktober 2005 in München, Wiesbaden, Bayerische Staatsbibliothek, 
2007, 7.

SzilagyiEmoke.indd   126 2010.09.24.   11:20:02



127

az ajánlólevél a B-variánst megőrző hat kézirat közül csupán egyben ma-
radt fenn. mivel ebből ez idáig még nem készült szövegkiadás,12 függelékben 
közlöm saját fordításommal együtt.13

Úgy tűnik, a bécsi értelmiség átmeneti patronálásának jól bevált módja volt, 
ahogyan tröster Vitéz szolgálatába került. a bécsi egyetemen az 1440-es évek óta 
tartottak humanista szövegolvasásokat,14 ám az egyetemi állás vagy a studia huma
nitatis művelése mint kielégítő anyagi javadalmazású foglalkozás csak keveseknek 
adatott meg,15 ezért a magisteri fokozatot elnyertek közül sokan folyamodtak 
pártfogók, patrónusok, mecénások segítségéért. kiemelt fontosságú szerepet ját-
szott számos magister támogatásának történetében Enea Silvio Piccolomini és 
Vitéz János: előbbi mint ajánló, utóbbi mint fogadó fél vette ki részét a fiatal te-
hetségek támogatásából. Fraknói Vilmos is említi monográfiájában, hogy nem 
egy tudós fordult segítségért (biztos megélhetés híján) Enea Silvio Piccolominihez, 
aki az esetek többségében Vitézhez irányította barátait. Így történt ez többek közt 
liscius miklóssal, kosztolányi (Polycarpus) györggyel és Johannes Nihillel, a 
híres csillagásszal is.16 

12 az Enea Silvio Piccolomini leveleinek kritikai kiadását tartalmazó utolsó kötet (Der Briefwechsel 
des Eneas Silvius Piccolomini, hrsg. Rudolf Wolkan, Wien, Hölder, 1918 [Fontes Rerum 
austriacarum, 68], 3. abt., 1) csupán 1454. június 1-ig, azaz a regensburgi birodalmi gyűlés 
befejeztéig tartalmazza a sienai püspök leveleit. Bár a későbbi levelek egy része megtalálható 
az 1551-es bázeli Opera quae extant omnia című, korántsem teljes kiadásban, a kremsmünsteri 
kódex jól példázza, hogy lappanghatnak olyan Piccolomini-levelek, melyek elkerülték a fő 
hagyományozódási vonalat. a Piccolomini-életmű hagyományozódásáról: Paul WeiniG, 
Aeneam suscipite, Pium recipite: Aeneas Silvius Piccolomini: Studien zur Rezeption eines humanistischen 
Schriftstellers im Deutschland des 15. Jahrhunderts, Wiesbaden, Harrassowitz, 1998.

13 a kódexről két katalógusleírás készült (az elsőben hosszabb kivonatok is olvashatók): Hugo 
schmid, Catalogus codicum manuscriptorum Cremifanensis ord. S. Bened., lentii, 1877, 170; Hauke 
Fill, Katalog der Handschriften des Benediktinerstiftes Kremsmünster, Wien, 2000, ii, 144. Ezúton 
mondok köszönetet Hauke Fillnek, a kremsmünsteri apátsági könyvtár dolgozójának a szíves 
segítségért. 

14 karl Grossmann, Die Frühzeit des Humanismus in Wien bis zu Celtis Berufung 1497, Jahrbuch für 
landeskunde von Niederösterreich, 22(1929), 258–261.

15 legendás például Peter luder, a vándorhumanista esete, aki – miután belátta, hogy a studia 
humanitatis műveléséből és tanításából nem fog megélni – végül visszatért az orvosi pályához, 
jóllehet kora legkiválóbb tanáregyéniségei közé tartozhatott, amit előadásainak intimatiójairól 
készült másolatok tucatjai és tanítványai visszaemlékezései is jeleznek. Bővebben: Frank 
baron, Peter Luder = Verfasserlexikon, i. m., V, 954–959. ludwig berTaloT, Humanistische 
Vorlesungsankündigungen in Deutschland im 15. Jahrhundert, zeitschrift für geschichte der Erziehung 
und des Unterrichts, 5(1915), 1–25; riToókné szalay ágnes, A mag yar humanizmuskutatásról 
Schallaburg után = Uő, Nympha super ripam Danubii: Tanulmányok a XV–XVI. századi mag yarorszá
gi művelődés köréből, Bp., Balassi, 2002, 15–16.

16 Fraknói, i. m., 132–133.
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mai ismeretünk szerint a két püspök először 1452-ben találkozott Bécsben.17 
amennyiben ez az ismeretség kezdőpontja, már barátságuk kezdetén világossá 
válhatott számukra, hogy a fiatal értelmiség patronálása mindkettejüknek szív-
ügye, s ebben egymást kiegészítő szerepet vállaltak. amikor ugyanis Enea Silvio 
tröstert beajánlja Vitéznek, világosan utal rá, hogy korábban már több patronált 
is ezen az úton került Vitéz védőszárnyai alá. levelében Vitéz mecénási tevékeny-
ségét nem csupán megemlíti, hanem Vitézt egyenesen maecenasszal azonosítja. 
Sőt, azt az ajánlási folyamatot, mely Vitéz és közte jelen esetben tröster érdeké-
ben zajlik, a római aranykori patronálás újkori megfelelőjeként mutatja be. Ha 
Vitéz maecenas, akkor ő Vergilius, aki a félénk Horatius-tröstert bevezeti (a ki-
mondatlanul is V. lászlóval azonosítandó) augustus udvarába maecenas elé.18 
Piccolomini aztán szerénykedve kivonja magát a megfeleltetések alól, ezzel még 
inkább kiemelve és dicsőítve Vitéz irodalompártoló voltát. Piccolomininek azon-
ban nem mindegyik ajánlása ért célba. Például Johannes Nihilt, aki szintén 1454-
ben fordult Piccolominihez segítségért, csak a sokadik ajánlás segítette útjára.19 
tröster számára, úgy tűnik, már az első próbálkozás is meghozta a sikert. az 
1455-ös évet Vitéz szolgálatában, feltételezhetően Váradon töltötte, és Piccolomini, 
Vitéz, illetve a salzburgi érsek20 közt működött közvetítőként és hírnökként. Nem 
tudni, pontosan meddig állt Vitéz szolgálatában, mert még 1457 folyamán is ő 
tájékoztatta Piccolominit Vitéz fogságba kerüléséről és magyarország ügyeiről,21 
de ez év márciusában már valószínűleg a salzburgi érsek udvarában dolgozott, 
amint erről Piccolomini egy 1457. március 13-án kelt trösternek írt leveléből ér-
tesülünk.22 V. lászló hirtelen halála és az ennek következtében kialakult politikai 
helyzet – például Vitéz börtönbe kerülése – azonban arra kényszerítették tröstert, 
hogy megerősítse német kapcsolatait.23 további adataink szerint nem járt többet 
magyarországon, ám Piccolomini segítségének és Vitéz patronálásának köszön-
hetően végül beindult a karrierje, még ha nem is egészen úgy, ahogyan szerette 

17 Uo., 82–84.
18 Piccolomini lászlótól mint uralkodótól valóban sokat várt, amint ezt a neki címzett műve 

(Tractatus de liberorum educatione, 1450) is mutatja. pajorin klára, Enea Silvio Piccolomini politikai 
eszméi és az első mag yar humanisták = Irodalom és politika, szerk. román mónika, miskolc, miskolci 
Egyetem, 2001 (Publicationes Universitatis miskolciensis, Sectio Philosophica, 7, 1), 94–95. 

19 Nihilt Piccolomini ugyanazon a napon (1454. jan. 22.) három levélben is beajánlotta: kettőt 
Podjebrád györgynek címzett (egyet a saját, másikat iii. Frigyes nevében), a harmadik levél 
pedig Vitéznek szólt. mivel júniusban még Juan Carvajalnak is ír egy ajánlást Nihilről, bizo-
nyos, hogy a korábbiak sikertelenek voltak. Ez utóbbi levél dicstoposzai sok hasonlóságot mu-
tatnak az egy hónappal később írt tröster-ajánlólevélben olvashatókkal. FRa 68, 425–427. 
(237. ep.); FRa 68, 612. (XiX. ep.); FRa 68, 427–428. (238. ep.); FRa 68, 489–492. (290. ep.)

20 Sigismund i. von Volkersdorf (1452–1461).
21 piccolominei, i. m., 833–834. Ep. CCClXii.
22 Uo., 782. Ep. CCXlViii.
23 lehmann, i. m., 651.
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volna.24 Bár irodalmi munkássága szinte teljesen a feledés homályába veszett, a 
német szakirodalom mai napig mint humanista könyvgyűjtőt és könyvtárak jóte-
vőjét tartja számon.25 S hogy Piccolomini milyennek látta és akarta láttatni tröstert, 
az alább közölt levélből világosan kiderül. a kremsmünsteri Codex Cremifacensis 
10-es jelzetű, főleg humanista levelezéseket tartalmazó kódexben nemcsak Picco-
lo mini levele található, hanem közvetlenül utána a Dialogus de remedio amoris című 
mű B-variánsának egy példánya is (253r–260r).26 a levél kiadásánál hűen követtem 
a forrás helyesírását, központozását és jelöltem a rövidítéseket.

Stiftsbibliothek kremsmünster, CC. 10, 249r–249v

(249r) Reuerentissimo in Christo patri ac domino domino iohanni Episcopo 
Waradiensi et inclite regni Bohemie Cancellario Episcopus Senensis Salutem 
Plurimam dicit.

Bene tecum actum est cui commendare plures necessarium est. potes enim 
prodesse plurimis, ego sepe meos amicos tue dignacioni commendatos feci, Nec 
propterea me tibi onerosum puto. quando27 donum dei est et28 tui quam multi 
indigeant. Quod si mee preces apud te aliquando valuere nunc maxime ut hee ualeant 
opto quas pro iohanne troster clerico Salzeburgensis diceseos ad te porrigo. is est 
vita bona et moribus venustis, ingenio florido, et animo liberali, amat humanitatis 
litteras, cupitque illis ad summum imbui, propositum eius excludit inopia. Neque 
enim cantare sub antro pierio tyrsumque potest, contingere sana paupertas atque eris 
inops, quo nocte dieque corpus eget.29 Confugit ergo ad tuum presidium, qui superum 
benignitate ea fortuna es ut beare ceteros possis. Seruiet tibi summa fide si eius 
dignaber is famulatum accipere, eritque tua in cancellaria non ociosus Fuit hic 

24 tröster további sorsáról: WorsTbrock, i. m., 1079–1080; lehmann, i. m., 651–655; Burgi 
knorr, Zum Erkenntniswert der mittelalterlichen Epigraphik: Ein Regensburger Domherr und Stiftspropst 
in Mattsee = Tassilo III. von Bayern. Großmacht und Ohnmacht im 8. Jahrhundert, hg. v. lothar kol-
mer, Christian rohr, Regensburg, 2005, 237–251.

25 lehmann, i. m., 655–663, ill. michaela schuller-juckes, Ulrich Schreier und seine Werkstatt: 
Buchmalerei und Einbandkunst in Salzburg, Wien und Bratislava im späten Mittelalter, Dissertation, 
Wien, Universität Wien, 2009.

26 a kódex tartalma szinte teljesen megegyezik a St. Pölten Diözesanbibliothek, Cod. 63. jelzetű 
kódexével, de az a dialógusnak az a-variánsát tartalmazza, így a Vitéznek írt ajánlólevél sem 
található meg benne, ezért a két kódexnek nincs közvetlen köze egymáshoz. martin 
WaGendorFer, Eneas Silvius Piccolomini und die Wiener Universität = Enea Silvio nördlich der Alpen: 
Akten des interdisziplinären Symposions vom 18. bis 19. November 2005 an der LudwigMaximilians
Universität, hrsg. Franz Fuchs, Wiesbaden, Harrassowitz, 2007, 35–37. 

27 a rövidítés feloldása bizonytalan, talán: quoniam.
28 a klasszikus latin nyelvtan szerint ut lenne.
29 iuv. Sat. 7, 59–62.
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aliquando inter preceptores gloriosi regis ladislai secundumque post gasparem locum 
habuit neque puto ex mente regia hunc excidisse qui et carus erat et amatus inter 
paucos. at cum malum fatum gasparis oppressit statum, hic etiam cecidit, non quia 
uel particeps uel conscius eorum esset que actitauit gaspar, sed quia vnius arboris 
ruina raro sola est. Recognoscet eum regia sublimitas ut primum videbit, Nec me 
dubium habet, quin tibi gracias aget si hunc apud te collegeris. ipse quoque tue 
prestabilitati erit non inutilis, pro ea que sibi est cum rege vetusta consuetudine 
(249v) poteris eum nonnumquam ad regem mittere, eiusque obsequio non incassum 
uti. Quibus ex rebus intelligo dum hunc tibi commendo virum non solum eius sed 
tuam quoque me causam agere. atque idcirco longior fui quam tue ferunt occupaciones. 
Nunc finem verbis impono, vnum sed dixerim. is primo congressu subagrestis 
uidebitur, neque enim admodum prompto sermone est, pronunciatque more teutunico 
(!) crassius et morosius. attamen scripta eius videris et ingenium et doctr inam 
probabis. Quod si possem Vergilio me comparare, a quo remotissimus sum, dicerem 
te mecenatem augusti cancellarium, et hunc oracium flaccum esse, quem maro 
trepidantem nimiumque timentem in cancellariam duxit. Sed cum tu rite teneas 
mecenatis locum, et hic oracii personam non inepte ferat, solus ego comparacioni 
vaco qui nimis a marone disto. Vale et vive optime. Ex noua ciuitate vltimis iulii 
anno mCCCCliV.

magyar fordítása:

krisztusban tisztelendő atyánknak, János váradi püspöknek és a ragyogó cseh 
királyság kancellárjának üdvözletét küldi a sienai püspök. Helyesen történt, hogy 
neked – akire sokakat szükséges bízni, ugyanis képes vagy sokaknak a hasznára 
lenni – én is gyakran a kegyelmedbe ajánlottam a barátaimat, és úgy vélem, sosem 
voltam emiatt a terhedre, minthogy isten ajándéka ez, és a tieid közül is sokaknak 
van rá szüksége. Ha valamit érnek nálad a kéréseim, azt kívánom, hogy most 
különösen érvényesüljenek azok, melyeket Johannes trösterért, a salzburgi egy-
házmegye papjáért hozzád emelek. Derék életű és kellemes modorú, ragyogó te-
hetségű és nagylelkű, szereti az irodalmat, és szeretne abban a lehető legjobban 
megmártózni, tervétől azonban elzárja a szegénysége. De dalt soha az nem zenghet a 
Múzsák barlang jában, meg thyrsust se ragadhat, akit bús, pénztelen ínség nyom, s éjjelnappal 
sanyarog csak.30 Ezért menekül a te oltalmadba, aki az égiek jóindulatából kifolyó-
lag oly szerencsés vagy, hogy másokat is boldogítani tudsz. a legfőbb hűséggel 
fog szolgálni téged, ha méltóztatsz őt a szolgálatodba fogadni, és nem lesz ha-
szontalan a kancelláriádban. Egykor ugyanis a dicsőséges lászló király tanítói 
közé tartozott, méghozzá a második helyet bírta kaspar31 után, és úgy vélem, nem 
hullott ki a királyi emlékezetből az, aki oly kedves és szeretett volt, miként csak 

30 iuv. Sat. 7, 59–62. Persius és Iuvenalis: Szatírák, ford. muraközy gyula, Bp., Európa, 1977, 92–93. 
31 ti. kaspar Wendel.
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kevesen. amikor viszont a balsors kaspar karrierjét megtörte, ő is vele bukott, 
nem azért, mert akár résztvevője vagy csupán cinkosa lett volna azoknak az 
ügyeknek, amiket kaspar folytatott, hanem mert ritkán fordul elő, hogy csak egy 
fa dőljön ki magában. Fel fogja őt ismerni a királyi fenség, mihelyt meglátja, és 
nincs kétségem afelől, hogy meg fogja hálálni neked, ha magadhoz veszed. még a 
te kiválóságodnak sem lesz haszontalan, azért a régi kapcsolata alapján, ami közte 
és a király közt van, néha majd a király elé küldheted, és a szolgálata nem lesz 
hiábavaló. Ezekből kifolyólag úgy vélem, hogy amikor ezt a férfit ajánlom neked, 
azzal nemcsak az ő ügyét, hanem a tiedet is képviselem, ezért is voltam hosszabb, 
mint ahogyan azt az elfoglaltságod engedi, most azonban zárom soraimat, egy 
dolgot azonban még el fogok mondani. Elsőre egy kissé parasztosnak fog tűnni 
és a beszéde sem a legkifinomultabb, minthogy németek módjára durva és mo-
gorva a kiejtése, mégis, amint az írását meglátod, el fogod ismerni tehetségét és 
műveltségét. Ha engem Vergiliushoz lehetne hasonlítani, akitől meglehetősen tá-
vol állok, azt mondanám, te maecenas, augustus kancellárja vagy, ő pedig a re-
megő és túlságosan félénk Horatius Flaccus lenne, akit maro vezetett be a kancel-
láriába. De amíg te joggal mondhatod magadénak maecenas helyét, ő pedig 
Horatius álarcát illőképpen viselhetné, egyedül nekem nincs helyem ebben az 
összehasonlításban, mivel olyannyira különbözöm marótól. légy jól és élj boldo-
gan. Bécsújhely, 1454. július 31.

*

Bővebb irodalom Tröster sírjáról (képét lásd a következő oldalon)

Burgi knorr, Zum Erkenntniswert der mittelalterlichen Epigraphik: Ein Regensburger 
Domherr und Stiftspropst in Mattsee = Tassilo III. von Bayern: Großmacht und Ohnmacht im 
8. Jahrhundert, hg. von lothar kolmer, Christian rohr, Regensburg, Friedrich 
Pustet, 2005, 237.

A kép forrása

Die Inschriften der Stadt Regensburg II: Der Dom St. Peter, i, Bis 1500, gesammelt und 
bearb. von Walburga knorr, Werner mayer, Wiesbaden, Dr. ludwig Reichert, 
2008, 192. abb. 109, tafel XXXVii. kat.-Nr. 280. grabplatte des Johannes 
tröster
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Tröster sírfelirata

Anno d(omi)ni 1485 die / 24 aprilis Obyt ven(erabi)lis decretoru(m) doctor / d(omi)n(u)s 
Joh(ann)es Troster de / amberg Can(onicus) Rat(isbonensis) et p(rae)p(osi)tus matt(i)cen(sis)
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