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Kliens és patrónus – Ősök és hősök a mitikus időből: 
Valentin Eck Thurzó Elekhez írt dicsőítő költeménye 

 
SZŐKE Kornélia 

 
Client and patron – Ancestors and heroes from the mythical times: 

A panegyric poem of Valentin Eck to Alexius Thurzó 
 

The Latin panegyric was a natural manifestation of the client–patron 
relationship in the humanist literature. Valentin Eck of German origin belonged 
to the circle of the humanists in Krakow, visited Hungary several times in the 
1510s and finally entered the Thurzós’ service in 1517. With the help of Alexius 
Thurzó, the wealthy and influential patron, Eck got the directorate of the school in 
Bartfeld (todaz: Bardejov, Slovakia). He decided to express his thanks to his 
patron in a panegyric poem in which he traced the Thurzós’ descent back to the 
mythical time. To praise the ancestors and to present a moral life are more than 
the signs of humanist kindness: the gentle words cover propagandistic support of 
political interests. Alexius Thurzó was homo novus of the years right before 
Mohács; his first estates were owed to Queen Mary’ policy to suppress the old 
aristocracy and to centralize her hegemony. As a new player on the (battle)field 
of political life he might have needed a literal support for his official carrier, and 
mustering the remarkable ancestors he wanted to demonstrate his suitability as 
well. A special type of service can be observed in the relationship of Alexius 
Thurzó and Valentin Eck where the latitude of ancestors and the patron had triple 
function: first, it served as payment for the benefaction of the patron, second, it 
was an instrument for reaching political aims, third, it established the poet’s 
position and good reputation in the sphere of study, literature and science as well. 

* 
A tanulmányban tárgyalt herkulesi válaszút toposza több száz éves, de az emberi 
döntések irányairól szóló tanulsága (metaforikus értelemben: a kitaposott, könnyen 
járható út és a nehézkesen leküzdhető fáradságos ösvény) talán ma is aktuális jelen-
téssel bír. Az írással Vári András tanár úrra emlékezem, aki mindig arra biztatta a 
szeminaristáit és tanítványait, hogy ne sajnálják a fáradságot, és merjék választani 
a nehezebb utat, még ha az gyötrelmekkel, kínokkal terhes is. 

* 
Bevezetés 
 
A 15. században, illetve a 16. század első időszakában a dicsőítő költészet természe-
tes megnyilatkozása a kliens-patrónus viszonynak. A világi értelmiségiek, patrónu-
saik pártfogásáért cserébe, azok dicsőítésével törlesztettek, és a laudatio hagyomá-
nyos formáit felhasználva, illetve az arisztokratikus virtust humanista ideálokba 
átültetve idéztek fel a hallgatóság számára egy csodálatra méltó személyt, akit sze-
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rencsés esetben – tanító jelleggel – a társadalom erkölcsi megújításának szolgála-
tába is állítottak.1 Így a versben megénekelt személy, vagyis a patrónus, antik min-
tára, a követendő erkölcsi normát testesítette meg, közben pedig hőssé változott, 
aki egyrészt rettenthetetlen katona vagy egyházi személyként híveinek jó vezetője, 
azaz világi vagy egyházi hivatásában hiteles személyiség; másrészt viszont mindig 
művelt, a költészet iránt érdeklődő és azt támogató személy. Míg más dicsőítő mű-
fajok dicsőítései – pl. az életrajzok laudációt tartalmazó részei – csak színezik, ala-
kítják a valóságos tények elbeszélését, s míg az oratiók nem nélkülözhetik a hitelesí-
tő valóságelemeket, addig a dicsőítő költészetnek módja van teljesen elrugaszkodni 
a valóságtól, sőt éppen a dicsőítéssel pótolni a tényeket, leplezni az ünnepelt sze-
mély jelentéktelenségét, avagy szépíteni gyűlöletes voltát.  

A tanulmányban tárgyalt kis költemény írója patrónusának szimpátiáját azzal 
kívánja elérni, hogy a család eredetét a mitologikus időkig vezeti vissza, első ősét 
Neptunus istenben véli felfedezni, patrónusának személyét pedig az antik hős, Her-
kules bőrébe bújtatja. 

A lindaui születésű Valentin Eck (eredeti nevén Oswald Eck, 1494–1556) Lip-
csében, Wittenbergben, Krakkóban folytatott tanulmányokat. Lipcsében együtt 
lakik barátjával és tanárával, Rudolph Agricolával, de mint beszélik, hamar felül-
múlja mesterét a latin poétikában.2 Krakkó felé utazva érinti Olmütz városát, és 
talán ekkor kerül kapcsolatba először a Thurzókkal, hiszen későbbi pártfogójának, 
Thurzó Eleknek féltestvére, Thurzó Szaniszló ekkor már püspökként működik itt.3 
Krakkóban tagja lesz annak a humanista körnek, amely a Jagelló-kori kulturális 
életet formálta, sőt, hasonlóan tudós társaihoz: Leonard Coxhoz és Rudolph Agrico-
lához.4 Thurzó Elek és Valentin Eck kapcsolata akkor mélyülhetett el, amikor Thur-
zó felkérte Ecket lánya, Ursula nevelésére. Eck ekkor – 1517-ben – került Bártfára, 
ahol patrónusának közbenjárásával a társadalmi ranglétrán is emelkedett; nevelő-
ből iskolaigazgató, majd városi jegyző lett. Dicsőítő versével Thurzó segítségét sze-
rette volna meghálálni; a költemény akkor keletkezett, amikor Eck megkapta a 
bártfai iskola igazgatói székét.  
 A Dicsőítő költemény a Thurzók családjának és nevének legősibb eredetéről c. 
versét5 kortársai üdvözlő versei kísérik, valamint egy kétoldalas ajánlás Rudolph 
Agricolától. 

                     
1  KLANICZAY 1985: 53. 
2  BAUCH 1894: 42. 
3  KLENNER 1939: 13. Thurzó Szaniszló humanista kapcsolatrendszerére: WÖRSTER 1994. 
4  A három humanista krakkói működésére, patrónusi kapcsolatrendszerére és műveinek esztétikai-

retorikai elemzésére kiváló összefoglalás: GLOMSKI 2007. 
5  Eck, Valentinus: De antiquissima nominis et familiae Thurzonum origine et singulari prae-

stantissimi dominii Alexii Thurzonis, camerarii Cremnicensis et liberi domini Plesnensis eminentia 
panegyris Valentino Eckio autore. Impressum Cracouiae per Hieronymum Vietore, 1519. A kiad-
vány valószínűleg alacsony példányszámban jelenhetett meg, hiszen ma csupán két példánya isme-
retes: az egyik a krakkói egyetemi könyvtárban (Biblioteka Jagiellońska, Thurzones / Eckii Valenti-
ni: De antiquissima nominis et familiae Thurzonum origine et singulari dominii Alexii Thurzonis 
eminentia panegyris. I. d. 5. 4228. Vö.: SAKTOROV 2005: 35.; GLOMSKI 2007: 263.), a másik a bor-
oszlói városi könyvtárban található. Magam a krakkói példányt használtam, és ezúton köszönöm 
Beata Kotlorz segítségét a szöveg megszerzésében. 
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A Thurzó-címer 
Coat of arms of the Thurzos 
Valentinus Eck: De rei publicae administratione 
(Krakkó/Cracow, 1520) alapján 

 
A dicsőséges ősök 
 
Az üdvözlő versek Thurzó Eleket szólítják meg: Valentinus Carbo kassai írnok 
(grammateus)6 Eck tehetségét és egyben a természet nagyszerűségét is dicséri, 
hogy ilyen remek költőket nevelt ki, mint a bártfai poéta. Thurzót az előkelők ékes-
ségének, a tudományok kedvelőjének és második Maecenasnak nevezi. Ludovicus 
Bovillus7 Eck panegyricusának megszületésén örvendezik, amely a Thurzó család 
dicsőségét fogja öregbíteni. 

A két költemény után a kortárs humanista baráttól, Rudolph Agricolától szár-
mazó ajánláshoz érünk. Szerzője először a költészet hasznosságáról beszél, és antik 
példákkal bizonyítja, hogy a dicsőség fenntartói és megörökítői mindig is a poéták 
voltak. Nagy Sándor trójai útja során irigységgel emlékezik Achilleusra, akinek 
dicső tetteit Homérosz örökítette meg. De ott volt a syracusai Dionysius, aki tudós 
férfiakkal akarta magát körülvenni, hogy segítségükkel vívja ki a későbbi korok 
csodálatát. Agricola örvendezik azon, hogy a Thurzó család több tagja is követi ez 
ékes példát, és a tudományok iránti szeretetükből támogatják a tudósokat. Az ol-
mützi Thurzó Szaniszló (benignissimus Mecoenas) az igen nagy tudású férfit, Jo-
hannes Dubravust8 támogatta, a boroszlói Thurzó János (patronus meus 
faventissimus) a kiemelkedő latinságú Caspar Ursinust9 segítette. 

A nagyváradi Thurzó Zsigmond dicsőségét Aldus Manutius10 hirdette, de a csa-
lád más tagjai, így Thurzó György és Thurzó János is kimutatták szeretetüket a 

                     
6  Feltehetően ő is Krakkóban járt egyetemre. GLOMSKI 2009: 264. 
7  Oechslin, Ludwig (Shaffhausen, 1500 k.–Schaffhausen, 1569) 1519–1520-ban Krakkóban tanult, 

majd Wittenbergbe iratkozott be. A reformáció híve lesz, 1523-tól a schaffhauseni latin iskola rekto-
ra. 

8  Jan Skála z Doubravy (1486–1553) olmützi püspök. 
9  Caspar Ursinus Velius (1493 k.–1539) sziléziai származású humanista tudós, költő, Thurzó János 

boroszlói püspök titkára. 
10  Aldus Manutius Romanus (1449–1515) velencei könyvkiadó, Thurzó Zsigmond királyi titkár és 

székesfehérvári prépost, később váradi püspök barátja. 1502-ben kiadott Ciceroját Thurzónak aján-
lotta. 
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tudós férfiak iránt. További két családtagról: apjukról, Györgyről és nagyapjukról, 
Jánosról is elismerően szól, és ahogy mondja: a család fénysugárként világította be 
egész Európát. Ő maga, mármint Agricola is Thurzó Elek szolgálatába ajánlja ma-
gát, és reméli, hogy neki is lesz alkalma a család dicsőségét hirdetni. 

Az ajánló versek után következik Eck dicsőítő költeménye, amelyet antik istenek 
felsorolásával kezd: Jupiter, Vulcanus és Mercurius származásáról illetve ifjúkorá-
ból hoz történeteket. „Jupiter, Saturnus sarja, átkerülvén Ida hegyéhez, Ariadné 
hazájának (Krétának) házaiban időzött. Az égi csúcsról ledobott Vulcanus megsán-
tulván, sistergő ércet olvasztott Lemnos hegyein. Juno gyermeke, a Kylléné hegyén 
született Mercurius11 a trákok mezőire lép, és megrázza kezével rettenetes hangú 
fegyverét. Tudjuk, hol ringott bölcsőjük az ősi isteneknek, alig van olyan gyermek a 
világon, aki ne ismerné ezeket a helyszíneket. De látom, hogy a sok öreg sem ismeri 
biztosan, vajon Thurzó, a te nemes nemzetségednek miféle az eredete. Nem csoda, 
hiszen a hosszú századokon át a halandókkal kapcsolatos dolgok elhalványulnak, 
semmi sem marad örök a földön.”12 

A költő azonban megfejti a Thurzók a származását, a család mitikus eredetét az 
antik istenségben, Neptunusban találja meg.13 Neptunus ivadékaiból többeket is 
említ a vers, úgymint a dórok ősatyjaként tisztelt Dorust, majd Amycost, aki 
Bithynia uralkodója lett. Szardínia királya, Phorcus és Szicília küklopsz ura, 
Polyphemus szintén a Thurzók féltestvérei, ahogyan a Jupiter villámait készítő 
Brontes, Steropesus és Pragmon is. Neptunus huszonkét gyermekét nevezi meg a 
margón a poéta, köztük van Thursio, róla ismert, hogy senki sem szelte át nála 
gyorsabban a tengert. Thurzó Elek régi-régi ősei, sőt nagyapja, György is erről a 
Thursióról vette nemzetsége híres nevét.14 Eck tehát a Thurzó-név humanista eti-
mológiájából következtetve jut el a mitikus eredet megkonstruálásához, hiszen a 
thursio vagy tursio delfin formájú halat jelent.15 

                     
11  Mercurius nem Juno/Héra, hanem Zeusz és egy Maia nevű nimfa gyermeke volt. A szöveg későbbi 

olvasója – ahogyan a vers egyéb tipográfiai hibái esetében is – figyelmeztet erre a tévedésre és krak-
kói példányon áthúzta Juno nevét. 

12  Saturno genitore satus, translatus ad Idam, / Gnosiacas coluit Iupiter ipse domos. / Claudus et 
aethero Vulcanus culmine iactus, / Stridula Lemniacis molliit aera iugis. / Iunonis proles, 
Thracum Cyllenius arua / Intrat, et horrisona concutit arma manu. / Scimus et haec veterum 
prima incunabula diuum / Vix est qui toto nesciat orbe puer. / Sed generose tuae Thurzo quae 
stirpis origo / Sit video multos addubitare senes. / Nec mirum, quia longevis mortalia saeclis / 
Languent aeternum durat in orbe nihil. 

13  Sola putrescentis virtus ignara ruinae / Perpetuae nomen nobilitatis habet. / Quo tuus ipse pater, 
tritavusque et longa propago / Insignes rutilum comeruere polum, / Atque coronantur 
Thurzonum nomine claro, / Quod tu divina nunc quoque stirpe trahis. / Namque es caerulei 
generosa propago parentis, / Qui triplici tumidas cuspide frenat aquas. / Qui tenet Oceani 
imperium, qui cerula passim / Aequora regali sub gravitate premit. / Unde tot eximii proceres, et 
tanta virorum / Copia, quam nemo dinumerare valet. 

14  De[l]phinus, Cethe, et Neptuni caetera proles, / Inter quam primum Thursio nomen habes. / 
Thursio caerulei soboles clarissima regis, / Qua melior liquidum per mare nulla natat. / Unde per 
annosos tritavos Georgius ipse / Thurzo tulit generis nomina clara sui. 

15  Plinius leírásában thursio külső tulajdonságaiban hasonlatos a delfinhez, attól leginkább játékossá-
gában különbözik. Delphinorum similitudinem habent qui vocantur thursiones. distant et tristitia 
quidem aspectus – abest enim illa lascivia – maxime tamen rostris canicularum maleficentiae 
adsimulati. Plin. Nat. hist. 9, 34. 
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Valentinus Eck: De antiquissima nominis et familiae Thurzonum origine 

(Krakkó/Cracow, 1519) 
 
Thurzó György, Elek nagyapja, tulajdonságait tekintve jámbor volt, mint Titus, 
istenfélő, mint Numa, harcias, mint Pelides, és Tulliushoz fogható ékesszólását már 
csak Cresus-i vagy Metellus-i gazdagsága múlta felül. Eck említi, hogy három fia 
volt, de közülük csak Jánossal, Elek apjával foglalkozik részletesebben, hosszan 
méltatja és dicséri mint a családi vállalkozás megalapítóját: a nemes gepidák egyet-
len dicsőségének, a hunok legkiválóbb fényességének és az egész világ ékességének 
nevezi. János erényességével, tisztes becsületességével és iparkodásával emelkedett 
ki a többi ember közül és boldogult az üzleti életben, erényei még Marsnál, a „lár-
más” Dionysosnál v. Bacchusnál (Bromio), illetve Szicília kovácsánál, azaz Vulca-
nusnál is nagyobb istenséggé tették őt.16 Hiszen Thurzó János vaksötét bányajára-
tokban mutatta fel Pannónia népének a nemesfémeket, kiásta kemény rejtekéből az 
ezüströgöket és a drága aranyat. Elválasztotta az aranyat a réztől, tiszta nemesfémet 
állított elő a durva rögből. Sok hasznot hozott a tekintélyes királyságoknak, új áruk-
kal töltvén meg a világot. Hunniának nevezetes kereskedelmi központokat terem-
tett idegen üzletfeleivel, ahová német, velencei, francia, lengyel kereskedők is szíve-
sen jönnek áruért, s ahol a magyar jobbágy is gyarapodhat, gazdagodhat.17 

                     
16  Vir pietate Titus, Numa relligione, sed armis / Pelides, miro Tullius eloquio. / Diviciis pollens ceu 

Cresus sive Metellus, / Natorumque potens nobilitate trium. / Inter quos solers magis, et virtute 
coruscus, / Fulsit Ioannes prima propago patris. / Unica nobilium Gepidarum gloria, summus / 
Hunnorum splendor, totius orbis honor. / Quem virtus, quem cana fides, industria solers, / 
Terrenis longe praeposuere viris. / Atque (ut vera loquar priscum referentia morem) / Foecerunt 
merita relligione deum / Maiorem Bromio, maiorem Marte, fabroque / Qui per Trinacrias 
contudit aera domos.  

17  Ipse et enim coecis generosa metalla sub artis / Monstravit genti Pannonis ora tuae / Quando ex 
praeduris argentea frusta latebris / Et fulvi claras eruit aeris opes. / Discrevitque aurum cupro, 
purumque metallum / Faecit quod fuerat lamina crassa prius. / Quae tulit haud paucis res maxi-
ma commoda regnis / Dum toto merces miscuit orbe novas. / Fecit enim Huniacis praeclara 
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Kérdés, hogy a Thurzók német humanista kliense miért említi a gepidákat (és a 
hunokat) a családdal kapcsolatban. Minden bizonnyal azért, mert humanista toposz 
volt a Szepességet (Zips, Scpusia) – ugyancsak névetimológia alapján – a gepidák-
tól származtatni.18 Az atya méltatása után Valentin Eckius Thurzó János négy 
gyermekéről szól, a két „szent süveggel ékesített” férfiút, János boroszlói és Sza-
niszló olmützi püspököket röviden, de elismerően említi. Elek harmadik fivéréről 
megjegyzi, hogy sajnos túl korán ragadta el a végzet.19 
 
A nemesség kettős természete és a herkulesi válaszút 
 
A költemény a következőkben a patrónus, Thurzó Elek nemességével foglalkozik. 
Hiába születik valaki mégoly nevezetes családba is, ha apja hírneve nem ékesíti fel, 
csak híres szülőktől eredhet nemes vér. A hattyú nem szül hollót és a dámszarvas 
sem oroszlánt, ahogyan a nyúl sem lomha csigát. A fiúk legtöbbször atyjuk termé-
szetét követik, hibáikkal együtt.20 

A lelki nemesség kettős természetű (nobilitas duplex), egyfelől a rendkívüli eré-
nyességből táplálkozik, amely leginkább a kötelességtudatban nyilvánul meg, más-
felől a dicsőséges vérből, amely a származásból adódik. Thurzó Elek is rendelkezik 
mindkét tulajdonsággal, nemességének mindkét összetevőjével. „Ha nemzetségedet 
tekintjük, isteni ágból sarjadtál, és a tengeri Neptunusig vezeted vissza nemesi csa-
ládfád. Ha elmédet vizsgáljuk, csodás fénnyel bővelkedsz, hiszen erényességed az 
értelmedben rejlik.”21 Ez utóbbi készséget a költő szerint Elek gyermekkorában 
szerezte, amikor Daphné és a drüászok által font koronát Calliopé a fejére tette. A 
gyermek Thurzó Eleket Pallas védelmezte, és Aganippé kútjából származó vízzel telt 
kelyhet nyújtott neki, amelyet az mohón és szomjazva ivott ki. Ennek lett követ-
kezménye, hogy ifjúként sokszor vigyázatlan újonc módjára (incautus tyrunculus) 
viselkedett, de effajta buzgósága csak segítette a dolgok megismerésének hosszú 
útján. Egy ilyen út során, a férfikor kezdetén az ifjú Eleket két leány – a szövegben 
két nimfa – közelíti meg: Voluptas és Virtus (a Gyönyör és az Erény), akik között az 
ifjúnak választania kell. Mindketten egy-egy utat kínálnak fel, amelynek a végén a 
boldogság várja az ifjút, de míg a gyönyör könnyed, fáradságtól mentes életet, addig 
az erény fárasztó, munkától terhes és élvezetektől mentes utat kínál. Elsőként 
Voluptas szól és buzdítja az ifjút, forduljon a könnyű út, a munkától mentes és a 

                                                     

emporia regnis / Allophylis late concelebrata viris. / Ad quae Germanus, Venetus, Gallusque, 
Polonus / Merce sua illustri saepe venire solet, / Atque per alternos contractus commoda utrinque 
/ Venari, merces divariando suas. / Ungarus unde capit magna incrementa colonus, / Diviciis 
multum crescit et ipse suis. 

18  KULCSÁR 2010: 76. 
19  Ipsa quidem sacris praecinctos tempora mitris / Pontifices coeli tollit ad astra duos. / Heroas 

magnos, mundi duo sydera, virtus / In quorum divo pectore tota sedet. / Praeterea proceres 
magno tres nomine claros, / Quartum immatura fata tulere nece. 

20  Nil prodest quemque praeclaro stemmate natum / Ni decoret mentem fama paterna suam. / 
Clarorum celsa genus ortum stirpe parentum / Sanguinis ostendat quae sit origo sui. / Nec cygnus 
coruum gignit, nec dama leonem / Auritus concham nec lepus ipse pigram. / Naturam sequitur 
natus plerumque paternam / Nec proprio longe stipite mala cadunt. 

21  Si genus aspicimus, divino es germine cretus / Neptuno aequoreo nobile stemma trahens / Sin 
mentem excutimus, miro splendore redundas / Quippe tua virtus mente reposta iacet. 
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családi vagyon nyújtotta élvezetek felé: „Ide ifjú, erre fordítsd gyenge lépteidet, 
biztosabb ez az út a széles ösvényen. Az út, amelyen tapodsz, kemény, sok nehéz-
séggel terhelt, szűk is, sőt élvezeteket sem okoz. Ide gyere, itt a lélek gondjai nélkül 
élhet az ember, itt minden gyötrelem lerázva, a Styx vizében ernyed el. Ragadd meg 
a pillanat kellemes ajándékait, és töltődj fel a nyájas leány csábításaival. Használd 
ki az időt, mert nem tudod, kedvező kimenetelt hoz-e a holnap, mert a vakszerencse 
mindig itt repked felettünk. Legyen elég, amennyi gazdagságot, vagyont atyád elő-
relátóan felhalmozott neked, élj velük, mert nem lesznek hasznodra, ha nem tudod, 
hogyan éld fel a kincseket, csak az a tiéd, amit megiszol és magadba tömsz, ne fe-
ledd sóvárgó lelkedet gyönyörökkel kielégíteni, a gondoktól megszabadít a bor, a 
kábulat és Venus. Próbáld ezekkel jól leélni a neked kiszabott időt, mert a halál 
után már semmi örömben nem lesz részed.22 

Ezzel szemben az aranyat érő erény (aurea virtus) gyötrelmes és rögös utat ígér, 
amely csupa lemondással jár, de a végén az égi boldogság várja az ifjút, ahol, dicső-
séges tetteinek köszönhetően, örökké halhatatlanná válik. Az erény szerint nem 
szabad a múlékony dolgokban hinni, a gyönyör bizonytalan, rövid, tünékeny, ha-
mar semmivé lesz, vonzó édességeket hoz magával, és csak bánatot hagy maga 
után, édes méz van nála, poharadba mégis keserűséget tölt. Ezért az erény az taná-
csolja az ifjúnak, hagyja el a gyönyör ösvényét, és lépjen az erény nehéz és keserű-
ségekkel teli útjára, a számoszi bölcs, azaz Pythagoras jobbra vezető ösvényére, 
amelyen végül elérheti az édes mézet kínáló csúcsot.23 

Már Antisthenes (i. e. 444–365) terjesztette azt a tanítást, miszerint az emberi 
élet legfőbb céljának, az erénynek elérése az élvezet legyőzését feltételezi, ami egy 
egyszerű, lemondással terhes, gyönyörök nélküli életet jelent, amelyet az akarat- és 
cselekvőerő vezet, éppen ezért fáradsággal és gyötrelemmel terhes. Ez a sztoikus 
tanítás hosszú évszázadokon át kedvelt irodalmi és filozófiai téma volt,24 az idők 
során transzformálódott és új elemekkel egészült ki. A reneszánsz idején Petrarca a 
herkulesi választás toposzát egy régi ókori, a „jó és rossz” életutat jelképező szimbó-
lummal, a pythagorasi betűvel (Pythagorica littera; bivium Pythagoricae litterae) 
egészítette ki.25 

                     
22  Huc puer, huc gressus insane reflecte tenellos, / Tutius hac lato calle tenebis iter / Quam calcas 

dura et multo subiecta labori / Est via, deliciis et caret arcta suis. / Huc ades, extra animi curas hic 
vivitur, omnis / Hic pulsus Stygio sudat in amne labor. / Arripe praesentis blandissima praemia 
vitae, / Te reple illecebris blande puelle tuis. / Utere temporibus, nescis an crastina faustum / 
Adducat cursum sorte volante dies. / Divitias tantas tibi tantaque pondere rerum / Sufficiat 
vigilem concumulasse patrem. / Tu fruere hiis, quoniam nil, si non noveris uti / Prosunt, haec tua 
sunt quae bibis atque voras, / Delitiis avidam mentem saciare memento. / Ocia sint curae vina, 
soporque Venus. / Te quibus hoc vixisse probes frugaliter aevum, / Post mortem astabunt, gaudia 
nulla tibi. 

23  Hactenus haec, contra progressa est aurea virtus / Praecipiens omni tempore dura sequi. / Fidere 
clare puer noli pereuntibus, inquit, / Ammittas haec ut non moritura, bonis. / Est incerta, brevis, 
fugitiva, caduca, voluptas, / Et medio cursu precipitata ruit. / Dulcia fert secum bona, tristia 
quaeque relinquit / Mel capit, ast aloes pocla abitura refert. / Tu potius conscende viam qua 
semita callem / Sub dextram Samii surgit acuta senis. / Hoc virtutis iter, durum licet et 
peramarum / Dulcia sublimi vertice mella gerit. 

24  SCHMIDT 2008: 291–341. 
25  MOMMSEN 1953: 178–192. 
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A Prodikostól származó történetet nem eredeti görög nyelven olvasta, hanem a 
fabulával – s benne a keresztúton vívódó Herkules alakjával – Cicerónál, a De 
officiis című műben találkozik.26 A keresztút (bivium) tehát már Cicerónál Herkules 
személyével összekötve szerepel, de Petrarca az első, aki a témát (Virtus és Voluptas 
találkozását) és benne Herkules személyét tovább bővíti, és kiegészíti egy ókori 
szimbólummal, a fentebb említett pythagorasi betűvel. Ezt a betűt (Y) gyakran a 
számoszi bölcs, azaz Pythagoras betűjeként emlegették. A betű alsó szára jelképezi 
az etikus döntésektől mentes boldog gyermekkort, bal oldali vastagabb – a rene-
szánsz tipográfiát nézve végében lefelé kanyarodó – szára a gyönyör nyújtotta 
könnyű utat, amely viszont a mélybe, a pusztulásba vezet; jobb oldali keskeny, felfe-
lé elvékonyodó szára pedig az erény nyújtotta fáradságos, de az égi dicsőségbe veze-
tő utat mutatja. 

 

  
Lettre Pythagorique. A pythagorasi betű ábrázolása. TORY 1529: f. LXIII/r–v 

 
Eck maga is a Petrarca-féle – vagyis a szimbólummal kibővített – történetet hasz-
nálja,27 ezzel is követve a humanizmus-kori emblémahasználat gyakorlatát: a dicső-
ítő költeményben Thurzó előtt felkínált utak mindig – az Y betű két szárához ha-
sonlóan – elnevezésükben bal (sinistra) és jobb (dextra) útként szerepelnek. A bal 
oldali út: Voluptas útja, amíg a másik, szűk ösvény Virtus útja. „Nem a bal oldali 
széles útra tértél, hanem arra a szűk ösvényre, amely jobbra található, és a jobb 
oldali gerincen vezet.”28 A jobb oldali irány több helyen a callis (ösvény) szóval van 
jelölve, s egy alkalommal – Virtus-beszédében – az általa javasolt utat Samius 
senex jobb oldali útjaként kínálja fel: „Te inkább járd azt az utat, amely jobb felől 
emelkedik a számoszi bölcs meredek ösvényeként!”29 

                     
26  SCHMIDT 2008: 301. Cicero: De officiis I. 32. 118.; III. 5., 25. A cicerói helyet idézi: MOMMSEN 1953: 

180. 
27  Eck olvasta, és a De mundi contemptu et virtute amplectenda dialogus (1519, Krakkó) című művé-

ben idéz is Petrarcának abból a művéből (De vita solartia, 1346), amely az említett szimbólum új-
szerűbb értelmezését tartalmazza. 

28  Ingrederisque viam non quae spaciosa sinistro / Sed quae sub dextro prominet arcta iugo. 
29  Tu potius conscende viam qua semita callem / Sub dextram Samii surgit acuta senis. 
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Thurzó Elek, Eck patrónusa hőssé formálásából sem maradhat ki Herkules, az 
ókori mitológia legnevezetesebb és legnépszerűbb hőse.30 Eck az ifjúvá serdült 
Heraklés döntési helyzetét írja le, amely a kora reneszánsz humanista hagyomány-
ban és az erre építő festészeti tradícióban kedvelt téma volt.31 Herkules döntését az 
erény és a gyönyör között Thurzó Elek fiatalkorára adaptálja a poéta, aki az antik 
félistenhez hasonlóan az erényesség útját választotta akkor, amikor a családi va-
gyon élvezete helyett a munkával terhes pegazusi útra tért. A herkulesi munkák 
közül többet is idéz példaként Eck, amelyek Thurzó Elek tevékeny életének példái is 
lehetnének, akinek buzgósága (strenuitas) a méhhez, szorgalma (sedulitas) a han-
gyához hasonlatos. Ezen túl pedig a versben található jobb és bal oldali út, illetve a 
számoszi bölcs szavain való töprengések révén a Virtus és Voluptas közötti döntés 
irodalmi, művészeti és filozófiai reprezentációjának egy újabb elemére lehet rámu-
tatni az ókori eredetű szimbólum, a pythagorasi betű (littera Pythagorica) huma-
nizmus-kori recepciójának magyarországi történetében. 

A humanista költemények megjelentetésével a költők is megalapozták jó hírüket 
és pozíciójukat az irodalom szférájában: nemcsak a magasztalt személy, hanem ők 
maguk is ismertté váltak a világ előtt, de ezt az ismertséget – a szerénység formulái 
mögé rejtőzve – gyakran terhesnek, mellékes jelentőségűnek tüntették fel. Eck a 
vers végén említi, hogy költői tehetsége nem képes kifejezni patrónusa dicsőségét, 
és ameddig csak élni fog, arra törekszik, hogy tökéletesítse verseit, amelyeket Thur-
zó Elek érdemeiről és kiválóságáról ír. Személyét kisebbíteni kívánva, önmagát tuus 
Eckiolusnak, a te kis Eckednek, művét pedig opus modicumnak, csekély műnek 
nevezi, melynek megírására viszont nem más, mint Apollón ösztönözte. 
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