ERDÉLYI

T Ö R T É N E T Í R Á S A XVII. SZÁZADBAN

A magyar történetírás két ágra válását Istvánffy és
Baranyai Decsy (Csimor) János
működésével keltezhetjük, annak ellenére, hogy Decsy még egész magyar történetet
akart irni.
Ismerte-e Decsy Forgách Commentarii-jét, nem tudom, Zsámboky dolgozatait
azonban olvasta, s igen rossz vélelménnyel volt róluk. De általában sivárnak látta az
egész régebbi magyar történeti irodalmat is, nemcsak a korabelit. Nagy hiányát érez
te jó kortörténetnek is, s ezen segítendő lett történetíróvá.
Csimor Jánosnak - Decsy nevét szülőfalujáról nyerte. Baranyai előnevét a re
formátus superintendentiától, melyhez szülőfaluja, a Tolna megyei Decs tartozott születési évét Toldy 1560 körűire teszi. Gyermekségéről csak annyit tudunk, hogy azt
még szülőföldjén, török hódoltság alatt élte le. Rlső tanulmányait a tolnai, íikkor hí
res és két könyvtárral is rendelkező református iskulábau vizezte, IlerezegszöUősi
Gáspár éti Tolnai Bálint vezetése alatt. Tovább a debreceni, majd a kolozsvári isko
lában tanult, végül német egyetemeken fejezte be kiképeztetését. Először Wittenberg
be utazott 1587-ben, Bánffy Farkas erdélyi fejedelmi tanácsos fiának, Ferencnek kí
séretében. Május 18-án indultak útnak Bonchidáról, és Moldván, Havasalföldön át Var
sóba, innen Poroszországon, Pomeránián és Brandenburgon keresztül utazva, július
22-én érkezett meg Luther városába. Itt Dudich Andrással találkoztak, s hárman
együtt laktak Albert Salamon tanárnál. Wittenbergben 1589-ig tanultak. Toldy szerint
innen átmentek Strassburgba, s Decsy itt hallgatta volna Hawenreuter János Lajos
aristotelesl filozófiai előadásait, kinek elnöklete alatt aztán 1595-ben, tehát bizonyára
egy második németországi ut alkalmával, filozófiai tételeket védett. Hogy mikor volt
"nostrae in Germania peregritanionis comes"-e az a Csáky Zsigmond, kiről Commentarii-jeiben ezt felemlíti (p. 282.), nem találom életrajzi adatai között megemlítve
sem Toldynál, sem Szinnyeinél, sem Gulyásnál. Toldy szerint járt Decsy Francia- és
Olaszországban is. Külföldi tartózkodása alatt itthon a pécsi és szigeti török bégek
katonái kirabolták, elpusztították ősi birtokait, s családját menekülésre kényszeritették. Commentarii-jében megenilékezik Debrecenben lakó rokonairól, de jöttek Decsyk
Kolozsvárra is. Decsy János lby2-ben hazatérve szintén Kolozsvárott telepedett le,
majd 1595-ben elnyerve a marosvásárhelyi iskola igazgatói állását, átköltözött oda.
(Ez évre eshetett második, fentebb emiitett németországi útja.) Anyagi helyzete a
csekély javadalmazás miatt nem volt valami kedvező. A város végre is egy régi ház
zal elégítette ki Decsyt, saját öccse Decsy Dániel házát vásárolva meg neki iskola
épületnek is, melynek helyén ma a kollégium épülete áll, 1600-ban megnősült, de a
következő év májua 15-én meghalt. 1)
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Decsy igen alapos tudományos tanulmányokat végzett, mégpedig - elsőnek tör
ténetíróink közUl - német egyetemeket látogatva, a protestáns magyarság nagy tanító
mestereit, az uj forrásokat, honnan a magyar kultúra felfrissült, uj ismereteket me
rített, uj fejlődési'irányt kapott. Decsy nem korlátozta magát egy stúdiumra: jogi és
filológiai tanulmányok mellett filozófiai tanulmányokat is végzett, s ebben a tudomány
ágban irodalmilag is tevékenykedett: Synopsis philosophiae-jét, melyben "a filozófia
egész rendszerét egybefoglalja" (beleértve a fizikát és matematikát is), a modern tu.dományosság "igen értelmes" miiként méltányolja. 2)
Tanítói munkájában, Decsy kitűnő hasznát vette filológiai egyetemi tanulmányaiíjak, de értékesítette ezeket irodalmi alkotásaiban is: mert ilyennek tekinthetjük Adagiorum Graeco-Latino-Ungaricorum c. "Eraszmus őklasszikai°szólásgyüjteménye
alapján összeállitott" görög-magyar-lat in közmondásgyüjteményét, Bártfa, 1598. RMK.
1,, 298. , 8 ide sorozható, rövidsége ellenére is, jelentékeny dolgozata a hun-scytha
írásról. 3)
Irt Decsy költeményekjBt is - ez kötelező munka volt a korabeli tudósoknak (ké
sei humanistáknak) és neki tulajdonítanak egy 1597-ben irt históriás éneket a török
történetről. (Bajazettől II, Szelimig, 1574-ig, )4)
Jelentékeny mü, s már közelebb vezet Uecsy történetírói muJlkálkodásához Decsy
kísérlete a magyar törvények és általában a magyar Jogrendszer reformálására: a
Syntagma Institutionum luris Imperlálls ac Vngaíici (Kolozsvár, 1593. R. M. K., II.,
241.) c, müve. Ez igen beható jogi tanulmányai gyümölcse, Decsy ugyanis, mint ér
dekes müve még érdekesebb bevezetésében előadja, látta, hogy a magyar törvények
mily rendszertelenül vannak összegjrüjtve (leges ordineconfuso coUectae), mily rossz
stílussal vannak megfogalmazva, s minő hibák és hiányok vannak bennük. 5) Mily töké
letes ezzel szemben a római jog, a ius imperialel Elhatározta tehát, hogy magánem
berként mint filozólus átdolgozza a magyar lüivéayeket, illetőleg hozzáidomitja azo
kat a római joghoz. Hiszen, mondja Syntagma-ja bevezetésében, ami a magyar Decretumban jó, az mind a római jogból vétetett, s ami hib^ és fogyatkozás van benne, azt
mind ki lehet javítani, megint csak a római jogból, (p, LVI,) A magyar törvénykönyv
ben nem található jogeseteket pedig a római jogból próbálta megoldani. Remélte, hogy
munkáját valamely hivatott jogtudós tökéletesíteni fogja, egy országgyűlés pedig szentesiteiji. 6)
, ,
A magyar jog és a törvénykönyv megreformálása a római jog alapján: valóban
Decsy nem vállalkozott kevesebbre, minthogy a magyar jogban végrehajtsa a római
jognak olyasféle recepicióját, amilyen a század folyamán a német birodalomban és
Franciaországban végbement. Decsy Syntagma-ja kétségtelenül a német jogfejlődés
e döntő fordulatának kihatása, noha Decsy német jogtudósok mellett franciákat is fel
kért - hiába - a magyar jog ilyetén megreformálására, 7)
És Decsy maga mondja: kedvező ómen, hogy müvét akkor ajánlhatja fel fejedel
mének, Báthory Zsigmondnak, mikor ez "egész,páciát" a "római birodalomhoz" csatolta.8)
A kísérletnek semmi következménye nem lett: a magyar jogi élet és törvény
hozás Decsy müvét figyelmen kivül hagyta: de az mint a magyar jog reformjára s a
római jog bevezetésére tett kísérlet, nem érdektelen alkotás,
Decsy nem csak a magyar törvénykönyvvel és jogrendszerrel elégedetlen: ő
- mint már emiitettem - a korabeli magyar történetírást is igen kezdetlegesnek tart
ja, Mig más tudományágaknak: theológiának, orvostudománynak, filozófiának, a nyelv
tudományoknak mindnek akadt és akad ma is nálunk kiváló müvelője, és vannak kitűnő
költőink is, addig - vallja - a jogtudoniány és történettudomány parlagon hevernek,
csak e két disciplinát hanyagolja el a magyar tudományosság, (i. h, p, L.)
260

Syntagmája bevezetésében - elsőnek történetirómk kOzött - Decsy rövid kriti
kai áttekintést ad a magyar történetirásről, közben elvégezve az első tudatos forrásanalyzist a magyar történetkutatásban, mikor megállapítja, hogy Ihuróczy egész "ma
tériáját" Marcustől, vagyis a Képes krónikából vette átl - s érdekesen fejti ki - erre
még visszatérünk - a korabeli magyar történetírásra háruló feladatokat: Nagy hiba,
mondja, hogy a magyar mtiveltek nem olvasnak történeti müveket, pedig "nemzetünk
ben még a főrendeken is ezekkel a tisztességes mulatságokkal kellene magukat gyö
nyörködtetni, úgymint egyéb gondjoktál megújítaniuk", s a "históriának olvasásából a
hadvezetésben való eszességet és jó módot" tanulni, ahogy Július Caesar és más nagy
római és görög hadvezérek is tették, tudván, hogy "nem árt az penna az kópiának",
A "főtudós emberek" meg nem irnak nálunk történetet, koruk eseményeit nem jegy
zik fel, pedig ezeknek is "igen jó volna tisztességes mulatságban idejekben való dol
goknak históriáját megirniok". 9)
Mert igen csodálatraméltó dolog, hogy "históriám tantopere nostri. homines
neglexerint", ugy hogy mindezideig még senki sem irta meg nemzetünk fényes tetteit.
(Clarissimas res,) Ha egy Márkus nevU barbár iró - Decsy e megjegyzése egyetlen
emlékünk a Képes krónika irója nevéről - őseink eredetét és tetteit (maiorum originem et res gastas) nem jegyezte volna fel, idegenek és vendégek lennénk saját szülő
földünkön. Ebből vette Thurőczy műiden anyagát (matériám scribendí sumpsit omnem),
mint már fentebb idéztem. Azonban - folytatja Decsy - Thuróczy a maga részéről
oly borzalmasan barbár és poétái nyelven irt (poetico sermonis genere usus), mintha
munkájával (suo studio) inkább elsötétíteni akarta volna a történetet, s nem hazájá
nak dicsőséget szerezni (quam patriae glóriám concílíare voluisse videatur). Az ő
nyomdokait követte Ranzanus és Bonfini, "a két homo peregrinus", akik viszont annyi
mesével és "exotikummal" homályosították el a mi történetUnket,hogy kár, hogy ed
dig nem akadt a mieink közül senki, aki a történetírást gondjaiba vette volna. Zsámboky János aztán a magyar történetírás körül "male meritus"! I ember, a kiUföIdiek
egyébként igaz és világos (vére et símplíciter irt) munkáit a másik párt (favore alterius partis), vagyis az udvar érdekében elrontotta (corruperit). Annál dicséretre
méltóbb azok törekvése, kik Bonfini Decasait kiegészíteni próbálják, (Ez talán Forgáchra vonatkoznék, vagy az olasz Brutusra??) S most Decsy, befejezve e rövid kriti
kai vázlatot a magyar történetírás történetéről, igen figyelemreméltóan határozza
meg a magyar történetírás akkori, 1600 körüli feladatait: Ugy vélem, mondja, mul
tunk tökéletesítéséhez (ad perfectionem antlquitatis nostrae) arra van szükség, hogy
minden e nemU írásmű összegyűjtessék (coUatis omnibus ín hoc genere scriptorum
monumantis ac fragmantis), még a töredékek is, s az egész magyar történet "vére,
breviter et pure" egy corpusba, vagy compendíumba összefoglaltassék. Ezt a munkát
magunknak kell elvégeznünk, mert ha mindig idegeneket hivühk segítségül, akkor az
egész világ előtt barbárnak és fejletlen gyérekeknek tünUflk fél, Deeáy böldögian vál
lalná ezt a feladatot, ehhez azonban a fejedelem és a fÉÍranguak táíftögatásáía lenne
szüksége, 10)
Ezek tehát a miagyar történetírás feladatai, ezek Decsy személyes célkitűzései:
az egész magyar történet megírása, s az egész addigi magyar történeti irodalom öszszegyUjtése és kiadása, E tervekre, e programra Decsytjnegínt csak a /humanizmus
hatása alatt dolgozó/XVI. századi német és francia történettudomány hasonló adat
gyűjtő és feldolgozó tevékenysége ösztönözhette. Ismeretes, hogy ekkor már magyar
kortörténetírók munkái is helyet kaptak egy német tudós: Simon Schard nagy publiká
ciójában, a Historicum opus in quatuor tomos dívlsum-ban. (Basel, 1574,) így Brodarics és Zsámboky dolgozatai. A magyar történeti müvek nagyobb aránya kiadásának
tervét azonban nem Decsy, vagy más magyar ember váltotta valóra, hanem megint
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csak külföldi, ezúttal francia irö: Jacques Bongars, hatalmas publikációjában, a Rerum Hungaricarum scriptores varii-ban. (Frankfurt/M, 1600.) E mU hét évvel az
után jelent meg, hogy Decsy programját 1593~ban felállította, de még egy évvel az ő
halála előtt. Ismerte-e azt, nem tudom, Nicolaus Reusner Narrationes historicae-it
a magyar-török harctér eseményeiről, mely először 1603-bnii jelent meg, azonban
már nem érte meg. Mint látni fogjuk, Reusner Narrationes~ei egyes darabjaival Etecsy szövege egyezéseket mutat, amit arra vezetek vissza, hogy ezek a darabok vagy
már 1603 előtt is megjelentek nyomtatásban (Apponyi ugyan nem ismeri Őket), vagy
kéziratban foroghattak közkézen. Ha ugyan nem kell közös forrásra gondolnunk. Mind
erről lejjebb bővebben.
Decsy nem valósíthatta meg másik nagy tervét, az egész magyar történet meg
írását sem. Ma már nem tudjuk megállapítani, vajon mennyit tartalmazott a magyar
történetből a Commentarii, melynek X. Decas-át - s talán a XI, -et is - Decsy mint
önálló müvet Báthory Zsigmondnak ajánlotta, s melyet - Annales Hungaríci-nek is
nevezve - teljes egészében szeretett volna közreadni - ha Isten engedi és a fejede
lem bőkezűsége lehetővé teszi. Ezzel a X. Decasszal, melyhez még egy XI, -et is el
készített, hiszen ennek I. és II, könyvét ma is birjuk, csak ízelítőt akart adni az egész
mUhöz. Bod Péter - a XVIII. század közepén - azt állítja, hogy ő ismert egy embert,
aki még olvasta Decsy teljes munkáját, Bod még azt is tudja, hogy Decsy müve "1603ban megvolt Istvánffy vicepalatinus bibliothekájában". H ) Minthogy - mint ezt Istvánffy fejezetemben kifejtem - Istvánffy felhasználta Decsy szövegét, Bodnak ez az állí
tása helytálló lehet.
Ma, sajnos, csak a X, Decas és XI. első két könjrve az,,melyekből Decsy törté
netírói munkásságát, egyéniségét ismerjük. A Báthory Zsigmondhoz intézett ajánlá
sában kifejti igen érdekes történetfilozófiai elveit, ahogy a Syntagma bevezetésében a
magyar történetírás türténotúl vázolta 6a feladatait kijelölte, s ahogy Salluatins-forditása előszavában a történet haBzuosöágáról értekezett. Minderről lejjebb részlete
sebben szólok. Maga a Commentarii töredékes szövege felöleli az 1592-től 1598-ig
eltelt években lejátszódott magyar, de főképp erdélyi hadi események, diplomáciai
akciók és az erdélyi országgyűlések leírását, mert - miként Istvánffy is tenni fogja
- Decsy csak ezeket a mozzanatokat tartotta érdemesnek feljegyezni: az ő történet
szemléletében a történetet ezek az események teszik ki, legelsősorban is a hadiese
mények, a küzdelem a törökkel. Ebben is egyezni fog vele Istvánffy. Decsy szoros
időrendben adja elő mondanivalóit, kezdve a Hasszán basa békeszegésével felidézett
és Szinán nagyvezér által szított és vezetett háború okainak feltárásával, különösen
kirészletezve az erdélyi fejleményeket, melyeket természetszerűleg és pontosabban
is ismerhetett. /Istvánffy, látni fogjuk, az ő birtokaihoz közelebb fekvő szlavóniai
harctérről számol be kimerítőbben./ Az erdélyi, részben magyarországi események
központjába Decsy Báthory Zsigmondot helyezi, kinek a háborúban tényleg volt több
szerencsés vállalkozása, s_a királlyal és császárral való szövetsége valóban előse
gítette a közös ügyet. Az azonban erős túlzás, és igenis az "adulationis suspicium"át kelti fel, melyet pedig Decsy éppen kerülni szeretett volna, ahogy ő Commentariije ajánlásában Báthory hadi érdemelt dicsőíti. Báthory minden dolgával részletesen
foglalkozik, közli beszédeit, feltárja lelki mozgató okait, de óvakodik olyasmit mon
dani, ami fejedelmére árnyékot vethetne, hiszen éppen az ő apológiáját akarja meg
írni, amiért aztán egyet-mást el kellett hallgatnia. Foglalkozik a ezomszédos Moldva
és Havasalföld török háborúival és belső viszályaival, trónharcaival, melyek a leg
szorosabban összefüggenek az erdélyi (és közvetve magyarországi) fejleményekkel.
De meg Decsy e két tartományt Erdéllyel egységes területnek: tota Dacia-nak tekinti,
mely Rudolf és Báthory Zsigmond szövetségében a Romanum Imperiumhoz csatoltatott
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át addigi urától, a Turclcum imperiumtól. Lakóik: magyarok (szászok, székelyek)
és románok, Decsynél ezek a "nostrl", még Mihály vajda önálló háboniiban is, hi
szen mindIg'harcolnak magyarok is a havasalföldi fejedelem zászlaja alatt!
Világtörténeti eseményekről, a külföldön történtekről Decsy alig emlékezik
meg, jobbára csak a birodalmi gyűlések azon tárgyalásalt vázolja, melyek a magya
roknak nyújtandó segítséget tárgyazzák.
És alig foglalkozik Decsy a török háború mellett a kor másik nagy problémájá
val, a vallási kérdéssel. Ebben ő még a korábbi humanista történetírást követi. De
meg ~ szerinte - kulturális mozzanatok nem tartoznak a történetírás tárgyal közé,
aztán meg óvatosság is vezeti: ő a protestáns iskolaigazgató, aki a buzgó katolikus
Báthory kegyét keresi, a vallási kérdések taglalásában, vagy a„protestánsok melletti
határozott kiállásban bizonyára a történetírás azon veszedelmei egyikét látta, melye
ket Báthoryhoz Irt ajánlásában gondosan kerülni ígért. •'2) Egyetlen kathollkus-pro
testáns viszályt mesél el részletesen: a nagyváradi protestánsok támadását a kathollfcusok ellen 1598-ban, de ezt Is a legridegebb tárgyilagossággal, minden személyes
rokon- vagy ellenszenv nyilvánítása, vagy állásfoglalás nélkül. ^3)
De ezeken klvUÍ vannak magasabb és nemesebb szempontjai is. Mert őszinte
és szívből jött szó, mellyel a protestáns német fejedelmeket elítéli, kik a régens burgl birodalmi gyUlésen lehetetlenné tették a magyaroknak nyújtandó segély megsza
vazását, attól való féltükben, hogy a török szerencsés legyőzése után a császár a pro
testáns Decsy elébe helyezi az összkereszténység, s henne Magyarország nagy közös
ügyét a protestáns partikuláris érdekeknek.
Egyebekben sem érdekli az ország: Erdély és Magyarország belső állapota, és
nem foglalkozik gazdasági jelenségekkel sem. Kivétel az, ha a hadsereg élelmezé
séről (Hardegg erről nem gondoskodott, p. 77.), a katonaság télvíz Idejére alkalmas
felruházásáról (p. 83.), a bányavárosok gazdagságáról (p. 88,), mint a hadvezetést s
a hadi eseményeket befolyásoló momentumokról megemlékezik, még klvételesebb az
olyas észrevétele, hogy Báthory Zsigmond lakodalmi ünnepségeit hamarosan befe
jeztette, "ne tnanl sumptu aerarium exhaurlretur"; (p. 178.), s hogy ugyancsak Báthory Zsigmond oly gazdag nászajándékokat kapott a keresztény fejedelmektől, "quibus
Prlnclpls aerarium non exlgua quldem sul parte completum est", (p. 178.) Annál meg
lepőbb kijelentése, hogy Magyarország a keresztény világnak nemcsak védbástyája,
hanem éléstára Is!
Társadalmi kérdésekről Decsy csak a székelyekkel kapcsolatban szól. Ezeknek
küzdelmeiről jobbágy-sorból való szabadulásukért: a kor nagy erdélyi társadalmi
problémájáról Decsy előadja, hogy a székelyeknek az 1595. évi sikeres havasalföldi
hadjárat előtt megadták a "szabadságot", mert másképp nem voltak hajlandók fegy
vert fogni. A háború után azonban attól megint megfosztották őket, mire a székelyek
fellázadtak, de leveíettek, vezéreik kegyetlen büntetésekkel sújtattak. 15)
Pártvtszályokbá Decsy nem elegyedik, mindig a fejedelemnek ad Igazat.
Népek szokásalt, erkölcseit csak egy ízben jellemzi, mégpedig-fejezeten ke
resztül: a tatárokéit! (p. 112-116. )-'^) De ezek ázsiai barbárságának hajmeresztő
kirészletezését Is csak jajkiáltásnak szánta a Nyugat felé: lássátok meg, micsoda
nem Is emberekkel, hanem szörnyetegekkel és vadállatokkal van dolgunk, és segítsetek!l7)
__
Mert Decsy egész valóját a kor centrális élménye: a páratlan lelkesedéssel
kezdett török háború (sacrum bellum) tölti be. E háború célja most már nem a véde
kezés, hanem ~ Decsy vágyálmaiban - egész Magyarország visszaszerzése! 18) A
háború nem kilátástalan, s ha esetleg nem vezetne Is az óhajtott sikerre, oly szent
jeszroékért és ügyért viseltetik, mely magálsan hordozza jutalmát. ^9) Reményt kelt
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a világpolitikai helyzet Is; Európa - a Chrlstlanus orbls, vagy Chrlstlana respubllca
- ma egységesebb és erősebb, mint volt a század első felében, a török viszont ma
gyöngébb, birodalma szétzlláltabb, az európai, afrikai, perzsiai háborúkban és a ten
geren Is óriási veszteségeket szenvedett, belső viszályokban gyötrődik, államkor
mányzata páratlanul korrupt és rosszul működő, szultánja nem nagy hadvezér, nem
katonás természetű férfiú, mint volt Szulejmán. Akkor Isten ktlldte ránk a barbárokat,
és Istennek Izent volna hadat, aki a török ellen harcolt volna, s a segítségünkre kül
dött nagy külföldi hadat a török Isten akaratából győzte le. De most Isten már megkö
nyörült rajtunk, határt vetett a ml szenvedéseinknek és a török zsarnokságának. Isten
a vezér, aki máris több szép győzelmet adott nekünk, "classlcum sonante Deo . . . qul
Deum Ipsum ducem non sequatur?" (pp. 51-52.) A török birodalom kétségtelenül ha
nyatlik, a keresztény respublika erősödik, s csak a francia és angol királyok tartják
magukat távol a közös erőfeszítésektől. 2")
Válasz ez az okfejtés - Decsy mint az erdélyi "német" párt véleményét adja
elő - azoknak az erdélyleknek - Bethlen Gáboréknak -, kik nem akarnak elszakadni
a megszokott török hűbériségtől, s kiknek szintén Isten akaratára kell álláspontju
kat alapítaniuk. Ha a török Igát le akarnánk rázni - mondták ugyanis ezek - félős,
hogy Isten ellen harcolnánk, ki ezt ránk helyezte (p. 49.). Ez a minden cselekvést
megbénító fatalizmus nem az optimista Decsy ízlése! De meg: ő és családja nem r é 
gen vesztették el ősi birtokaikat, a török kiűzését tehát azért Is óhajtja írónk, hogy
visszatérhessen családjával együtt szülőföldjére.
Decsy jól érzi - mint akkor általában mindenki ~, hogy Magyarország és E r 
dély sorsa csakis az őt körülvevő hatalmak küzdelmétől, erőviszonyaitól függ, s nem
a maga célkitűzéseitől, elhatározásaitól, erőkifejtéseitől. Élénken ecseteli mint az
erdélyi országgyűlésen összegyűlt rendek véleményét, általában az erdélyi közvéle
ményt, miként őrlődik Erdély a török és német birodalmak között - ahogy azt már
Schesaeus Is megénekelte -•, s drámaian rajzolja az erdélylek lelki vívódásait, tépelődéselt Báthory Zsigmond elhatározása fölött, melynek értelmében a török háromévtizedes hübérursága alól, mikor Is békét, nyugalmat élveztek, a magyar király és
római császár jogara alá kell magukat adniuk, (p. 119.)
Annak ellenére, hogy Decsy jogtudós, nem megy bele közjogi fejtegetésekbe
Erdély és Ma^arország, Magyarország és a német birodalom viszonyáról. Az erdé
lyi országgyűlés nála a "császár" kiküldötteivel tárgyal, köztűk Istvánffy Miklóssal,
és szövetségük "foedus . . . cum Romano Imperatore atque adeoccum Regno (!) Vngarlae . . . J^ctum esse."(p. 166.) Decsy a Romanum Imperlumhoz való csatlakozás és
a Habsburg-ház meggyőződéses hívének látszik. Igaz, hogy mikor ezeket Irta, Erdély
a Rudolffal szövetséges Báthory Zsigmond terrorlsztlkus kormányzata alatt, majd pe
dig Rudolf közvetlen uralma alatt állott. Decsynek Győr "propugnaculum Románl lmperli, atque adeo totlus Chrlstlanltatls" (p. 154.), s Decsy páratlan tisztelettel szól
a Habsburg-házról, a legszebben Mária Krlsztlema főhercegnőnek, Báthory Zsigmond
feleségének édesanyjáról, Mária bajor hercegnőről. Károly főherceg nejéről, ki mondja írónk - legszentebb édesanyai érzéseit, mint herolna legyőzte, hogy a ke
resztény világ ügyét szolgálja. 21) Jellemző még Decsy "császár-hűsége", hogy közli
a nagyváradi protestánsok mentegetőzését, miszerint ezek nem akarnak a "császár"
ellen lázadni, "cul paratlsslml semper, sumus usque ad sangutnem, etlam cum vitae
perlculo fldellsslmam operám navare." (pp. 322-323.) A "vltam et sangulnem" men
talitásnak tehát régre visszamenő gyökerei vannakT Decsy az Integer Magyarország
álláspontján áll, s szerinte ennek Erdély csak külön sorsú, szerencsésebb része. Az
egész magyarságot a "gens", a vallás és a török veszedelem közössége tartja össze.
(p. 120.) Erdély javát, boldogulását azonban őszinte szívvel óhajtja, hiszen ez a tö
röktől megkímélt tartomány adott neki és családjának meleg menhelyet. 22)
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Decsy a középkor gondolatvilágából sarjadt, s még az újkorban Is soká virágzó
theológlal-theokratlkus világ- és történetszemlélet gondolatvilágában él, ahogy az
eddig megismert magyar történetírók Is, még a fő humanisták Is, talán csak az egy
Brodarlcs kivételével, Decsynek a történet: a földön történő dolgok, Isten tettel: Is ten az, ki az emberek által cselekszik: a történet = res Del: "a hatalmas Isten cse
lekedik a ml fejedelmünk által", mondja Báthoryról Sallustlus fordítása bevezetésé
ben \ s az ember tevékenysége (homlnum solertla) csak abban áll, hogy amit az
Idők (tempus), körülmények éppen az Isten pa;mncsára magukkal hoznak, azt meg
érteni, felfogni és értelmesen keresztülvinni tudja. A történetíró feladata pedig át
adni az utőkomak24) isten csodálatos dolgait és Igazságos ítéleteit, melyeket az em
bereken végrehajt. Vagyis Decsy a theokratlkus történetszemléletet oly következetes seggel épitl ki, ahogy azt magyar történetíró még nem tette. ^^^ Az ember Decsy sze
rint Isten akaratának végrehajtója. Ami a földi történésben jó, az közvetlen Isten ado
mánya, ami rossz, az az ő büntetése az emberek bűneiért. Ezek között a vallásos "7
meggyőződésétől dlkláll: korlál.nk kflzíil.l: azéi'l. Dticsy realisztikiiAaii látja a történetet,
és az eseményeket egyes emberek - császárok, szultánok, fejedelmek, más főem
berek - személyes tetteiként, önálló, csak maguk szempontjait tekintő, s mindentől
függetlenül végrehajtott akcióként állítja be, s végső rugóiban ezeknek a hadi és poli
tikai életben cselekvőknek és élen állóknak lelkében, gondolatattian, akaratában talál
ja meg -• csakúgy mint a többi korabeli magyar történetíró Is - a történet mozgató
okait. Épp ezért, csakúgy mint ezek, ő Is elemzi szereplői lelkivilágát, érzelmeit,
gondolatalt, különösen főhősééit, Báthory Zsigmondélt, s ez érzelmek, Indulatok,
sőt hangulatok feltárásának majd oly nagy teret szentel, mint az események elbeszé
lésének. Szívesen ad jellemzést Is hőseiről. Legszebb jellemzései közé tartozik
Mária hercegnőé, melyet már Idéztem és Mansfeld Károlyé. (p. 299.) Egyéni sorsok
Is érdeklik, és részletesen beszéli el egy -egy még jelentéktelenebb és alárendeltebb
helyzetű embernek sorsa alakulását Is. (pl. a renegát Markházi Pálét (Ibrahim) pp.
32-34.)
Az emberekről adott ítéleteiben jólelkű, mértéktartó egész az óvatosságig. Szí
vesebben mond emberekről jót, mint rosszat, és kivétel nála az olyan Indulatos kiro
hanás, amellyel Hardegg Ferdinándról, Győr feladójáról Ir, meg Ungnad Dávidról,
kit árulónak nevez. ^ p . 138, 77, 81.) Igen szépen emlékezik meg azonban ístvánffy
Miklósról, kit "vlr et aétatls honore, et magna rerum experlentla, Incomparablllsque llllus Erasml Rotterdami dlsclpllna clarus"-nak jellemez (pp, 298-299.), vagy
Naprágyi Demeterről, ki szerinte "vlr eruditlone ac rerum usu mlraque comltate
morum excellens." (p. 299.)
Decsy tehát a történetet egyes emberek tetteinek látja, s az egyes aktorok lelki
rugóiban keresi az események okait. Mert Decsy szintúgy keresi az ok és okozati
összefüggéseket, mint más korabeli magyar történetírók. Annak okait keresve, hogy
Erdély miért lép át Rudolfhoz, jutott például Báthory Zsigmond lelki elemzéséhez.
(p. 119-120.)
De - az erdélyi politikai életből szerzett tapasztalatai alapján - bizonyos
jelentőséget tulajdonit Decsy a közvélemény, tehát a tömegek történetalakltő erejé
nek Is. Az egyetlen társadalmi megmozdulás Is, melyről megemlékezik: a székelyek
lázadása 1596-ban, valamint az egyetlen vallási viszály, melyet felvesz Commentarll-jébe, a váradl zendülés, kétségtelen tömegmozgalmak. Mégis Decsy is csak
egyes vezetők eszközének látja a tömeget. A nagyváradi zendülés nála csak Derecskey Ambrus lelkész vezetése alatt tud kibontakozni (p. 320.), a székely lázadás pe
dig összeomlik, mihelyt fejelt ártalmatlanná teszi: a prlmoreseket, "qul rellquam
vulgl multltudlnem exemplls suis, cohortationlbusque regebant" (pp. 247, 249 és 238),
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és Bocskay le csak az "authores rebelllonis""t akarta megbüntetni, (p. 247.) Haszszán basa szlszekl veresége és halála 1592-ben hatalmas megdöbbenést kelt a totum
Impérium Turclcum-ban, de Itt is elsősorban Szinán nagyvezér és a szultán nagynén
je azok, kik az ebből adódó eseményeket irányítják. Sőt Decsy szerint az akkoriban
a közvélemény, tehát a tömegek befolyásolására kibocsátott "llbellusok" is csak ak
kor érnek el eredményt, ha a fejedelmek vesznek róluk tudomást.
Csak a tatárok hordája az, mely Decsynél is tömegként özönlik Ide-oda, hol
legtöbbet lehet rabolni, pusztítani, bár ez Is engedelmeskedik "királyainak" és a
töröknek. ^^^
A fortuna, fátum, sors, melyeknek történetíróink általában nagy szerepet szánnak az események alakításában, az ő elképzeléseiben ritkán befolyásolják az embe
rek cselekedetelt, sorsát. 27) •
Történetírás Decsynek: megírni a "rés, prout gestae sünt". Ez a híres elv
Anon3m[ius óta nem először kerül magyar történetíró tollára. Decsy bővebben is ki
fejti, hogy történetírás; megírnia "rest", mégpedig a "res memorabiles"-t, "brevlter, pure, vére, sincere" és "bona flde".28) A történetíró kötelessége a "sacrosánta verltas"-t átadni az utókornak, noha ez nagy nehézségekkel, veszedelmekkel
jár. Nehéz, és nagy veszedelmet rejt magában beszerezni a hiteles híranyagot, és
erős ítélőképességet követel ugy iml a történetet, hogy semmilyen párt se sértődjék
meg, de azért a szent Igazság se szenvedjen csorbát. Nem közönséges tehetség kell
ahhoz sem, hogy az Iró a tényeket (facta) megfelelően tudja előadni (facta dlctls
exaequánda surit. p.4.). Azonban hiteles történet, a "história verlsslma", a "verlssIma rerum gestarum história" (p. 5.), aztán életet, dicsőséget biztosit hőseinek
a kései imokák előtt is, és ez az élet az Igazi, melyet a "sera nepotum posterltas
alet". (p. 6.) Ez a kilátás: a késel utódok előtti dicsőség szerzése, s a remény,hogy
haláluk után tovább élhetnek itt a földön is, ösztönzi a fejedelmeket s a történet héro
szait a nagy tettekre, véli Decsy. 29) Ezek nem vállalták volna a sok fáradságot, ve
szedelmet, ha nem tudták volna, hogy lesznek, kik az ő híres tetteiket Írásban meg
örökítik, ezért a bölcs és híres fejedelmek mindig sok tudós férfiút tartottak maguk
körül, hogy azok tetteiket azonnal jegyzékbe vegyék, később pedig a nyilvánosság szá
mára feldolgozzák.^"' De a történetíró munkálkodásával nemcsak a fejedelmek, ha
nem "unlversae patriae rem summe necessarlam atque glorlosam praestlterlt",31)
A történeti müvek olvasása nagy gyakorlati haszonnal jár. Decsynek ezt a taní
tását már említettem. Fejedelmek, államférfiak a történetből ixierltenek tanulságo
kat, szintúgy a hadvezér Is, és hiába mondják a "paraszt katonák", hogy "nem köny
vekből tanulják a hadvlselést"32), a nagy klasszikus héroszok példája mást mutMí_
Így Nagy Sándoré, "ki éjjel feje alatt tartja vala" Homerost.33) Saját korában pedig
a nagy katonai sikereket aratott Szinán nagyvezér is éjszakákon át tfumlmányozta a
történetet. 34)
Mikor pedig a szerencsés havasalföldi hadjárat kezdetén 1595-ben, e ^ sas
száll le Báthory Zsigmond sátra elé, s többé nem tud felszállani, ezt az óment Decsy
a történetet ismerő katonák által római történetből vett példákkal magyaráztatja meg
kedvező előjelnek a már aggódni kezdő és ez augurlumban balelőjelt sejtő sereg
előtt.35)
^^
Ejiagy tanulságokért - mint vérbeli Iskolamester - lorditotta le Decsy Sallustiust is,"a bölcs hlstorlalröt", "jő végre, tisztes okokból", hogy ez "hasznokra és
tanulságokra" legyen "minden . . . renden való embereknek la". Ez a Sallustlus a tü
kör, melyből mindenki, főképp azonban a főranguak meglátják, mint kell^hadakoznl,
"mtot kelljen a bölcs és eszes tanácsoknak szóUani" az államellenes vétkeket büntet
ni, "mint kelljen az nemes rendnek az községhez és viszont az községnek az felső
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rendhez magát tartani", s ebben a tükörben megláthatni az "országárulásnak erede
tit, okait" stb., stb. "Summa: valamennyi vers ebben a históriában vagyon, annyi
bölcs értelem és tanúság adatik ezekből minden renden való emberekn.ek." Elsősorb.'in azonban a főrendUeknek.3")
Ezenfelül Decsy egyenest művelődési és erkölcs- és élettartás nemesítő célt Is
tulajdonit a történeti olvasmányoknak: már Idéztem, hogy legalább a müveiteket s z e 
retné rábírni e nemesebb foglalatosságra, az eszem-Iszom és vadászat: e "szolgák
hoz illendő dolgok" helyett.37) Mert Decsy egész lelkével vallja a híres Cloero-l el
vet, melyet Commentarli-je jeligéjévé is tűzött: "História est . . . magistra vltae"38)
s mert vérbeli tudós és tanár, kinek egyetlen hivatása a "Múzsák" müvelése és a
tanítás.
A másik cél, melyet Decsy történetírásával elérni szeretett volna, a közvéle
mény befolyásolása, tehát propagandisztikus cél. Decsy Báthory Zsigmond kegyét az*•
zal akarta megnyerni, hogy az ő "apol6gláját"39) ij-ta meg Commentarü-je X. decasában. Nyilván udvari történetírója szeretett volna lenni, ezért is említi előtte a
bölcs fejedelmek azon szokását, hogy tudósokkal veszik magukat körül. Vannak, moHíl
ja, Itthon Is, a külföldön is, kik az Itt most lejátszódott tragédiát nem értették meg,
s kik a fejedelem tetteit balul ítélték meg. Ezeket kell felvilágosítani a tények hitelei
feltárásával. Szintúgy a jövő előtt Is meg kell a fejedelmet védeni ezzel a História
verlssima-val (u. o.). Decsy ugy vélte, hogy valóban a le^itelesébb tényeket közlij
s ezek nyomán Báthory Zsigmond az akkori világ és az utókor előtt felmentést nyer.
Decsynek tehát magas elvei voltak történetről és történetírásról, erkölcsileg
és tudományosan egyaránt. Sokoldalú, Németországban nyert (talán Francia- és
Olaszországban is képzett) nagy műveltsége, filozófus hajlama; és tudása, jogi és f i '
lológiai Ismeretei, európai szemköre ellenére pályája a szükreszabott Iskola (gim
náziumi) Igazgatói és tanítói hivatásra korlátozódott, s maga panaszolja, hogy "procul a re publica", távol a közügyektől nem volt alkalma megismerni az eseményeket,
melyekről Imi akart. Szelíd lelkülete és Igazság- meg tudományszeretete mellett ez
alárendelt helyzete, kis körre határolt élete teszi óvatossá történetírását a félénkséglg. De honnan vehette Is volna a catol bátorságot a marosvásárhelyi gimnáziumi
igazgató, mikor a szeszélyes és kegyetlen Báthory Zsigmond a legnagyobbakat és leg
erősebbeket Is hóhérkézzel hallgattatta el, ha vele ellenkeztek. Csak természetes,
hogy Decsy retteg megsérteni bármely pártot. Mégis ugy vélte, hogy a terror e foj togató légkörében verlssime lehet megiml a fejedelem históriáját / s hogy e törté
net szigorúan tényszerű előadásából Báthory Zsigmond apológiája fog kibontakozni/.
Hangoztatja, hogy nem ambíció vagy haszonvágy vezeti, s ha mégis valósággal kö
nyörög Báthorynak, hogy "világszerte Ismert bőkezűségével" munkál megjelenését
lehetővé tegye, ezt nem haszonlesésből teszi, hanem mert Izlg-vérig tudós, alkotó
lélek és elme, mely a munkában, alkotásban él, és csak abban talál kielégülést. És
- Sallustlust idézve - egyenest kötelességének látja - miként Verancslcs Antal, de
szintúgy kortársa: Somogyi Ambrus Is - "hogy azt kinek Isten valami ajándékát njrujtotta" (Itt tudományos és Írói tehetséget), "ne vigyék életeket olyan hallgatással által,
mint az oktalan állatok,hanem . . . még holtok után Is tanítsák Írásokkal az embere
ket minden jóra. "40) Bizonyára nemcsak a llvlusl gondolat szolgai és üres Idézése^^
hanem Igenis őszinte haza- és tudományszeretet szólal meg Decsy tollán, mikor azt
mondja, hogy hazájának Is tartozik e mű megírásával: "ut hlstorlis Patrlae pro mea
parte virill et ego consulerem", s ne engedje kora hatalmas eseményeit - Isten cso
dálatos dolgait - a feledés homályába merülni. 42)
Még nem találkoztunk magyar történetíróval, ki oly tudatosan, egyben oly lel
kesedéssel és meggyőződéssel munkálkodott volna a nemzet kiművelésén, s aki ugy
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egész lelkével benne élt volna az európai kultúra áramlataiban, életében, munkájában,
mint Decsy. Hiába, ő az első hivatásos tudós (és tanítómester) történetíróink között,
Aht>gy politikai elgondolásaiban a Ronianum Imprlum-hoz való csatlakozás htve, aliogy
a magyar Jogot a birodalomba bevezetett római joggal akarta megreformálni, ugy élt
benne a német egyetemeken - Wittenbergben és Strassburgban ~ és francia jogtudö~
sokkal való érintkezés utján magába szítt tudományosság szelleme. (Zeámboky éle
tét ktllföldön töltötte, s klvtil állott a magyar kultúrán.)
Mint: majd minden magyar történetíró, Decsy is erősen érzelmesen adja elő
tárgyát, az eseményeket lyral, szubjektív megjegyzésekkel kíséri, nagy ritkán bölcselkedik is feletttlk, néha humora is felcsillan a sok véres hadiesemény leírása közben.43)
Kedveli nagy, érzelmes, patetikus jelenetek konstruálását, hatalmas szónokla
tokkal, amilyen pL Báthory Zsigmond lemondása az 1598. évi gyulafejérvári ország
gyűlésen, nagy könnyhullatások között, vagy III. Murád szultán nagynénjének jelenete
nem kevésbé könnyek között a szultánnál, mikor ezt rábeszéli 1592-ben a háború meg
indítására. 44) Már a barokk dagályossága csillan elő a Commentarll Báthoryhoz in
tézett ajánlásának mértéktelen hlzelgéseiből. Mindez az előadás érdekességét fokoz
ni hivatott, de részben az Iró fantázlájáliói vett humanista történetírói kellék, mely
nem törődik az események lényegtelenebb módosításával, s a történeti mttnek regé
nyes szint ad. Ha azonban e sallangokat - melyeket Decsy különben is ritkábban a l 
kalmaz - leszámítjuk, Decsy előadása helyesen adja a történeti tényeket.
Már emiitettem, hogy Decsy mentegetőzik, miszerint tudomiányos és iskola
mesteri foglalatosságai között távol állván a közügyektől, nincs módjában megtudni
az események igazi lefolyását az államférfiaktól.45) g vallomása szerint forrásai
nak az eseményeket Intéző, azokban résztvevő egyének hiteles elbeszéléseit tekinti.
Egy "kétszer fel is említi, hogy valami szem- és fUltanutól tud: a tatárok barbársá
galt "certe ab oculatis testibus acceplmus", sőt: "nos Ipsi pene oculis conspexlmus".46) Veszprém csúnya kapitulációját Mlskolczy Péter veszprémi protestáns lel
késztől hallotta, ki átélte a vár ostromát és "qul haec nobls ordlne coram exposuit".
Varsöcz várának bevéttiénél ott van Pattantyús László, "ex cuius fldeli narratione
hoc scribimus". Igen értékes útmutatás az a megjegyzése, hogy az erdélyi fogságba
esett Meiimed lippai béggel a néhai budai basa fiával Gyulafejérvárott sokat beszél
getett a perzsa háborúkról, a török történetről és egyebekről, mégpedig Mehmed ba
sa jelenlétében. Kisebb jelentőségű, hogy folytatott Decsy történeti beszélgetéseket
Rudolf császár és király küldötteivel. Felsorolja ezek nevét, de Istvánffyt nem em
líti közöttük. 4 7) írott forrást nem idéz, mindössze annyit mond Báthoryhoz intézett
ajánlásába.n, hogy decását - egész magyar története egy részét és Ízelítőjét - r é s z 
ben "ex fragmentis culusdam" adta elő, részben a maga erejéből dolgozta ki (proprlo Marté eláboratam). 48)
KI volt ez a "quidam", kimek töredékeit felhasználta? Johannes Jacobinus?
Ennek Brevis narratio-ját Zsigmond 1595. évi szerencsés havasalföldi hadjáratáról
egész terjedelmében erősen kiaknázta ugyan, de ez csak egy év hadiakcióját öleli fel,
Más valaki? Azok az itt-ott szószerinti egyezések, melyek szembeötlenek Decsy szö
vege és egyes külföldi leírások között: amilyen M. Janson leírása a mezőkeresztesi
ütközetről (1596.), vagy egy Incertus auctoré Fülek ostromáról 1593-ban, ez egye
zések mondom, oly természetűek, hogy Inkább közös forrás használatára kell gon
dolnunk, semmint közvetlen átvételre, 49)
Levéltári kutatásokat ugy látszik végzett Decsy, legalábbis felhasználta az e r 
délyi országgyűlések aktált; és néhány okmányt, levelet szószerlnt közöl egész t e r 
jedelmében. 50)
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Beszédekkel Is élénkíti ~ humanista módra - előadását, melyek között vannak
hitelesek Is, pl, Báthory Zsigmond beszédei az erdélyi országgyűléseken. Érdekes,
hogy azt a beszédet, mellyel a lemondott Báthory 1598. április lO-én az erdélyi or
szággyűléstől elljucsuzott, Decsy Is, Istvánffy Is oratlo rectában közlik, mégis eltérő
szöveggel, s nem Is egészen azonos tartalommal. Decsyé a teljesebb szöveg, mert
mint ezt Istvánffy fejezetemben szövegösszehasonlltással megállapítom, a Decsy ál
tal közölt szöveg tartalma pontosabban egyezik azzal a hivatalos jelentéssel, melyben
Istvánffy még a beszéd elhangzása napján annak fő pontjait Bécsbe megjölentette, mint
az a szöveg, melyet ugyancsak Istvánffy az ő Históriájában - de kivonatosan - kö
zölt, 51)
Decsy igyekezett gondosan szerzett híranyagát kritikailag megrostálni, hogy
ígéreteit és elméleti hitvallását a "verissima históriáról", a "sacrosancta verltasról" valóra váltsa, és valóban, általában helyesen közli a tényeket. Hogy hiteles
szemtanukra hivatkozik, helyes kritikai érzékét bizonyltja. Kifejezett kritikai mü
veielekkel asiúiibaii nem fárasztja olvasóit. Legfeljebb - a klaoszikus töiténetlrók,
elsösorton Llvlus, mintájára ~ nem egyszer felsorolja a valamely eseményről, tény
ről szóló különböző híreket, értesüléseket, mintegy az olvasóra bízva, hogy melyi
ket fogadja el azok közül. Maga szívesebben tér ki a döntés elől, s pl. Geszti Ferenc
Facset elleni szerencsétlen akciója kudarcának okát keresve felemlíti némelyek véle
ményét, hogy 1.1. Geszti áruló volt. De, teszi hozzá, "pro Incertltudlne rel in dubio
haec rellnqulmus". Ez majd Istvánffy kedvelt eljárása lesz, 52) Hogy e X, Decasát
bírálatra átnyújtotta Báthory Zsigmondnak, az nem kritikai gondosság, nem a helyes
tények tisztázására való Igyekezet, hanem a hatalmas és kegyetlen, kiszámíthatatlan
mecénás, a "slmulandl és dlsslmulandl perltuö" (absolut) fejedelem jóakaratának
biztosítása, kitől írónk nem kritika, hanem cenzúra gyakorlását kéri. Istvánffy Is
Szuhay és Pázmány Péter bírálata alá fogja majd bocsátani Históriáját, hogy valami
érdeket ne sértsen,
Szerkesztés tekintetében: Decsy kisebb összetartozó eseménysorokat kerek el
beszélésekké képez ki - sok közöttük a jelentéktelenebb, de igen részletesen előadott:
epizód. 53) Ezeket azután jobbára Időrendben fUzl egymáshoz. Bár szerkesztési elve
az Időrend, mégis gyakran tesz kitéréseket régebbi eseményekre, ha valamely s z e 
replője korábbi sorsának, vagy valamely esemény előzményeinek, okainak megismer
tetését az olvasóval fontosnak véli. 54) Decsy müvéről általában még hiányzott az
utolsó simítás: egy gondos átolvasás eltüntette volna a Commentarli zökkenőit, i s 
métléseit. 55)
Formai tekintetben Decsy egész müvét decasokra osztotta, egy-egy decast tlztiz könyvre, egy-egy könyvet különböző számú fejezetekre. Minden fejezetnek elmet
adott: a bennfoglaltak vezérszóbanl összefoglalását. Hangja általában véve komoly,
higgadt, müveit, bár néha kicsit naiv.
Decsy latlnsága rendkívül könnyen érthető újkori (humanista) latlnság, stílusa
világos. Inkább az érthetőségre, mint "szépségekre" törekszik, de gyakran alkalmaz nehézkes és végnélküll körmondatokat. És mintha naiv olvasóközönséghez volna
szokva, Sallustius fordítása, melynek előszava tárgyunkra nézve, láttuk. Igen fontos,
oly kitűnő magyarsággal ékeskedik, és nem csak magyarul iró kortársai; Illésházy
vagy Hídvégi Mlkő Ferenc döcögő magyar stílusával összehasonlítva, hogy őszintén
fájlalhatjuk, hogy Decsy nem magyarul irta Commentarii-jeit.
Decsy Commentarli-jel ma Ismert részelnek két késel kézirata maradt fenn, mind
kettő csonkán. Az egyiket Kovachich Márton György fedezte fel Dóka Mihály Pozsony
megyei szolgabírónál, s adta ki a Scriptores minores II, k. -ben (1798). Ez tastal269

mázza a X. decas I. -VI. könyveit és a VII. könyv I. -V. fejezeteit. A másik kázirat,
egy XVIII. század eleji másolat, melyet Toldy Ferenc ásott ki az egyetemi könyvtár
Pray-gyűjteménye XVII. kötetéből, tartalmazza a VII. kötet II. "XV. fejezeteit, a
X. decas hátralevő könyvelt (VIII, -X.) és a XI. decas I. -11. könyvét, Toldy készí
tette el mindkét töredék kiadását a Mon,Hung,Hist. II. oszt. XVII. kötetben kitűnő
előszóval, ebben Decsy életrajzával, a Syntagma és a Sallustius fordítás értékes elő
szavaival, s Decsy pár kisebb írásával, köztük a hun-scytha írásról írott levelével,
Irodalom: Toldy Idézett kiadásában, és Pintér: M. Irodtört, 1930, II. 497-498 és
521-523, 11. Szabó Károly, Adatok Decsy J. életéhez, (M, Prot. Egyháztört. Monog
ráfiák. Bp, 1898.)
Decsy egyik fennmaradt kéziratába Nagyfaly Gergely, egy elveszett históriás,ének
szerzője, a Péter moldvai fejedelem elleni hadjárathoz kritikai megjegyzést fűzött:
haec raiemlnl quando gesta sünt, sed omlttlt . . , quod et cármlne In Transsylvania celebrarlp. 42. L.: Dézsl, 18-19. Hegedűs L, Irodtört, Közlemények, 1891, és 1893,

^L, Nagy Szabó Ferenc, Memorlales (Mlkó, Erd.Tört, Adatok, 1.90.)
T l n t é r , M . Irodtört. 1930. II. 496-497, hivatkozva Mltrovlcs Gyula, A m, bölcse
leti Írod. vázlata. Bp. 1904. A Synopsls megjelent 1591-ben Strassburgban (RMK.
III,, 815,) és Wittenbergben, 1595-ben (RMK. IIL, 864.),
'Közli Toldy Ferenc is, Decsy kiadása bevezetésében: M.H.H., II. oszt,, XVll.köt,
pp. LXVIII. -LXXI,
4)
Luklnlch, Decsy Ismeretlen históriás éneke, (Kalazantinum. 1899, IV, évf, 7, 8,
52, 80-96-98, lapok, L, Dézsl, M, történeti tárgyú szépirodalom. Bp, 1927,
5)Stylo squalldo conscrlptae , , . plurlmls naevls atque defectlbbu scatere,
Ita lus Vngarlcum Imperiali conjungere conatus sum, ut llllus naevos hulus aequltate temperarem, defectus ubertate supplerem, confuslonem methodo corrlgerem,
squalorem et barbarlem elegantla mltlgarem ac expollrem, (M, H.H., II. oszt. tom,
XVII., pp. LVIII., 1. még u, o, pp. LVI, és LIX,)
7)
'Syntagma, előszó, l,h,, p, LVII.
Commentarli-jel ajánlásában: Syntagma legum Caesarearum ac Vngarlcarum, fe
llel quodam omlne conlunctlorils Daclae totlus cum Imperlo Romano, niaximls certe
meis laboribus elucubratum, Tuae Serenltatls nomlnl consecraveram, (M,H,H,,
XVII, k,, p,8.)
^ W g y a r Sallustlusának bevezetése, M,H,H., II. XVII. k., pp,LXV,, LXIV. és
LXVI.
Az egész gondolatmenet és az összes Idézetek a Syntagma bevezetéséből valók,
M.H.H., II. oszt., XVILköt., pp. LX,-LXI. Említettem Heltal fejezetemben,
hogy ez ugy tudta, hogy Mátyás király "az Bonflnius rhetor" számára felkutattatta
a magyar káptalani, kolostori stb, könyv- és levéltárakat, s az előkerült történeti
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dokumentumokat rendelkezésére bocsátotta történetírójának. Kétségtelen, hogy
Decsy Ismerhette Heltal Magyar krónikáját, s ezt az adatát.
" W d y bevezetése Decsy-kiadásához: M.H.H,, II., XVII., p. XXV.-XXVI. és
XXK, -XXX. •'
'A történetírás veszedelmei: ne sl forte qulpplam Imprudens históriáé hiserulssem,
quod tuam Prlnclpalem Malestatem merlto potulsset offendere, praesentlsslmum
capltls dlscrlmen, et dum gratlam, atque clementlam Serenltatls Tuae capto, perlculum mlhl crearem. (l.h., p. 5.)
De tumultu Varadtai extitato, eodemque per Caesareos legatos sedato, és De excusatlone Varadlenslum ad Prlnclpem mlssa. (D, XI., L. Ilr c. V.-VI., pp. 319323.)
Haec protestantlum postulata cum Caesarl non per omnla satlsfacerent, nnagno
cum cordatlorum homlnum dolore et Ingentl Chrlstlanae relpubllcae detrlmento. "
(l.h., p.lOO.)
Decsy ezt a székelylázadást ugyan Jacoblnustől Irta ki, de hozzáfűzi saját vélemé
nyét, mely szermt hibáztak a székelyek is, de a nemesek is. A székelyek követe
léseinek teljesítése a nemességet paraszti sorba süllyesztette volna, viszont a ne
messég kegyetlenül sokat követel a johbágytrtl, "Sicnli . . . odio nöbilltatls, quo
flagrabant,; et taedlo gravlsslml servitll. In quod culpa quldem sua, sédet nöbi
lltatls ordlnem In agrestlum lura recldere oporteret. ".(p, 208.) Végső következ
tetésként azt vonja le ebből a tragikus testvérharcból, hogy félő, "ne Intestina haec
sedltlo gravem allquando Transsylvaniáé cladem allatura foret" . . . és hogy voltak
okos emberek, kik szermt a fejedelem kötelessége lett volna, "ad offIclum Prmclpls pertlnere, ut crudellorem lusto nobílitarls domlnatum legltlmus" (recte: l e • gitlmls) "cancellls mltigaret, ne rustlca muititudo duxlsslmae servltutis, Intolerablllurique onerum, quibus a nobllltate praeter aequum et bonum gravaretur, p e r taesa, tandem clvllla dlssidla, utl saepe numero lam evenerlt, excltare cogeretur." (p. 250.)
Ezeken ki-vlil csak még a kozákokról jegyzi meg, hogy "ferum genus homlnum In
paludlbus Bofysthenls per aestatem plscatlone vltam tolerantes, et vlctaos Turcas,
Tartarosque, nec non Moldavos contmuls fere Incurslonlbus Infestantes, Ita, ut
nullarum partlum omnino sint.sed quocunque se fortuna mcltaat, eo propendere
praesertlm, slpraetlum Intervenlat, soleant." (p. 39.)
Az olyas észrevételek, hogy a székely Iszákos (p, 151.), túlságosan jelentéktele
nek.
17)
,"Ut tamen documénto slt Chrlstlanls Prlnciplbus, cum quallbus, non dlco homlnlbus, sed monstrls ac belluls teterrlmls negotlum slt Ipsls." (p. 117.)
2g\
"Smgularls enlm tam peritlssimi ducls virtus in totlus Vngarlae recuperatlonem
plurlmum profutura ludlcabatur", mondja Mansfeld Károly hercegről, (p. 201.)
19)
Ajánlás Báthoryhoz: recta plissiml consIlii atque propositi conscientla . . . etiam
slne felici successu abundé magnum sui praemium Tuae Serenitati foret. (l.h.,
p.8.)
^ % p . 52-59. és 98.
21)

Noha idegenkedett attól, hogy lányát a "barbárok torkába" bocsássa, riiégls "malult prudentisslma plentlsslmaque Herolna publlcae Christiani orbls saluti atque
271

paci consulers, quam prlvatia affectlonibus indulgendo . . . salutis concordla cursum iam fellclter inchoatum, sua difflcultate interrumpere," (p. 163.)
Ut pacatam saltem hic mlhi, meisque mansionis sédem nancisci possem, ardentibus Deo clementissimo votis salutem huius provinciáé commendavi. (A Syntagma
ajánlásában Báthory Zsigmondhoz, i.h., p. XLVII.)
^^^M.H.H., II., XVII., p. LXVn.
Admirandas Dei Opt. Max. res . . . iustaque eius iudicia, quae in . . . mortales
exercuit, posteritati tradere. (Commentarii, praefatlo, p. 5.)
25 \
Az erdélyi keresztény-német párt felfogásaként adja elő ezt, de alább idézendő
szavaival elárulja, hogy mégis a maga nevében beszél, saját gondolatait közli:
"Deum esse, qui cuncta moderaretur idemque suos, ut cuique rei in hac rerum
natura, sic imperlls quoque Ipsis lerminöS posuerlt, lm eo laiilum aitam esse ho •
minum gőléftiam, sl ea quau Lmupua, Dei ipeiua iussu, attulerit Qucuro, at parci"
pere, et cum ratione exequi sciánt. Ita factum fulsse priscis omnibus temporlbus
in maximorum quoruncunque regnorum, imperiorumque mutationlbus omnlum tem™
porum históriáé testes locupletes essent. (i.h., p. 51.)'A barbárokat (= törököt),
is Isten küldte ránk (tamquam a Deo missi, i.h., p. 51.), s azért el kellett hagy™
nunk szülőföldünket (cedere natali loco coacti sumus; u. o., p. 51.) Ezekből a
szavaiból világos, hogy Decsy magáról beszél, nem az erdélyi rendekről. Akkor
Istennek izent volna hadat, aki a török ellen harcolt volna, stb,, ahogy fentebb idéz
tem. "• L. még: Isten "explatls ea noxa nostris vitils", a maga törvényére akart
csak minket a törökkel kényszeríteni. Lippát 44 évvel ezelőtt alig tudták a keresz
tények visszaszerezni a töröktől, s a következő évben ismét elvesztették, most
szinte játszva veszik vissza: "tanta hoc tempore Del providentia nostris affulserat
et damnosa ublque IJarbaris ingruebat.." (p, 192.) Es Decsy hite Isten közvetlen
beavatkozásában a földi történésbe nem elégszik meg az olyas megjegyzésekkel,
milyeneket különben ő is gyakran alkalmaz, hogy 1.1. Isten adja a győzelmet, bün
teti a bűnösöket stb. Szerinte a fejedelmi méltóságot Is Isten adja még a választott
fejedelmeknek Is, s uralkodásában az Isten kormányozza. "Meum munus", mondja
Báthory Zsigmond, "quo dlvinitus fungor"! (p. 122.) és másutt ugyan ő: "suo offlcio, in quo dlvinitus constitutus esset. " (p. 165.)
Commentarll-jének ajánlásában Báthory Zs.-hoz. (I.h. , p . 4 . )
27)
Ilyen esetek: Ajánlás Báthoryhoz: "Instablles humanae fortunae casus." (p, 6.)
Vagy: Áron moldvai vajda "vlr eerte tot tantlsque fortunae vicissitudlnlbus longe
memorabllls et consplcuum variantis fortunae exemplum ad omnem posterltatem
habendus". (p, 293.) - Erdély, Moldva, Havasalföld "occulto quodam fato" álla
nak át a töröktől a keresztényekhez, (p. 145.) A becskereklek l'urgente eorum
fato" rohannak vesztükbe. (15.94-ben, p. 107.) - "Fato elus flagltante" bontja le
Hasszán basa a Kulpa-hidat, amivel elvágta a saját visszavonulása lehetőségét.
(p. 16.) "Comite fortuna," (p. 39.) A legpregnánsabb a bukaresti harcoknál 1595ben: "Vlclt . . . fortuna PrIncipIs, et fatális illa . . . Nemesis, (p. 223.) - A for
tuna azonban a legtöbbször az események alakulását jelenti, nem valami ember
feletti erőt.
28)
Syntagma, bevezetés, i.h., pp. LX, -LXI. és 4. és 5.
29)
Regum atque ptlnclpum exempla intiieblmur: relpsa profecto comprlemus, perennls eos glorlae gratla tam doml, quam mllltlae cuncta praestltlsse. (u. o. 3 -4.)
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'"In tabulam publlcam referre", tk, a tartozások jegyzékébe felvenni, u.o.
'Syntagma, előszó. (I. kiadás, p. LXI.)
Wlustlus-fordítás előszava, l.h., LXIV.
'Érdekes, hogy Decsy, ki pedig Ismerte Bonflnlt, nem Mátyás királyra hivatkozik
mint nagy hadvezérre, kiről Bonf tol ugyanezt jegyezte fel, csak nem Homérosszal,
hanem Curtlus Rufusszal kapcsolatban.
Plurlmum vei lectlonl hlstorlarum . . . quarum praescrlpto consllla sua omnla
gubernaret . . . vei meditandis, quaerendlsque, quam commodlsslmls belli gerendl
ratlonlbus, translgebat. Commentarü, p. 98.
Commentarll. 212-213. Ez a passzusa Decsynek betét Jacobinus előadásába, me
lyet e háború leírásánál egyébként csaknem szószerlnt követ. "A perltis hlstorla
rum perltlus conslderata res fulsset" és felhoz pár példát a római történetből.
(u. o., p. 212.) Mindez hiányzik Jacobinusnál.
^^Wlustlus fordítás, i.h. LXIIL, LXIV. és LXV.
^''^U.o., LXV.-LXVI.
^^^I. kiadás, p.2.
Augustam venerabillemque tuae Serenltatls famam atque glorlam non solum apud
domesticos populos, sed etiam apud externos, veríssima rerum gestarum história
inter Ipsos promulganda, contra malevolos tuerem atque deferendem. Non enim
puto Serenitatem tuam latere, quam multl mortales hac tragoedia penitus non intellecta, sinistrum de actls Serenltatls Tuae iudiclum ferre, vlrulentosque, praesertlm In exteris reglonibus sermones spargere non vereantur. Csak a "jerisslma
rerum gestarum história in lucem edita, lustaque Apológia promulgáta, famam
dignitatemque suam Serenltatls Tuae etlam In peregrlnls reglonibus orbls Chrlstlani . . . tueatur. " (l. m., p. 5.)
40)
Sallustlus fordításának bevezetése, (l.h., p. LXIIL)
41)

Ab űrbe condlta L. I. praef. c.3. luvabit . . . rerum gestarum memorlae prlnclpls
terrarum popull pro virill parte et Ipsum consululsse.
42)
Commentarü, p. 5.
43)
Borbély György, a derék katona. Lúgos parancsnoka, azt izenl a temesvári basá
nak, ki azzal fenyegetőzött, hogy hadseregével támad rá Báthory Zsigmond lako
dalmára: majd lenyírom hajad, hogy csinosabban jelenhess meg a fejedelem ven
dégel között, azért vagyok Borbély (p. 183.) Péter moldvai fejedelem tragikus bu
kása pedig a következő megjegyzésre készti: "Ita homlnes incertam dominatus
spem non dubitant." ^ p , .41 -42.) A 300 hajdú szerencsétlen vállalkozását Jenőnél
i ^ kommentálja: "Ita infellx túrba mali inceptl dignas poenas luit, paucis modo
elapsis, qui documento allls essent, ne temere qulnquam et ultra vlres audendo
conslmili modo se perdltum irent." <p. 96.) Ugyanez a gondolat majdnem ugyan
azon szavakkal kifejezve ^ 108. lapon. Vagy egyjnás gondolattal: "Ita dlvina benignitas saepe in commodo suls vertere sólet fldellbus." (p. 180.)
44) emorlbus Musarum abdltus et non exlguls propagandarum ad seros nepotes l i ^^>N,
Commentarll,
p, laborlbus
19.
beralium
artlum
occupatus, vix, ac ne vlx quldem potuerlm cltra defec273

tus, ipsam rerum, prout gestae sünt seriem ab hominlbus quibusdam pollticls . . .
ríte cognoscere. (Commentarll, ajánlás, p . 4 . )
46)
Commentarii, p. 118.
'^^^Commentarii, pp. 118, 68, 182, 188.
Comnientarii, p. 8.
Mindkét mu kiadva Reusner Nlc., Rerum memorablllum in Pannónia . . . (ab 1453)
usque ad an. MDC . . . gestarum narrationes. Frankfurt/M. 1603. Alább, techni
kai okokból, a kalocsai, 1770. évi kiadás lapszámai szerint idézek. Decsy közvet
len forrása a két emiitett dolgozat csak akkor lehet, ha ezek már Reusner kiadása
eló'tt is közkézen forogtak, akár nyomtatásban, akár írásban. Már emiitettem, hogy
Apponyl nem ismeri egyiket sem. Egyezéseik: Fülek 1593. ostromának leírása
incertus auctortől:
Decsy 86-88. lapok.

De expugnatione . . . 210.

Egyeznek három alapgondolatukban: 1. röviden elmondják mindketten Szabadka
visszafoglalását, s azután rátérnek Fülek ostromára. 2. A sikereket Isten kegyel
me adta. 3. Fülek (Decsynél 39., az incertus auctornál 41. évi) török birtoklás
után kerül vissza.
Decsy 269-270.

Janson 283-284.

A 269. old. felülről 10. sortöl a
270. old. alulról 12 soráig

szó szerint egyezik

megfelelő soraival.

Ezenkívül;
Decsy 281.

Janson 289.

Prlnceps Slglsmundus . . . afflrmans
Afflrmat autem Prlnceps solam Germanlsolam Germanlcorum equltum fugám corum equltum trepldatlonem hulus Infor huius rel causam fuisse.
tunil causam extitlsse.
(t. li a megfutamodásnak Mezőkeresztesnél.)
Továbbá:
Decsy 282.

Janson 289.

A szultán hazatakarodik Mezőkeresztes után:
slne tympanls, tubls, vexlllls
aut allls laetltlae slgnls...

slne tympanis, tubls, expllcatls vexlllls,
vUove laetltlae aut Trlumphy slgno.

így VIII. Kelemen pápa levelét IIL Zsigmond lengyel királyhoz, Róma, 1595. Nov.
8. (pp. 240-245.), a mtáf kánok ekliVelét a "Prüt mellett", Mohammed 1004. évé
ből ^ p . 204-209.), a hónapét agenbati keresztény Időszámítással adja: oct., Má
ria Krlsztlema főhgrcipő livelét a váradlakhoz, 1598. május 8. (320-321.),
Hasszán basa levelét MthOEy lilgfflöhdhoz (pp. 287-290.), és tartalmát közli Ru
dolf és Báthory Zsígfflend SSSÖVgt^ég okmányának 2595. jan. 28. -ról, meg a széke
lyek szabadságlevélilngk iSfS. szept. 15-íől ^ í 209-211.). A főhercegnő nevét
ugy közlöm, ahogy Deesy éa a kOífabtU magyar történetírók. 1.1. Krisztlemának,
s ahogy a XDC. százsadl M ^ grdélyl történeti regényíróink szentesítették.
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' Istvánffy jelentése: Erdélyi Országgyűlési Emlékek, IV.köt., pp. 154., Decsy:
Commentarll, l.h. 302-308., Istvánffy Históriája, Bécs, 1758., L; XXXI., 440441.
52),
Commentarll, p. 144. így p, 16. és 46. Is.
53)^Kiütköző példa err
Kiütköző
erre a becskerekl rácok szerencsétlen akciója a török ellen 1594ben,
pp. példa
102-108.
54)
'
Ilyen pl. Áron és Péter moldvai fejedelmek vetélkedése az uralomért, beillesztve
az 1592. évi háború meséjébe ^ p . 38-43.), vagy Szelestel János epizódja, melyet
Decsy alig tud hozzákapcsolni az előbb elmondottakhoz: Báthory Zsigmond lemon
dási szándékának előadásához (p. 292.), továbbá pp. 132, 141, 152, 178. stb.
55)
így Mansfeld Károly haláláról szóló L. IX., c.III., egészen kiesik az előadásból.
Általában zökkenő van Esztergom dicsőséges 1595. évi visszafoglalásának egész '
elbeszélésében Is. Ezt csak jiilins 25-lg adja elő Decsy részletesen, pedig a vár
csak szeptember 2 -án esett el, a két dátum között történteket aztán egész röviden
foglalja össze. Ezután még elmondja Mihály vajda és Szlnán basa egy összecsapá
sát (c.IL), s csak ezután emlékezik meg Mansfeld haláláról, pedig ez már augusz
tus 15-én bekövetkezett. Vagy: Vllágosvár, Pankota, Csanád és Arad visszavéte
lét egy Jacoblnusból kiirt mondatban említi (p. 192.), Llppának részletesen elő
adott bevétele után pedig a L. IX., c.XIV. részletesen előadva Jenő bevételét, el
mében (p. 244.) újból Igérl Vllágosvár, Arad, Pankota, Slrl, Somlyókő stb. vá
rak bevételének leírását, mlga szövegben minderről szó sincs. - Vagy: a L.X.,
c. X. -e nem csatlakozik az előző fejezet tartalmához, hanem eleje, mely Hatvan
ostromáról szólna, elveszett, slgy az első mondat; Capto In hunc modum Hatvano
értelmetlen lett.
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Szamosközy

István

Decsyvel hasonló sorsú /de más pártállásu/ történetíró: Magyarországból
származott Erdélybe, miként amaz, a Szamos -Tisza közéről, s ezt a földet, honnan
nevét is vette, még Erdélyben Is hazájának nevezte. Mint Decey, ő le középnemesi '
család sarja, ő Is erdélyi főurl pártfogók fialnak nevelőjeként szerezte külföldi egye
temeken széles körU képzettségét, tanulmányai befejeztével pedig ő Is a gyulafejérvárl udvarban, illetőleg az erdélyi politikai- és közéletben vezető férfiak pártfogása
mellett, "értelmiségi" pályán helyezkedett el: a gyulafej érvári káptalan levéltárosa
lett, Decsy, már láttuk, a marosvásárhelyi gimnázium Igazgatója. De nemcsak kUlső
életkörülményeik hasonlók, abban Is megegyeznek » s ez a legfontosabb -, hogy mind
ketten hivatásos történetírók és mindketten erdélyi kortörténetet írtak, sőt Szamos közy munkája egyenest folytatása Decsyének.
Szamosközy életéről nem sokat tudunk, gyermekségéről, születési helyéről,
Idejéről, halálának évéről pedig éppen semmit. Mikor az első adatok megszólalnak
életfolyásáról, már Sombory László itélőmester, nagybefolyásu udvari ember és fő
úr udvarában van, ennek fia, Sándor nevelőjeként. Döntő fontosságú egész tudományos
klképeztetésére, hogy a fiatal Somboryt elkísérte külföldi egyetemekre. 1587 és 1590
között a protestáns heidelbergi ecetemen tanulnak, ugy látszik - legalábbis Szamos közy - szép eredménnyel, mert az egyetem egyik tanára, Fortxmatus Crelllus, az
Oltáriszentség ellen Irt munkáját Sombory Sándornak ajánlva, megemlékezik a "tudós
Szamosközyről", Sombory praeceptoráról. ^> Nagy fordulatot jelent a fiatal Szamos r
közy tanulmányaiban és egész tudományos kiképzésében, műveltsége és lejke fejlődé seben, hogy Sombory László 1590-ben bekövetkezett halála után Kovachóczy ÍFarkasi
kancellár vette kezébe a fiatal Sombory Sándor neveltetését, aki Szamosközynek már
régebbtől jóakarója volt, és most Páduába küldte a két Ifjut, arra az egyetemre, hol
ő maga Is, de meg sok más magyar Is tanult. így Forgách Ferenc, Zsámboky János,
Báthory István, Gyulay Pál, Kendy Sándor, Bérzévlczy Márton, Gyulafy Lestár stb.,
tehát sokan azok közül, kik a XVI. század második felében, vagy a következő század
elején a magyar történetírás körül érdemeket szereztek, mindenekelőtt Istvánffy
Miklós, ki még az ötvenes évek elején látogatta a nagyhírű pádual főiskolát. Szamos közy nem volt megelégedve az egyetemen akkor uralkodó állapotokkal. Igaz, írja Kovasóczy Farkashoz 1592, január 5-én, hogy sok és kiváló tanára és sok tanulója van
minden szakon, de a fegyelem olyan laza, s a tanulóifjúság olyan komolytalan, hogy
az előadások nagyobb részét elnyeli a diákok zajongása, és nem használt a nem rég
kiadott szigorú szabályzat sem. 2) Mégis, Szamosközy szorgalmasan tanul, s több
évi itáliai tartózkodása a legmélyebb hatással volt rá, mint ezt történetiről munkája
Ismertetésénél állandóan tapasztalni fogjuk. A fiatal Sombory jogot tanult, s az ő ta nulmányal elősegítésére Szamosközy is folytatott jogi stúdiumokat, főképp azonban
filológiával, filozófiával és archaeológlával foglalkozott. Itt Páduában adta ki első nagy
munkáját, egyben az első önálló nagyobbszabásu magyar classlca archaeologial mun276

kát, melyet pártfogójának, Kovasóczy Farkasnak ajánlott. Kétségtelen, hogy az anya
got Szamosközy már itthon gyűjtötte össze a munkájához, hiszen még itt, a helyszí
nen kellett lemásolnia a sok feliratot Erdély római emlékeiről, melyeket az Analecta
Lapldum-ban közölt.^) Ezért Is feltételezték, hogy Szamosközy már "határozott prog
rammal indult Páduába, s előre kijelölte tanulmányai körét, a történetet, s a vele ak
kor még szorosabban összefüggő archeológiát". 4) Heidelberg kálvinista egyetem volt
- a heidelbergi káté megjelenése óta (1563) Heidelberg a kálvinizmus központja lett hol Szamosközy a (kálvinista) tlieológial tanár figyelmét vonta magára. Pádua a leg
nagyobb türelmet tanúsította minden felekezettel szemben, amiért aztán sok német
protestáns Ifju Is felkereste, s jól érezték ott magukat magyar protestáns tanulók Is.
Szamosközyt általában protestánsnak, valószínűleg kálvinistának tartják.5) Kétségte
len azonban, hogy a katholikus Itáliában: Páduában, Velencében, Firenzében és Ró
mában való tartózkodása mélyen hatott rá, mint erről müvei Ismertetése közben rész
letesebben szólunk. 1593 elején Rómában van, a híres farsangi mulatságok Idején tu
dományos munkájába mélyedve, de folytatott kutatásokat firenzei könyvtárak kéziratai
között is, éfi kéziratában ismerhette meg a nagy Janus Pannonius költeményeit, s
ugyancsak kéziratban tanulmányozta Jacobus de Volaterra Dlarlum Romanumát, még
pedig teljes szövegében, noha ennek a mUnek ma csak részelt Ismerjük.: Volaterrának Mátyás és a pápaság viszonyáról való adatalt vette át, s ehhez fUzl ismert vádjatt
a pápaság ellen: ez maga biztatta a törököt a Magyarország elleni támadásra, hogy
ezzel elterelje Itália felől, 6)
Szamosközy még 1593-ban térhetett vissza Erdélybe. Hogy minő hatással volt'"'
rá, s hogyan befolyásolta további életét patrónusának, Kovachóczy Farkasnak klvégeztetése (1594), nem ttidjuk, általában ez évek alatt csak annyit tudunk róla, hogy
a gyulafejérvári - szekuralizált - káptalan leváltárosa lett, majd Bocskay fejedelem
kinevezte udvari történetírójává. Erdélyi kortörténetén már legkésőbben 1599-ben,
Báthory Endre uralkodása alatt erősen dolgüzutt, mert e szerencsétlen fejedelemről
mint éppen uralkodóról megemlékezik a Rerum Hungarlcarum IV. könyvében, még
pedig'') a legnagyobb tisztelettel és szeretettel. Igen nagy csapás éri, mikor 1603-ban
a dévai országgyűlés alkalmából rác hajdúk megölik fivérét, "unlcum in hac provin
cia", egy "vlr doctisslmust".®) 1604-ben felirattal fordul az erdélyi országgyűlés
hez a pusztulásnak Indult gyulafejérvári levéltár megmentése érdekében, hogy minő
eredménnyel, nem tudjuk. Közben erősen dolgozik munkáján, 1605-ben pl, vTsszíkérl Huet-től "scrlpta"-lt, bár nagy anyagi nehézségekkel küzd: fizetését két évig
nem kapta meg stb. 9), ami mlatt.kllertc hosszabb-rövidebb eplgrammában keserűen
gúnyolja Bocskay "bőkezűségét".
10)

Szamosközy részt vett Bocskay hadjárataiban, vele ment Kassára is, és r é s z 
letesen leírta az 1605. évi nyári hadműveleteket. Budaváráról Irt eplgrammájából és
az 1605. évszámból, melyet maga Szamosközy Irt ez epigramma mellé, Szilágyi
Sándor joggal következtetett arra, hogy Szamosközy 1605-ben Bocskay kíséretében
ott volt Rákoson, de hogy vele ment volna Budára Is, a nagyvezér elé hódolatra, s a
szultán által küldött korona átvételére, az a költeményből nem világlik kl. Bocskay
halála után Szamosközy Rákóczy Zsigmond alatt Is megmaradt hivatalában, sőt az uj
fejedelem rövid uralma alatt alkalmat talált arra, hogy ház - és földblrtokadományban
részesítse levéltárosát. ^^) Utolsó fennmaradt darabja azon meglehetősen összefüg
géstelen, és csak Igen vázlatos képet adó mozaikszemeknek, melyekből Szamosközy
életének külső képét össze kell állítanunk, egy levele, melyben elismeri ezen feje
delmi adományról szóló oklevél kézhezvételét. ^2) Halálának sem évéről, sem helyé
ről, sem egyéb körülményeiről nem tudunk semmit. ^3)
Arról Is csak találgatásokat állíthatunk fel, hogy mikor fejezte be, s hogy egy277

általán befejezte-e történeti munkált. Fennmaradt adatgyűjteménye még 1608-ből Is
tartalmaz adatokat. Az tény, hogy Bocskay végrendeletében 2000 forintot hagyomá
nyozott Szamosközy története kinyomtatására, amiből arra következtetnek, hogy ek
kor már befejezte azt, - de akkor mit jelentenek az 1608-lg gyűjtött adatok? Szilágyi
szerint Szamosközy kortörténetét azért nem nyomtatták ki Bocskay végrendeletének
végrehajtól, mert az mégsem volt még 1606. végén sajtókész. Hiszen nem lehet,
mondja Szilágyi, hogy a kiadással megbízott Öryendl Pál kincstartó. Pécsi Simon kan
cellár és Alvinczi Péter udvari lelkész mulasztásából vagy pláné blinös módon akadá
lyozták volna meg a megjelenést. ^4) Gsák Szalárdl siralmas krónikája állítja, hogy
"az összeg más szükségre fordíttatott volt". ^5)
Szamosközy munkái:
L Stephfinug ^junoHlus, Aualecta lapidum vetuatorum et nonnullarum In Dacia antlqultatum, Patavll, 1593. (R.M.K., III., 835.) Ujabb kiadása, Wolfgang lAzlus,
Relpubllcae Romanáe Commentarll, Frankfurt, 1598-ban függelékeképp. (R.M.K.,
IIL 917.)
2. Rerum Ungarlcarum Librl, melyekből azonban csak az 1566-1586. évek magyar és,
főképp erdélyi történetét elbeszélő első négy könyv maradt fenn.
3. Rerum Transsylvanarum Pentadea. Ebből szintén csak pár könyv jutott ránk: az
V. Pentas I. -V. könyve, s a VI. Pentas I. könyve, az 1598. és 1599, évek erdélyi
eseményeiről.
E két iittU Szamosközy eredeti kéziratában maradt fenn. Eredetileg ktilön köte
teket képeztek, és előbb a na^szombatl jezsuita kolostor, aztán Pray György birto
kában voltak. Utóbbi átküldte Kollár Ádám Ferencnek Bécsbe, ki a két kötetet össze
köttette. Az ö halála után az Ö hagyatékából a cáászárl titkos levéltárba kerültek, ahol
ma Is őriztetnek. Különös érdekességük, hogy Bethlen Gábor fejedelem átjavította,
Bethlen Farkas, a történetíró pedig széljegyzetekkel ellátta őket. (L.: I. (=XXI.)
köt., p, XIX.)
^' Hebdomades, melyeket ma szintén csak csonkán bírunk: a VI. és VII, Hebdomadest teljesen, s a Vni. -nak első négy könyvét. Valamennyi az 1603. év véres, zl;;vataros erdélyi eseményeiről szól. A Hebdomades is Szamosközy kezelrásában ma
radt fenn, a fenti két munka folytatásaként, de külön kötetben, s kUlön Is maradt
ránk a Pray által készíttetett kötésben. Pray u. l. ezt a részt már nem küldte meg
Kollárnak, s Igy az az ő hagyatékából a budapesti egyetemi könyvtárba került,
hol ma Is őriztetik. Ezt ís használta a két Bethlen: János és Farkas, Barcsay Ákos
fejedelem pedig egy családjára vonatkozó megjegyzést irt belé. (ni.=XXIX. köt.
p. 2894-)
5. Szamosközy hatalmas híranyag- és adatgyűjteménye, melyben Toldy Ferenc és
Szilágyi Sándor egy magyar krónikát láttak, mlg Kazinczy Gábor, Szamosközy
XIX. századi felfedezője - első Ismertetője a XVIII. században Benkő József volt helyesen Ismerte fel benne Szamosközy "följegyzéseit, töredékeit, hihetőleg latin
munkájának elődolgozatalt",i6) EZ a gyűjtemény sok kéziratban maradt fenn, kö
zülük, részben Szamosközy kezétől és javításaival, tehát eredetinek számítók: a
budapesti egyetemi könyvtSr Szamosközy gyűjteményében, a Héderváry grófi le
véltárban (Coll. 27. és 33.), s az Erdélyi Múzeum gyűjteményében levők. Legutóbbi
előbb gr. Kemény Sámuel birtokában volt. Van aztán vagy négy többé-kevésbé hl278

bás másolata. (Közte Smkay György hibás másolata a XVIIÍ. század végéről Kovachich Márton György részére, ma Kovachlch hagyatékából a Nemzeti Múzeum kézIrattárában, FoLHung. 65.) Eredeti Tordal János életrajzának kézirata a M.Tud.
Akadémia könyvtárában. 1'')
6. Irt Szamosközy még egy "De orlglnlbus Hungarlcls" c , ma csak töredékeiben is
mert mUvet, melyről Czwittlnger Dávid Specimenjéhez csatolt Blbliothecája 52. lap
ján ezt mondja: Stephani Zamosli Codex quidam Ms. de Orlglnlbus Hungíirlcis m
Hungária admodum celebrls est, tum propter antiquitates regnl accurate enuclea tas, tum propter alias In Hungária res ollm gestas. ^^) Ma ezt a müvet csak Toppeltin (Töppelt Lőrinc) idézeteiből Ismerjük, továbbá azon töredékekből, melyeket
Szilágyi Sándor 1880-ban fedezett fel a gyulafejérvári káptalani levéltárban, és
Hegedűs István a N.Múzeum levéltár törzsanyaga 1607. évi oklevelei között. Utób
bi 1879-ben került a N, Múzeumba vétel utján Torma Károlytól. Még a bxidapestl
egyetemi könyvtár Számoskösíy gyíijteményében is olvashatók egyes fragmentumai,
valamint a N. Múzeum Fol. Lat. 1137. jelzetű kéziratában. '•">
Szamosközy valamennyi munkáját kiadta Szilágyi Sándor, aki Kazhiczy Gábor és
Toldy Ferenc kezdeményei után nagy gonddal állapította meg e sokrétű müvek szerző
jét. Ő mutatta ki azt is, hogy a Gróf Mikó Imre által Enyedl Pál énekeként kiadott tö
redék és még más töredékek Is Szamosközy müve. 20)
Szamosközy tehát ha gyűjtött Is anyagot régebbi Időkre vonatkozóan Is, végig az
egész magyar történeten, ránk maradt műveiben csak saját kora történetét dolgozta
fel, abból Is majdnem kizárólag az erdélyi eseményeket. 1566-tói 1586-lg belesző
ugyan m a ^ a r eseményeket Is előadásába, azonban Itt Is főképpen erdélyi történetet
Irt, az 1598-99. és 1603. évekről szóló könyvel pedig már tiszta erdélyi történetet
adnak.
A Rerum Ungarlcarum első lapjain (1-28) Szamosközy áttekintést ad az 1558től 1566-lg lepergett magyarországi eseményekről, majd Sziget és Gyula bukásának
részletes előadása után (fantasztikus betéttel a szigeti nők sorsáról, mint kimutatták
Brutus nyomán, kinek ez a részlete már nem maradt fenn, XXI., pp.34-35., 1.: Szekfű, 9.1.) János Zsigmond Nándorfejérvár alatti tisztelgéséről Szulejmán előtt (2330), az általa indított, Szulejmánéval párhuzamos, s azt támogató hadi akciókról
(ÍI. k.) és Schwendl Lázár ellentámadásáról számol be. Következik a drlnápolyl béke,
Békés Gáspár békekövetsége Miksa császárnál, majd a "fekete ember" = Karácsony
György (97-107) epizódja. Ennek előadása közben, csonkán végződik a IL könyv. A
IIL könyv János Zsigmond halálával kezdődik. Erről a szerencsétlen fejedelemről Igen
hízelgő jellemzést adva áttér a nagy Báthory István történetére, majd Békés lázadá
sára, s a székelyek mozgalmaira, s zárja a könyvet az 1575. évi magyarországi és
erdélyi nagy pestis pusztításainak Igen értékes leírásával. A IV.könyv III.Murád szul
tán uralomraléptével kezdődik, s foglalkozik Báthory István lengyel királlyá választá
sával, Miksa cisászár ellenakciójával, István király győzelmével Moszkva fölött (190191), végül Báthory Kristóf fejedelemmé választásával. Erre vegyes hírek következ
nek: Ferhát basa sikertelen hadi akciója, a Budavárát ért villámcsapás, mely a lőportorony felrobbantásával a magyar királyok gyönyörű várát nagy részében rombadöntötte (198-199.). Kirészletezi a kolozsvári jezsuita kollégium alapítását (199-201.),
előadja a budai basa klvégeztetését, a gyulafejérvári várban a budaihoz hasonlóan súj
tott villám pusztításait (205), Dávid Ferenc halálát (+ 1580, p. 205.), sok kitűnő em
bernek szomorú egyéni sorsát -• elsőnek Dobó Istvánét (206-207) --, az első Báthory
ak dolgait (211-221). Báthory Kristóf halála után foglalkozik Szamosközy az ő párt
fogóiból: Kovasóczy Farkasból és Sombory Lászlóból, valamint Kendy Sándorból ösz279

szeállitott "triumvir" kormány működésével, közli Báthory István levelét ezekhez,
• majd elbeszéli a magyarországi nagy éhínséget 1585 -ben, - ez a pár lap (221 -230)
müvének művelődés-, gazdaság- és társadalomtörténeti szempontból egyik legérté
kesebb fejezete -, majd minden benső összefüggés nélkül a III. Murád fiának clrcumcisiója alkalmából tartott konstantinápolyi ünnepségeket, lapokon keresztül Is
mertetve az ajándékokat, melyeket a keresztény fejedelmek a szultánnak ez alka lomból küldtek, (230-237). Hozzáfüggeszti ehhez egy magyar-török párviadalnak a
végeken, valamint a törökhöz átlépő Markházi Pálnak históriáját. A könyv utolsó,
töredékes fejezete Báthory István lengyel királynak Rudolf császárral való tárgya lásairól szól és csonkán fejeződik be. Ez utolsó részek már meglehetősen össze
függéstelen epizódok sorozata. Irta ezt a négy könyvet Báthory Endre uralkodása
alatt, 1599-ben, a következő években azonban még egyet-mást javított rajtuk. •^^>
A Pentades ránk maradt V. részének tartalmát nincs mit részletezni: ez az
1598-1599. évek végzetes eseményeit adja elő, vagyis Báthory Zsigmond lemondá
sát, az I.<3rvánffy-Szuliay féle kormányzást és Báthory Endre tragédiáját. Külön klfuiüUtótí eiihől náthory Zsigmond 6a Endre jellemzése, (XXVIII. köt,, pp, 224226, 111. 278-280 és 361 -364.) és Szamosközy erőfeszítései, hogy Bocskayt fel
mentse a Báthory Zsigmond uralma alatt történt kivégzésekben való felelősség
alól. 22)
A Pentasokból fennmaradt utolsó könyv: a VI. Pentas I. könyve, Mihály vajda
gTiégyenletefi uralmának kezdeteit adja elő. Itt közli Szamosközy érdekes történetfi
lozófiai elmélkedés után Erdély katasztrófája fölött a székelyekről szóló módszertantörténeti szempontból Is jelentős fejezetét. 23) Az V. Pentas III. könyvében olvas
ható a híres leírás a Kolozsvári fivérek nagyváradi Szent László szobráról.
Ami a Pentades iratásl korát Illeti: a mU első felét irta 1600. dec. 15. előtt,
mert Pete Mártont még váradi püspöknek nevezi, ez pedig 1600. dec, 15-én cserél
te fel ezt a méltóságot a kalocsai érsekséggel. Az V. könyvet már Székely Mózes
halála (1063. jul. 17.) után irta, legkésőbben azonban 1003. második felében. ^"^^
ATHebdömacies tartalma: miképp ragadja magához 1603-ban a hatalmat Szé
kely Mózes - a háttérben már megjelenik a fiatal Bethlen Gábor - s hogy veszti
azt el életével együtt Brassónál, Rádultól vereséget szenvedvén, továbbá, hogy ho
gyan rendezkedik be Erdélyben Basta. Végződik a könyv, s vele a Hebdomades ma
Ismert szövege Is Borbély György egyéni, szomorú sorsának előadásával. E Hebdomadesben öntötte ki Szamosközy szivét az Erdély vesztét okozó "prlnclpes et elves
Inclvlles" ellen egy keserű és szenvedélyes "dlvertlculum"-ban. ^5) irta a Hebdomadesnek megmaradt részelt Bocskay rövid fejedelemsége Idején. 26)
Szamosközy történetírói munkásságát római feliratok másolásával és magya rázásával kezdte, élete főműve azonban erdélyi kortörténet lett. Korán megnyilat
kozó történetkutatói tehetség és hajlam, vagyis öncélúan, tisztán tudományos Indító
okok mellett, hazájának. Illetőleg sziikebb hazájának: Erdélynek szörnyűséges szén védései vitték kortörténetlrásba. 27)
^zamosközy szerint Is a történetírásnak, következésképp az ő müveinek fő
tárgya a hadi és politikai események, diplomáciai akciók, csakúgy ahogy a korabeli
többi magyar történetíró munkájának Is. A botor királyok és népek elég matériát
nyújtanak a történetírónak, írja Huet (Süveg, Plleus) Albertnek, a híres nagyszebeni
királybírónak. 28) Mégis ő nem elégszik meg csak háborús és politikai, diplomáciai
akciók referálásával: a fejedelmek és prlnclpes dolgaival, hanem felvesz munkájá
ba mindent, ami az embereket - olvasóközönségét, tehát a latin müveltségUeket érdekelhette, ami életükbe belejátszott, sorsukra kihatott, elmondható, hogy mindent,
ami manapság egy közírót foglalkoztatna, sőt mindent, ami belekerülne az ujságok280

ba. Beleértve a szokatlan természeti tüneményeket, prodigiumokat: a kor hiedelme
szerint végzetes eseményeket bejelentő előjeleket, egyes emberek feltűnő egyéni
sorsát stb., nem zárva ki a pletykát, vagy kétfejű csikó születését és hasonló
"szenzációkat" sem. Az olyan fejezetekkel pedig, mint amilyen pl. a "fejedelmek és
polgárlasulatlan polgárok" elleni kirohanása, egyenest a publicisztikába modulál át,
hiszen Itt maga Is érzi, hogy túllépte a történetírás határalt, mert maga Is "dlvertlculum"-nak ítélte ezt a fejezetét.2^) Mintegy betétként sokszor ad összefüggő, ke
rek jellemzést népek, nemzetiségek, népcsoportok erkölcseiről, szokásairól, t á r 
sadalmi, közigazgatási, gazdasági szervezeteiről, pl. a székelyekről vagy romá
nokról. Ez humanista szokás, s ad ilyet pl. a románokról Forgách i s . ^ ^ ' Dé - s
ebben van Szamosközy történetkutatói jelentősége - ő az események elbeszélésébe
szövi be mondanivalóit, gazdasági, társadalmi, kulturális jelenségekről, különösen,
mikor az események okait kutatja, következményeiket feltárja, vagyis felismeri e
mozzanatok történetformáló hatását. Nem foglalkozik összefüggően, mintegy külön
fejezetként az akkori erdélyi és magyarországi társadalom szerkezetével - mint
Bonflnl és Ranzano tették - sem Erdély korabeli gazdasági, állami, pénzügyi, joglalkotmányos berendezkedéseivel, azonban az 1585, évi magyarországi éhínség el
beszélésénél az eleven, lüktető életből, egy nagy elemi csapással kapcsolatban ad
mesteri képet az erdélyi és magyarországi kereskedelemről és a mezőgazdaság t e r 
melési rendjéről. Az éhínség enyhítésére tett erdélyi közigazgatási Intézkedések
Ismertetéséből pedig annak működését világítja meg, ha az talán nem Is volt szán
dékában. 31) Szamosközynél, az előadásba szőve sokszor akadunk valamely történe
tesen előforduló jogi, vagy gazdasági, vagy az államkormányzatban használt termi
nus magyarázatára. Ha a portánként való adózásról szól, röviden megmagyarázza,
hogy mi a porta. Ez azonban már inkább a magyar viszonyokkal nem ismerős kül
földi olvasónak szól,
Kulturális jelenségekkel szívesen foglalkozik, vallási kérdésekről, mozgal
makról azonban csak kelletlenül emlékezik meg, pedig ez volt korának egyik főproblémája. Külföldi eseményeket csak kivételképpen említ.
Ha Szamosközy csak kortörténetet ad Is, mégis annyira benne él a magyar
történetben, mely akkor már 600 éves keresztény - európai - magyar életet ölel fel,
hogy munkáiban lépten-nyomon akadunk történeti visszapillantásokra, mint egyébként
más e kori magyar kortörténet írónál ls.32)
Szamosközy, mint más korabeli - sőt nála régebbi magyar történetíró Is keresi az események okalt^ Ezt ő programszerűen teszi, neki ez a történetírás egyik
főfeladata, 33) amiben szintén nem áll egyedül a magyar történetírók között. Ml,
vagy ki, és kik vitték Erdélyt XVI. századi virágzó állapotából mostani "romlásá
ba"? Teszi fel a fájdalmas kérdést. A prlnclpes, feleli, botor és gonosz kormány
zásukkal, elsősorban Báthory Zsigmond. Tehát emberek, hiszen a történet Szamos
közy szerint Is emberek cselekedetei, az embert pedig esze, érzelmei, szenvedé
lyei vezérlik, néha azonban maga sem tudja, hogy mit miért cselekszik.34) A prln
clpes conslllal - azok a secretlora conslllák - melyekből a közönséges halandók
- mint Szamosközy, a történetíró - ki vannak zárva, s melyekben azok saját szemé lyes hasznukat keresik, nem a közösségét, a végső okai, végső mozgatói, szerinte,
a földön történő eseményeknek^Néha egészen kicsinyes és személyes érdekeik, 35)
Azonban ezeket a fejedelmi tanácskozásokat Isten kormányozza, mint minden emberi
gondolatot és szándékot, hiszen "non tam fortuna, quam Deus rerum humanarum
moderátor" (XXIX., p. 199.), s ha ő megzavarja a prlnclpes conslllált, miként
megtette Báthory Zsigmondétvei, akkor zúdulnak az emberekre olyan katasztrófák,
mint Erdélyre azon Időben, melyről Szamosközy irt. S ha Isten ugy akarja, akkor
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viszont a "coelestis benignitas" az ember "furlosa consiliá"~lt "ín mellores convertlt eventus", ahogy megtette egy más alkalommal még Báthory Zsigmonddal is.
(XXVIII., p. 101.) Ezek a jő vagy rossz következmények szükségszerűen következ
nek ezekből az okokból. (XXIX. p. 284.) Mert minden szükségképpen történik, s
már eleve, még mielőtt megtörténnék, fátumszerüen el van határozva az örök rend
megváltoztathatatlan folyamatáisan. (XXIX,, p. 232.) Mert ahogy a multat nem lehet
megváltoztatni, ugy az eljövendő események is a dolgok végzetszerű törvénye sze
rint történnek. Ha véletlenül történnének, akkor a természet nem lenne természet,
és Isten nem a rend szerint, hanem összevisszán cselekednék. (XXIX. pp. 232233. )36) Isten az, aki az emberek dolgait kormányozza, nem a fortuna, a vakszeren
cse, és isten, az isteni gondviselés az, melynek akaratából (ex arbitrlo) nemcsak
az unlversaliák, hanem a singiilák is kormányoztatnak, (XXDC., 167.) Hiába fára
dozik az ember, ha az égi gondviselés ellene van, melynek ereje az ember minden
törekvéseit szempillantás alatt felforgatja, mondja Szamosközy Báthory Endréről,
Báthory Endrével magával pedig azt mondatja, hogy: Ha a halhatatlan Istennek u ^
tetszett, hogy a méltatlan Mihály vajda kerüljön a Báthoryak erdélyi trónjára, ak
kor nincs az az emberi consllium, nincs az az erő, mely azt a trónról letaszítani
tudná, 37) Erre a történetfUozóflára Szamosközyt - elég különös - a székelyek jóstelietsége vfc;íette: meglepő beteljesülése sok mindennek, amit székely parasztok és
parasztasszonyok előre megjövendöltek. Ezek tehát, Szamosközy elképzelésében,
a jövőt - már akár az emberi észen fölötti jóstehetségből, (revelációkból), akár
éleselméjüségből - meg tudták jósolni, ami csak ugy lehetséges, lia a dolgok szük
ségképpen történnek, stb,, ahogy már fentebb Idéztem, 3 ° ' Szamosközy a fátum fo
galmát Is az Istenség szolgálatába állítja: fatális az, amit Isten elvégzett,
fortunát, a vakszerencsét, ha Szamosközy beleavatkoztatja Is az emberek sorsába és
tetteibe, ezt - talán - inkább csak humanista megszokásból teszi, a stílus díszíté
sére, legfeljebb lelkén könnyít keserű klfakadásokfcal a szerencse fordulatai ellen;
vagy pedig fent jellemzett világképét és történetszemléletét nem gondolta át egész
következetesen, talán nem Is érezte át oly mélyen, mint a becsületes és egyrétübb
Decsy,^'^) Mindenesetre feltűnők a Rerum Ungarlcarumban és a Pentadesben az
Ilyen ókori, pogánylzü kifejezések: "Qul Deus", vagy "Deus benlgnlor''.'^^) Valami
sajátságos, emberen kivüll e r ő a "genlus."^^)
Isten, az ő akaratából működő emberfeletti erők mellett azonban a földön tör
ténteket: a történetírás tárgyait - mint már említettem - az emberek, helyesebben
a prlnclpes cselekedetei teszik ki, A prlnclpes consIlláit, elgondolásalt, elhatáro
zásalt, lelki mozgató okait, s jellemüket mint a történet legvégső, iföldi Indító okait
(faktoralt) Szamosközy csakoly behatóan Igyekszik feltárni, mint más, korabeli,
vagy régebbi magyar történetírók. Végnélkűll pszlchologlzálások - erre beszédeket
is felhasznál - pl. Toldy Istvánnal nagy beszédben mondatja el Székely Mózes fel
tehető megfontolásalt a Rudolf császárral való tárgyalásoknál, (XXIX. 154-57), oly
kor vádaskodások, Bocskayval szemben mindig szépítő, mentegető, quast apológiák,
nagy helyet töltenek ki Szamosközy munkáiban, ki egyébként Is cícerólan bőbeszé
dű, magát unos-untalan Ismételgető Iró.'*^) jellemzései közül remek Báthory Endréé
(XXVIII., 278-280. és 362-363.), jó Báthory Zsigmondé Is. Székely Mózest Igyek
szik emberibbnek feltüntetni, mint "rágalmazói" teszik (XXIX. i 234-236,). De nem
feledkezik még kisebbekről sem, s amily eleven Báthory Endrének életmódja leírá
sával való jellemzése, olyan életlzü minden más portréja. János Zsigmondé azonban
semmi hitelt sem érdemlő, valószínűleg Brutusból átírt hízelgés. Kiemeli egyesek
motívumait, kutatva az anyagi érdekeket, melyek őket mozgatják, ebben Is realista.

282

Sennyey Pongrác pl. azért kérleli Bastát, kegyelmezzen meg Kolozsvárnak, mert az
itteni tized -jövedelemnek fele az övé. ^4)
A "principes" császárok, királyok, fejedelmek, főurak mellett csak még a
"elvest", az erdélyi városok polgárait érzi Szamosközy oly erőnek, mely ha mást
nem is, a maga sorsát maga intézheti. Ostorozza ezeket is, hogy nem erősítették
meg városaikat erős falakkal, amiért aztán minden rablótámadás: hajdú, rác, ta
tár, török, vallón, szabadon pusztíthatta azokat végig, (XXIX., pp. 267-269.) Egyéb
ként a tömegben nem lát történetformáló erőt, tömegmozgalmak nála csak akkor ala kulhatnak ki, csak akkor válhatnak tetté, lia alkalmas vezér áll azoknak élére, vagy
tudja a tömegeket megmozgatni. Derecskéi Ambrus, a nagyváradi kálvinista lel
kész, a kálvinista vallás védelmében foglaltatja el a váradl kathollkus szentélyt,
TorockalMáté és 13orbély Pál unitárius lelkészek Kolozsvárit az unitárius vallás
védelmében vezetik a tömeget a jezsuiták ellen, (XXIX., pp. 97-98.) Karácsony a
török elleni harcot Magyarország régebbi virágzó állapotja helyreállításáért írja
zászlóajára, mely alá szívesen tódult a török ellen küzdeni akaró szegény magyar
nép.'*5) Legérdekesebb a kolozsvári zendülésnél, hogy Szamosközy rámutat, mi
szerint ez a garázda tömeg nemcsak a kolozsvári népből, hanem a háborúk elől a
környékről a városba menekíHt "colluvies homlnum"-ból verődött össze, Szamosközy"
tehát nem operál olyan általánoságokkal, mint "tömeg", vagy "csőcselék", hanem itt
Is mélyebbre hatol, s kielemzi annak összetételét, részben Indítékait Is. Egyébként
Szamosközy a nép szenvedéseivel egyUttércz, de azt magát nem sokra becsiili. Sze
rinte a nép, ha nincs alkalmas vezére, ekevas mellé való "Imbelllum pecorum grex",
(XXL, p. 106.), melynél, "sl llberas habenas est adeptus, nihil potest esse efferaclus", (XXIX. , p , 107.) és a "plebs ad tumultum clendum semper procllvls."
(XXVIIL, p. 84.). Sőt a nemesség is - vezetés nélkül - magatehetetlen és politikai
lag nem számit. 1598-ban, mondja, csak az alkalmas vezér hiányzott, hogy a neme
sek lázadása Erdélyben kitörjön. (XXVIIL , p. 104.) Istvánffy és Szuhay mindent
megtettek, meséli Szamosközy, a közvélemény megnyerésére, de a közvélemény
nem tud érvényesülni: még az országgyűléseket is a principes kormányozzák, ké
nyük-kedvük szerint, fegyveresekkel, s az ellenzéki vezérek kivégzésével. Es Sza
mosközy történetszemléletére ml sem. jellemzőbb, mint hogy kétszer Is Idézi a homerosi helyet: quldquld dellrant reges, plectuntur Achlvl.^°)
Kiemelték, s fentebb már említettem Is, hogy Szamosközy mily világosan fel
ismeri gazdasági tényezők, éghajlati viszonyok, természeti adottságok befolyását a
történeti események alakulására. Tudjuk már, ebben sem áll elődök nélkül. De ő
mélyebbre hatol és remekel e tényezők működését feltárva. ^7) A legjelentékenyebben
azonban a gazdasági tényezők befolyását domborítja ki. Az 585. évi nagy magyaror
szági éhínségről szóló leírása, mely - mint már említettem - kimutatja ezeket a ha
tásokat, módszertani-történeti szempontból is, egyike Szamosközy legértékesebb fejezetelnek. Keresi benne a nagy éhínség okait, s ezeket az ország éghajlati adottsá
gaiban, termelési módszereiben, sőt részben társadalmi viszonyaiban látja meg.
Magyarország földje termékeny, de ha rendkívüli tavaszi és nyárf szárazság sújtja,
akkor nem terem annyit, amennyi a lakosságot valamelyest Is elláthatná. Itt jellem
zi Szamosközy az ország éghajlati viszonyait, összehasonlítva azokat Olaszországé
val és Németországéval. Itáliában is nagy a hőség, mondja, de ott a tenger felől
mindig van éltető, nedvességet hozó légáramlás. Magyarországon csak hőség (ardor)
van. Németországban pedig nincsenek olyan zord telek: a Rajnán a szőlőket télire
nem fedik be, s a Rajna nem fagy be oly mélyen, oly kemény kéreggel, mint a Duna.
Látszik, hogy Szamosközy a kies és enyhe éghajlatú Heldelbergben Ismerte meg Né
metország klímáját. De helytelen szerinte a Magyarországon uralkodó termelési mód
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és rend is: a magyar földmlves csak egy évre termeli gabonáját, nem tárolja követ
kező évekre, s még az uj termés betakarítása előtt mindent fölél, vagy eladogat. És
egy társadalmi mozzanat Is hozzájárul éhínségek felidézéséhez: a nemes a jobbá
gyot mintegy rabszolgaként tartja, a termést magának foglalja le ugy, hogy 1585-ben
Is egész falvakat éheztetett Igy ki földesurak "ingluviese". A flzetetlen zsoldosok,
kik megszállva tartják az országot, rabolnak, legelői a magyar és rác hajdúk. E r 
dély segít az éhező magyar népen, s Itt Szamosközy leírja Kovachóczy ék helyes in^
tézkedéselt: hogy megszabták a méltányos árakat, büntették az árdrágítást. Érde
kes, ahogy Szamosközy az ínségre következő 1586. évi bőséges termés okozta nagy
áresést s a gabonakereskedők kapzsi spekulációja elleni erdélyi kormányzati intéz
kedéseket jellemzi. Ő gazdaság-erkölcsi szempontból ítéli meg a fejleményeket. A
lelketlen árdrágító kufárokat: "propolae, Instltoresque sordldum genus"-nak neve
zi, "qul suas merces plurls, quam rem publlcam" O^^özérdek) "faclunt." És dicséri
az erdélyi kormányzatot - vezetői között van Kovachóczy Farkas Is, az ő pártfogó- '
ja - helyes, és a közérdeket szolgáló intézkedéseiért. Mert Szamosközy még azok
közé tartozik, kik - mondhatni középkorias gondolkodással - a gazdasági életet a
közérdek és keresztény erkölcs alá akarják rendelni, s nem Ismerik el a vagyon
szerzés korlátlan szabadságát. Ebben az érdekes fejezetben történétirástörténeti
szempontból az n Icgfontonnbb, hogy Szamosközy, mint erre már rámutattam, az
életet látja meg és írja le a maga lüktető elevenségében, keresi összetevő faktorait,
R a legszebben fonja egybe, illetőleg bogozza szét e különböző tényezők muködését.48)
Az éghajlat befolyását a hadműveletekre, a történet főtárgyaira, Szamosközy
szintúgy jól látja, mint más korabeli történetírók, pl. Istvánffy Miklós. Szamosközy
szerint Budát a keresztény csapatok a nagy őszi esőzések miatt nem tudták visszafog
lalni 1598. október-novemberében, viszont ugyanez esőzések okozták, hogy Nagy
várad nem jutott ekkor török kézre.
Hogy Szamosközy egyes a hadi események színtereként szereplő várak, váro
sok és környéküknek, egyes hadműveleti terepeknek gazdasági viszonyalt behatóan
Ismerteti (pl. Fogarasét, XXI., 131 -132.), ebben sem áll egyedUl: megtette ezt már
Forgách Ferenc Is. De már csak nála található az olyan kitérés, mint a portai adó
rövid története, (XXDÍ., pp. 116-117.), melyet már említettem.
Gyulafejérvár 1603. évi ostroma Székely Mózes, Bethlen Gábor és tatárjaik
által alkalmat ad Szamosközynek arra, hogy történetírásáról, annak feladatairól,
módszereiről elméletileg Is leszögezze véleményét. Történetírás neki Is egyfelől:
"res, prout est Ingenue scrlptlone recte detegere, " másfelől feltárni az események
(res) valódi okait. Ezzel lesz a történetírás előadása teljes, s az utókor előtt hite
les. A történetíró legyen feltétlenül igazságszerető, legyen mentes minden elfogult
ságtól, pártosságtól vagy személyes érdektől, s kerüljön minden valótlanságot. 49)
Nem Szamosközy irta le elsőnek magyar történetírók között ezeket a kétségtelenül
helyes elveket, de abban sem első közöttük, hogy nem tudta ezeket maradéktalanul
megvalósítani. Bocskay érdekében ő sem riadt vissza még tények elhallgatásától
sem, (Szekfü, i.h, 41-54.) mint ahogy Decsy sem Báthory Zsigmond érdekében, vagy
utánuk Istvánffy a maga vagy szeretett uralkodói érdekében. (A XIX. -XX, századi
magyar történetírás azonban ezért csak Istvánffyt rótta meg. Igaz, hogy Bocskay
nagysága megmagyarázza Szamosközy állásfoglalását, (Szekfü, l,h,))
Lássuk ezek után Szamosközy módszerét a gyakorlatban. Minő forrásokból
dolgozott Szamosközy? Sokszor Ismételgeti, hogy - kortörténetet írván - vagy sze
mélyes tapasztalatalt, vagy a leghitelesebb szem- és fültanuk előadását követi. Gyu
lafejérvár már említett ostromát Bethlenek által 1603 -ban - mondja - nem ugy írom
le, hogy kigúnyoljak valakit (Insectandi studio) vagy kényem -kedvem szerint (ex
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anlmi libidine), ahogy a vádaskodó teszi, (conviciatorls est), vagy bizonytalan hal
lomásokból, ami a pletykálkodók szobása, hanem a magam tapasztalataiból. ^^'
Szemtanú kedvéért visszautasítja egy Brutus, egy Lewenclau, egy Ulloa értesítéseit,
kiket pedig alaposan kiaknáz, helyenként szószerint átir. 5^) Hiszen, mondja - i s 
métlem, kortörténetet irva - mindez nem történt még olyan régen, hogy ne élné
nek kortársak, kik ezen események részesei, sőt vezérei voltak, s mindez nem
merült még annyira feledésbe, sem pedig nem történt oly messze földön, hogy a
kortársak nem referálhatnának róla a legpontosabban.^^) Ezen legelsődleges forrá
sok mellett természetesen felhasználta Szamosközy az egykorú kortörténeti irodal
mat is, külföldit és belföldit egyaránt. 53) fg felhasznált, mégpedig nagy mértékben
okleveleket és missziliseket - különösen a Pentasok- és Habdomasoknál - hiszen
rendelkezésére állott a gazdag gyulafejérvári és más hivatalos erdélyi levéltár, de
meg maga is gyűjtött mindenütt okleveleket, összeszedte például Báthory Endre ka tasztrófája után ennek szétszóródott leveleit. (XXVlll., p. 241.) Ez okleveleket
sokszor in extenso és szószerint közli, de átstilizálva, mert az erdélyi és magyar
kancelláriák "barbársága" sértette humanista purlzmusát. ^4) Alaposan kiaknázta az
országgylllési Irarokar, s a7 ftrriélyl orRzáírjjyUlésekről adott leírásai, nyilván eze.v
alapján, valóságos országgyűlési diariumok. (XXVlll., pp. 32-46., XXIX., 299308. stb.) Es egy ízben hivatkozik valami erdélyi állami évkönyvezésre, vagy kor
mányzótanácsi jegyzőkönyvre, melyet szintén látott. ^5)
Ezek tehát Szamosközy kortörténetlrásának forrásai. Jól megválogatott forrá
sain aztán Szamosközy kritikát gyakorolt. Erről SzekfU részletesen szólt, amihez
csak a következőket teszem hozzá; Okleveleket eredetiben szeret használni, s elő
fordult, hogy ítéletét egy dologban függőben hagyja, mert nem sikerült hozzáférnie
az arról szóló oklevélhez. 56)
Elbeszélő forrásalt a valószínűség szerint, vagy hitelesebbnek látszó szemta
nuk, az események részvevőinek adatai alapján bírálja el. Jellemző Bonflnl fölötti
kritikája, (Kolozsvár keletkezése körül), vagy Clro Spontone elleni kissé nyers kifa
kadása. 57) Máshol, ugyancsak Spontonéval szemben - ezt már említettem - Trausner Lukácsnak, a nagytekintélyű kolozsvári polgárnak ad Igazat, mert: "qul prae
ceteris vldetur dlgnltate, plus fldel habeatur, " (XXX., p. 52.) noha Spontonéval
egyezően referál e dolgokról egy másik, de Trausnemél kisebb tekintélyű szemtanú,
Hunyadi Ferenc, Báthory Zsigmond udvari orvosa. Szamosközy nem áll egyedül ez
zel a felfogásával, hogy magasabb állású, előkelőbb férfiú jobban Ismeri a ténye
ket, mint az alacsonyabban állók. Nem tekintélytIszteletből, vagy legalábbis nem
csak teklntélytlszteletből gondolkodott Igy ő Is, más akkori magyar történetírók is,
hanem mert az előkelőbb férfiak állásuknál fogva tudhattak meg többet a politikai és
hadi fejleményekből. 58) Decsy János - tudjuk - megtette a nagy lépést, s elvégezte
a magyar történetírásban az első forrásanalyzlst, megállapítva, hogy Bonflni Thuróczyt Irta ki. Szamosközy megteszi ugyanezt, ugyancsak Bonflnlval és Lewenclauval.59)
Szamosközy elbeszélő forrásalt híven követi, már említettem, hogy egész
Rerum Ungaricuma-egyetlen nem kortörténeti müve - tiszta komplláclő. De mi
ként az oklevelek szövegével is tette, átdolgozta elbeszélő forrásai előadását Is, egy
másba szőtte különböző írásművekből, kortörténeti elbeszélésekből vett Ismereteit,
s mindezt nagy bőbeszédUséggel erősen kiszínezi, ugy hogy némely részlete lénye
gesen hosszabbra díizzad fel kimutatható mintájánál. Az okleveleket csak átstlllzílja,
de tartalmiikat nem ;tudja beleolvasztani szövegébe. Tanulságos összehasonlítani
végleges szövegét a XXX. kötetben adott feljegyzésekkel és adatgyűjteménnyel, hogy
miket hagy ki ihlranyagából, s mit tesz hozzá az előadás szépsége és érdekessége
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kedvéért. ^^) Vannak azonban részletei, melyek arra mutatnak, hogy Szamosközy sző
szerint, sőt gondolkodás nélkül irta át forrásait. Látni fogjuk, hogy vallási kérdésben
oly ellentétes - hol katholikus, hol protestáns szimpátiákat eláruló - felfogást árul
el, hogy itt joggal következtethetek arra, miszerint az ellentmondások idegen szöve
gek betUhiv átírásából származnak.
61)
Okleveleket használni fel a múlt felépítéséhez; ezt a módszert nem Szamosközy
vezette be a magyar történetírásba, és nem ő az első, aki írásban, elvként leszögezte
Műemlékeiből következtetni valamely város alapítási idejére; ezt sem Szamosközynél olvasom először magyarországi történetekben: Bonfini is tett már erre kísér
letet, s Szamosközy éppen ő ellene polemizálva, tehát az ő kezdeményén elindulva,
teszi alábbi, igen figyelemreméltó megállapításait, a módszert tehát tőle tanulva. °^)
Mert nem csupán oklevelekből utasítja vissza Bonfinínek, ennek az általa különben ;
sem nagyra becsült történetirónak hypotézisét, sőt módszerét, hanem archeológiai
érvekkel is; Kolozsvár alapítását nem lehet a rómaiakra visszavezetni, hiszen structurája nem oly régil
Politikailag Szamosközy, már említettem, tiszta Transsylvanus, annak ellenére,
hogy apja még a TLsza-Szamosközéről vándorolt be Erdélybe, s ezt a vidéket ő is .
szűkebb pátriájának tekintette, a Szamos folyót, mint már szintén említettem, "meus
popularis"-ának nevezte, "*' 0 nem ismert egységes magyar szempontokat, miként
Decsy, ő nem lelkesedett az 1593-94-ben a török ellen indított háborúért, melytől a
"magyarországiak" oly sokat vártak, s melyért Decsy János oly nemes hévvel szállt
síkra. Ámbár Magyarország integriátsa iránt nem volt érzéketlen, hiszen leírja
Báthory Zsigmond kijelentéseit; "desiderio integrítatis Hungáriáé, quam pristino flore
restituere omnibus artibus contendébam" (XXVIII. p. 129.) és Karácsony célkitűzé
sének is Magyarország régi virágzó állapota visszaállítását vallja, mini már fentebb
emiitettem. De, Szamosközy már a tizenötéves török háború kiábrándító kudarca után,
és Báthory Zsigmond hintapoliíiMja gyászos és véres következményeinek: Erdély
szörnyű pusztulásának hatása alatt irt. A háború által újból felvetett nagy erdélyi (és
magyar) sorskérdésten: Nyugat-e vagy Kelet, Szamosközy mint a törökhöz átállt Bocskay histiriografusa, politikailag a török orientáció feltétlen híve volt. Kifejezetten a
török hübéruraságot kívánta vissza, mély a XVI. század második felében oly békés
virágzást biztosított Erdélynek. Látnia kellett Ugyan a török birodalom gyengülését,
hiszen tudja, például, hogy a török a perzsa háborúk miatt nem tiidott komoly segítsé
get nyújtani Székely Mózesnek. ^5) Mégis a török orientáció híve. A törököt azonban
nem szerette, nem ugy mint Hídvégi Mikó Ferenc, kortörténetiró kortársa, ki élt kö
zöttük, s megszerette őket, sőt Szamosközy félt tőlük, uralmukat, gőgjüket megalázó
nak tartotta, s a félhold alatt nyögő Budavárának sorsa a legnagyobb fájdalommal töl
tötte el. Mert Szamosközy sziwel-lélekkel, egész kultúrájával európai magyar, ki
Itáliában (és Németországban) nevelkedett, s kinek törökbarátsága is csak a politiká
ra korlátozódott, noha a magyar népet a "populi orientales" közé sorozza, mégpedig
büszke öntudattal. ^^) Történetileg, közjogilag jól látja, hogy Erdély Magyarország
tagja, amely Szent István munkájából "Vngariae eunplissimo corpOiri coaluit", s elű
zetvén éléről a pogány Gyula, keresztény hitre tért. (Thuróczyt követi ebben.) így az
tán "Transsylvania nostra a divo Stephano condita", szépen felvirágzott. És felemlíti
Szamosközy Mihály vajda szégyenletes uralmán keseregve azt is, amit jól tudott me
gint csak Thuróczyból és Bonfiniből, hogyjszázadokkal ezélőtt a vajda "Vngarico nomini submiserat", 67) De elérkezett a fatális 600. esztendő - már említettem, hogy
Szamosközy hisz a számok misztikus erejében, hatásában az ember sorsára - s Er
dély öregedni kezdett (vidit haec infelix nostra aetas consenscere), előbb testvér286

gyilkosságok (Kovachóczyék kivégzésére gondol) pusztítják, majd külső ellenség te
ríti le, és megromlanak az erkölcsök is, 68) Ez Szamosközy rövid áttekintése Erdély
történetéről. És milyennek látja Magyarország és Erdély viszonyát az ő korában? E
közjogi kérdés felvetésére az 1593-ban megindult török háború adott alkalmat neki,
Az erdélyi közvélemény ebben nem volt egységes, A német párt felfogását Szamos
közy a következőképpen foglalja össze. Pete Márton, ekkor váradi püspök és Adam
Poppal, Rudolf császár és király kiküldöttei szerint Erdély Magyarország tartománya,
mégpedig "individuum quoddam membrum", már 50Q év óta. De legújabb fejedelmei
vakmerőségéből "a Germanorum imperatore, legitimo suoque adeo rege" elpártolt s
önállósult. Ezzel Erdély "a genuino suo corpore Vngariae imperio divortio foederis
Turcici , , . abscidtsset", Magyarország nagy kárára és a császárnak, Magyarország
királyának fájdalmára, ^^) Midőn Báthory Zsigmond és Bocskay megkötik az egyez
ményt RudöM kiküldötteivel (1598. április), akkor ezek - mondja Szamosközy már a
maga véleményeként - a császár nevében tettek esküt az egyezményre, a "vinculum
fidei, quo Caesar regno Vngariae esset obiigatus" alapján. 70) A beszédben pedig,
melyben e lépését az erdélyi országgyűlésnek bejelenli, Bálhoi.y Zsigmond azzal
okolja azt meg, hogy hálával tartozik az imperatomak, "tamquam regi Vngariae et
ipsi regno Vngariae", hiszen őt ugyan az erdélyiek választották meg, de a "clementia
Romanorum Imperatoris et coronae Vngariae" erősítette meg fejedelemségében. Ezt
a háláját akarta Erdély átadásával kifejezni "Imperátori Romano et coronae Vnga
riae", . . . mert ő hálás lélekkel viseltetik "in coronam Vngariae et Regem eius, Imperatorem Rudolphum", 71) Egy későbbi levele szerint aláhelyezi Erdélyt "sub im
perio suae Maiestatis Caesareae et coronae Hungáriáé, imde avulsae erant", 72)
Egyébként Szamosközy nem igen foglalkozik közjogi kérdésekkel. Nem tulajdon
képpeni történeti előadásában, hanem csak adatgyűjtésében fejti ki igen érdekes vallo
mását arról, milyennek szerette volna Erdély alkotmányát tótni. "Jó és salutaris gon
dolatnak" látta Kovachóczyék és Kendyék aljcotmány-reformját, melyért ezek életük
kel fizettek. Ez Erdélyt önállónak tervezte, ide török főhatóság alatt. Az alkotmány ne
legyen monarchia, "avagy singularis principatus, hanem aristocratia, mint Velencé
ben vagyon. Az 12 tanács lőtt volna az fejedelem, és azután száz ember. Ezeknek
akaratja és tanácsa szerint gubemáltatott volna az ország dolga, A töröknek minden
képpen kedvit keresték volna, ő maga Kendy Sándor akart Konstantinápolyba menni,"
Báthory Zsigmondnak meg azt izente Kendy, "hadd gubernáljuk Mü ez országot", Zsig
mond pedig legyen majd lengyel király. De ők "respublicát akartak szervezni ez or
szágban". 73) Ennek a Kendy-féle tervnek a megvalósítását azonban Bocskay és Komis
Gáspár megakadályozták azzal, hogy Báthory Zsigmondot visszahívták, amire megtör
tént a Kendy-párt fejéinek kivégzése. Es Szamosközy megbékélt a monarchikus ál
lamformával, azt Isten-akarta berendezkedésnek elismerte, s alkalmasnak látta azon
magas kulturcélok megvalósítására, melyeket ő az állam elé tűzött. Szerinte a feje
delmeket Isten adja az országoknak . . . "éspedig nem más okért", mint hogy "aequitate, innocentia et clementia cuncta moderentur", a magánosok igazságtalanságainak
eítentálljanak (privatis Injuriis resistant), s ügyeljenek, "ne quid detrimenti respublícaaccipiat".'4)
A városok célja; "finis unus omni civitati propositus esse debeat: primum salus
publíca, deííide privata", s az erdélyi városoicnak is arra kellett volna törekedniük,
hogy erős várfalak építésével megvédjék polgáraikat a háború viszontagságaitól. Igen
helyesen állapítja meg, h o ^ a tatárjáráskor is a várak hiánya okozta az ország K tftwtrőfáját De meg ~ s minket itt ez érdekel - a jól megerősített és becsületes
törvényekk©! megszilárdított városokból, sőt államokból is - mondja - csakis szép
dolgok, teesületes emberek kerülhetnek ki. Csak a városban terem meg a civilizáció,
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csak a városi élet teszi lehetővé az ember lelki, szellemi, sőt testi kifejlesztését.
Humanista célkitűzés! A városokban az ifjak jelleme, lelkülete (indoles) szép, az
öregek bölcsek, a tudományok (liberae artes) műveltetnek, finom kézművesség (opificia politissima) gyakoroltatik. Az emberek testi "elegantiája", s általában minden,
ami nemes és szép, a városokban fejlődik ki. Ezzel szemben a falvakban a tiszta bar
bárság burjánzik, szennyesek az erkölcsök, gyávaság, butaság, formátlan testek és
minden, ami parasztos és rusticus = müVeletlen uralkodik. A városok legszebb ékes
sége a szép épületek, magas tornyok, erős bástyák, igazságos törvények, s az abból
következő erkölcsi tisztesség (cum justis legibus atque exinde manante honestate
morum coniuncta). A városok ilyetén széjjségéből következik a város jóléte: az erős
fallal körülvett város feltartóztatja az ellenség betörését. Szamosközy e fejtegetésein
erősen érezhető, hogy véleményét itáliai (és németországi) élményeinek egész lényé
re, műveltségére, életnézeteire döntő hatása alatt alkotta meg.
A városi kormányzásnak, de egyben az államnak is, célja s feladata: maguk
dolgát jól kormányozni, mindenről bőségesen gondoskodni, ami a jó élethez szüksé
ges, a közjót s a magánosok érdekeit megvédeni, az ellenséges betöréseket vissza
verni, zsaraok fejedelemnek, amilyon ook van, erős falakat szembehelyezni. Ez a vá
ros boldogsága, s erre kellett volna az erdélyi városoknak is törekedniük. Hiszen
ezek erre a civilizatorius munkára kapták privilégiumaikat a magyar királyoktól, s
mégis mindezt elmulasztották. Különösen Tordát ostorozza Szamosközy, melynek ve
zetőit, ugy látszik, eleve figyelmeztette arra, hogy a környéken levő hatalmas római
romokból erős városfalat építsenek a városnak. Ezen aztán nem tudott volna áttömi
a hajdú, rác, vallón. De te igazi Torenburg voltál, ahogy a németek neveznek,
Szamosközy e nagyérdekü fejtegetéseit egy már többször idéztem szenvedélyes
kirohanásban szögezte le, mely elfoglalja a Vll, Hebdomas II, könyvének nagyobbik
felét. 75) Ami e "diverticuium" hangját illeti, az nem forradalmibb, sem nem éle
sebb, mint Heltai vagy Benczédy Székely vádjai és Forgách Ferenc Ítélkezései császá
rokról, királyokról, fejedelmekről, nagy urakról, hogy Szerémi vádaskodásait ne is
említsem. De még a császárhű Istvánffy Miklós sem ir sokkal enyhébb hangon a ke
resztény hadvezérek önzéséről, tehetetlenségéről. Hiszen Szamosközy sem csak a fe
jedelmek és nagy urak ellen kelt ki, hanein talán még kiméletlenebbűl a "cives inciviles", a polgáriasulatlan polgárok ellen. Mert igaz ugyan, hogy máshol is keményen
kikel Szamosközy a gonosz indulatú, s a nép pusztulásával nem törődő, sőt bosszúból
azt okozó fejedelmek (Rudolf vagy Báthory Zsigmond) ellen^ó), de Bocskayt, az ő fe
jedelmét, feltétlenül védelmezi, szintúgy Mária Krisztiernáról is mindig a legszeb
ben nyilatkozik, de még Miksa királyt is kíméli, sőt egy ideig magát Rudolfot is. 77)
A kor leghatalmasabb megmozgatóját: a vallási kérdést Szamosközy nem hagy
hatja figyelmen kivül. De teljes értetlenséggel szemléli az amiatt dúló háborúságot,
még az elméiéti vitákat is. Ebben régimódi humanista, Pádua türelmes szellemének
neveltje. Kálvinistának tartják, mint már emiitettem, bizonyára a pápaság elleni ki
rohanása miatt, mely passzusa vitte Prayt is arra a feltevésre,hogy Szamosközy "heterodcxus" Volt. 7°) Mégis ugy vélem, ez nem oly egés2en bizonyos. Müvében vannak
a pápaság és a katholicizmus iránt oly határozott tiszteletet tanusitó kijelentések,
amilyenek "heterodoxus"-tól legalábbis igen meglepőek. 79) A kolozsvári nagytemp
lom, ez a gyönyörű "basilica ad summám elegantiam et magnificentiam a priscis
Vngarorum regibus aedificata, nescio qua praescriptione nuperrimorum principum a
dogmate Romanorum pontificum desciscentium innovatae religionis sectatoribus
attributa erat, totoque XXX, amplius annos eius possessione sibl vendicata usi fuerant.
Nunc postremujn, quando fati quaedam importunitas non sölum rebus publicis convrirsionem, sed et religionibus mutationem intentare videtur, ea secta a Romána consen288

sione iam pridem damnata loco dimota est, pristinoque cultui sanctitas delubrii vindicata, ubi ritus sacrorum a maioribus usurpatus, sacraeque ceremóniáé ab animis
úrbanorum abhorrentes rite instaurarentur. (XXIX., p. 313.) Másfelől: Trausner
Lukács, hogy elkerülje a halálbüntetést, "pontificiís siiperstitionibus animam devovit."
(XXIX., pp. 297-298.)
Pár napon belül ilyen hangulat- és állásfoglalás-változtatás! Mire véljük ezt?
Valószínű, hogy miként feltételezték, e katholikus szimpátiákat tanúsító passzusokat
Szamosközy egyszerűen átirta katholikus Írókból. 80) De miért nem hagyta ki, vagy
dolgozta át ezeket az értékeléseket az a Szamosközy, ki még okleveleket is átdolgoz,
s minden elbeszélő forrását is átstilizálja, előadását újjáépíti? Ugy vélem: ha kálvi
nista volt is, nem volt oly határozottan ellensége a katholicizmusnak, mint protestáns
kortársai. Mert Szamosközy - ez kétségtelen - vallásilag meglehetősen differens.
Erdélyben ekkor - írja 1603-ban ~ a túlságosan nagyszámú felekezetek hivei halálos
ellenséggekként egymásra törtek, éspedig puszta vélekedések és hiábavaló, haszonta
lan elmélkedések felett. A folytonos viták semmi eredményre sem vezetnek: az el
lenfelét meg nem győzik, csak ujabb vitákra, sőt harcokra vezetnek. (XXIX., p. 99.
L. még: XXIX,, 212,) Ő a korabeli felekezetek közül egynek sem áll ki védelmére,
egyiknek egyedül igaz voltáról sincsen tehát meggyőződve, hanem inkább a "vera pietast" szeretné látni az emberekben, 0 abban látja ez ádáz ellentétek végső "okát",
hogy nincsen olyan "profana mens", melyet át ne hatna az Istenségről (Deorum!!) al
kotott valamely meggyőződés, hit. Ehhez aztán teljes erejükből (mordicus) a végső
kig ragaszkodik, azt védelmezi, nehogy ugy lássák, hogy téved. A többi "opiniot" el
veti, mintha nem ismerné, nehogy ugy lássék, mintha nem ismerné őket, a harcot pe
dig nem hagyja abba, nehogy be kelljen ismernie vereségét. (XXIX., 100.) Szamos
közy tehát tudós hiúságára, emberi rövidlátásra és konokságra, vagyis lelki, jellem
beli okokra vezeti vissza e vallási ellentétek és viták indítékait.
Nemzetileg már nem ilyen elfogulatlan és szenvedélymentes. Oka mindenesetre
volt rá, hogy a rácot, székelyt, románt és főképp a hajdút gyűlölje, a valiónt és néme
tet se szeresse. 81) Az Erdélyt is sújtott szörnyű rablások, pusztítások e nemzetisé
gekhez, népekhez tartozó katonák müve volt Szamosközy korában. Különösen a hajdú
kat gyűlöli, hiszen egyetlen Erdélyben élő fitestvérét is rác hajdiik ölték meg. Úgy
annyira, hogy általában a "magyarországiak (Vngariani)" - magyarok és nemzetisé
gek - iránt is csak keserű érzéseket tud táplálni. Részletesen jellemzi a székelységet. Eredetüket Bonfinival vitatkozva nem a hunoktól, hanem a magyaroktól vezeti le,
ismerteti társadalmi és jogi-közigazgatási szervezetüket, népi erkölcseiket, és igen
nagy ellenszenvvel ír róluk. 82) Az asszimiláció nagy magyar sorsproblémáját - mint
a XI. -XII, század óta annyi magyar történetíró - Szamosközy is érinti: Kis Farkas,
natione Thrax, sed habitu, lingua, ususque militandi ita Ungaro assímilis, ut poene
Ungarus haberetur. (XXIX., p, 73,)
Erre a túlzó, gyűlölködő ítéletre Szamosközyt nemcsak nemzeti elfogultság ve
zette, hanem inkább nagy kultúra-szeretete, az Itáliában és Németországban megis
mert müveit városi életformák utáni fentebb érintett nosztalgiája, 83) Mert hiszen a
műveltség hiányát a magyaroknál, sőt magyar uraknál is megállapítja és megrójja!
Kovachóczy Farkas, Kendy Sándor és Som.bory László műveltségét dicsérve jegyzi
meg, hogy ez a magyar uraknak ritka ékessége, (XXI., 215.) így vélekedett Decsy is,
de Szamosközy itt is keserűbb amannál.
Es végtelenül fáj neki a magyar táj elvadulása a török végeken, a lakosság ki
pusztulása e területeken, s hogy ott egykor íakott helyek, szép templomok romjaiban
ma vadállatok tanyáznak, 84)
Elettartás eszménye az "elegantior cultus et vitae splendor", mentesen minden
"barbaries"-től és "servitus"-tól, melyet a "homo liber" tud magának kialakitaní az
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ő "iura, privilegia, immunitates et liberí:ates"--ei birtokaiban, (XXIX., p, 310,) Azon
ban emellett a legnagyobb részvéttel van a szegény nép iránt, és a jobbágyság ember
hez méltatlan sorban tartásáért erősen ostorozza a felső rétegeket, e müveit életet
biztosító privilégiumok és jogok birtokosait, anéllcul azonban, hogy a magyar társada •
lom rétegződését hiegváltoztatni-valónak vélné,
A székelyekkel foglalkozva ki kell térnie társadalmi kérdésekre is, ahogy az
1585, évi éhínség leírásánál is tette, mikor ?nnek okait kutatta. A székely azért gyű
löli a magyart - illetőleg a m.agyar nemest, elsősorban a Báthoryakat - , mert az job
bágysorba süllyesztette a magyar székelységet, s jobbágyait valóságos rabszolgákként
tartja. Ezért akarja a székely legyilkolni a magyar nemességet, mert csak igy gon
dolja visszaszerezhetni és véglegesen biztosithatni szabadságát, °^) Ennek ellenére
Szamosközy mégis a nemesség pártján áll, mert a székelyek kegyetlenkedései elnyo
móik ellen szintén kihívták ellenérzését, és a székely gyűlöletét a magyar nemes
iránt abból az általános emberi gyöngeségből vezeti le,hogy az alacsonyabb sorsú és
állapotú emberek a fölöttük állók erényeit és hasznát mindig rossz szemmel nézik. ^6)
Már emiitettein az 1585. évi éhínség leírását tárgyalva, hogy Szamosközy erő
sen elitéli a szigorúságot és önzést, ahogy a korabeli magyar nemesség jobbágyaival
bánik, s azokat kihasználja, BCitUnö érzékével gazdasági jeJnnségck iránt, többször rá
mutat e bánásmódból adódó gazdasági hátrányokra is. 87)
Szamosközy tiszteli az előkelő származást, s lenézi az alacsony sorból magukat
felkUzdötteket.s ha ilyenek hibáira kell rámutatnia, szívesen hangsúlyozza ki alacsony
származásukat. ^^) Nem áll egyedül korában azon felfogásával, hogy a szerény szár
mazás lelki és Jellembeli alacsonyságot is jelent, 6a találhatók nála a "tömeget" és
"csőcseléket" megbélyegző megjegyzések is. ^9) Szamosközy tiszteli az uri rendeket,
ha politikájukat és bűneiket, mUveletlenségUket kifogásolja is. O maga erősen öntuda
tos nemesember. Mélységes fájdalommal állapítja meg a brassói csata után (1603,
július 17.) az erdélyi nemesség katasztrofális vérveszteségeit Báthory Zsigmond ki
végzései óta! "Transsylvania omni pene nobilitate, omni militia exhausta, Majorum
gentium proceres Sigismmidi crudelis laniena exstirpavit." (Tudjuk, Szamosközy párt
fogói is a kivégzettek között voltak.) "Medioximos idem (Báthory) in bellorum clades
ingurgitavit, Minorum gentium patriciős, qui tot funeribus supererant, Mosianum bellum, ex ijsdem fontibus manans abolevit. ^0)
Társadalmi kérdéselckel, a társadalom szerkezetével Szamosközy egyébként
nem foglalkozik, azon változtatni-valót nem talál, mint már szintén emiitettem. Aki
pedig nincsen megelégedve nemszabad (jobbágyi) sorsával, az igyekezzék a szabad
ságot a haza (respublica) érdekében véghezvitt kiváló tettekkel kiérdemelni, s nem
erőszakos, forradalmi utón elragadni akarni, ahogy a székelyek tették, mert ez fel
ségsértés, és a haza romlását vonja maga után, 91)
Ha Szamosközy.emberi és iróegyéniségének legkiemelkedőbb vonását keressük,
azt nagy kulturaszeretetében kell megtalálnunk. Innen van, hogy a történetet sokszor
kihangsulyozottan a kultúra, a szellemi műveltség szempontjaiból itéli meg, bár ál
talában legfőbb értékelési szempontja a nagy tömegek, a "legnagyobb szám" jóléte,^^^
Már többször rámutattam, mily döntő hatással voltak Szamosközyre itáliai (és
németországi) tartózkodása, tanulmányai. Szenved Erdély civilizálatlansága miatt, s>
a székelyekről irva egyszer tollára csuázik a feltűnő kérdés; miért is telepedtek a
székelyek a világnak erre a minden emberi kultúrától mentes tájékára? Pedig Sza
mosközy, tudjuk, őszintén szerette hazáját. ^^^
Szeretete és nagy érzéke^ képzőművészet iránt, archeológiai, filológiai, filo
zófiai és történeti képzettsége94) mellett ki kell emelnem hatalmas érzékét a termé
szettudományok iránt, melyet nagy természetszeretetére és reális gondolkodására,
290

erős megfigyelőképességére vezetek vissza. Az, hogy a korában dulö vallási ellenté
teket Euclides párhuzamos vonalaihoz hasonlítja, melyek sohasem fognak találkozni,
már maga is az "egzakt" tudományok iránti érdeklődést és azokban való bizonyos
jártasságot tanusit Szamosközyben. De ez csak hasonlatképpen odavetett megjegy
zés, 95) Azonban Szamosközy oly bámulatos pontossággal figyeli meg és irja le az e r 
délyi folyőkat^^), oly szabatos megfigyelésre valló aprólékossággal irja le a két nagy
mezőgazdasági pusztító; a cserebogár és a kolombácsi légy alakját, életmódját és kár
tételeit, hogy ez természettudományos érzéken felül egyenest természetrajzi tanul
mányokra is mutathat: nagy sokoldalúságra a Szamosközy (s többi akkori történetírónk)
műveltségén uralkodó humanisztikus (filológiai, filozófiai, történeti, jogi) képzettség
mellett. Istvánffynál is látni fogjuk majd, különös természeti tünemények (meteorok,
Szent Elmo tüze stb,) leírásában ugyanezt a szabatos természet-megfigyelést és meg
határozást. Természeti tünemények, kuriózumok, rendellenességek (időjárási kataszt
rófák) Is erősen foglalkoztatták Szamosközyt, ki tiem mentes különben kora babonaságától sem. Hisz a számok misztikus erejében - ezt már ismételten láttuk. - Hogy az
alchymiát annyira lebecsül) - Báthory Zsigmondot dicséri, amiért ez "abstinuit alchy
mia", . . . ami "vanissimi cuiusque impostoris ludibriuma" (XXVIII,, p, 226.) - , azt
bizonyára az e elmen véghezvitt csalások és kuruzslások miatt tette. Tudjuk, az ujabb
kutatások kiderítették, hogy a XVI. -XVII. században (és korábban is) az alchymia niár
nem megvetendő tudományos kémiai ismereteket, módszereket, eredményeket is elért,
s hogy az un. "aranycsinálás" anyagok átalakítása, nem tartozik a lehetetlenségek és
szélhámosságok közé, Szamosközy ócsárolja az alchymistákat, nem ismerve fel a kü
lönbséget csalók, üzletelők és komoly törekvésű kémikusok közt, de buzgón hisz az
előjelekben és jóslatokban. Történeteiben gyakran találkozunk a legkülönbözőbb "prodigiumpk" leírásával, úgyhogy ő szerinte az ilyesmik az eseményeket nemcsak beje
lentik, hanem azoknak egyenest előzményeit képezik, melyekből azok szükségképpen
következnek, A nagyszebeni csatát, s vele Báthory Endre katasztrófáját maga Isten je
lentette be. 97) 1599, június 10-én szörnyű orkán söpri végig Erdélyt, amit rossz elő
jelnek magyaráztak, s a következmények ezt igazolták is. 98) Akkor is óriási forgó
szél pusztítja Kolozsvárt, mikor az Székely Mózesnek megadta magát! "putares omnes
Democriti atomos sedibus suis ejectas regnoque pulsas . . . furenti ac volatica confusione ül antiquum Chaos dissipatas esse ac iterum in nova corpora coalescere,
novosque ruirsus mundos condere meditari," Ez rossz előjel, s a következő szeren
csétlen események ezt az előjelet is igazoltákí"fidem fecejunt, uti vix unquam fallit
prodigía eventus", - A krakka.i csillagjósokat Szamosközy ugyaji elitéli, mert ezek üz
letszerűen, minden alap nélkül küldik szét az egész világba jóslataikat (XXVIII,, p.
101.), s az is lehet gúny, amit a Mihály vajda által Mária Krisztíerna főhercegnőnek
küldött kétfejű borjúról ir (Szekfü, i.h, 66-67.), de viszont azt~ís"|áttuk már, hogy a
székelyek jóstehetsége, egyes jóslataik beteljesedése minő hatással volt Szamosközy
történetfilozófiájának kialakítására,
Szamosközy előadása mindig igen élénk, megelevenítő, ő velemegy az esemé
nyekkel, és érzelmes, szenvedélyes, többnyire keserű, olykor gúnyos megjegyzésekkel,
bölcselgetésekkel kiséri azokat,
_^
Fő kompozíciós elve az időrendi, mint akár Forgáché, akár Decsyé, akár Ist- «
vánffyé, hogy csak a legközelebbieket, és azok közül is a legnagyobbakat említsem a
magyar történetírókból. Szerkesztése meglehetősen laza, túlságosan sok "diverticulum"-ot ékel előadásába, - a két legérdekesebb a székelyekről szóló, s a várak hiá
nyát felpanaszló - és Sokszor bpnyolódik adomaszerű epizódok elbeszélésébe, vagy
olyan jelentéktelen részletecskékbe, hogy maga is érzi azok fölösleges, az elSádás
menetét zavaró voltát. 99) oe meg a legkülönbözőbb forrásokból merített híranyagot:
• • . • • • ' " ' .
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hosszabb-rövidebb előadásokat sokszor gondolkodás nélkül szövi egybe, anélkül, hogy
tartalmukat, felfogásukat kiegyenlítené, a maga igazi meggyőződéséhez, felfogásához
hozzáigazitaná. Innen van sok hangulatváltozása, ellentétes nieggyőződésU Ítélkezése
különösen vallási téren, mely Szamosközynél sokszor meglepi az olvasót. 100) Mert,
ismétlem,a szerkesztés nem erős oldala Szamosközynek, és némely részlete, pl. a
Renim Ungaricarum utolsó könyve, mint már emiitettem, nem egyéb össze nem függő
hirek egymás mellé sorozásánál, szinte a középkori annalisztika módjára. Amellett
Szamosközy igen bőbeszédű iró, mindent rendkívül körülményesen, jelzőklcel, synonimákkal körülírva ad elő, eseményeket, jellemzéseket, képzelt beszédeket, de különö
sen saját véleményeit, moralizáló filozofálgatásait, végnélküli lélekelemzéseit, mint
erre már rámutattam.
Latinsága gördülékeny cicerói humanista-latinság, igen könnyen érthető, elő
adása világos, áttekinthető.
S7;amnsköz3mek igen nagy hatása volt á XVII. századi erdélyi történetírásra,
s ha Forgách és Decsy Commentarii-jei Istvánffy Históriájába szőve, ugy Szamosközy
könyvel még sokkal teljesebben Bethlen Farkas Históriájába olvasztva váltak a ma
gyar olvasóközönség közkincsévé. •'•Ol)
Kiadások; Szamosközy munkáit ~ tudjuk - a XVII. és XVIII. században nem nyomtat
ták ki. A XVIII. században elsőnek Benkő József ismertette, majd a XIX. -ben Kazinczy
Gábor, Toldy Ferenc és Szilágyi Sándor buzgólkodtak szétszórt könyvei felkutatásán
és hozzáférhetővé tételén. Egyetlen kiadása Szilágyi Sándortól a Mon. Hung, liist.
II. oszt., XXI., XXVIII., XXIX. és XXX. köteteiben (függelékekkel). Alapvető feldol
gozása Szilágyi bevezetéseiben a XXI., XXVIII, és XXX. kötetekhez, valamint SzekfU
sokszor idézett disszertációjában. Régebbi jellemzése Károlyi Árpádtól; Szamosközy
István történeti maradványai. Bpesti Szemle, 1878, 264-köv, Legújabban: Craciun
J,, Cronicarul Szamosközy, Kolozsvár, 1928, Költeményeivel Hegedűs István foglal
kozott; Szamosközy költői maradványai, (Századok, 1904. 344-350.)

Jegyzet;
'Franki, Hazai és külföldi iskolázás a XVI, században. 253.
Mon. Hung. Hlst. II, oszt. XXVIII. k. p. IV, 1. jegyz. p,V.
' L . ; SzekfU, Adatok Sz

kritikájához. 1904. 59. 2. jegyz.

^>S
'Szekfü, i.h. 59.
5),Szekfü, i. h. 55,
^^MHH,, II., XXI. Szamosközy müvei. C 20.
'M. H, H., II., XXI. köt., p. 214., 1.; u. o. p. VUl.
^ ' L . levelét Huet (Süveg) Alberthez 1605. január 16-ről. (MHH. ,11., XXX. köt.
pp. XVII.-XVIII.)
^^L.: MHH., II., XXX, pp.XVII.-XVIII. jegyzetek.
L.: u. o,, p, 361-363,
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•"•^^M, H, H., II,, XXI. köt, pp, VIII. -IX.
•"•^Kiadta Kemény József gróf és Kovács Istváns Erdélyország történeti tára, 11. köt,,
p. 124,
Egyik költeményéhez egy idegen kéz hozzáírta, hogy meghalt 1612, március 29-én.
L.; Bagyary Simon, A magyar művelődés a XVI, -XVIII. században. Szamosközy...
alapján. Esztergom, 1907. p. 14.
^^^L,; M. H. H., II,, XXI. köt. p. XXni.
^•^^SzekfU, i, h. 73.
'M. H. H., II. oszt. 8 tom. XXX., pp. VIII. -IX. Kazinczy előtt használták már, mint
láttuk, XVIII. századi és XIX. századi tudósok is e kéziratokat, mégis Szamosközy
személyét Kazinczy Gábor határozta meg elsőnek, ki müvét kiadni is készüli.
(M, H. H., ÍI., tom. XXX,, pp. VIII.-IX.)
17)
L.: Szilágyi bevezetését, i. h., pp. X.-XII.
1 0\

Idézi Szilágyi, i. h. XXI., p. XI,
19)
L.; SzekfU, i. h. 3, •«'Toppeltinus Laurentius Origines et occasus Transsylvanorum, Lyon, 1667. (R.M.K. Ili. 2391., pp. 25, 30, 34, 36, 53, 54. - Szilágyi S.
bevezetései Szamosközy kiadásában, M. H. H., II., XXX. p. 405. - L. még: Száza
dok, 1879.)
20)
I.h. XXI, és XXX, kötetek bevezetéseiben. Enyedi Pál állítólagos éneke és más
töredékeks Gr. Mikó Imre: Erdélyi Tört. adatok. I. köt., 197-217, és Hidvégi Mikó
Ferenc históriájának függeléke, M. H. H., II., VII., pp. 344-350. L. még: Századok,
1879í "• Egyes költeményeit Hegedűs István adta ki; Sz. költői maradványai, Szá
zadok, 1904. pp. 344-350,
^•"^^Kofhatárözó adatok, XXI. köt., pp. 97, 114. (V. ö. Erdélyi országgyűlési emlékek,
rV, 79, és 81,), XXI., 157, 140, 185, 190, 227. Az egészhez 1.s SzekfU, i.h. 39. 1.
^ ^ ^ e W i f ? : SzekfU, i.h. 41-54. kül, 49-51,
^^^XXVmköt. ,'*pp, 374-382.
^"^^L.: XXVI.n.köt., p. 168, és 322-323. - L.: SzekfU, i.h, 40.
^^^XXíX. köt., pp. 257-269,
L. s SziékfU 40., és XXIX, pp. 82 és 236., hol Bocskayról mint éppen uralkodó PrincepsrÖl emlékezik meg.
27)
Előmunkálatai közt az 1599-1603-ig terjedő évek erdélyi eseményeit igy tagolja:
"Első romlása Erdélynek". "Mihály vajda pusztítása 1599, a Barcaságban" és igy
tovább, a 'h r 3 . , végül "8. romlás". (XXX. köt,, pp. 101-103.)
28)
L.: XXX. köti s p, XVIII. Egyetlen fivéremet a rác hajdúk ölték meg. "Nec tam me
privatus dolor afficit, quam publica totius provinciáé calamitas et vastitas, horum
potissimum crudelitate miseris populis illata. S( ripta mea si iam eorum apud magnlficentiam tuam satietas est, cuperem ad me r e r n i t t i , . , Satis matériáé ad scribendum, ut videó, suppeditat stultorum regum et populorum aestus. Interea, quidguld delirant reges plectuntur Achivi."
^^^XXIX.,p,269,
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'^'^'^Hogy a hajdúkat is jellemezte volna, azt csak Bethlen Farkas megfelelő fejezete
alapján feltételezik, ki Szamosközyt kiírta, (L.: SzekfU, i.h. 63,)
^^^XXl, köt., pp. 221-227., és az ezt követő pestis leírása, u. o, pp. 227-229.
^"^^L. pl. Kolozsvár története a római kortól kezdve (XXIX., 79-84), vagy Erdély
sorsának pár sorban való áttekintése Szent Istvántól saját koráig. (XXVIII,,
373-374.)
Antequam mali caput attingamus, principia quaedam et causas, malorum incitatrices paucls expediemus. XXIX., p. 4,
"^^^Igy Báthory Zsigmond; "Nemo magis, quam ipse, si modo ipse, novit", hogy miért
hagyta el Erdélyt. XXVIII., p. 50.
^^^I, h., 1. még XXVIII., 101. vagy XXIX. ,^285. és XXX. 68., XXI., 201., vagy
XXVIII., 197., vagy u. o.. 68., 150. - Érdemes lenne kikutatni, hogy mennyiben
befolyásolta itt is Szamosközyt a korabeli olasz államelméleti és. politikai iroda
lom. PL Giovanni Botero (1540-1617) Della raggione dl stato, először 1589-ben
megjelent munkájában fellelhetők a Szamosközyéhez hasonló gondolatok. (L.;
Meinecke, Gesch. d. Idee d. Staatsráson., p. 85.)
^Haec et talia,.. ex necessitate provenire, atque etiam ante quam contingerent,
certa atque fatalia fuisse, nec nisi ex immutabili continuatione ordinis semplternl
explicari atque in actum produci. Nam ego quldem ita sentio, sícut ea, quae praeterierunt, minimé amplius sünt mutationi obnoxia, facta enim infecta fieri non
possunt, ita ea, quae ventura sünt, fatali rerum lege inpendent, atque a g u n t u r , ^ .
connexiqneque causarum, et naturali rerum clrcuitu c-onficiuntur. Quae si casu
fortuitoque evenirent, sane natura quae dicitur et est, non esset natura, nOn ageret Deus ipse ordine, sed promiscue, omnisque futuri providentia caeca esset et
inanis. XXIX, 232-233,
•^^^XXVIII,, pp. 228. és 351.
^^^XXIX., 232.

•

'Nincsenek olyan előrelátó "consiliák", és semmit sem lehet oly bölcsen kigondol
ni, hogy azt a "fatorum vis ineluctabilis" a maga belátása (arbitrio) szermt meg
ne tudná változtatni. (XXIX., p. 199,) - "Gerta et fatalia" minden, s ami történik,
"fatali rerum lege aguntur". (XXIX,, 232-233.) - "líievitabilis fatorum vis res
humanas gubemet" (XXIX., 166.), mert mindezt Isten akarta igy, és fatalisok bi
zonyos évkorok, melyeket az isteni gondviselés ilyenekké foglalt össze, (XXIX.,
166.) És Szamosközy hisz a számok misztikus befolyásában a természeti dolgok
ra, s következésképp az emberek sorsára. Nam sicut anni noveni, et septeni, aut
singulares aut coniimcti, quos gradarios vocant, certls temporum intervallis grandi
semper periculo vitám humanam afficere debilitar que putantur; ita denarius qui
novenario contiguus est, easdem vires ob propinquitatem numeri concipiere, proclive ad fidem videri potest, ex quibus pestis certis sűbinde, circuitibus suboriatur. (XXI., p. 181.) Szamosközy nem emlitl, hogy a számmisztikában minő külföl
di mestereket követett. Révay Péter, látni fogjuk, egyene°st Jean Bodin-re hivatko
zik mint mintájára e tanokban.
^°^A fortunára 1.: XXI., p, 43., 13,, 160,, 169., XXVIII., 3 . , 4,, 148., XXIX. , 1 5 8 . ,
165: malo quodam fato et genio (214,, 215,). Non omnia In fortunae arbitrio sünt,
in multis rebus i p s i . . . malorum causa sumüs (XXI. 160.) - Nam fortuna, quae
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rerum mutatione mirabiliter gaudet, cum hactenus passim fortunam horninum mutaverit, nunc lenge pemiciosore malo animos variare . . . constituit. (XXI., 106.)
Fortune , , . in mortalium actis maximam partém suo quodam jure sibi vindicat.
(XXIX., 39.) - Székely Mózses "desertus non solum a fortuna, sed etiarn a Deo",
(XXIX., 238,)
\xXl., 138.) Quis DeusI - tette ezt (XXI., 183,); - Nec superum, nec deorum infernalium scelerum ultorum, (XXI., 184,) Amicum illi (Mihály vajda) numen, contra Transsylvanos infestum, (XXVIII,, 295,) A kolozsvári csőcselék megrohanja és
kirabolja a jezsuita kolostort, "incertumque quo malo urbis genio, quave inclementia fati percita". (XXIX., 96,)
42)
Erdély géniusza és fátuma, mely tettekre ingerli az embert. (XXIX., p. 165.)
^^^L.: XXI., 144., XVIII., 109-110., 111-112., 263, stb.
^^^XXIX,, 243, L. még SzekfU, i. m., 10. János Zsigmond jellemzése,
Pro Dei nomine, proque ss, religione, pro patria and pristinum statum asserenda
bellum, (XXI., p. 99,) L, még Besztercét, hol szerepei Játszott Jacobinus, a törté
netíró is. (XXIX., p. 140.)
^Már idéztem Huet Alberthez irt levelét. L. még, variálva: XXIX., 285.
47)
Földrajzi tényezők befolyására érdekes hely a következő: Békés Gáspár hadjáratá
nak kedvez ^ Szamos folyó. Szamosközy nagy természetszeretete valósággal meg
eleveníti, cselekvő személyekké teszi a,természet erőit: a Szamos, mondja, lia a
partmenti lakosok nem szoritják folytonos gáthuzásokkal medrébe, elmossa az uta
kat és a vetést is. Most, Békés átvonulásakor, medrében maradt. (XXI,, 148.)
^^^L.: XXI,, pp. 221-227. - L. még: XXLX,,pp. 67-68, az 1603. évi éhínségről,
mely a háború következménye. - Bár a Rerum Ungaricum-ot Szamosközy legna
gyobbrészt átírta más Íróktól (1.: SzekfU, i. h., 4-18.), mégis ezt a fejezetet az ő,
s nem itteni forrása, Brutus müvének tartjuk. A felelősséget legalábbis elvállalta
érte azzal, hogy átirta, s igy ez az ő véleményének is tükre.
49)
Quid . . . magls in scribende requiritur, quam veri dicendi sincera fides, falsique
vitandi stúdium. Mert hiszen nem látom be, mondja, "cur ne magis ódium ad in- .
cessendum rapiat, unde mihi nuUum emolumentum, aut stúdium partls, quod peraeque officit, aut adulatlo, quod suspicione falsi impingit, quam amor veri scribendi,
cuius causas, aut odio, aut amore partium corrumpere, sane mihi religio fuerit
facere. Quocirca nisi rerum causas vére deprompsere, aut si eas dlssimulatione
pressere, iam rerum gestarum series trunca érit, et narratio ad omnem posteritatem dubia. (Hebdom. V. L. 11., i; h. XXIX., p, 37.)
50)
'L,: XXIX., 37., vagy Beszterce esetében, XXIX., 113,, vagy 324,
51)
Nos ex oculorum nostrorum fide omni remoto affectu Id quod res est, testamur.
(XXVIIL, p. 3Ö5.) Kerecsényi Lászlónak, Gyula parancsnokának haláláról: "Alphonsus UUoa, . . . Joan, Lewenclauius . . . J.M. Brutus . . . előadásával szemben, plus
ad fidem pondus habét, quod Petrus Devecerius . , , ex oculorum suorum testimonio
asseruit. XXI., p, 47., ugyanígy Ciro Spontoneval szemben Trausner Lukács szemtanuságát fogadja el, (XXX, , p . 5 2 . )
52)
"Neque verő haec obscuritas ita dubitatione involvit, ut superstitum adhuc, et qui
his rebus ge rendis non interfuerunt tantum, sed et praefuerunt, luculenta testimonia
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ex suorum oculorum fide rerum gestarum veritatem docere non possent . . , nec
vetustas tam delevit, nec a memória patrique nostra loci temporisque longinquitas
ita removit." (XXI., p. 51.) Majd: "nec a patria, nec a memória nostra remotam,
viventium adhuc constans fides manifeste confutat" (XXI., p, 87,), midőn UUoat és
ennek forrását, Petrus Bizarrust birálja, (SzekfU, i. h., 14,) Legfontosabb, hogy
számára többen írásos feljegyzéseket is készítenek, így Öxjnén;^ Péter, Mihály vaj
da diplomatája, kinek feljegyzéseit még Bethlen Farkas is eredetiben használhatta.
Igen valószínű, hogy Szamosközy gyűjteményében jutott hozzájuk. (1.: Bethlen W.,
História, Ed. Hochmeister et Benkő, 1789., IV, 274.) SzekfU bizonyára helyesen
tételezte fel, hogy Kovachóczy Farkas "a classícus műveltségű államférfiú, , , .
feljegyezhette . . , Erdély államéletének fontosabb mozzanatait, melyek irányításá
ban oly nagy része volt. Erre vall Bethlen Farkas egy megjegyzése, "híc recurrendum ad scripta Volfgangl Kovachóczy". (Szamosközy, ed. Szilágyi, 1. 244^,, Bethlen
megfelelő helye II, 441, \ Szekfű szövegösszehasonlitással bebizonyítja, hogy Bethlen
itt valóban Kovachóczy eredeti írását vette át, nem Szamosköziét. (Szekfű, i, m . ,
74,) Kovachóczyt így tehát magyar kortörténetirók közé kell sorolnunk. E tragikus
sorsú, életét vérpadon végzett férfiú életéről és fennmaradt irodalmi munkásságáról
1, Pintér, 1930., II., pp, 500-501.
Külön ki kell még emelni Szamosközy munkatársai közül Gyulaffy Lestárt, kiről
kUlön fejezetben szólok. A Weiss Mihály brassaí bíróról szóló fejezetemben pedig
szintén említem, hogy Weiss egyenest Szamosközy számára irta meg pár lapnyi ön
életrajzát, (L.: Szamosközy, XXX., 585-588.)
53)
Minderről részletesen szól Szekfű, i. h. Ezek szerint Szamusközy kortörténeti el
beszélő forrása a Rerum Hungaricarumban, 1566~1586~ig: Forgách Ferenc Commentaríí-jei, kitől hadi események leírását veszi át, (Szekfű, 6.), viszont János Zsig
mond, Izabella és általában az erdélyi taelwő állapolokra vonatkozóan Brutus történetelnek ma már nem ismeretes részeit használta, (u. o, 6-7.) Ezt onnan tudjuk, hogy
Bethlen Farkas, ki - mint már említettem - Históriájának e részeit saját bevallá
sa szerint tulnyomőlag Szamosközytől írta át, s az 1598-99. és 1603. évek elbeszé
lésénél lépten-nyomon hivatkozik is rá, már az 1566-86. éveknél, noha itt is csak
nem szószerint egyezik Szamosközy Rerum Ungaricarum-jának szövegével, nem
Szamosközyt, hanem Brutust vallja forrásának. Világos: Szamosközy Brutust irta
ki e helyeken, másképp szövege nem egyezhetnék Bethlenével, illetőleg a Bethlen ál
tal fenntartott Brutus-féle szöveggel, Bethlen pedig - mindkét szöveg birtokában a Szamosközy által átírt Brutus helyeken az eredetit: Brutus szövegét követte.
(Szekfű, 7-11.) Lehet, hogy Szamosközy kiírta Brutusnak még 1552-őn túlterjedő,
ma ismeretlen folytatását is. Tény az, hogy Szamosközy nem említi sem Brutust,
sem Forgách Ferencet. - Meg kell azonban állapítanom, hogy a Kerecsényi László
halála fölötti polémiát nem látom közel egykorú író tendenciózus pártállásfoglalá
sának, a Bátho^yakkal rokon Kerecsényi védelmének. Itt Szamosközy nem pusztán
pár évvel azelőtt, hanem már régebben történt dolgokról szól, melyeknek azonban
még élnek kortársai, amilyen pL Forgách Simon. (+1598. szept. 24.) Már fentebb
idéztem Szamosközy szavait, hogy "neque haec obscurítas ita dubitatione involvít",
t. i. Kerecsényi dolgait, "ut superstit'um adhuc, et quibus rebus gerendis non interfuerunt tantum, sed et praefuerunt", tanúskodhatnak minderről: "ex suorum oculo
rum fide . . . nec vetustas tam delevit, nec a memória, patriaque nostra loci tem
porisque longiquitas ita removit." (XXI., 51,) Minthogy pedig Szamosközy kifakad
azok ellen, kik Kerecsényít gyávasággal vádolják, ahelyett, hogy segítségére siet
tek volna, ugy vélem, itt a két Forgáchnak: Ferencnek, a történetirónak és Simon
nak, a hadvezérnek, ki bátyja Commentaríi-jeit átjavította, vádjait akarta vissza296

utasítani, (Forgách F,, Commentarii, 314-316, és 325, Hiszen Simon lehetett az,
ki Kerecsényit megsegíthette volna,)
Külföldiek közUI Szamosközy Píetro Blzarri: (Petrus Bizarrus) História della guerra fatta nel Ungheria-ját (Lyon, 1569, és latinul Basel, 1573.) használta fel, ennek
az "ügyes zsumalisztának a Giovio iskolájából" (Fueter, i, m,, 122-123.), továbbá
Bizarri átiróját: ALfonso Ulloat (Le historie di Europe. Velence, 1570.), valamint
Lewenclaut, (Annales sultanorum. Frankfurt, 1588,), kit Szamosközy UUoa átírójának vél, noha valószínűleg ennek is Bizarri volt forrása, (SzekfU, 14. és 7, jegyz,
és 15,) - E külföldiekre Szamosközy párszor hivatkozik is. Idézi még Mátyás ki
rállyal kapcsolatban Jacobus Volaterranus-t, mint már említettem, kinek valószí
nűleg teljes munkáját használta, - Az egész Rerum Ungaricarum pedig nem más,
mint kompiláció e felsorolt irók munkáiból, (Részletes elemzésük SzekfUnél, i, h.
16-17,) A Pentasokban - az 1598-99, évek erdélyi történetéről - elsősorban Decsy Jánost aknázta ki anélkül, hogy nevét említené. Ennek is részletes eilemzését
adja SzekfU, i.h, 18-22, és 25,, amihez csak kevés hozzátenni valóm van, így Győr
ostrománál Szamosközy azt a hivatalos jelentést használta fel, melyet Schwarzenberg küldött Rudolf császárnak, ez meg továbbította Báthory Zsigmondnak, Innen
van, hogy Szamosközy Schwarzenberg mellett alig tud valamit a győzelem magyar
hőséről, Pálffyról, (XXVIII,, pp. 55-56.) Ezt a Schwarzenberg-jelentést használ
hatta, mellesleg, Istvánffy is, mert noha ő is, Szamosközy is kiírták Etecsyt, kette
jüknek vannak közös többleteik Decsyvel szemben, amit a Schwarzenberg jelenté"
sere vezetek vissza. Vagy talán Istvánffy felhasználta Szamosközyt? SzekfU sze
rint nem, (i. h, 68,) .
Decsy, 316,
quidam Barbáromra tam
fortiter pugnaverunt, ut
eos per quos ipsi transfossi morlebantur, nihil ominus trucidarent, Ita
victores atque victi pariter occumbebant,

Szamosközy,
XXVIII,, 67.
tanta enim animi JJraesentia ac robore in
mortem ruerunt, ut qui
dam ex íis lanceis et
pilo per ilia transfqssi^
nihil tamen a pugnando
desisterent, et vei seniineces ac moribundi
alios e Svarcenburgianis vulnerarent, alios
occiderent, victorque
pariter et victus eodem in loco mortem~
occumberent,

Istvánffy,
1758,, 443,
Turcis tanto ardore et ferocia sese defendentibus, ut
quidam ex eis hastis vei uti
veribus transfíxi, j§injamc[ue
mqrituri nostros tamen vul
nerarent et occiderent, ut
victi et victores simul expirarent.

A továbbiakban Szindi János Írásaiból (kiadta Kulcsár István, Krónika a mohácsi
veszedelemtől,,. Pest, 1805.), a régebbi magyar történetre pedig Thuróczyből
és Bonfiniből merített, a külföldiek közül Matthias Miechovius, krakkói kanonok,
I, Zsigmond lengyel király orvosa; (meghalt 1523-ban), müvét említi forrásul
Sarmatia = Lengyelország leírásánál, és hevesen vitázik Ciro Spontone "nescio
quis Italus"-szál, mint fentebb ismételten láttuk. (SzekfU, i, h,, 23,, 24,, 25,, 27,)
- Egyébként a Pentasokat és Hebdomasokat tulnyomólag oklevelekből meg szemta
nuk előadásai után, tehát saját kutatásai alapján irta meg.
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^%l.

XXVIII,, pp. 238-240,, 128-129,, 55-56,, és XXIX., p. 179,

^"Szokás volt az ilyen nagy dolgokat" (Gálfl portai követsége aktáit) "mindenkor_egy
nagy könyvben Inserálni., .nem Írhatták be, minthogy nem közönséges tanácsból
ment ki," (XXX., p.27.)
Báthory Endre levele Rudolf császárhoz, milyen végleges formában küldetett el,
(XXVIII., p. 241,) Győr dicsőséges visszavételét 1598-ban abból a hivatalos jelen
tésből adja, melyet Schwarzenberg küldött Rudolf császárnak, ez pedig Báthory
Zsigmondnak, s melyet Szamosközy "bona ex parte accepimus, verbis nonnuUis
mutatis, ne solennis aularum dictio frequentibus soloecismis offendens, tenorem
orationis deformaret: nihllomnius verborum sensu ea religione et fide tractato, ut
nihil de sententia detereretur." (XXVIII,, pp. 55-56., és ugyanígy p. 80,) Székely
Mózes békekövetelései Rudolf császárhoz; "Postulata ex tabellisreferam, quas suo
publicoque signcobsignatas, his legatis Moses dederat", és közli Székely levelét
1603. jul, 14-ről (XXIX. 160-164.). Radul vajda szövetséglevelet ad Székelynek,
•"id quod ex archetypoj exemplari desumptum, mutatis quidem nonnuUis verbis ne
stribiligo styli ingratam ab auribus inlret gratiam mente tamen orationis per om°
nia seryata obiicere voluimus." 11. Jun. 1603, (XXIX,, 17 9.) L, még: XXX., p. 6,
János Zsigmond meghivó levelét a tordai országgyűlésre, 1566, febr, 6., ezt szószerint kiirja a gyulafejérvári levéltárban őrzött eredetiből; "ex ipso Exemplari",
mert Lewenciau kifogásolta annak tartalmát,és a Vas megyéhez intézett példány
ban variáns van! De az eredeti "lacerum erat exemplum, ideoque aliquot verba
desiderantur, quae facile fureit supplere". (XXX,, p, 6,) így utasítja vissza Lewen
ciau kifogásait, az eredetiből, melyet azonban konjekturákkal kiigazít!
57)
Sed quid faclas istis hominibus, qui omnia e trivio atque e famae vanitate sumpta
chartis praecipites illüiunt ac tamquam ad liquidum exploratam veritatem haberent, alienis auribus committunt." (XXIX., p, 324.)
58)
A pletykát Szamosközy elítéli, de sokat közöl, mert az "érdekes", pl, XXI., 185,,
201., 207-8., XXVIII., 363. stb.
59)
Bonfiníre: "Deinde verbum; captivi, huic loco (Bonfini, Dec. I,, L. VII,) satis ap-paret vei a Brennero, vei a Sambuco, vei ab aliquo male feriato impositum esse,
Nam, nec genuinus loci sensus admittit, captivos libere solum vertere potuisse,
nec Thuróczy, unde Bonfinius haec hausit^ id nominis habét. Quisquis is fuít, plagiarium égit, et Siculos, liberrimos a principio populos, captivitatis . . . nóta sugillare voluit. Ad fidem propius est", fejezi be Szamosközy polémiáját ismert va
lószínűségi, racionalizáló érvelésével: a székelység azért telepedett le mai lak
helyére, hogy közelebb lehessen kun = hun szövetségeséhez, mely Moldvában lakott.
(Ennek a valóságban éppen áz ellenkezője igaz. L,: SzekfU, í, h, 62,) - Lewenciau,
ugy véli Szamosközy, Alfonso UUoát írta ki, mint ftinfiní Thuróczyt. (SzekfU, 14. és
7, jegyzet,) Mellékes, hogy a valóságban nem Ulloa, hanem valószínűleg Bizarrus
volt Lewenciau forrása, módszertantörténeti szempontból az a fontos, hogy Sza
mosközy bizonyos mértékben elemzi forrásait,
^°^Jó példa: XXX. köt,, 197-198., és az ebből készült XXIX,, 196., vagy a Decsytől
átvett helyek.
^^L, lentebb: 41, és Szamosközy XXI., 20,; XXVIII. 167, és 262,, meg XXIX,, 297298, és 313. ~ L.: Szekfü, 13, és 55.
Az ő fogalmazásában: "antiquissíma diplomatum monumenta" azok, "unde certa
"2^8"

eorum documenta temporum péti poterant, unde ad consignandas históriás matéria
amplissima suppetabat, unde maiorum clarissima facta ediscere promptum erat",
Szamosközy ezeket a fontos módszertani megállapításokat a gyulafejérvári, s a
benne elhelyezett aradi káptalani levéltárak pusztulása fölött érzett fájdalmában ir
ta le, (XXVIII,, p. 162.)
Colosvari non est tam vetus haec quidem que (I) nunc extat structura, ut ad Romanum aliquem conditorem referri possit. Sub regibus Ungariae annos abhinc 300,
caepit et adolevit," (t. i, Kolozsvár) "Sub Sigismundo imp moenibus cincta est. Nec
ab re opinamur e ruderibus eversae Napucae colonie resurrexisse. Ex memorijs
tabuiarii Albensis habeo Carolum Regem Ungariae villám Colosvár . . , Albensi
Episcopo . , . donasse, A, D, 1313. Ex quo satis constat per Id adhuc tempus aetate
infantili neceum adulta pagum adhuc fuisse. (XXIX,, 83-84,, 1,: SzekfU, i. h, 62,)
^^^L.: XXVIII,, p. 154,
66)

'L.: XXIX,, p, 316, Ezzel szemben mit sem jelent, hpgy a török birodalom szerve
zetét tanulmányozta. L.: XXX,, 575, és Szekftl, i. h. 64.
^^^L,: XXVIII; pp. 373-374, - Epigrammája Budaváráról 1605-ből, XXX. pp. 424-25,
^^^XXVIII., p. 348.
^^^XVIÍI,, pp, 373-374,
69)^
'XXVIII,, 6-7

)
^^^XVm.,
35.
71)

Báthory Zsigmond hires beszéde a gyulafejérvári országgyűlésen, 1598, április 10.
XXVIII, 39-40,

''^^XXVIII., 129.
'^^^XXX,, p, 40.
74)
'E miniatűr királytükör: XXVIII. köt., pp. 346-347, - A velencei alkotmányt külön
ben akkor eurőpaszerte a legtökéletesebbnek tartották gyakorlati államférfiak és
államelméleti írók. Bezold, Fr. etc, Staat u, Gesellschaft in der Neuzeit. Kultur
d. Gegenwart. II. 5. 1, p.
75)
XXIX., pp. 257-26^. A VI, Hebdomas I. könyvének utolsó mondataihoz maga Bethlen
Gábor jegyezte hozzá: "Inuehitur in principum Transsylvaniáé incuriam." (XXIX.,
p.27.)

^ ^ W x . , 295-296.
^ ' ' W l , , 145. és 116., és XXVIII., 116.
^^^XXI., p, 20. és SzekfU 55,
79)
A pápa: "pontifex maximus, cuius authoritate Orbis Christianus regeretur,"
(XXVIII., 262,) "Roma, unde pietatis universalis fons in orbem Christianum manat." (XXI., 212.), a protestáns tanok: "damnata ab ecclesie Romána religio",
(XXIX., 97,) Szent László, Nagyvárad alapitója: "quem sacerdotum centuriae
Sanctitatis dignitate affecerunt et in coelitum album inscripserunt." (XXVIII. ,167.)

^^WkfU, i,h. 13,
"Hajdones Vngari, Traces, Sclavi, altaque miscellanea coUuvio" a rablásból él, de
299

nem a töröktől zsákmányol, hanem a szegény földmives népet rabolja, gyilkolja,
ezek a "communes hostes Christiani populi ac generis humani piratae". (XXIX.,
• 276.) "Hajdones, id est praedones", (XXIX. p. 285.)
Báthory Endre- tneggyilkolása kapcsán tér ki a székelység ilyetén jellemzésére.
(XXVIII., 374-382.)
Az olaszokat természetesen igen tiszteli, Báthory Zsigmond olasz kegyenceit csak
azért ostorozza, mert ezek egészen műveletlen, finoman beszélni sem tudö komé
diás és bohóc népség, Báthoryt megröjja, hogy müveit olasz orvosok, tudósok stb.
helyett ilyen néppel vette magát körül. (XXI,, 11-17,)
^XXIX., 320., a Maros völgyében Lippánál. "Templa sublimia . . . non solum homlnibus, sed etiam diis (!) deserta.
^^^XXVm., p. 365.
86)
Semptü iiiférlores sortc vi cuuditlűne hominua superioruro. vit+iitfis cr commoda
aegrls intuentur oculis."(XXVIII,, p. 364.)
^''Vl. XXI,, pp, 177-178, A székely lázadás "főbUnöseit" kegyetlen testCsonkitú bün
tetésekkel sújtják: "ignominia ac poena sünt notati, ut dum vanam libertacis spem
sectantur, documento ad posteros sint, sortem commeritam, quam ipsis fortuna
imposuisset, non per diminutam Principis Maiestatem, aut regni ruinam resarcire
moliantur, sed maximis in rempublicam beneficijs egregieque factis mereantur."
(XXI., pp. 177-178, A jobbágyokra általában L: különösen XXI,, pp, 147, és 224225.)
^^Vl. XXI., p, 157., vagy XXVIII,, p, 326,
^^^Pl. XXI,, p. 106., s Karácsony György mozgalmáról XXVIIL , p. 364.
90)
XXIX., p, 216, A brassai csata elesettjel között szépen elsiratja Jacobinust, a
történetiröt,
"
^•^^L, a fent idézett XXI,, pp, 177-178,-at.
92)
L. bánatát a kolozsvári jezsuita kolostor kirablása riiiatt, L. továbbá ugyan-e rend
kollégiurnának célkitűzéseiről adott beszámolóját: "cum ecclesiae catholicae, tum
reipublicae plantarium, iuventutisque seminarium in provincia liberalium artium
studlis destitutisque refloresceret," (XXI,, p. 200.)
93)
XXVIlI., p. 375. Cur eam plagam ab omni cultu mortalium olim desertam sibi,
ubi habitarent, delegerint?
94)
Bonfini etymologizáló rendszerét joggal birálja: XXVIII., p, 375., és SzekfU, i, h.
62. és 1. jegyz. Az ő etymológiai elbírálására nyelvtörténészeink hivatottak,
95)
XXIX,, pp. 100-101. A vallási vitatkozó "a primo puncto et simplice principio nec
in rectam lineam ducitur, sed in spinas et anfractus contöVquetur. Nec aliter se
habét quam Euclidae lineae compares, quarum puncta parallella diduci semel ceperunt, quanta longius trahantur, eo amplius dissidebant, nec, si in infinitum ducas
unquam coibunt, quo magis recedunt et multiplicant errorem atque distantiam. Ide tartozik még, és a technikai érdeklődését bizonyltja pontos leirása a pancsovai
török ponton-hidról, XXVIII., 147-48.
96)
'A Szamost, az őpopularisát, XXI,, 148., a Tiszát, XXVIII., p. 163-154., a Körö
söket, XVIII,, pp, 165-166,
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97)
Magnis quibusdam et multis signis fueruiit divinitus praemonstratae. (XXVIII,,
370.)

98)
paucis post ffl;ensibus subsequentium malorum calamitas fidem fecit." (XVIH.,
p. 261,)
99)
Pl, a török szultánnak a keresztény fejedelmek által küldött ajándékok aprólékos
kirészletezése (XXI,, pp, 231). A gyulafejérvári "farkasnak" nevezett ágyú
= "ingens aenea machina" leírásánál mentegetőzik is: "quid enim vetat in tam
eximio opere pauxillum immorari", (XXIX,, p, 147,)
L. ehhez fentebb, Szamosközy vallási meggyőződése tárgyalását.
Bethlen és Szamosközy viszonyára, általában Szamosközy hatására a XVII, századi
történetírásra 1,: SzekfU, i, h, 67-76.
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G y u l a y Pál
Rövidségük s egyetlen történeti esemény - hadjárat ~ leírására korlátoződásiik ellenére is Decsy és Szamosközy hatalmas müveihez csatlakoznak Gyulay Pál és
Jacobinus János munkáig e két tisztán tudományos humanista historiola.
Gyulay Pál ex, infima conditione nobilium, pex vlrtutes et honestos móres et
maximi consilii ingeniumj amplissimis fortunis fet honoribus auctus elnyerte Erdély
ben a legmagasabb méltóságokat, 1) A páduai egyetemet látogatta, mint más korabeli
erdélyi embere elsősorban azok, kikből államférfiak lettek, _de felkereste még a bo
lognai egyetemet is. Hazatérve Báthory István nag-ymUveltségU gyulafejérvári, majd •
krakköi udvarának tagjap noha előbb Békés Gáspár köréhez tartozott, kinek bőtezUsé-'
géből végezhette olaszországi tanulmányaif^', s csak Báthory győzelme után pártolt át
ehhez, miután Békés oldalán vitézül harcolt Fogarasnál Báthory ellen, amiéit ez öt
egy ideig fogságban is tartotta. 3) Báthory halála után Erdélybe hazatérve áldozatul
esett Báthory Zsigmond és Boldizsár véres viszályainak az erdélyi fejedelmi süvegért;
1592-ben Boldizsár katonái gyilkolták meg, Zsigmond tudtával.
Gyulay Pál mint Báthory István lengyel király bizalmas tanácsosa leírta ennek
a moszlwai nagyfejedelem. Rettenetes Iván fölött 1580~ban aratott fényes ^őzeimét,
ki ugyan - elsőként - már cárrá (császárrá) koronáztatta magát, Európa által azon
ban még csak nagyfejedelemnek címeztetett. A diadalmas hadjárat a litván-orosz ha
táron folyt le, és Velikie Luld és Zavolce orosz kézen levő litván várak elfoglalását
eredményezte^ s az 1582-ben megkötött békében a moszkovitát Livíand átadására
kényszéritetíe. Ez a két várostrom a tárgya Gyulay leírásának, a "Commentarii r e rum a Stephano rege adversus magntim Moschorum ducem gestarum an. 1580. Ko
lozsvár, 1581." (RMK. 11. 165. )s vagy a második, római 1582, kiadásban - én ezt
használtam - "De rebus gestis Stephani I. regis Poloniae . . . contra magnum Moscho
rum ducem narratlo" (Apponyi, 496.) cimU rövid munkának.
Gyulay mUvecskéje Livius stílusával irott finom, humanista munka. Kezdi a
háborút elhatározó haditanács tárgyalásaival, elmondja, hogy az orosz elleni felvonu
lás iránya megválasztásnál gazdasági szempontok, az utánpótlás, á sereg élelmezé
sének szempontjai döntötteki Pleskau Irányában vonultak fel, mert itt termékeny vidé
ken kell áthaladiiiuki A közelebbi cél Velikie Luki ostroma. A moszkovita alázatosan
békét kérj de Báthory és a lengyelek ismerik álnokságát, megbízhatatlanságát, tudják,
hogy a muszka csak időt akar nyerni a tárgyalásokkal, s ajánlatát visszautasítják. A
lengyel, erős magyar csapattal kiegészített hadsereg megindítja Velikie Luki ostro
mát, melyet Gyulay részletesen leirt, kiemelve Báthory lovagias emberiességét a be
vett város lakosságával szemben. Igaz, katonái kegyetlenségekre ragadtatják magukat,
s felelősségre vonatva azzal védekeznek, hogy csak az orosz vérengzéseket akarták
megtorolni, Báthory a várat újraépítteti a lakossággal, és három oldalról kUlön-kUlOn
magyar, lengyel és litván katonálckal, hogy a három nemzet közötti versenyben gyor
sabban épüljön, s a hadjárat további részén stratégiai és utánpótlási támasztöpontnak
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szolgálhasson. Közben Iván, a rettenetes, újból békét kér, egy dárda hosszúságú le
vélben, de Báthory most sem hisz neki, folytatja a hadműveleteket és elfoglalja Zawoloczot is. Török követek jönnek Báthory táborába, kik arra kérik, hogy a szultán
(perzsiai) hábonija alatt tartsa vissza a "bécsi királyt" a török elleni támadástól,
viszont tatár követek az orosz ellen ajánlják fel segítségüket. Amire - irja Gyulay a király a megfelelő válaszokat adta, hogy mit, azt nem mondja,
Gyulay Pál gyakorlati államférfiú, s e Commentariusa tulajdonképpen csak be
számoló, bizonyára hivatalos és az európai közvéleménynek készült, tehát bizonyos
mértékben propagandacélu beszámoló egy nagyjelentőségű hadi akcióról, melynek
Gyulay szemtanuja volt, s részleteit a legpontosabban ismerte. Mégis Gyulay kortör
ténetnek szánta, s a klasszikus történetírók - Livlus - modorában irta meg. Törté
netírás-igényét különösen kihangsúlyozza a korabeli (kor)történeti müveknél szoká
sos cim alkalmazásával: Commentarius rerum . . . gestarum stb. (1, kiad. 1581.)
és De rebus gestis . . . narratio . o. (2, kiad. 1582.) Előadásmódja előkelően tárgyi
lagos, a római írók higgadt igazság- és tényszeretetével referáló, s - az iró gyakor
lati államférfi, de egyébként is ugy látszik realisztikusan gondolkodó emter lévén a stratégiai szempontok és fegyveres akclök mellett különösen á gazdasági tényezőket
tartja erősen szem előtt. /Jól tudja, hogy hadviseléshez az utánpótlás egyenrangú té
nyező a fegyveres, s katona harci értéke mellett. / Stílusa igen szemléletes, s a hu
mort sem nélkülözi. (Rettenetes Iván dárda hosszúságú leveliin könyörög békéért.)
A mUvecske népszerű lehetett: kolozsvári 1581-i kiadása után már 1582-ben
ismét megjelent, a lengyel-orosz béke megkötésének évében, mégpedig Rómában, hol
az érdeklődés a lengyelországi fejlemények iránt különösen nagy, hiszen a békét is
Marc Antonio Possevino, a pápa követe közvetítette, kit Xlíl, Gergely pápa íván kéré
sére küldött Báthoryhoz.
Megemlítendő még Gyulay Pál "oktató és tanácsadó" írása Sibrík György váradi kapitányhoz, melyet mint "Tanácsi tükröt" minden ezután következő váradi ka
pitány előtt hivatalba léptekor felolvastak, magyarra fordítva Apaffy Mihály ki is nyom
tatta, Nagyszebenben, 1663-ban. (RMK. í, 1006.) Szintúgy figyelmet érdemel Kovachőczy Farkasnak - kit már emíitettünk, s kit 1594-ben szintén a két Báthory versen
gése hurcolt a vérpadra, ezúttal Zsigmond parancsára - , De adminístratione Trans
sylvaniáé c. állambölcseleti munkája, Kolozsvár, !584.
Gyulay részletes életrajza Gárdonyi Alberttői: abafáji Gyulay Pál. Századok, 1906.
894-910.

Jegyzet;
^%ömo^i, Hlst. II. p, 128,
^Wmosközy, Rer. Ung. L, III, p, 137. M.H.H. II., 2 1 , , p, 137,
^^U,o. 140.
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Jacobinus

János

Kolozsvár szülötte - az erdélyi szászok a magukénak vallják - és 1573-ban
vagy 1574-ben látta meg a napvilágot. Gondos tanulmányok, humanista kiképeztetés
után Kolozsvár városa jegyzője lett, majd az eredélyt fejedelmek szolgálatába állott.
Titkára volt (a secretis epistolis) Báthory Zsigmondnak, kit elkísért 1595. évi sike
res havasalföldi hadjáratába a török ellen. Titkára volt Báthory Endrének is, de ki
szolgálta Mihály vajdát is, s mikor ez Kolozsvárott és Tordán bezáratta az unitárius
templomokat, Jacobinus is részt vett ez akcióban, noha maga is "ariánus" « unitá
rius volt, azonban ő Is átlépett Mihálytól a magyar nemesyég oldalára, ezek tordai
táborába. ^^ Utóbb Székely Mózes uralomrajuttatása érdekében küzdött, s mikor ez
az erdélyi fejedelemségre tört, Jacobinust vette maga mellé kancellárnak. 2) EgjrUtt
estek el Radul vajda ellen harcolva, 1603, július 17-én Brassó mellett. A magyar
történetírás történetében Jacobinus a már emiitett 1595, évi hadjáratról irt Brevis
enarratio-jávai biztosított helyet imgának,
Olyan természetű munkácska ez, mint Gyulay Pál nem egészen másfél évtized
del előbb irt CommfintíirinR-a: egyetlen, igen sikeres és dicsőséges hadiakció - több
nyire várostromok - leírása. Még humanista műveltségükben, előadásmódjukban is
találkoznak Gyulay és Jacobinus; s abban is, hogy mindketten egy-egy Báthoryről imák!
Gyulay a nagy lengyel királyról, Jacobinus ennek méltatlan unokaöccséről. Jacobinus
is előadja müve expozíciójaként a háború közvetlen indító okait, miként Gyulay Pál is
tette: mióta Báthory Zsigmond elnyerte Mária Christierna osztrák főhercegnő - ké
sőbbi II, Ferdinánd nővére - kezét, és szövetségre lépett Mihály vajdával, azóta min
dig csak a kereszténység nagy közös Ugye: a török elleni védelem foglalkoztatta. Elő
adja Írónk Zsigmond előkészületeit: sereggyUjtését - ebben a székelyek megnyerését
a háború számára azzal, hogy visszaadta nekik szabadságukat, másképp nem harcol
tak volna - , a német sereg megérkezését, majd magukat a két irányban: Lippa és
Arad felé, és a Havasalföldön folytatott hadmüveleteket. Ezt követik a Bocskay István
"generális pr^efectus" parancsnoksága alatt Tergovistyénél, Bukarestnél, Gyurgyevónál kivívott keresztény (német-magyar-román) győzelmek, s e helyek elfoglalása,
Mindez a ssiemtanu részletismertetésével, a becsületes ember megbízhatóságával, a
müvek hutRanísta Liviuson csiszolt elegáns latinságával kerek, egységes kompozíció
ban előadva. Maga a történet, s ebben a történetírás tárgya Jacobinusnak is a nagy
királyok, fejedelmek (a hatalmas városok, harcisa nemzetek) tettei, elsősorban, szin
te kizárólag hadi akciói, s e tettek - a háborúk - okainak feltárása. A háborúk ugyan
is a legnagyobb, legfontosabb dolgok miatt folynak, mint az uralom, a népek jóléte és
dicsősége. Mindez a fegjrverek erején nyugszik, s részben a fejedelem tanácsától (böl
csességétől), részben a katonák vitézségétől, részben a szerencsétől függ, A történet
írásból, a történéti müvekből gyönyörűsége van az embernek, mert gyönyörűség a^
legnagyobb emberekkel, azok cselekedeteível, gondolataival foglalkozni. De haszon is
adódik belőle: a történet az élet mestere, mely a múlt tanulságaival arra tanít, hogy
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hogyan rendezzük be életünket, mit tegyünk, mit kerüljünk. Különösen az a történet
írás, mely feltárja á múlt események okait,
Jacobinus történetszemlélete realisztikus, ha felismeri is az istenség heavatkozását a földön történő dölgokl) a győzelmeket - mondja - kétségtelenül Isten se
gítségével, az 6 kegyelméből viviák ki - s valami "fátum" és a "fortuna" hatalmát is
érezni véli - : az eseményeket mégis az emberek szabad elhatározásaira vezeti viszsza, emberek tetteiként " feges, principes, civitates, nationes - cselekedeteiként fog'
ja fel, s okaikat kutatva - mint más korabeli történetírók is - ez okokat az eseménye
ket, tehát végeredményben az egész történetet alakitö férfiaknak lelki rugóiban, gon
dolkodásában, jellemében találja meg. Ezért festi is meg egy-egy hadi esemény előtt
Báthory Zsigmond lelki tépelődéseit. Talán nem csak humanista ismeretei forrásait
idézi, mikor a történetet alakitó tényezők között, a "summi reges" és "principes"
mellett a "hatalmas városokat" és "harcias nemzeteket" is felsorolja mint amelyek
tetteivel a történetírásnak foglalkoznia kell. Hiszen saját tapasztalatából, a gyakor
latban is látnia kellett legalább egy "natio"-nak, a székelynek, tehát egy társadalmi
lag és közigazgatásilag megszervezett tömegnek döntő befolyását az eseményekre:
a közszlkelység - mát említettem - csak szabadsága visszaállítása árán fogott fegy
vert a török ellen. Márpedig nélkülük a hadjáratot nem lehetett volna megindítani.
Mégis f=i?:fikiiek része a történet alakításában nem más, mint a fejedelmi akarat végre
hajtása, Etdekes dokumentum arra, hogy miként gondolkodtak akkor történetírásról,
az ag ajánlás, mellyel Jacobinus Báthory Zsigmondnak müvét megküldte. Gondolatai,
ha nem Is eredetiek, jellemzőek. 3)
De Jacobinus hivatalos történetirónak tekinthető, hiszen kifejezett célja is volt
a müvecskéjével. Ezt is az ajánlásból tudjuk meg: Báthory Zsigmondot akarja dicső
íteni győzelme leírásával, mert - mondja ~ manapság a Magyaio rszágon (csak Hun
gária! , nem Erdély is!) történő sok hőstett között (praeclare gesta) ez a te háborúd
volt a legdicsőségesebb, méltó a halhatatlanságra: történetíró által való megörökítés
re, Mert a halhatatlanság is egyike azon gyönyörűségeknek, melyeket a történetírás
bisütosít, Jacobinus, bár egészen körUlhatároltan erdélyi eseményt ír le, egységnek
látja Magyarországot és Erdélyt - ez különben Rudolf és Báthory Zsigmond szövet
ségéből is következik - , sőt Magyarországot az egész kereszténység: Európa egy ré
szének tekinti, szemben a köíiös (ázsiai) ellenséggel, a törökkel. Jellemző még az is,
hogy Mihály vajda buzdító beszédében arra inti katonáit, hogy emlékezzenek a magya
rok (I) Ősi vitézségére (memores pristinae Hungarorum virtutisl),
A XVII, századi magyar és erdélyi történetírás erősen kiaknázta Jacobinus
szép kis munkáját, mint egy dicsőséges haditett egyetlen, s egyben legmegbízhatóbb
forrását, magáról Jacobínusról pedig elismeréssel, sőt szeretettel emlékezik meg,
mint azt az egyes írók tárgyalásánál látni fogjuk.
Kiadás: Jacobinus Joannes, Brevis enarratio rervm a . . , Transsylvaniáé Príncípe
Sigismundo an. 1595. gestarum. Kolozsvár, 1596, Heltaí. (RMK. II, 262.) Egyetlen
példánya a Nemzeti Múzeumban őrzött Todoreszku-Horváth könjrvtárban van. - Bongarsius Jac., Rerum Hüngarlcarum scriptores varii, Frankfurt, 1600, - Schwandtner
J, G., Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini. Bécs, 1746. (2-o) I, k.,
472-756. - J.J., Brevis enarratio. Ed. Bónis Gy. - Valentíny A. (Kolozsvár, 1947.)
Irodalom; Szinnyei J., Magyar írók, s. v. - Pintér i, m. III.
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1),Somogyi Ambrus, Hisfaiiii,, l.„ Hí,-. Esi Erter, Scripi:., 11. 2„ p. 230,,
2L
Iszamosközy, IIL „ 142^ 139--40
3)
Hiimanam prudentiam, Princeps Sereniosiro.es non esse aliud, quam euento,rum obseruationems rerumque praesentium ac fuíuraruni ex praeteritiSf taiiquam ex. fonté
deriuatani sclentianis plerique doctissimorum virorum memóriáé prodiderimt.
Quod ex vniuerso literarum genere vei SOIEJ vei eeitae maximé praetitat históriás
praesertinif si quis eam iía tractetj vt euenía dum obseruatj causas simul eorum
perquirat, cur hoc factums illud omlssunis ex hoc caiamitates, ex illó verő res
secundae emerserlnt, Vnde quicunque magistram vitae dixit ease hietoriams nae
iUe et dlxiase vére et praeclare admodum sensisse miht videtiirs etenim ei ea-f
{juae_niery2jn_artibus_JibM
spectemus, eo maximé lioinine commendanda est Hlstoriag quod cum ex ea intelligi-i
S2ÍSlffiL£22lE2HÍÍMS.J£ÍÍ2SME!:J12SÍí&SlHlf vitaeque totius instituimus rationem.
Estque hic proprius et pecullaris históriáé fructue in qua veluti in theatro quodam
ob_oculosj_atiuntur_fortunae j l £ i ^ ^
"
tia, siue yirtutesg ex quibus quae vitanda nobis sinty quaeue expetenda, imllo nőst™
ro périculo, vbc vUo labores sedentes iji otio docemur. Habét etiam digtütat^^juain
símas cíuitates et bejlicosisaimas nationes; enarrat porro betlorum causas, quae
mmt_liuii^£axum_rerum_3axi^^
íSÍiÜlHS*_2SÖffiL£ÍÍSíH.J.kÍfiSJ2EÍÜS&.£SÖ?Jís, Neque verő volgutate careí Histó
ria, nam cum omnes artes, omnisque liberó homine dlgna cognitio nos delectat, tum
verő incrediblliem haurit animus voluptatem, aiiturque pabuio suauissiro.05 dum vetera legens froitur consuetudine clarissimorum virorum, versatur inter Reges, virosque PriHcipes, inter praeclaros bello duces et saplentissimos rerum publicárum,
moderatoress intuetur veluti in tabula picta aduersa ducum excellentiuro. stratagemata, artes, dolos et insidias, ad exíremum caesos ad internecionem exercitus,
captas vrbes potentissimas, imperia d©leta, Porro, si volugatö^^^e£|mniortali;"
tas, quis quaeso estj qui aliqua saltem laude excellat, qui nOn omiiibus neruis in Id
incumbat, vt rerum praeclare ab se gesíarum memória, literarum monumeníis
aeternitate consecrata, posteris innotescat? Nemo, mehercuíe, inuenietur, . . .
Cumque rerum interiíus obliuio sít, eae reuiuiscunt História, cum ea quae mulíis
ab hinc seculis gesta sünt, in memóriám reuocantur, quaeue viri praesíaníes aeternis literarum monumentis immortalitaíi consecraruiit. Multa patrum nostrorum
memória praeclare gesta sünt La Hungária, et geruntur etiam hodie hoc ipso dignissima immortalltatis praemio, sed nullum ex iis est laude dignlus, nullum cul magis
immortalis debeatur glória, quaro. ijs, quae superiore anno in TransalliínensrValachia Báthory Zsigmond vezérsége alatt történtek stb,
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Somogyi

Ambrus

Erdélyi történetíró, de nem Decsy vagy Szamosközy követője, hanem Istvánffyé,
kinek Históriáját fel is használta. Még müve cimét is az Istvánffyéhoz hasonlóan vá
lasztotta meg: História rerum Hungaricarum, csakhogy tárgyának megfelelően hozzá
tette: et Transsylvanicarum. Személyéről nem sokat tudunk.
Apja 1577-ben, Sátoraljaújhelyen halt meg, nagyapja (avus) Péter, ott harcolt
és esett el Mohácsnál, hol "ad trés equos habult et commeruerat stipendium". 0 ma
ga 1564, áprilisában szUletett (1604. húsvétjakor - ez évben április 18-án volt hús
vétvasárnap - negyvenévesnek mondja magát), 1598-ban a dési nemesek között sze
repel, majd Belső Szotaok megye jegyzője lett, mintegy 1604 óta, s okiratilag 1633-ig
szerepel e minőségben. Ez alatt történt, hogy Basta hadai elől Désről Besztercére
kellett menekülnie, mikor is vagyona javát elvesztette, s 11 hónapig tétlenségre kény
szerült. Besztercén irta meg, vagy legalábbis kezdte megirni történeti munkáját, me
lyet minden valószínűség szerint csak Kolozsváron fejezett be, honnan előszava is kel
tezve van. 1612-bén, Forgách Zsigmond bevonulásakor Somogyi Forgách mellé állt,
amiért magára vonta Báthory Gábor fejedelem haragját, ki elfogatta és Szamosujvár
várába akarta záratni. Nincs rá adatunk, hogy az elzáratás megtörtént-e vagy sem,
1613-ban azonban Somogyi már ismét birta Báthory kegyét. Somogyi 1637-ben Dés
város bírája lett, hogy meddig viselte e tisztséget, nem tudni, sem azt, hogy mikor
halt meg. Tény, hogy 1638-ban m4r más a biró Désen. Két fia volt, az előszavában is
emiitett István és András..!)
írásából kitUnik nagy humanisztikus műveltsége (a klasszikus irők és a latin
nyelv biztos Ismerete), a filozófiában Való jártassága, s beható természettudományi
orvosi, asztrológiai tájékozottsága. Es tanulmányoznia kellett a XVI. -XVII. század
ban a külföldön erősen virágzó, de magyarok által is müveit elméleti politikai irodal
mat is. Erre még visszatérünk. Meggyőződésére, pártállására: választott erdélyi ha
zájának hive, bár fájlalja ennek elszakadását Magyarországtól, amit különben nem tart
véglegesnek. Török-barát, és elitéli Bocskay és Báthory Zsigmond császárpárti szö
vetkezéseit, Protestáns, cte nem kirivöan felekezetieskedö, sőt forrásainak protestáns
(Luther)-ellenes állásfoglalásait nem látta szükségesnek sem kihagyni, sem megvál
toztatni, mint ezt lejjebb még látni fogjuk, 2)
Nem volt speciálisan képzett történetíró, de erős volt a történet iránti érdeklő
dése, és ismerte a főbb hazai történeti müveket: Bonfinit, Thurőczyt és Rogeriust.
És ismerte a Magyarországra vonatkozó főbb külföldi kortörténeteket is. 3)
Mi vitte történetírásra Somogyi Ambrust? Mint az egész XVI. -XVII, századi
magyar történetírás, sőt az egész magyar közvélemény is, Somogyi is ugy látja, hogy
a legújabb nemzedékek bUnei taszították a hazát akkori szerencsétlen helyzetét^.
Miért van ez így, hogyan történt ez, kit és kiket terhel mindezekért a felelősség?,
ezek a kínzó kérdések, melyek a XVI. század minden, mohácsi vész utáni gondolkodó
magyarját gyötörték, mardosták Somogyi lelkét, elméjét is. Ezekre a tépelődésekre
keres feleletet ö is a történetből, mint e kori magyar kortörténetiró társai is.
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ő ugy véli, hogy Magyarország bukására az általa végzetesnek nevezett 15.15, évi
örökösödési szerződés, II, Lajos osztrák házassága, és ennek következtében a Habs
burg-ház uralomrajutása vezetett, ami Erdély leválását is maga után vonta, mig Er
dély XVI, századvégi katasztrófáját ~ Mihály és Basta uralmát -- Báthory Zsigmond
nak II, Lajoséhoz hasonló házassága osztrák főliercegnővel és szerződése a Habsburg
házzal okozta, E politikai s hazafias tépelődések mellett vezették Somogyit ~ mint
már idézett ajánló levelében megvallja ~ tisztán tudományos meggondolások is. Lát
ta, mondja ugyan itt, hogy Rogerius, Thuröczy és Bonfini munkái után mennyire hiány
zanak a magyar történetre vonatkozó, a XVI, század végzetes fejleményeit leiró mü
vek, s bár nem érzi magáfüivatottnak arra, hogy ezt a hiányt saját tehetségéből, ma
ga munkájával pótolja, legalább anyagot gyűjtött össze annyit, hogy abból a nála mél
tóbbak meríthessenek majd egy igazi XVI. századi magyar történet megírásához,
Mert nincs hasznuaabb és élvezetesebb tudomány a történétnél, mondja tovább, iut;ly
a még "mediocriter litteratus" embert is legyőzhetetlenül vonzza, és vagy a "publicum civilie eocietatis commodumot" szolgálja, tehát az emberi társadálom közös ér-^
dekét, vagy az egyház vagy pedig az állam liasznát. Elhatározta tehát, mikor, mint
emiitettem, Besztercére menekülve tétlenségre kényszerült, hogy szabad ideje unal
mát történeti tanulmányokkal fogja elUzni, Ezzel saját elméjét is akarta gyakorolni,
hiszen: "ingratum és impium eum főre, qui dona Dei quantulumcunque sit", elrejtené,
és illik is mindazt "quae donaret Dens" másokkal közölni "illa aliis etiam communicare decet'"*), de meg fiának, Istvánnak is példát akart mutatni,hogy majdan az övé
nél "maiora elaboratioraque" merjen vállalkozni, végül, mint már emiitettem, hogy
nála különb magyar történetírók: "elegantius scripturi nostrates" számára forrás
anyagot szolgáltasson. De megvan benne is az a törekvés, melyet a mohácsi vész
utáni magyar történetírás általános jellemzőjének neveztem: hogy t, i. a történeti
igazságot Írva meg, hazáját és nemzetét: "Pannonos et Transsylvanienses" megvédje
azok ellen, kik mindenféle rágalmakat szórnak rá, mint napjainkban is történik, (So
mogyi ezt - ugy látszik - 1604, áprilisában irta, a Bocskay felkelés kezdetein,)
Mert ő az eseményeket "veríssime" akarja megírni, erre a legnagyobb súlyt helyez
te, Hiszen a történetírás feladata, szerinte, megírni mindazt, ami jelentékeny dolog,
s méltó arra, hogy megismerjék (insignia, cognítuque digna), mindezt megírni a va
lósághoz híven, ahogy történt (rei veritatem compendiose, prout gesta est). Hasonló
elvek, mint Decsyéi, Forgáchéi, Ezt ő annál inkább is teheti, mert olyasmikről fog
imi - mondja - , amiknél maga is jelen volt. Távol áll tőle, hogy a maga dicsősségét
keresse írásával, vagy hogy eloquentiáját fitogtassa (eloquentiae ostentandae causa
gloriaque ex ea captandae). Hozzátehetjük vallomásaihoz: ha Somogyi nem lett volna
az a ragyogó irói tehetség ami volt, s amiről még szólunk, akkor bizonyára nem fo
gott volna kezébe történetírói tollat. Somogyi szándékai, programja nemes szándékú
és tudományosan kifogástalan célkitűzések és program, s ha azokat nem is tudta min
denben megvalósítani, azt inkább nem kielégítő történetírói képzettsége, s valami lai
kus felületesség okozta, semmint a jó szándék hiánya,
Mindenekelőtt, s ez legszembeötlőbb sajátsága történetírásának: Somogyi nem
nagyon önálló író. Maga ugy mondja előbb ismertetett ajánló levelében, hog^első fe
jezeteiben írását ott kezdte, hol Bonfini elhagyta, vagyis, mondja, 11. Lajos uralkodá
sánál (Bonfini, tudjuk, már 1486-nál elhallgat), valójában tulajdonképpen II. Ulászló
trónraléptével.
Somogyi História Rerum Ungaricarum et Transsylvanicarum-ának négy könyve
tehát három fő részre oszlik? az első, mintegy 1566-ig, Joviusból és Zsámbokyból
van kiiiva - mégpedig szó szerint - , a második - talán már 1576-tól, de bizonyosan
1588-tól kezdve egészen 1601-íg, vagyis Báthory István, Zsigmond és Endre törté308

rietfi "• legnagyobb részben Somogyi ünálló fogalmazásának vehető, de ide is sz<5 sze
rint toeleiUesztette Jacobínus egész müvét, mig 1602-től 1605-ig terjedő elbeszélése,
tehát milye harmadik része, Istvánffy megfelelő kön3^einek átirása, néhány önálló
részlet beiktatásával, főképpen Basta hivatalos levelei felhasználásával. Az EderBeaigni féle (különben egyetlen) kiadás II, kötetének 261-434, terjedő lapjai közül
roÍHtegy tlz-tizenkettő Somogyi hozzátétele Istvánffy szövegéhez. ^> Beletüzdeli aztán
Somogyi ez átvett részekbe saját politikai véleményét, moralizáló szentenciáit (pl.
L, I., c.VII., I, köt, pp, 37-38,). Van még más forrása is pl, Bécs ostrománál is,
melyMl Bécs leírását vette, s ezt Joviustól vett alapszövegébe értelemzavaróén told
ja toe, 6) Katzianer megölését Joviusból irja ki ő is, Istvánffy is, Révay is. De Somo
gyi átveszi Joviustól szó szerint, hogy Zrínyi megkapta Katzianer vagyonát, Révay
ezt kihagyja, Istvánffy pedig hevesen tiltakozik ellene. ^' Somogyi olykor apróbb mó
dosításokat tesz Joviüs szövegén. Eder is rámutat Somogyi több apróbb, nem mindig
szerencsés változtatására. (I, köt, p. 265. - 7. jegyz. - p, 292,, - 10, és 12, jegyz,
- 292-3. - 14, jegy,)
Somogyi Históriája második könyvének megint csak Jovitis a mintája. ^)
Minthogy Jovius magyar hirei 1543-nál (1566,, II. k, p, 202',) megszűnnek,
Somogyinak is más forrás után kellett néznie^), s ezt Zsámbokyban találta meg, Zsámbokytöl veszi Temesvár bukását 1552-ben. ^0) Eger dicsőséges védelmét 1552-ben
szintén Zsámboky után adja (1568, 797-808,), de itt van még más forrása is: Somo
gyi tudja pl,, hogy Egernek Dobó előtt gróf Salm Miklós volt a parancsnoka, l-l) Szi
get török ostromának 1556-i diadalmas visszaverését Horváth Stancsics Márk által
megint Zsámboky tói vette (Bonfini, 1568, 809-812.). Somogyi 11. ,71-75,
A II. kötet 75-88, lapján aztán Somogyi erdélyi történetet ad 1556-tól 1558-ig,
erősen Izabella-párti állásfoglalással. Forrását nem ismerem,
lS59-től (a 78, laptól kezdődően) eddigi egységesen megfogalmazott kerek,
folyamatos, összefüggő előadását száraz annallsztikus feljegyzésekkel megszakítja,
Ez valami "rövid krónika" jellegű forrásra mutat, l^) Tokaj visszavivásánál Schwendi
Lázár által 1565-ben megint Zsámboky a forrása. 1^) Sziget dicsőséges elestét és
Gyula szégyenletes átadását megint Zsámboky nyomán adja Somogyiig), szintúgy Já
nos Zsigmond halálát (101-103.), Báthory István uralomrajutását, az 1572, és 1575,
évek eseményeit. Békés Gáspárt (104-106.) és Miksa lengyel trónjelöltségét, 107108. felülről a 7. sor: "In summa tranquillitate quam mutati consilii conscios" (facti
csak Zsámboky) "poeniteret" megint csak Zsártiboky (1581, 820-821,) után,
A III. könyvben kezdődik Somogyi Históriájának a Báthoryakkal foglalkozó része,
melyet maga önálló müvének vallott, Flegler Sándor szerint 1588-tól kezdődően (II.
kötet, p, 113-tól) tekinthető a szöveg Somogyi önálló munkájának. Innen egészen a II,
kötet 261. lapjáig, bezárólag az 1601. évig, vagyis Báthory István, Kristóf, Zsigmond
és Endre története befejezéséig nem ismerjük Somogyinak olyan forrását, melyet oly
mértékben követett volna, mint Jovlust és Zsámbokyt, Fontos saját nyilatkozata az
16Ö1. évi besztercei eseményeknél: qui tunc Blstricii aderamus, mert ajánlólevele
szerint ekkor Somogyi tényleg Besztercén tartózkodott. Báthory Zsigmond 1595. évi
szerencsés havasalföldi hadjáratát Johannes Jacobinustól vette át Somogyi. Szokása
szerint szó szerint, csak kihagyásokkal. ' Magáról Jacobinusról megemlékezik a
brassai csata (1603.) elesettjei között, mint "festivus et ingenuosus iuvenisről".
Egy előbbi helyen meg azt mondja róla, hogy átszökött Mihál5rtól a magyar táborba.
1602-től kezdve aztán (II. kötet, p. 261, 2, sorától: a "licentiae militariö avaritiae
corruptelis" szavaktól végig a História zárószavaiig, ambique agitari videbantur)
Somogyi Istvánffy megfelelő szövegét irta ki, ennek az 1605, évet lezáró szavaiig,
leszámítva azt az önállónak látszó mintegy 12 lapot, melyet már emiitettem,
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Somogyi Istvánffyt is sző szerint irta ki, de kisebb módosításokat itt-ott mégis
tett rajta. 16) Éspedig: Somogyi IL kötetének 261-434, lapokra terjedő Istvánffyval
egyező szövegéből mindössze - mint már említettük ~ 11-12 lapon ad önálló betéte
ket, a 301-318. lapokon - összesen 17 lapon - pedig erősen eltérő szöveget. E rész
let 173, lapjából tehát mintegy 144-en szó szerint egyezik Somogyi és Istvánffy.
Milyen természetűek Somogyi eltérései Istvánffy szövegétől? Előbbiekben már
eleve ugy szóltunk felőlük, hogy ezek Somogyi betétei Istvánffy szövegébe, vagyis Ist
vánffy az eredeti szöveg szerzője és Somogyi a kiiró. Flegler Sándor szerint ugyan
fordított a viszony, azonban előbbi álláspont helyességét - Istvánffy eredetiségét bizonyltja egyfelől az, hogy Somogyi az Istvánffytöl vett szöveg egy helyén betold egy
utalást Báthory Zsigmond halálára vonatkozóan: "In Bohemia assidue constanterque
permansit, usque ad mortem", mely 1613-ban bekövetkezett Prágában. Istvánffy,
tudjuk, 1608-1610-ben fejezte be magyar történetét. De ez lehet későbbi hozzátétel
is. 17)
'
'
;
Azonban Istvánffyt mutatja eredetinek Somogyi szövegének két értelmetlen zök
kenője is, melyek világosan elárulják, hogy Somogyi azoknál Istvánffy szövegébe Ide
gen szöveget iktatott bo, a e beiktatást nem tudta nyomtalanul elslmitani. ^^^ Es Ist
vánffy eredeti voltára mutat az a mód is, ahogy a két irő forrásait feldolgozni szokta:
Istvánffy nem szó szerint irja át mintáit, ha még oly híven követi is őket, hanem min
dig tesz rajtuk kisebb-nagyobb stiláris módosításokat, mig Somogyi, láttuk, szó sze
rint veszi át mintái szövegét. Márpedig II. kötete 261-434. lapjai szó szerint egyez
nek Istvánffy megfelelő részleteivel!
Somogyi sajátjának tehát csak a 103, vagy pláne csak a 113. és 260. lapok kö
zötti szöveget, az 1576-tól, vagy pláne csak az 1588-től 1601-ig terjedő évekre vonat
kozó elbeszélést ismerhetjUk-elT Ha ugyan nem irt ki itt is-mégmáa, ma nem m
mintákat. Jacobinust, tudjuk, ez "önálló" részéhen vette át. 19)
Hogyan használja fel Somogyi itt felsorolt fő forrásait? Fenti elemzésből kitű
nik, hogy mintáit szó szerint írja át, de sokat kihagy azok szövegéből, előadásukat
összevonja, és Idegen szöveget Is Iktat beléjük, vagy saját értesüléseit toldja be hoz
zájuk. Sorra kihagyja Zsámboky és Istvánffy dolgozataibői az egyes történeti szerep
lőkre, különösen a régebblekre vonatkozó személyes és életrajzi adatokat: hősles tet
teiket, életkörülményeiket, de kihagy egész eseménysorokat is. Pl. a Zsámboky-félé
leírásokból Tokaj, vagy Eger ostromáról, melyek szoros időrendben, napok szerint
jegyzik fel az eseményeket, egyes napok fejleményeit elhagyja. Ugyanígy tett Jovlus- !
szál is. Sokszor Illeszti be azonban saját véleményét, morallzálásait, politizálásait,
Egy ilyen passzusára fentebb már rámutattam, s minderre történetszemlélete tár
gyalásánál újra visszatérek, 20) Nem hagyhatom itt sem emllttetlenül, hogy Istvánffy
szövegébe feltűnő sok Bastáról szóló, Istvánffy előtt ismeretlen adatot illeszt, Bastának feltűnő sok misszilis levele tartalmát közli, úgyhogy arra kell gondolnunk, nem
került-e Somogyi kezébe valami módon Bastának valami hivatalos irattára?21)
Ezek után lássuk a nem kompiláló, hanem az önállóan dolgozó Somogyi dolgozásmódját. Hogyan állapitja meg Somogyi a tényeket, mikor önállóan fogalmaz, és nem
niások munkáit irja át? Honnan választja ki forrásalt, hogyan dolgozza fel azokat?
Maga ugy mondja ajánló levelében, hogy olykor szemtanuja volt annak, amit leirt, de
szövegében csak egyszerhivatkozik Ilyen esetre: hogy t. i. ott volt Besztercén (1601ben), mikor ez a város ismét Báthory Zsigmond mellé állt. 22)
Különösén jelentős, hogy jó viszonyban vOlt Gellyén Imre kolozsvári bijrőval,
ki nagy részt vett az eseményekben, s tájékoztathatta Írónkat azokról. Mint informá
toráról azonban nem emlékezik meg Gellyénről, és általában megelégszik azzal, hogy
"hirekre" hivatkozzék, melyek közkézen keringtek. 23)
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Lehet, hogy voltak Somogyinak irott forrásai is önálló részleteinél is. Néhol
zökkenő, vagy ismétlés van szerkesztésében, előadásában - igy ~ mint már emiitet
tem ~ Báthory Zsigmond "incantacióját" (megbabonázását) kétszer mondja el (pp.
182. és 188.) - amiből különböző források összeillesztésére következtettünk. De meg
egyes részletek hangjában is erős különbség van. Somogyi önálló részlete első lap
jain vallásos és filozofikus, természettudományos-orvosi, asztrológiai elmélkedései
uralkodnak, az 1600-1601. években pedig olyan józan, realisztikus, csak tényekre
szorítkozó, de egyben drámaian eleven és élénk, néha szinte humorba vegyülő előadá
sa, hogy ebből a hangulat-kUlönbségekből is idegen forrásokra, e részben is más, ide
gen irók müvei átírására gondolhatnánk, 24) Talán meg lehetne kísérelni ilyenek kielemzését, de egy ilyen analízis igen beható és igen óvatos tanulmányokat igényelne.
Másfelől: talán ujabb erdélyi történetírók felfedezésére is vezetne,
Már rámutattam arra, miszerint valószínű, hogy Somogyinak volt valami évkilnyvszeril, hivatalosnak látszó feljegyzése fejedehnek trónraléptéről, halálozásáról
az un. rövid krónikák műfajából, mert folyamatosan, kerek egységben megszerkesz
tett előadásából kiri egy pár ilyen száraz, röviden referáló részlet.
Es kellett használnia Somogyinak hivatalos iratokat is. Basta irattárába - már
emiitettem - valahogy bepillanthatott, ennek leveleivel még az Istvánffytól átirt rész
leteket is bővitcttc.
Somogyinak voltak tehát Jó forrásai is, de kellett imia olyasmiről is, amiről
információi nem voltak kielégitőek. A tények megállapításánál igyekszik ugyan ra
cionalizáló kritikát gyakorolni: kiválasztani, hogy a valószínűség és ésszerűség sze
rint mi hihető, mi nem, és nem is hisz eí minden hirt, vagy legalábbis fenntartással
közli azt, amit gyanúsnak lát. Olykor kihangsúlyozza azt is, ha valaminek nem sike
rült utána járnia. ^5) Olykor azonban leir olyasmit is, amit maga sem hisz el egészen^ó), és egyszer a modem történet-filológiai módszer "conjectura" terminusá
val is operál, megvallva, hogy ehhez folyamodott, mert nem tud bizonyosat mondani,
Elkövet pontatlanságokat is, időrendje sokszor hibás, egyes szereplőire vonatkozó
személyi adatai sem mindig szabatosak, de általában véve inkább csak kifelejt egyes
dolgokat, vagy - mint láttuk - összevon eseménysorokat (ezt igen gyakran teszi),
és legtöbbször csak tendenciózusan állitja be a tényeket, semmint lényegesen elfer
dítve. 27)
Somogyi Históriáját szigorú időrendben szerkesztette meg, mondanivalóit egyes
évek körűi, mint quasi fejezetcímek körül csoportosította. Kronológiája mégis meg
lehetősen pontatlan. Müve évkön5rvszerüségét még az is kihangsúlyozza, hogy előadá
sában egyes éveket átugrik, pl, az igen fontos 1538, évről nem szól, mindössze 1539
elején emlitve meg az előző évben kötött nagyváradi egyezményt. Csak 1590-től kez
dődően 1605-ig terjeszkedik ki minden év főeseményeire.
Somogyi Históriájának tárgyát a magyarországi, még sokkal nagyobb mérték
ben az eredélyi fő hadi és méginkább politikai akciók képezik. Kitér olykor gazdasági
mozzanatokra is, mert ő is jól látja, mint más akkori magyar kortörténetiró is a gaz
dasági-pénzügyi viszonyok jelentőségét az állam életében. Például szerinte a prágai
udvar német tanácsosai - ahogy ő magát kifejezi - Erdélyt egyenest gazdasági meg
gondolásokból akarják átvenni a magyar király részére: ez a gazdag provincia ne ke
rüljön a török kezére, mert anyagilag túlságosan erősítené azt, (II., 177.) Vagy: a fe
jedelemváltozásoknál első teendő pénzt előteremteni adók kivetésével zsoldosok foga
dására, hivek toborzására. így Báthory Zsigmond visszatér]tekor (II., pp. 246-247.),
vagy Mihály vajda bejövetelekor. Társadalmi vagy kulturális kérdésekkel általában
nem foglalkozik, jellemzéseiben azonban olykor kiemeli, hogy jellemzettje igen mü
veit, vagy pláne tudós ember, (II., p. 234.) Annál érdekesebb, amit Mihály kormány311

zati fogásairól mond, mert ez egyenest valami demokratikus, sőt szociális törekvése
ket árul el az igen alacsony sorból felvergődött románban. '
l^rdekes nézeteit a nevelésről Báthory Zsigmonddal kapcsolatban fejti ki. ^^^
Csodák, előjelek nem igen érdeklik, babonát is alig emlit fel. Az 1594. évi nagy
hadikészUlődések alatt nagy hegycsuszamlás történt Erdélyben: ni fallor, mondja So
mogyi természettudományos józansága: a sok esőzés miatt. De az emberek a háború
előjelének vették. (II., p, 149,) S ha mégis feljegyzi egy üstökös feltűnését (II.,p. 134.),
vagy egy Székesfejérvár mellett történt "csodát" (II., pp. 134-135,), azok Magyaror
szágon történvén, valószínű, hogy azokat Somogyi valami magyarországi irott forrás
ból irta ki, Báthory Zsigmond megbabonázása Boldizsár anyja által azonban már So
mogyi saját hire.
Ki kell még emelnem Somogyi pontos földrajzi leírásait, pl. a Marosét (II,,
p. 235,), vagy a miriszlói harctérét (II,, p, 237.).
A történet maga Somogyinak is emberek cselekedetei, elsősorban a fejedelmek
és más, a társadalom és állam élén állóké, az előkelőké, de megvan a jelentősége ná
la is a tömegeknek is az események alakításában. Különösen ~ ez természetes - az
országgyűlésen, s a fejedelmek és pártok tanácskozásaiban szervezetten megjelenő,
vagy a fegyverbeszállt nemességnek, olykor a zsoldos (sőt külföldi zsoldos) katona
ságnak, olykor a csőcseléknek is. Es ahogy kutatja Somogyi a fejedelmek, főurak stb.,
vagyis a történeti főaktorok lelki, gondolati, érzelmi mozgató okait - így akarva el
jutni a történet legvégső földi okaihoz - és jellemzi is őket, mint valamennyi magyar
kortörténetiró társa, mégpedig hatalmas jellemzőerővel, ugy jellemzi a tömegek, or
szággyűlések, vagy hadseregek hangulatát, esetleg önálló lépéseit, tetteit lg, 30) Külö
nösen mesteri a már idézett tordai országgyűlés, vagy a Báthory Endre és Mihály
alatt összeütköző hadak hangulatának festése, 31) Mert Somogyi páratlan a tömeghan
gulatok visszaadásában, s igen szívesen is tárja fel a tömegek (országgyűlések, had
seregek) véleményét, érzelmeit, s jól meglátja, miként kívánják az események főaktorai: fejedelmek és tanácsosaik, meg az egymással szembenálló pártok vezérei
- maguk is, megbízottaik utján is - befolyásolni a közvéleményt: országgyűléseken,
a katonák között, a "népet" a propaganda sokszor kétes tisztaságú eszközeivel meg
dolgozni. 32) A tömegekhez köimyen hozzáférhetett Írónk, hogy hangulatukat megismer
hesse, Maga is a nemesség között élt, informátort is könnyen szerezhetett ország
gyűlésekről, nemesi és katonai táborok életéről, városi tumultusokról. De honnan is
merhette Somogyi főaktorainak lelki, gondolati, érzelmi, akarati mozgató okait? Mert
ezeket igen szereti feltárni és elemezni. Különösen ha ugy látja, hogy egyes szerep
lői személyes érdekből, sértett hiúságból, vagy ambícióból cselekszenek. De anyagi
természetű, realisztikus meggondolásaikat is szívesen felsorakoztatja, Báthory Bol
dizsár, Korniss Gáspár személyes bosszúvágya katasztrófába sodorta Erdélyt (II,,
pp, 120-121. és 189.), de Bocskay is azért állt - Somogyi szerint - Rudolf oldalán,
mert Magyarországon vannak birtokai (II,, p. 158,) Ezek bizonyára mind csak "konjekturák", mert honnan ismerhette Somogyi pl, Mihály beszélgetését Halmágyi Ist
vánnal, melyet a vajda oly szigorú titoktartás alatt folytatott ezzel a legbizalmasabb
hivével? Egy helyt maga Somogyi fedi fel módszerét e motivációs "konjekturák" fel
építésénél: Mihály gondolkodása ez volt, ahogy a következmények mutatták! ("Cogitatio Michaelis haec fűit, ut postea eventus docult," II,, p, 209,) Vagyis somogyi a fej
lemények alakulásából következtet vissza szereplői lelki mozgató okaira / s nem
megbízható információk, vagy tapasztalatok alapján/,
Igen fontos mozzanat Somogyi történetírásában, hogy ő felismerte a "nemzet"
(= nemesség, rendiség), különösen az országgyűléseken.és pártokban szervezkedő
nemesség történetformáló szerepét, jelentőségét, /Erről bővebben szólok politikai
és államelméleti nézetei ismertetésénél. /
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Kendyék küzdelmében Zsigmond ellen, hol felmerült a fejedelem letételének,
vagy pláne megölésének gondolata is, Somogyi felismerte, hogy itt a politikailag lefcUnő rendiség küzd a XVII. század folyamán győzedelmeskedendő abszolút fejedelmi
hatalom ellen, E viaskodásban, s folytatásaiban egészen Mihály vajda bukásáig és
Báthory Zsigmond végső próbálkozásáig Erdélyben - Somogyi önálló müve 1601-ig
terjed - felismeri Írónk a rendek által képviselt nemzet szerepét a történetalakitó
faktorok között. ^^) De mig egyfelől a rendiségben a nemzetet (ill. ai azt reprezen
táló nemességet) önállóan és önérdektien cselekedteti, addig az abszolút fejedelem
számára azt csak eszközként szerepelteti. ^^'
Világosan fejeződik ki mindez Somogyinál Mihály vajda egy állítólagos titkos
megbeszélésében, melyet egy magyar'hivével, Halmágyi Istvánijal "veresbársonynak"
nevezett cubiculumában, török kereveten ülve éjnek idején folytatott, feltárva előtte
nagyralátó terveit. Ezt a megbeszélést azonban hajlandóbb vagyok Somogyi saját vé
leményének, már emiitett politikai elmélatj olvasmányaiból merített nézeteinek tar
tani. Már csak forráskritikai szempontból is. 35) Ez a megbeszélés tulajdonképpen
egy Mihály által elmondott beszéd - Somogyi szeret beszédeket konstruálni, melye
ket (legszívesebben) a fejedelmi, vagy tanácsosi tanácskozásokon mondat el - Somo
gyi müvének talán legérdekesebb részlete. Bár ebben a speciális esetben Mihály, a
megtestesült "tyrannus" (= abszolút fejedelem) avégre latolgatja a különböző érdé- •
lyi és moldvai népek jellemét, tehetségét, képességeit, hogy mennyiben használhatja
fel azokat saját céljaihoz, mégis a legérdekesebben definiálja a "nemzet"-nek önte
vékeny, öncélú- és érdekű politikát (és történetet) alakító-szerepét. Csak egy akadá
lyunkvan - Istvánom - mi Stephane - mondta volna Mihály hü székely katonájának,
miután a Boldogságos Szűz képére megeskette, hogy titokban fogja tartani, amit most
hall - , csak egy akadályunk van terveink kivitelében: a királyi korona megszerzésé
ben, Erdély, sőt egész Felső-Magyarország meghódításában, végig, talán-talán Prá
gáig, és ez az "erdélyi nemesek" (= magyarok) uemtürödöuisége. Ezek csak "prlvatis et domesticis assueti voluptatibus, agriculturae, venationi, negotiationi et aliraum
ad usum domesticum necessarium rerum studiis dediti, de nominis glória, gentibus
debellandis, finibus ultra producendis haud multum soUiciti, praesenti fortuna sünt
contenti, contra Turcam, cujus in societate et foedere aliquot ánnis in deliciis vixerunt,
hactenus quoque arma eduxisse poenituit. Contra Caesarem verő tentare aliquid aperto
Marté/ aut vei clam moliri religionis et fidei toties datae sacramento impediti nefas
putant," Ezek a "Christiania Respublica" semmittevő csonkjai (inertes trunci), me
lyeket elpusztítva (sublatis et ad unum deletis) és helyükbe harcias románokat és rá
cokát telepítve elérhetjük célunkat: (His extinctis et provincia (Erdély) demum Valachis et Rascianis gentibus bellicosis repleta) könnyen eljutunk Felső-Ma^arországba, sőt talán egészen Prágáig, (proximos Ungariae, tum etiam forte Pragenses fines~
levibus excursionibus facile occupabimus. )3o)
E valóban meglepő nyilatkozatok, szerintem, sokkal inkább Somogyi véleményét
adják Mihály céljairól, semmint Mihályéit. Mert hiszen honnan ismerhette Somogyi
ezt az oly titokban lefolytatott beszélgetést Mihály és hü székelye között? Ezt a for
ráskritikai kérdést már érintettem. Somogyi e passzusában - Mihály beszédében tehát: Somogyi a bekövetkezett eseményekből következtet vissza Mihály motívumaira;
egyfelől meghatározza a "nemzet"-nek mint öncélúan, saját érdekeiért, de szintúgy
általánosabb erkölcsi értékekért (nemzeti dicsőségért) cselekvő, politikai (tehát tör
ténet-) formáló szerepét, másfelől kijelöli a nemzet céljait: harcolni saját neve dicső
ségéért (nemzeti dicsőségért), más népek legyőzéséért, saját országhatárai Eterjesztéséért. Tehát meglehetősen imperialisztikus célokért. Ugyanitt kijelöli Somogyi a
fejedelem, a másik, ekkor a nemzetnél fontosabb történetalakitó faktor politikai célki313

tűzéseit, mégpedig ugyancsak a hódításban, amihez a fejedelem felhasználhatja a leg
kegyetlenebb, legembertelenebb terrorrendszabályokat: a meghódított népek kiirtását,
a helyükre idegenek, a maga alattvalói betelepítését. Somogyi persze elitéli az ilyen
szélsőségeket, Mihályban éppu^, mint Rudolfban, kit szintén a magyarság kiirtásá
nak tervével vádol meg. 37) Bizonyára Rudolf és Mihály befeketitésére, de talán inkább
a fejedelmi abszolutizmus diszkreditálására sorolja fel Somogyi ezt a szörnyű hódí
tási eszközt, mint az abszolutizmus megszokott fegyverét. 38)
Somogyi, tudjuk, a "nemzet" = rendiség oldalán áll, Kendyék véleményét helyes
li, a rendiség álláspontját propagálja, és Mihály szélsőséges abszolutizmust hirdető
beszédének valóságos antitézisét adja Kendy Sándor állítólagos beszédében az erdélyi
főurak tanácskozásán a török szövetség, a régi állapotok, mindfjnekelőtt a béke moz
dulatlan fenntartása mellett, s a Mihály által kijelölt nemzeti célok, aktiv politika foly
tatása, és háború ellen. Valóságos illusztrálása Kendy fejtegetése Mihály megállapí
tásainak a magyarok elpuhult, csak a gazdálkodásra, kereskedésre, vadászatra, csa
ládi életre korlátozott életeszményéről, és politikai nemtörődömségéről, nemzeti cé
lok iránti tompaságáról. Nem hallgathatom el azt sem, hogy a rendiség sem küzd
sokkal emberségesebb fegyverekkel, mint az abszolút fejedelems Kendyék vérfagylaló
józansággal határozzák el Báthory Boldizsár és társai megöletését, sőt Kendy egyenest
közérdeknek nevezi ezt, melynek a "magánérdeket" alá kell rendelni! 39) A nemzet '
tehát történetformálő faktor, mely Somogyinál egyes kimagasló egyéniségekben iiiUküdik, s az ezek körül csoportosuló pártokban,
Somogyi igen részletesen festi a pártok működését, kialakulását, átcsoportosu
lását, széthullását. Az ő korában, már emiitettem, két fő párt van: az egyik a törö
kös, az öregek, a Mihály által becsmérelt, ujitás-ellenesek pártja, - fő reprezentán
saik Kendy Sándor és társai - , a másik a Magyarország, a császár, s az összkereszténység közös nagy ügyéért, a török elleni háborúért lelkesülő fiataloké, ezek Zsig
mond hivei. Kendyék kivégzésével, az előbbi párt megsemmisült, az ellenpárt politi
kájának győzelme pedig Erdélyt súlyos válságba döntötte, melyből csak a törökpárt
tudta - Bocskay alalt - újból kiemelni.'*^)
Somogyi mesterien jellemzi a Báthory Zsigmond folytonos ingadozásai, s a kö
vetkező folytonos impérium-változások (Basta, Mihály, Báthory Endre, ismét Zsig
mond, ínég Székely Mózes)' miatt állandó rettegésben élő erdélyiek sokszor kényszerű
pártváltoztatásait, ide-oda ingadozásait, ami végre is mindenkiben teljes.bizalmatlan
ságot, gyanakvást kelt mindenki ellen, "Bátran beszélhetek előttetek?", kérdi Csáky
István, Mihály embere a tordai táborban összegyűlt fegyveres nemességtől (1600-ban),
mire a felelet: "hát mi beszélhetűnk-e bátran te előtted?"^!)
Ezekben a válságos, véres időkben, mikor az előnytelen pártváltoztatás élet és
vagyon kockáztatásával járt, az egyéni érdek igen sokszor föléje kerekedik az idealiz
must, sőt önfeláldozást követelő közérdeknek, a nemzet és haza szolgálatának. So
mogyi persze fájlalja ezt, s a magánérdek keresését nagy katasztrófák okozójának
tekinti: Komis Gáspár "indulgereyolens potius suae privatae injuriae vindictamque
quoquo modo posset sumeré de inimicis suis, quam nobilissimae et dulcissimae pát
riáé fideliter inservire", és ezért "prout fertur", Báthory Endre ellen behívta Erdély
be Mihály vajdát. (II, p. 190.) Ez a valóban katasztrofális fordulat Erdély életében
tehát Somogyi szerint egy egészen kicsinyes személyes sérelem miatti bosszúvágyból
következett volna be. Iffiu János ugyanis, a kivégzett Iffiu János fia, megverte Komis
Gáspár egy emberét, őt magát pedig árulónak és testvérgyilkosnak szidalmazta. Kornis e fölötti dühében hozta volna be - ő egymaga - Mihályt. 42)
Mégis állandóan hangoztatják a közérdeket, a nemzet, s az erdélyi haza ér
dekeit. S előfordul, hogy az egy nemzetből való származás tudata valóban erősebb
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anyagias és személyes érdekű megfontolásoknál. Mert a nemzetet - Somogyinál is a nemzeti közösség (eadem gens), a közös származás (eiusdem sanguinis) tudata és
az életformák azonossága kapcsolja össze. A különböző pártállásuak azzal kérlelik
egymást a békUlésre, hogy emlékezzetek, miszerint "eiusdem sanguinis" vagyunk,
vagy "gentis eiusdem", "Gentis Ungaricae memor, cuius ex stipre ipse quoque esset",
mondják a tordai táborban Csáky Istvánnak, a már idézett jelenetben. (II., p. 227.)
Még a székelyeknél is megpróbálnak erre hivatkozni, de nem mindig sikerrel. Ez a
nép csak a maga "libertásával" törődött, ^''' És áthidalja olykor a pártellentéteket,
s összefogásra készti az erdélyi magyarokat a közérdek szolgálata, az "édes haza
iránti szeretet", s a rendi, politikai, gazdasági, társadalmi érdekközösség: közös jo
gaik, szabadságaik, jólétük védelme is, mert az egyesekét az egész rendé, az egész
nemzeté védi. ^'^'
A politikai tettekre összekapcsoló és ösztönző magyar nemzeti érzést egyfelől
a török elleni védehnl harc (Lippa emiitett védőinek vallomása), másfelől Mihály és
a szomszédok hóditó és magyarító törekvései és Mihály embertelen kormányzása, ka
tonái garázdálkodása élesztik az erdélyi magyarságban. De szintúgy Basta kemény
uralma, vallón, hajdú és német katonái, atrocitásai is.
A nemzet mellett, illetőleg vele szemben áll a legfontosabb történetformáló fak
tor: a fejedelem. Somogyi nem elégszik meg a fejedelem tettei referálásával, felte
hető lelki úti gondolati mozgatóokai feltárásával. Ezenkívül tanácsokat ad a fejedelem
nek, nem győzi hangoztatni, mik a fejedelem kötelességei, mik céljai, s ebben az ál
lam célja is.
Az ember történetformáló erejének azonban határokat szab az Istenség világ
kormányzása. Ez a vallásos hit integráns része volt az akkori történetszemléletnek,
a kor vallásos-theológiai világnézetének is, s Istent a legvégső, legmagasabb történet
formáló faktort Somogyi vallásos hite is a történet végső irányitójának érzi.
45)
Sőt
neki szép liarmóniába sikerült hoznia Isten Világkormányzó munkáját az emiDerek történeformáló működésével, s a csillagok befolyásával az emberi sorsra. Ismeretes,
hogy a kor erősen hitt a csillagok hatalmában az ember felett, ezt a hiedelmet, s az
arra épített módszereket tudománynak tartotta, s ezeket a tudománynak nevezett aszt
rológiai tanokat beépítette világképébe és következésképp történetszemléletébe is.
Isten a mindenség ura, ura a csillagoknak is, mondja Somogyi, Ezek járását is 0 irá
nyítja, s ezek ugyan befolynak az ember életébe és mindenbe, ami a földön - a termé
szetben is - történik, de maguk is csak Isten eszközei. Az ember aztán imáival és
jámbor.életével sok mindent elérhet Istennél, míg bűneivel kihívja Isten büntetését,
naár itt e földön is. 46) ,
Más emberfeletti, vagy legalábbis emberi akaraton kívül álló hatalmak is kihat
nak az ember életére, s ebben a történet alakítására, A fátum és főképp a necessi
tás, 47)
A fátum, ez a klasszikus ókorból átöröklött faktor, már láttuk, beletartozik
minden más kortársa történetszemléletébe, A necessitás fogalma is itt-ott felbukkan,
pl, Istvánffynál, azonban korántsem oly gyakran és hatalmas jelentőségben, mint So
mogyinál, Nem tudom, olvasta-e Somogyi Macchiavellí müveit, de nem tartom lehe
tetlennek, Lehet tehát, hogy ettől tanulta a "necessíta" történetformáló jelentőségét,
De lehet az is, hogy más politikai elméleti olvasmányaiból ismerte meg ezt az embe
ren uralkodó, politikai elhatározásait irányító = történetformáló erőt. Hiszen már
a klasszikus ókor (Livius) is szól a "necessitás" befolyásáról. Tény azonban, hogy
Somogyi a necessitás-ban valamely kényszerítő körülményt lát, az események és hely
zetek embertől független alakulását, mely a (politikailag, katonailag) cselekvő (tehát
történetet alakító) embert olyan tettekre kényszeríti, melyekre egyébként nem szánta
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volna rá magát. Ilyesféle mozzanat a "tempus", vagy "temporis exigentia" is. So
mogyinál a "necessitas" rendszerint valami rosszra kényszeríti az embert, s az
ilyen "rossz" lépés mentsége aztán a "kényszerűség". Csak kivételesen vezet Somo
gyinál a "jőra".^^) És már idéztem, hogy Somogyi "kényszerűségből" megengedi az
eskUszegést is, pedig ezt egyébként megveti és veszedelmesnek is tartja, 49)
És most lássuk Somogyinak politikai állásfoglalását és egész müvének talán
legérdekesebb megnyilatkozásait; politikai és államelméleti nézeteit. Mert ezek mun
kájában oly nagy teret foglalnak el, s annyira előtérben állanak, hogy nélkülük nem
nyerhetünk teljes képet az ő történetírásáról.
Somogyi szemköre erősen körülhatároltan politikai, ezenfelül erdélyi: Erdé
lyen és a szorosan vett erdélyi szempontokon kivUl mit sem lát, bár tudjuk, fájlalja
Erdély leválását Magyarországról, azt csak ideiglenesnek tartja. Nem veszi figye
lembe az erdélyi események összefüggését az európaiakkal és a törökországiakkal,
még mintlia Magyarország is kivül esnék neki Erdély aktuális életén és pillanatnyi
érdekkörén. A határos Moldvában, Havasalföldön és Lengyelországban történtekről
csak az Erdélyt közvetlenül érdeklő események kapcsán emlékezik meg. Legutóbbiról
ritkán, előbbi kettőről gyakrabban. Ez elszigetelődés annál feltűnőbb, mert hiszen
Históriája első könyvének főforrásából, Joviustól, vagy akár Istvánffytól is megtanul
hatta volna, hogy Magyarország és Erdély történetét nem lehet elkülöníteni a többi
Európáétól, s a török birodalométól. De, ismétlem. Somogyi tulajdonképpen nem kép
zett történetkutató, és az ő történetírása is inkább csak egy igen müveit politizáló em
ber laikus feljegyzései. Politikai szempontokból aránylag elég behatóan foglalkozik az
Erdélyt lakó különböző nemzetekkel, de hiába keresnénk nála azokat az érdekes etnog
ráfiai leírásokat, melyek Forgách vagy Szamosközy történeteit színesítik.
Somogyi értékmérője, mellyel kora politikai és hadi eseményeit megítéli az er
délyi érdek, társadalmilag pedig nemesi érdek (ami a nemesség kizárólagos politikaalakító akkori szerepéből természetes is), s történetíróvá is nagyrészben a hatalmas
erdélyi sorsfordulat tette, mely-a tizenötéves háború (1592-1606.) kapcsán követke
zett be. Somogyi csakúgy, mint a többi korabeli erdélyi történetíró - Decsy és J;acobinus kivételével - erősen ellenzi a háborút, s a török szövetségtől, illetőleg hűbéri
ségtől való elszakadást, melyet egyenest szerződés- és esküszegésnek tekint. Ezt a
biztosnak látszó nyugalmi állapotot nem lett volna szabad megbolygatni. 50) Mert ká
ros minden ujitás nemcsak a kül-, hanem a belpolitikában is. Ezért ősi törvényeket,
az állami szokásjogot (közjogot), az állam státusát ujitani nem kell, mert ez mindig
az állam megrázkódtatásával jár. Inkább el keli tűrni a meglevő állapotot, még ha nem
is jó. A fejedelem legfőbb kötelessége országa szerencsés állapotát nemcsak meg
őrizni, hanem még virágzóbbá tenni. Ha azonban az "ügyek viharai", vagy az alatt
valók közvéleménye kényszerítik a fejedelmet, hogy alkalmazkodjék a körülmények
hez (tempori inservire), próbáljon addig ellentállni, amig csak lehet, s ha egy utón
nem sikerül, hát más utón. Ha pedig valamit már nem lehet eltűrni, akkor diplomati
kusan (arte) és lassacskán kell javítani. Itt tehát Somogyi már nyiltan megvallja,
hogy a politikában szűkség van ravasz fondorlatok alkalmazására. Báthory Zsigmond
Szinán basa parancsára, hogy küldjön erdélyi csapatokat a keresztények ellen, huzzahalasztja a csapatküldést, időt nyer, "probe scientes, spectare tempóra, pericuía.
metiri, occasionem agnoscere eorum esse, qui non temedre facere existimarentur,
consulto istud tempus extraxerunt."^!) Már sokkal életbevágóbb állásfoglalás a poli
tikában elkerülhetetlen, sőt szükséges erkölcsi gátlástalanság mellett, hogy csak "per
rationem, sepositis affectibus", a "publica utilitas, publica commoditas" szerint kelír
a főkérdésekben dönteni, amiben Somogyi odáig megy, hogy Báthory Boldizsár megöle
tését, ezt a törvényes fejedelem uralma biztosítása érdekében végrehajtott politikai
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gyilkosságot egyenest közérdekből történtnek nevezte, mely előtt a magánérdeknek
háttérbe kell húzódnia. 52)
Egyébként azonban a fejedelem legyen gondos, jó és bölcs, de ha még nem is az,
alattvalóinak még akkor is tUrniUk kell a törvényesen uralomrajutott fejedelem ural
mát, hogy az ország nyugalma meg ne zavartassák. Mert - egyfelől - Isten az, aki be
látása szerint adja a fejedelmeket a népeknek, s az evangélium és apostolok levelei is
tanítják, hogy tUmi kell a magistratusokat, s engedelmeskedni nekik. Másfelől a ren
dek választják a fejedelmet, s ha egyszer törvényesen megválasztottak és elismertek
valakit, azt nem tehetik többé le, ha nem is bizonyul az illető megfelelőnek. Isten
majd gondoskodik rólunk, hiszen minden az ő kezében van. Ez az álláspont részben
vallási, részben közjogi, részben ésszerűségi: politikai (publica utilitas et securitas,
ordo regni) meggondolásokból alakult ki. 53)
Az állam célja Somogyi gondolkodásában és értelmezésében megtartani az or
szág virágzó állapotát, biztosítani az alattvaló jólétét, megőrizni a törvényeket, a
jogot, és mindenekfelett a békét, tehát azt, ami a középkori államé. Ez a rendiség ál
láspontja, melyhez tartozik Somogyi is. 54)
Mikor irta Somogyi Históriáját? Ajánló levelét 1604, áprilisára datálják, s ily
korai keltezésre mutathat Bocskayröl való elitélő és lekicsinylő nyilatkozatai .;^eiusdem farináé homo" (II., p. 54.), s hogy nyíltan megmondja ennek főrészességét Kendyék kivégzésében, 55) Ilyesmiket Bocskay uralomrajutása után nem igen Írhatott meg
erdélyi ember, - vagy csak jóval ennek halála után. Ily kései keltezésre vall az is,
hogy Somogyi Báthory Zfiigmnndről egy helyt már mint halottról szól - ez meghalt
1613-ban - és Istvánffy Históriáját is felhasználta. Lehet, hogy több részletben, hoszszabb időközök elteltével irta munkáját, vagy később az egészet átdolgozta, talán mi
kor az Istvánffytól vett részt illesztette hozzá.
Somogyi előadása a sok jól Író korabeli magyar történetíró közül is kiemelke
dik. Ahogy Báthory Zsigmond kezdeteit, Boldizsárral való tragikus összeütközését
leirja, valóban méltó forrást nyújtott - Bethlen Farkas közvetítésével - a legnagyobb
magyar regényírónak, báró Kemény Zsigmondnak Gyulai Pálja egyes jeleneteihez. Nem
marad el ezek mögött a már többször idézett 1600. évi tordai tábor életének rajza
sem.
Stílusa elég jó latin stílus, de elmarad előadása szépségei mögött.
Kézirata nem maradt fenn a műnek, egy kiadása van: Ambrosii Simigiani... História
rerum Ungaricarum et Transsylvanicarum ab an, 1490. usque ad an. 1606, quatüo?,
libris comprehensa. L. I. adcuravit Jos. Car. Eder, Cibinii, 1800., L. II. adcurante
Jos. Benigni de Mildenburg. Cibinii, 1840. — Az első kötethez Eder szép bevezetést
és értékes jegyzeteket csatolt, melyekről tárgyalásunk folyamán megemlékeztünk.
Fenti idézeteink, természetesen, erre a kiadásra vonatkoznak.
Irodalom: Flegler Sándor, A magyar történetírás története. - Gr, Kemény József,
az erdélyi történet megírásáról, (p. 5.) (A, Kurz, Magazin für Gesch,, Lit, u. allé
Denk-und MerkwUrdigkeiten SiebenbUrgens, 1 8 4 4 , ) - SzekfU, Adatok jSzaniosközy,,,
kritikájához, p, 68, és 3, jegyzet^ - Lukinich Imre, Adatok Somogyi Ambrus életé
hez, (Századok, 1906, p, 951-952.)
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^^L,: Lukinich I., Adatok Somogyi Ambrus életéhez. (Századok, 1906. 951-952.)
'L. : Históriája (Lider kiadásában), I. köt. 78., amit Joviusböl irt ki: Commentarii
sui temporis, L. XXX. (1566. p. 69.)
Bonfinit az 1581. évi frankfurti kiadásban olvasta. Ugyanis ~ mint maga mondja Zsámbokynak, e kiadás eszközló'jének, kortörténeti dolgozatait Bonfini függelékében
tanulmányozta, márpedig átírta Zsámbokynak olyan dolgozatait is, melyek az 1568,
évi kiadásban még nem voltak meg. Erre lejjebb még visszatérek.
Ehhez hasonló gondolat Verancsics Antalnál, M, H, H. II., II, 17. és Decsy János
nál, M. H. H., II., XVII., p, LXIII,
' 'Somogyi 11. Ulászló trónralépésével kezdi Históriáját. 1514-ig csak egészen rövi
den emliti fel a fontos állami eseményeket, csak a Székely-lázadással kezdi a rész
letesebb előadást. Ezt, s általál)an az I, könyv első fejezetét az 1516-ig terjedő fej
leményekről Zsámbokyból irta ki, mégpedig szó szerint. Kezdi Zsámboky kiírását
az I. kötet, p, 2. felülről számitott 5. sornál (nem, mint Eder mondja, az alulról
számított 11, -nél = Bonfini (1568) 755,) Egyébként Éder lényegében pontosan jel
zi az átvételeket az egész I, kötetben. A 2, -ban Bengini már elhagyta a források
megjelölését. A 2j_fejezetben£ két lapon csak röviden összefoglalta Luther felléptét, mivel erről, mondja, Sleidanus részletesen szól. A 3. fejezetet - s ettől kezd
ve előadása zömét Jovius Commentarii sui temporis-ából vette át, ismét szó sze
rint; Eder, mint emiitettem, általában pontosan jelzi az átvételeket kiadása jegy
zeteiben. Közben Suuiugyi lD26-nál Drodaricsot is felhasználja, s fel is emliti róla,
hogy "Mohacsianam cladem accuratissime descripsit". (I., p, 26.) Átvette azonban
Joviustól a téves adatot, hogy Brodarics részt vett volna Zápolyai koronázásán (u. o.),
Tudjuk, ez ekkor még Mária királyné mellett tartózkodott. De követte ebben Joviust
IstTánffy is. (L,: Eder, I,, p. 32.)
^^I, köt., pp, 64-65, = Jovius, L, XXVIII, (1566. kiadás, 50',), elmondja, hogy a török
elvonulása feletti örömet elrontotta 60 000 német ember rabságba hurcolása és a
bécsi szőlőliegyek elpusztítása a török által, s itt, mondat közepén Somogyi a mon
datszerkezetet megzavaróan igy folytatja Jovius szövegét: "^uain^' (pedig a beikta
tott részlet főmondatában ager az alanyi) "procul dubio cepissent", ha az esőzés
meg nem akadályozta volna ebben a törököt. Világos, itt már Bécset érti a quam
alatt, nem a főmondat ager Viemiensisét, a bécsi szőlőhegyeket, s világos, hogy
előbb egy más mintát irt át.
.
7)
L.: Barabás Samu, Zrínyi Miklós életére vonatkozó okiratok, Mon, Hung, Hist. I.,
XXIX., XXX; XXXI,, bev, k.
Q\

Minthogy Benigní, Eder kiadásának folytatója itt már nem jelzi Somogyi forrásait,
itt közlöm azokat:
Somogyi, II, köt, pp. 2-26 = Jovius, L.XLII, első része (1566, 187'-192',)
Somogyi, II.köt, pp.26-51 = Jovius, UXLIII, közepétől (1566. pp. 197'-202',)
Somogyi, II, köt, c. III. p. 52 = Jovius, L, XLIII,, p. 194'.
9)
Jovius utolsó szavai, melyeket Somogyi még átvesz; "metu tanti hostis insanire
desinerent"; a L . XLIII. zárószavai (Somogyi p. 51.). Hogy Somogyi Jovius p. 194'ről még ezután is vesz át pár sort L, II,, c. III, (Somogyi II, köt,, p. 52.), az csak
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azért van, mert Somogyi megváltoztatja azon rendet, amelyben Jóvius az esemé
nyeket'előadta, nemcsak itten, hanem egyébként is.
^^Legalábbis a II, köt., p. 53. közepétől "Repiitabat enim" . . . már közös keltejük
szövege, miután Somogyi a p, 52-53. elején kiöntötte szivét I. Ferdinánd ellen.
Az 55. lapon vitába száll Zsámbokyval, cáfolván ennek azon állítását, hogy Fráter
Györgyöt nem I. Ferdinánd parancsára ölték meg. 58-63. Temesvár elestének
vége szintén Zsámbokytól való.
II, köt. p. 64, Eger ostroma 64-70.
^^'igy a L. II., c. X. (II. köt. p. 78) és a L, II., c. XXII. végén (p. 85. -ön) öt sor
1562-ről, de ez az évszám hibás.
13)
Bonfini, 1568.. pp, 818-820. p. 88. c. XIV., 2. sora: ulciscendae injuria szavak
tól a 9. sor végén: adiíu impendimento receptum est szavakig, a XIV. záiósüavakig = Somogyi II. pp. 88-91.
^^^Bonfini, 1581., 832-833.
15)
II. köt. pp. 159-166. "Postea verő quam Sigismundus X quibus feliciter expeditis".
pp, 261., 262, 263. kisebb változtatást tesz Istvánffy szövegén és többet tud Istvánffynál éspedig Beszterce ostromáról, általában a besztercei és kolozsvári dol
gokról, Bethlenről, Basta erdélyi kormányzásáról, vagyis azon dolgokról, melyeket
részben személyesen is látott. Rövidebb betoldások után Istvánffy szövegéhez már
lényegesebb betét Somogyi p. 271., felülről 7. sortól a 275. közepéig terjedő szö
vege: "Interea Basta ex auis saucios X Sigismundo rem exponit atque explanat,"
benne igen hosszú moralizálás arról, hogy e nagy csapások Isten büntetése bűne
inkért. (pp. 271-272.) E részlet betétjellege abból is kitűnik, hogy a p. 272. -őn
Somogyi újból szólni kezd az erdélyi 1602. évi éhínségről, mégpedig Istvánffyval
egyező szöveggel: melyről már. a 271. lapon is beszélt: "ut ante relatum est".
(p, 271.) Van Istvánffynak is többlete Somogyival szemben (1758. bécsi kiadás,
p. 481.), ennek megfelel Somogyi szövege: II., p. 275, közepén: "tractare decrevlt."
Most csak Istvánffy: "Receperat se eo tempore Basta X copias főre existimaret. "
Most találkoznak: "Ad eum igitur"... a p. 276, -on Somogyi ad betétet: "Sigis
mundus verő salubra consilium secutus" közös szavaik után csak Somogyi: "prout
tum sibi videbatur.",,, Fontosabb, hogy Somogyi a p, 276-on betoldja Basta egy
levelét Rudolf császárhoz (8 sornyi szöveggel), továbbá Somogyi betéte pp, 277.
felülről 6. sortól a 279. felülről 7. sorig Basta terveiről és katonai garázdálko
dásairól és Zsigmond június 11. torockól győzelméről: "penslone" még közös
(Istvánffy 482.), most csak Somogyi: "Dum Interea haec tractatus sub Id tempus
Bogathlus"... - Majd 14 sornyi egyezés után p. 279. alsó harmadánál Somogyi
megint betold, s csak Székely Mózes veresége után (p. 282, -őn) találkoznak me
gint Istvánffyval, (482/b), De ekkor is csak 10 sornyi szövegük közös, s újból csak
Somogyi 284. lapján találkoznak. Somogyi a p. 206. -pn keveset kihagy Russwurmról, 289. -en pedig mellőzi Istvánffy adatalt arról, hogy a török Székesfejérvárt
aug, 29-én foglalta vissza, s hogy e nap végzetes a magyarokra. A p. 295, -ön ki
hagyja a fiatal Carolus Mansfeld elestét (Istvánffy 1788,, 486/a) 3-4 sornyi szöve
get, szintúgy a 297-en Is 3-4 sort és Ottó Rhelngraf hősiességéről 4-5 sort. P.
300. -on elhagyja Mária özvegy császárné, Rudolf anyja temetését (Istvánffy ezt
478/b közepén három sorban adja), de a 300. -on alulról 4. sor b és á 301, -en fe319

luirőí az í, sort betoldja Rádul vajdáról. Rádulról különben is kissé eltérnek, és
Somogyi sok mindent kihagy Rudolf császár és az románok tárgyalásairól is
Istvánffy híreiből. A 301. alulról 4. sornál (Istvánffy 487-488.) megint szétágaz
nak és csak Somogyi 323. lapján találkoznak megint, noha közben itt-ott pár sor
ban megegyeztek: 302. alulról 5. sor és 303. első sora, 305. közepe, 306. 6-10.
sora, 307. alulról 3 sor és a 308. első sora, 309. -bői 3 sor a közepén egyeznék
Istvánffy megfelelő soraival, 314. közepén 9 sor, 314-en alulról a 6., 315. -ön fent
1 és fél sor, a 316-on felülről a 2. -6. és a 7.-18. sorok, a 317. -en alul 6 sor,
a 318. egészen, az alsó hét sor leszámításával, a 323, lap legalsó sora közepétől
(potius quam...) aztán teljes az egyezés kettejük között, kivéve Somogyi további
betéteit: a 341-42. lapokon, a 347. -en alulról a 12. sortól a 350. -nek alulról szá
mított 10. soráig és a 355. közepétől a 356. lap felülről számított harmadik sorá
ig.
17)
SzekfU, Adatok Szamosközy,,. p. 68. és 3. jegyz.
Éspedig a 301, és 342. lapokon. Pontosabb az utóbbi: a 341, lap közepén Somogyi
még közli Istvánffy eddig átvett szövegéből az "Interea cum ad caesarem certo
essct perlatum" szavakat, hogy t, i. a török Esztergomot ostromolja, e közös sza
vak után azonban Somogyi önállóan folytatja (hogy a császár Bastát) "ad exercitum
proflclscl iusslt." Ezután a már emiitett lapnyi betoldást adja Somogyi Bastáról,
de a 342. lap közepén, mikor újból felveszi Istvánffy szövegét, ott ahol előbb el
hagyta, ismételi ezt az idézett, a betét előtti utolsó közös félmondatukat: "Interea
ad Caesarem quum certum esset perlatum, "hogy a török Esztergomot ostromolja,
s innen szószerint követi Istvánffyt: "interim verő provinciám a b " . . . stb, A má
sik hely Somogyi 301. lapján van. Somogyi itt megint olyan hibát követ két forrás
összeillesztésénél, mint Joviust kiirva Bécs ostrománál tette, '1'. i. Lúgos ostro
mánál - Istvánffy ugyan Karánsebest ir - Somogyi hosszú betétet iktat Istvánffy
szövegébe (1758., p, 448/a) - ezt fentebb már láttuk, Istvánffynál Huszár Péter
várparancsnok a török elől be akarja záratni a kapukat, de az "oppidani et mili
tes" elfogják őt: kapitányukat, és kiszolgáltatják a töröknek, "Eum portás
claudere,,, volentem u t i . . . erat deliberatum, oppidani et milites.,. comprehensum
et vinctum..., hostíbus tradiderunt".., Istvánffy e szövegéből Somogyi átveszi az
elejét, utolsó közös szavuk az oppidani. Ezután Somogyi így folytatja: "per proditionem ínterfecto capitaneo, cui antea etiam ínfensí erant, occupaverunt,"
Vagyis Somogyinál a román és rác parasztok árulással megölvén a kapitányt
(Huszárt), azt elfoglalták! Világos, itt Somogyi az "oppidani" szónál uj forrást
vett elő, s azt mondat közepén írva át, értelmetlenül illesztette hozzá az előbbi
szövegnek, Istvánffy szövegének "oppidani" végszavához.
19)
Ilyen pl. a Báthory Zsigmond megbabonázásáról szóló passzus, melyet Somogyi
kétszer mond el, a 182. és 188. lapokon. Előfordulnak ugyanazon szavak is a két,
egyébként eltérő verzióban. Viszont egyes frázisok: "ex suo cerebro multa confixít" a 189, és a^ 125. lapokon megint e hosszabb részlet egységes megfogalma
zására vallanak.
20)
Joviusba egyszer betoldja a proverbium Hungarícum"-ot: "fuga quandoque est
dedecorosa, interdum tamen etiam salutifera", (I,, p, 125,)
21)
Egy ilyen levelet 1601, aug, 23-ról Basta Veress Endre által kiadott okmánytárá
ból ellenőrizni is lehet, (Basta György.., levelezése és iratai. M. H, H., I, oszt;
XXXrV, köt, 587-588,)
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^"Qui tunc Bistricii aderamus." (II., p. 260,) Ajánló levelében közölt életrajzi ada
taiból is az tUnik ki, hogy ekkor tényleg Besztercén volt.
^^Vl. "Fáma fertur" (II., p. 241,), hogy Miriszlónál 6500-an estek el, Makó György
székely csapatvezér "litteras in hanc formám scripsisse fertur" mégis közli az
egész levél szövegét oratio rectában, végén "Vale" -val, (II,, p. 220,) Mehmed
szultán négyszáz ezerrel ostromolta Egert, "si fáma vera fűit". (II., p. 172.)
'jellemző humorára, ahogy pl. Zoltay János jogtudós próbálkozását festi, ki
Justinianus törvénykönyvéből, Bartolus (1314-1357) és Baldus (+1480) kommentárja
iból magyarázgatta a kozákoknak, hogy teljesen jogosan cselekednének, ha Mihály
ellen fellázadnának, A kozákok aztán Zoltayt megverték, ruháit elvették, ugy hogy
ez alig tudott kezük közül menekülni. (II, p, 229,)
25)
"Si fáma vera fűit", volt az erdélyi urak tanácskozásán, ki meg akarta öletni
Báthory Zsigmondot, de 6. Somogyi, ezt nem hiszi el; "quod ego minimé crediderim," Vagyis crkölcDi, pszichológiai és észokokl?ól birálja ezt a hirt, (11. p. ISI,)
Amihez csak azt teszem hozzá, hogy a korabeli politikai és államelméleti iroda
lom sokat foglalkozik a politikai gyilkosságok jogosultságával, illetőleg jogosulat
lanságával. Somogyi ismerhette az általa kétségtelenül, tanulmányozott ezen iro
dalom ezen ágát is, - Vagy: "credunt aliqui", hogy Basta mit miért cselekedett,
(II., p, 228,) Vagy: a két Makó egyike eljött-e a tordai táborba, mikor hivták,
"haud scio". (II., p. 221,)
:--•'''
L,: Makó György már emiitett levelét.
27)
"Ni fallor, conjectura, si fas est, ducimur", hogy Rudolf elfogadta volna Mihály
tervét az erdélyi inagyar nemesség kiirtásáról, (II., p, 243,) Báthory Zsigmond
hires lemondó beszédének (1598, április 10.) tartalmát, és az országgyűlésnek,
melyen elmondotta lefolyását ismerjük Istvánffy és Szamosközy egymással egyező
előadásából és Istvánify-nak még a beszéd elhangzása napján kelt hivatalos jelen
téséből az udvarhoz. Ezért tudjuk, hogy Zsigmond nem fenyegetőzött ugy, mint
ahogy Somogyi állitja, (II,, p, 181.) - Somogyi szerint Mihály Báthory Zsigmond
nak levelet irt, "ut fertur", de ennek is közli tartalmát, és azt is, hogy ez az ál
lítólagos levél Basta kezébe jutott volna, amihez megint hozzá kell tennie: "si
fáma vera fűit," (II, p, 252,) - Jósika István elfogatásának oka: "causa haec fuisse
fertur." (II,, p, 181,)
^^^11, pp. 210-211. és 226, 232.
29)
Igen részletesen értekezik pl. az 1585, évi erdélyi pestisről és éhínségről, rövi
den az 1598, éviről, (II. , p p . 111-116,)
30)
Báthory Zsigmond a székely kérdésben a nemesi tömegek akarata előtt - bár igen
szívesen - de meghátrál. (II. p, 167.) hogy rájuk hárítsa a felelősséget a széke
lyeknek adott szava megszegéséért. Vagy, Zsigmond a nemesség szerint "contra
communitatis praeceptum" már másodszor állt át Rudolfhoz, (II, p, 178,)
Vagy, u. o, 153-4,156. a propaganda működésére, (L, még: II, pp, 183-191.
^^^L.: II. pp. 209. és 206, 228. 192-3.207,
32)
PL II. pp, 152. és 156, "Fáma interdum spargitur", hogy Zsigmond elmenekült,
"Populus enim quld agitabatur, scire non poterat, tamen suspicabatur, et fáma
erat", hogy Boldizsár lesz utóda. Vagy: mig a török háború ügyében a tanácskozások
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folynak, "alii etiam populo inmiscentur, qui tempestive, qui intempestive etiam
sensa animi efferant": kell a habom, (p, 156.)
33),'
Érdekes példák, I I . , p. 153, a populus (=rendek) ragaszkodnak Zsigmondhoz.
Fontos példa a nemesség ingadozásaira válságos helyzetekben: pp. 178,, 226.
34)
p, 178: "Interea Sigismundus omnia libere, secundum libitum agebat, quam-quam
quid in animo h a b e b a t , . , ita arte occultaverat, ut nequaquam perfecte s c i r i
potuit." Vagy: "non licebat jam aliud aliquid concludere,, e t i a m s i e s s e t utile et
fnigiferum" (t, 1. az országgyűlésen) "nisi ex annuentia növi principis, qui hoc
modo tyrannidem sibi vendicaret", az 1594. évi kivégzések kapcsán, (p. 156,)
- Másfelől Zsigmond a székely szabadságok visszaállitása ügyében visszavonul a
nemesség akarata elől, valószínűleg azonban csakis azért, m e r t a székelyek előtt
a felelősséget a rendekre akarta háritani. (p, 167,)
a i , , pp. 211-212
35),
>Mihály egész beszéde: I I . , pp, 211-212.
37)
II., p, 248. közli Rudolf parancsát Mihályhoz, - Népek áttelepítését különben m á r
Szerémi szerint is ajánlgatták - a törökök Mátyás királynak, (magyarok betelepitését Bécsbei) Szerémi, Epistola. M. H.'H,, I I . , I . , pp. 47-48,
L. még: az elméleti politika felhatalmazza a fejedelmet, hogy idegen alattvalóit
teljesen a maga e r k ö l c s e i r e , szokásaira stb. formálja át; "Politicoruln légibus
quae tyranni moribus subditos conformandos ad tempus docent, ductus (Csáky
István) se in omnibus vajvodae" (Mihály) "nutui in vestitu et consiliis accomodabat, íacta et consilia probabat, vajvodam ad coelos evehebat." (II., p. 224,)
39)
Piiblicae utilitatis causa privata commoda postponenda censeo": e z é r t vagy UzzUk
ki az országból Boldizsárt, ki veszélyezteti Zsigmondnak, a törvényes fejedelem
nek uralmát, "vei vei-o necare Balthasarum", mindenesetre inkább, mondta volna
Kendy, mint hogy kiUzzUk a törvényes fejedelmet. De a z é r t Kendy is "extremum
remedium"-nak nevezte ezt a politikai gyilkosságot, melyet az ő javaslatára a z 
tán elhatároztak, s Báthory Zsigmond tudtával v é g r e is hajtottak. É s Somogyi j ó 
nak látta megróni azt a jezsuita atyát, kinek Zsigmond Ígérete ellenére a tervet
felfedte, s ki felháborodottan igyekezett őt é r r ő l lebesz élni, Boldizsárt pedig fi
gyelmeztette a v e s z e d e l e m r e , de m á r későn. (Kendy beszéde Boldizsárról, I I . ,
pp. 124-125.
40)
Magnates et procerum p a r s potior regni, qui libertatém t u e r i posse existimati
fuerunt . . . jam e medio sublati fuerant, (II., p, 178.)
41)
Auderemne ego coram vobis secura loqui? Hl i v e r ő vicissim: Imo v e r ő nos potius
coram t e ? " (II. •, p. 227.) - Érdekesen r é s z l e t e z i Somogyi, hogy. Báthory Zsigmond
micsoda megvesztegetésekkel toborzott hiveket: Kendyék kivégezve, "qui v e r ő eo
tempore praecipui habebantur" - Zsigmond v i s s z a t é r t e k o r - 1597-ben, a többi " a b
ipso nimirum amplissiinis dónis et fortunis aucti, voluntati ejusdem obsecundabant, nihil enim indecorum Ungari putant, modo sit utile",-mint m á r idéztem, I I . ,
pp. 178.
42).
Vehementer offendit atque exacerbavit eundem, it • ut posthinc maxima destructio
eversioque regni n o s t r i secuta est, (II., p. 189.)
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Ista natio libertatis avida tot poenarum.,, fídei sacramenti toties datae immemor
ad quaev;is nefanda,.. facile flectitur. (11., p. 20,) S a székelyek MiMiy mellé
állanak, "contra proprium sanguinem, veriti fortassis recuperatae libertatis
periculum, aut futuram ex tanta nobilium caede, quam patraverant, vindictam,
(11.

,229.)

Egyenest a nemzet dicsőségéért harcolnak Lippánál a török ellen: pro decore
nominis Ungarici (II., 161,), Kolozsvárt a birő, Barabás János, kimutatva nagy
szeretetét a haza iránt: "insignem in pátriám amorem declarans", csatlakozott a
magyarokhoz, Mihály ellen. (II., p. 231.) Kamuti Farkasnak tulajdonítja Somogyi
a szép szavakat: "honestius esse, si fortima ita ferret, in defensione salutis et
libertatis propriae suscepta cadere, qúam tyranno per exiguum.,. inservire. "
(II,, p. 233.) Mihályt mind "gentis nostrae pestis et legum nostrarum eversorem"
gyűlölik, akit ki kell Űzni a magyar hazából: "movendum esse pro patria Ungarorum, cujus et ipsi esset de sanguine" (II,, p. 231.), és Mihály ellen "pro patria
et suorum amantissimorum libertate" fognak fegyvert a magyar nemesek Báthory
Endre mellett. (II., p, 194.) Szabad és civilizált élet élhetéséért, jogbiztonsá
gért még kivándorlásra is gondolnak Erdélyből - Magyarországba, mikor ott a
balkáni Mihály az ur, mert Magyarországban "legum observantia, avita patriae
libertás, justitiae administratio, vitae propriae securitas, etlam in hac tempesta*^6 CÍÉHISÜS—QS£S§íÍ§ diligenter observatur", mondják a tordai táborban 1600-ban
egybegyűlt magyar nemesek, (II,, p, 225.)
Divino nutu et providentia in terris etiam gcri et gubernarl, prout vult, res
factaque hominum certum est, qui castigare et non perdere vult plerumque eos,
(11., p. 176.) Non humnana sapientia, sed bonitate omnipotentis Dei confecta
fuisse (II,, p. 133,) L. még az alábli idézendő vallomásokat.
•10 )
° Báthory Zsigmond születése körül jelek kapcsán Somogyi hosszasan elmélkedik
a planéták hatalmáról, "Nemini autem hoc debet mirum videri, certum enim est,
quod natus sub diversis planetis diversimode regitur et producitur, nam per
divinam naturae talis ordinatio facta est, Deus enlm sic ordinavit dominia planetarum^ asserente illud summo etiam philosopho,neque per jejunium et sacrificum planetarum cursus removeri potest, quia motus coelí semper est uniformis
et reguláris, et semper Invariabilis. Sicut ergo Deus instituit ab aeterno, sic ab
aeterno vei ín aeternum permanebít. Neque sapiens aliter dominare potest astris,
nísí quando videret aliquem effectum Saturni de necessitate, ut frigiditás, tunc
potest se cavere nocumento, sed non potest impedire eorum effectum simpliciter,
quando ita semper agunt naturaliter: interdum tamen, quia omnia sünt in potentia
Dei et Deus ágit libere et saepe exaudit orationes fídelíum, si non mutantur per
omnia, mítigantur et sic supposito, quod virtus planetarum in tali signo, si
indícaret mortem, tamen adhuc homo per remedium potest curari, conservarique,
et sic matéria non semper érit apta ad talem effectum, unde manlfestum érit,
quod interdum non omnia eveniant de necegsítatg^ constellationis, quia mediante
virtute divina motus planetarum regantur, et sic possunt infundere formás et dare
esse in corpore et in anima, (II., pp. 115-116.) - Egy pozitív esettel kapcsolat
ban: eximíaque victoriam illis coUatam ex necessitate constellatíonis siderumque
influentiis caeco judicío autumarent. (II,, p. 133. 1. még 137, is,) - A török ura
lom büntetése bűneinknek: Tanto temporis spatio tyrannidem suam ex permissione
divina Turca super nos exercet et eousque, ni mentiar, exercebit, donec se quisque metiri, coercere ambitionem, aliena dimittere, invidia carere, mutuamque
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concordiam aniare didlcerit, (II., pp, 139, -140,) Es: aequum enim est Deo gratias
agere, quae pro acceptis rependuntur, ut in futurum tempus favorem conciliant,,.
(II., p. 139.)
47)
Pl. igen pregnánsan: "quod in fatis est nemo cavere potest", amikor nem. fogad
ják el Kendynek - Somogyi szerint h)ölcs - tanácsait, (II., p. 147.)
Ebből ugy látszik, hogy nem a Macchiavelli-féle "necessitá" volt Somogyi előké
pe, mert ez a jöra kényszerítve neveli az embert, és népeket, L.: mindehhez:
Meúiecke, Gesch. d, Idee d. Staatsrason, p, 47.: Necessitá der kausale Zwang,
das Mittel, um die trage Masse in die von der virtu gewUnschte Form zu briiigen,
Macchiavelli a "Morál" eredetét is a "necessitá"-ra vezeti vissza. Továbbá: Zu
vielen Dingen, zu denen die Vernunft nicht stark ist zu treiben, bringt uns die
necessitá,.. der Fluch der necessitá, der Staatsnotwendigkeit,,. der Macchiavellismus: (u, o. p. 48.) Darum ist es "notwendig" für einen FUrsten, der sich be~
haupten will, zu lernen, auch nicht gut zu seúi und davon je nach der necessitá
Gebráucli iiu iiiacheii oder iiichL Gebrauchl zu maciién, mondja Macchiavelli.
Somogyinál jöra kényszerit: Mihály vajda álnokul támad, a meglepett erdélyiek
"necessitati obviam ire volentes viriliter in hostem invehunt", (II., p. 195.).
Vagy: Mihály "putabat se praepotentem factum et viribus alios supematurum, si
ngcessitas alique postulare videretnr, (II., p, 201,) Rosfizra kényszerít; Mihály
szabad átvonulást kér Báthory Endrétől, de ha ellentállanak, "ferro etiam viam
aperiendam ngcessltate cogente faciendum," II., 194, és "necessitate adactus viam
abeundi quaerere" u. o. - Mihály nem akarta Ravaszdi Györgyöt a székelyeknek
kiszolgáltatni, de aztán "victus rerum necessitate et temporis exigentia", mégis
átadta nekik, kik felkoncolták. (II., p, 197.) - Bocskay Báthory Zsigmondot
-"necessitate adactus" hivta vissza 1598-ban "ne scilicet per cunctationem Maximiliani, nobilissima turpiter periret provincia", (II., p, 183,), vagy ezt talán jó
ra kényszerítő "neccessitasnak" is lehetne mondani? Báthory Zsigmond azzal vé
dekezik az őt kérdőre vonó nemesség előtt, hogy "neccessitate se adactum id fecisse", hogy visszaadta a székelyek szabadságát, mert másképp nem fogtak volna
fegyvert a török ellen. Igen fontos hely, hogy Zsigmond "suapte inductus, non
necessitate compulsus" szövetkezett Rudolffal. (II., p. 168,) A necessitas tehát
mentette volna ezt a Somogyi által annyira elitélt lépést. Vagy: Mihály elégedetlen
magyar katonái biztatgatják egymást: menjünk Mihály ellen, a magyarokért,
"cujus et ipsi essent de sanguine et non barbarorum aut exigui alicujus
stipendii, quod non ita ex amore, quam necessitate solvetur," (II,, p. 231,) t. i.
Mihály nem szeretetből, hanem kénytelenségből fizeti őket. Mihály Miriszlő után
"inops consilii, necessitate tamen victus" békét kér, (II., p. 241,) "Quomodo
praesenti necessitati obviam eant," (II., 244.) mondják a magyarok, mikor megint
el akarnak szakadni Rudolftól, mások viszont azt vetik ellen, hogy csak most es
küdtünk neki hűséget. Ekkor Székely Mózes és Csáky István elfogatják a Rudolf
pártiakat, ami miatt azután azzal mentegetőznek Basta előtt, hogy "neccessitate
adacti" tették ezt, (II., p. 245.), Az öreg Borbély György azt izeni Bastának, h o ^
6 nem hagyja el Zsigmondot, sem a "charissimam pátriám,,. prodere voluntarie,
nisi ad extrémé redactus necessario cogatur." (II., p. 254.) Emlékeztetek Brodarics ezzel egyező furcsa mondására: M. Tört, Tár. 1908. p, 340, 1533-ból.
Fent Brodarics fejezetem.
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49)
Non enim laturus Deus perjurium; perjurio (I) quíppe, non quando necessaria fiunt
(r)"pef iculosa sünt et gravia, sed cum ausu malitioso committuntur. (II., p, 133.)
50)
kendy Sándornak tulajdonitott beszédéi
Kendy Sándornak tulajdonitott beszédében az erdélyi urak tanácskozásán, 11. 147,
1953-ban. L. mégJ II. 140, vagy 157.
I p. 136,
^^^11..
52),
'L,: II,, pp. 143. és 125. p, 133.
Kendy Sándor két beszéde döntő jelentőségű e kérdésekben! az első Báthory Boldi
zsár megöléséről az erdélyi urak tanácskozásána, a második a török szövetség
fenntartása mellett a fejedelem előtt. Az első, Báthory iBoldizsáről: Nullus imperio
gerendo censetur idoneus, autore Platone, nisi qui coactte~ennvitus suscipit
impérium. Qulsque enim affectat principis manus, is aut stultus sit, necesse est,
qui non intelligat, quam sollicita, quamque periculosa res sit, recte fungi regis
officio, aut adeo socors, ut non expendat onus quod suscipit. Oportet autem hunc,
qui sit idoneus regno simul et diligentem esse et bonum et sapientem. Quamquám
in Sigismundo diversum quid ex pravitate naturae videamus, immaturaque elecflö
pueri, quando nullum bonae indolls jtidiciüm ferre potuimus aliud indicare videatur,
tamen nos fugere non potesü, quidquid in cvangclicis ct apostolicia litteris de tolerandis dominis, de parendo praefectis, de honorandis regibus, de pendendo tributo
dictum est. Tolerari jubet impios etiam et stultos magistiratüS eo'quod ne perturbetur ordo regni aut clvitatis, modo suo fungeretur officio, modo ne imperaret
impia. Ex hoc itaque videtur mihi, út pötiüs obtemperemur Deo, qui principes et
bonos et malos secundum beneplacitum dare consuevit populis, quam qorundam
vecordi imprudentiae, qui Isto abjecto, quem legitimé confirmavimus, aíium quempiam elogeremus. Ne igitur et in Deum et in Principem rite electum ingrati
reperiamur, censeo, ut iate in sua autürítUle permaneat, Üeus de caetero prevldebit, in cujus manu sünt omnia. Dandamque censeo operám, ut si possit, Isti
duo portenta, maximaque concordiam deducantur, et sic nialis, qua inde eventura
videó imponendum esse judico, sl verő hoc ex sententia non succederet, extremum
etiam remedium adhibendum esse debere affirmo, publicaeque utilitatis et securitatis
causa prtvata commoda postponenda censeo. Öljük meg, vagy UzzUk el Boldizsárt
semmint a nóvum principem totó regnicolarum consensu electu, confirmatumque,!
cui et ipsi sacramento fidei adstriciti sumus ejiciamus, vei in vitae discrimen
adducl patiamur, unde regni pacatus status post turbaretur, (11. pp. 124-125.)
53)
"
Kendy második beszédében a török szövetség fenntartása mellett kifejti, hogy
"usquam oporteat principem praecipiti esse consilio, leginkább pedig a háborúk
indítását kell meggondolnia. A háború a legnagyobb rossz, minden baj oka. Bonus
itaque princeps nunquam omnino bellum suscipiat, nisi cum tentatis omnijius nulla
ratione vitare poterit
Primum illud expendat Princeps Chrisianus, quantum
intersit inter hominem, paci et benevolentiae natum animál, et inter feras ac belluas, praedationi belloque-natas, ad haec, quantum intersit inter hominem et ho
minem Christianum. A béke mindig j6, a háború mindig rossz, még ha a légigazr
ságosabb is, si quod omnino bellum justum vocari debet, postremo, sepositis aiffectibus vei tantisper rationem in consilium adhibeat. dum vére supputaret, quanti
constaturum sit bellum et numquid quod bello denique petitur tanti sit, etiamsi
certa sit victoria, quae non semper optimae^causae favere sólet,.. Nihil bono
p.rlncipi carius. quam ut suos habeat quam optimos. Márpedig a legnagyobb pernlcies a háború. Nihil principis magis in votis, quam ut suos incolumes et rebus
. oiMJbus fluentes videat. Hogy mily rossz dolog a háború, azt a fejedelem ne a há325

boruskodásböl tanulja meg, hanem könjrvekből, s az öregek emlékezéseiből. S most
érdekesen polemizál a justum bellum elmélettel: primum: an omnino justum sit bel
lum, in medio relinquemus, cui non videtur sua causa justa? Et inter tantas rerum
huroanarum mutationes et viclssitudines, inter tot pacta, foederaque nunc irrita,
nunc rescissa, cui possit deesse titulus, si qualiscunque titulus satis est ad movendum bellum? Saepe numero fit, ut proceres profusiores, quam pro re familiari,
data opera bellum suscitent, quo suorum etiam expilationibus rem augeant domi,
Fit aliquoties, ut principes inter se colludant, et fictis titulis rem gerant, quo magis attenuent vires et publicis malis partes suas stabiliant. Ezért a bonus et Christianus princeps gyanakszik a háborúra, et omnia publicis metitur commoditatibus...
Nec statlm id sequaris, quod dictat ira, sed quod publica svadét utilitas, Princeps
igitur noster Christianis decretis et sapeintiae praesidiis instructus, nihil omnino
chanim habebit, quam praesentem populi felicitatem, quem oportet velut unicum
omnes cogitationes, omnes conatus, omnia studia destinabit , ut ad eum modum administrabit provinciám sibi creditam, ut Christo rationem exacturo probetur, et
apud mortales omnes honestissimam sui memóriám relinquat. A hitet nem háfaomval kell terjeszteni, mert az a Martyrum tolerantia, non militum copiis actua illustrataque e s t . , . Primum hoc agamus, ut ipsi simus germanl Christiani, deinde,
si visum érit, Turcas adoriamur.,, Ne menjünk a török ellen: ezt tanitja a törté
net: II. Lajos, I. Ulászló és mások példája, kik szerződésszegése katasztrófát ho
zott az országra. Szintúgy csak szerencsétlenségre vezetett Erdélyben a német
szövetség. Isten megliUiiteii a szerződésszegőket - ebben Soniugyi megegyezik
Jean Bodin-nel ~ (L.: ennek De republica Libri VI. c. müve, L. V., c. 6.), mert
perfidia et feritas destruunt regna (II. p. 147.), vagy: "nullum violatum diuturnum, és Mihály is megkapja büntetését (II., 200.).
54)
L.: Kendy idézett, második beszédét.
55)
"Is etiam" (Bocskay) "in interfectione procerum superius annotatorum particeps
et a consiliis fuisset Sigismundo." (II. , p , 192.)
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Böjti V e r e s

Gáspár

Somogyi, a nemesi rend tagja és érdekeit védő történetírója, az erdélyi feje
delmi udvaron kivUl, a fejedelmi hatalomtól függetlenül irta meg Históriáját. Böjti
Veres Gáspár, az időrendben Somogyi után következő legközelebbi erdélyi kortörté
net megirója már udvari történetíró, ki Bethlen megbízásából irta meg annak életét
és tetteit, mint ahogy egy-két évtizeddel előbb Szarapsközy a Bocskayéből kidolgozta
kortörténetét. Böjti is levéltárosa (requisitora) lett a gyulafejérvári káptalannak,
mint SzamoskOzy, de az ő történetírása jellegét, irányát ez a körülmény még döntőb
ben befolyásolta, mint amazét.
Életéről nem sokat tudunk. Nem messze Nagyváradtól, a Bihar megyei Bojt köz
ségben született, innen Dojti neve, valamikor az 1590-es évek elején. Apja, Veres Já
nos, jobbágy származású ember, szűkös anyagi helyzetben élt, s fiát valószínűleg párt
fogók segítségével, bizonyára a közeli Nagyváradon, nagy humanista tradíciók színhe
lyén taníttatta. Döntő jelentőségű volt Böjti Veres Gáspár életében, hogy jóakarói fel
hívták rá Bethlen Gábor figyelmét, ki 1617-ben a heidelbergi egyetemre, a kálvinista
theológia és tudományosság akkori fellegvárába, küldte tanulni Pareus Dávid ottani
tanár pártfogása mellett. ^' Böjti háláját egy Bethlenről még Heidelbergben irt Panegyrisszel rótta le. Bethlen Heidelberg után Páduába és Párizsba kívánta küldeni Böjtit,
hogy kellőképp kiképezve udvarában használhassa fel. 2) Bethlen figyelmét Böjti iránt
az is fokozta, hogy midőn Pareustól Helidelbergbe küldendő unokaöccse, István részé
re tőle az ott tanuló magyarok közül nevelőt kért, Pareus Böjtit ajánlotta. Böjti érte
jött a fiatal Bethlennek, és vele, meg Geleji Katona Istvánnal együtt tért vissza Heidelbergbe. Innen azonban a harmincéves háború első viharai elől már 1620-ban kény
telen volt társaival együtt hazatérni. így Böjti mégsem jutott el seiii Páduába, sem Pá
rizsba, s nem gyarapithatta képzettségét a "lux Italiae"-n. Itthon előbb a marosvásár
helyi coUégium tanára lett, majd rövid ideig Kassán tartózkodott Bethlen mellett,
megint mint István nevelője. Minthogy azonban Bethlenek nem voltak megelégedve
Böjti szigorúságával, ez 1622-ben ismét visszatért a marosvásárhelyi coUégiumba.
1623-ban aztán Gyulafejérvárra került a fejedelem szolgálatára, itt Bocatius utóda
daként a fejedelem udvari történetírója és concionátora (lelkésze) lett, valamint a
káptalani nagyértékü és gazdag, bár már sokat szenvedett levéltár requisitora. Müvét
ez időben kezdhette Imi, abban legalábbis egy adata 1624. februárjára mutat mint iratási időre. További életét Gyulafejérváron élte le, az udvar kegyeit élvezve, kedvező
anyagi körülmények között. Kétszer nősült, hogy voltak-e gyermekei, nem tudjuk. Ki
emelkedő esemény élete ez utolsó részéből németországi kiküldetése, mikor is Beth
len megbízásából a gyulafejérvári iskola számára tudós német tanárokat kellett ke- .
resnie. De juttatott Bethlen is, utódja I, Rákóczi György is Bojtinak diplomáciainak ne
vezhető titkos külföldi megbízásokat is. Hogy mikor halt meg Böjti, nem tudni, utol
jára 1640-ben emiitik nevét.
.
_
Böjti tehát képzettségét, hivatalát tekintve pap volt, de műveltségén - müvéből
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kitűnően - nem a theológiai-vallási, hanem inkább a humanista-filológiai elem ural
kodik, s voltak kétségtelenül jogi ismeretei is. Történetiráshoz a fejedelem megbízá
sából, ennek céljai szolgálatában fogott, és Bethlen Gábor életét és tetteit akarta meg
írni. "De rebus gestis magni Gabrlelis Bethlen . . . S. Romani imperii , . . Transsylvaniaeque principis . . . librorum XII, Inchoatorum Libri trés. Ex publicis regnorum
Hungáriáé et Transsylvaniáé actis, variis procerum epistolis, et fide dignis relationibus, rerumque eventibus eruti A. D, 1624." hosszú, de történetírásról vallott nézetei
ből sokat eláruló cimll müvében. A ránkmaradt három első könyvben azonban csak
1614-ig jutott el. Az első könyv rövid vázlatot ad a Bethlen család történetéről, majd
Báthory Zsigmond és Gábor történetét adja elő, s ugyanitt Bethlen életét uralomrajutá
sáig. Hiszen ez kora ifjúságától e fejedelmek szolgálatában állott mint katonájuk, és
egész ifjúkora e két fejedelem nagy állami és hadiakcióinak keretében folyt le. Az el
ső könsrv Báthory Gábor brassai vereségével (1611) végződik, a második előadja Beth
len és Báthory meghasonlását és Bethlen uralomrajutását, mig a harmadik Bethlen még
ingadozó uralmának megszilárdítására tett kezdő intézkedéseit beszéli el, mint már
emiitettem, 1614. nyaráig. Böjti müve első soraiban - mint azt más korabeli magyar
történetírók, pl. Decsy vagy Révai is tették - röviden kifejti történetiprása céljait, s
általában elveit a történetírásról, "Aggredior res fortiter praeclareque gestas Gabrielis Bethlen glorisissimi Transsylvaniáé principis memóriáé posteritati committere", ezzel a klasszikus eposzok kezdősorait utánzó költői lendületű mondattal hatá
rozza meg müve kezdőszavaiban annak tárgyát. Meg akarja Imi, folytatja, hőse csa
ládjának: "illuBtris prosapiájának" eredetét is, mégpedig abból a három oklevélből,
melyeken erre vonatkozóan a gyulafejérvári káptalani levéltárban talált, és a leghatá
rozottabban kijelenti, hogy egyáltalán nem hajlandó hősének nem létezett ősöket kita
lálni, nem viszi vissza eredetét Noé bárkájáig, sem pedig hazug görög irások nyomán
valami antik Istenekig. Igazi származását azonban ki kell mutatnia, mert a külföld
manapság kegyes urának és patrónusának uralmát^ "ob generis obscurltatem suglUatur",
De meg - vallja Böjti - tudományos okokból-Is ismerni kell a történeti auktorok elő
deit, mert "non potest recte et ordine actorum vei temporum ratio digeri, nisi pariter clarissimorum ducum et ind. familiarum series cognoscatur." Ebben sokat hi
báztak az Ungarprum Annales irói, már akár tudatlanságból, akár irigységből, "et ob
alienum a nostris animum". Világos, Bonfinire céloz, a költött családfák kitalálójára,
akiknek idegen lelke, véli Böjti, még sem törődött igazán a magyarokkal. Bár a Noéig
visszavezetett családfákat ez is Thuróczytől vette át. ^) Ebben az érdekes nyilatko
zatban, müvének előhangjában tehát irónk megvallja, hogy urának tetteit apologetikus
céllal akarja megimi, másfelől leszögez egy igen fontos módszertani (heurisztikai)
elvet, hogy t. i. történetét levéltári kutatások alapján (ex archivis vetustissimis et
grammatophylaciis) kétségtelen hitelű oklevelekből akarja megírni, reallsztilais, po
zitivista, csak tényeket közlő történetet adni, s elkerül minden fikciót, lenne az még
oly hízelgő is hősére. 4) E módszertani elveire, s hogy azokat müvében lelkiismerete
sen végrehajtotta, még visszatérünk. Most előbb müve tendenciájával foglalkozunk.
Böjti közelebbi célja kimutatni, hogy Bethlen jogosan és Erdély érdekében jutott
uralomra, s hogy kományzata a leghelyesebb. Ezt azzal is ki akarta emelni, hogy
elődeiét, a két utolsó Báthoryét (nem is szólva a Mihály véjres és Székely Mózes gyá"
szos epizódjáról) a lehető legfeketébbnek festette meg. Bocskayról alig emlékezik meg,
ennek felkelésében is inkább csak Bethlen szerepét emeli ki erősen. 5) Büthlen Bojti
nak Erdély megmentője, felszabaditója Báthory tűrhetetlen zsarnoksága alól. Igaz
ugyan, hogy Bethlen ezt a Báthoryt pár évvel előbb maga segítette uralomra^ s azt
mindaddig hiven szolgálta, mig az ellene nem fordult, még életét is fenyegetve. Dehát,
mondja Böjti, mintegy ez ellen a vád ellen eleve tiltakozva, Bethlen "praepotentis I^i
328

consilio" hivatott el az uralomra, s midőn Báthoryt meggyilkolták, ami Bethlen tudtán
•kivUl történt, akkor az erdélyiek belátták, hogy a fejedelemségeket a fátum osztogatja,
nem az emberek, és embereknek, bármily hátalmasok légyenek is, nincsen hatalmuk
ban megakadályozni azt a fejedelemváltozást, melyet a végzet rendelt el. Hiszen Is
ten "ob peccata transfert regna",^) és sokszor előfordult már, hogy igen hatalmas
államok, királyságok, virágzó köztársaságok, legyőzhetetlen királyok megvetendő
kezdetekből jutottak el sok ország szerencsés birtokába. Különben is, a haza érdeké
ben szabad megsérteni a jogot és azt, ami helyes (si jus fasque violandum esset, regni
gratia id fieri debuisse, p. 301.). Vagyis Böjti kimondja, hogy erőszak és jogsértés le
het törvényes jogalapja egy uralomnak, lehet jogos forrása egy ujabb, mégpedig helyes
jognak, és a "haza érdekében" szabad megsérteni a jogot. Ezeket a macchiavellisztikus elveket kellett Bojtinak meghirdetnie a fejedelme uralma jogosságának igazolá
sára, l,,áttuk, már Somogyi Ambrus rálépett erre az útra, mikor Báthory Boldizsár
megöletését "közérdek"-bői történtnek mondotta. Minderre még visszatérek Böjti
történetszemlélete tárgyalásánál.
Azt a másik nehézséget, melyet Bojtinak Bethlen védelmében el kellett oszlat
nia, hogy t. i, ez évekig hiven szolgálta a zsarnokot, s hiven kitartott mellette még ak
kor is, mikor Forgách Zsig^mond abiádor, á császár és magyar király megbízottja őt
Báthory letaszítására biztatta, s caak akkor határozta cl magát erre a lépésre, mi
kor Báthory az ő életére kezdett tömi. Böjti ugy próbálja elhárítani; Bethlen elitélte
ugyan Báthory személyes és kormányzati bűneit, de ezt a "zsarnokságot" csak rebelliöval, Bátliory letaszításával lehetőit volíia megszüntetni, ez pedig a hazát általános
romlásba döntötte volna, így Bethlen jobbnak látta még a zsarnoknak is engedelmes
kedni, mert ezzel megóvta a haza nyugalmát, (L. ugyané gondolatot Somogyinál
Kendy Sándor beszédében, fentebb.) Forgáchtól, a császári fegyverek segítségével,
pedig a németek iránti gyűlöletből nem akarta elfogadni a fejedelemséget.') Vagyis itt
Bojty szerint a haza java, a közérdek követeli meg a zsarnoki uralom szolgálatát,
ahogy majd a haza érdeke fogja megkövetelni annak megbuktatását, de a kellő, alkal
mas időben. 8) E kifejezett tendencia ellenére Böjtit helyes módszertani elvei, kriti
kai érzéke, szolid valóságérzéke és emberi becsületessége megóvta attól, hogy a té- J
nyéket fejedelme érdekében elferdítse.
Fennmaradt könyveiben Böjti még éppen csak a kezdetéig jutott el Bethlen feje
delemsége elbeszélésének. Ebben, de a Báthoryak történetében Is nem ad mást, mint
a fő hadi és politikai eseményeket. Különösen arra fektet nagy súlyt, hogy mily esz
közökkel: diplomáciai furfangokkal, bent az országban pedig feg3?veres akciókkal szer
zik meg az egymás után^következő erdélyi fejedelmek az maimat, és igyekeznek biz
tosítani azt maguknak. És igen részletesen ir az országgyűlésekről is, ugy hogy har
madik könyvében az elbeszélte erdélyi diétáioiak úgyszólván diáriumait adja, közölve
az azokon szerkesztett aktáltat és articulusokat is. Társadalmi vagy gazdasági kérdé
se'': Bojíi történetében nem szerepelnek, 9) A kor legégetőbb problémája és a korabeli
ijoittik& J események legnagyobb erejű mozgatója, á nemesi jogok és protestáns vallás
szabadság kérdése is csak másodsorban, mint a hatalom megszerzéséért és megtar
tásáért folytatott hadi és politikai akciók egy velejárója szerepel. Még a Bocskay felke
lésben is, mellyel különben sem foglalkozik részletesebben, s melyben szintén toh-_
len közreműködése a legfontosabb neki, kiemeli, hogy Bethlen már ekkor megszerez-l
hette volna az Erdély feletti uralmat, amit Bocskay felajánlóit neki, de ö ekkor még
fiatalnak, tapasztalatlannak érezte magát, és tudta, hogy az ő ideje még nem érkezett
el. (pp. 256-257.) Egyébként alkotmányos vagy közjogi kérdésekkél sem foglalkozik
Bocskay megmozdulásában, azt csak vallásos és hazafias motívumokból vezeti le: az
idegen uralom elleni idegenkedésből. Sem a magyar rendiségnek a magyar ki^rályhoz
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valö jogi viszonyát (benne a fegjrveres ellenállási jogot) nem érinti, sem Erdélynek
Magyarországhoz valö kapcsolatait nem határozza meg. Csak egyszer emliti, hogy
az erdélyi fejedelmet (akkor Báthory Gábort) IL Mátyás "s, regni Hungáriáé coronae
vasallusnak" tekinti, (p. 298,) Közjogilag csak a szomszédos román fejedelemségek
viszonyát definiálja ~ éspedig nem is Erdélyhez, hanem Magyarországhoz, illetőleg a
magyar szent koronához — a magyar fejedelmi és királyi csa ládok öröklési joga alap
ján, Szerinte Báthory Gábor azzal próbálja meggyőzni a portát az ő joga elsőbbségéről
Moldvához a Serbán Raduléval szemben, hogy az ő nemzetsége, a Báthgryak "unica ex
tot antiquissimorum procerum regumque Hungáriáé familiis superesset, cui £.rövmcda£
£orOTia£^H]mgarÍ£ae_subjectae^pot
jure magis, quam aliis extraneis" (! ez vonatkozik Serbán Radul-ra!) "fidelitatem et obsequium praestare deberent", s mely Báthoiy nemzetség már több, mint száz éve a legőszintébben szolgál a szultánoknak.
(candissima exhibuit officia, p. 275-76). Tehát Böjti közjogi felfogásában Moldva a ma
gyar szent koronának van alávetve, s az a fölötti uralomhoz a legrégibb magyar feje
delmi nemzetségnek van joga. Főhtibérura azonban, csakúgy mint Erdélynek, a szultán,
Sajnos, Böjti e - Báthorynak tulajdonított - fejtegetései nem egészen világosak;
ő költői lelkületű humanista, filológus, filozófus és theológus, nem jogtudós, bár vol
tak kétségtelenül jogi ismeretei. Igen valószínű, hogy itt megint valami akta, vagy fe
jedelmi levél alapján értekezett. Általában Böjti ítéletén nem közjogi elvek, hanem a
korabeli politikai külföldi irodalom tanai látszanak uralkodni, amiről aé g szólok. Kul
turális kérdésekre sem terjeszkedik ki, s a műveltség iránti nagy szeretetét csak sze
replői jellemzésénál árulja el; Kornís Boldizsárról és Kendy Istvánról mondja, hogy
nagy műveltségüket "luce Itaiiae" szerezték, Kovacsóczy Istvánról pedig,- hogy "luce
Germaniae". 10)
Böjti kortörténetet irt, de volt érzéke a múlt, a szorosan vett magyar "történet"
iránts s keresi - ha csak felületesen is - az előzményeket, melyekből a gyászos je
len kialakult. Felületesen, mert alig mond erről mást, mint az akliuri közkeletű fel
fogást. Bethlennel mondatja ej. erről való véleményét, ennek a szultánhoz állítólag in
tézett beszédében. "A dicsőséges emlékezetű (praeclare memorlae) Szulimán szul
tán (1) ideje óta az egész magyar nemzet két pártra oszlott (universum nationis
nostrae impérium in duas abierít factiones); a törökre és a németre. Erdély tarto
mánya a török patrociniumnak vetette magát alá» A két párt engesztelheíetlenUl gyű
löli egymást, s ebből fakad minden baj és belső háború, ami azóta Magyarországot
dúlja, "11) Itt tehát Bojtí csak a mohácsi katasztrófa koráig megy vissza, melyet jó
nak látott Bethlennel a "dicsőséges emlékezetű Szulimán szultán" idejének neveztetni.
Midőn azonban Bethlen első, helyes kormáiíyzati intézkedéseit kívánja jellemezni,
akkor Böjti egyenest Szent István és László, a két nagy egyházszervező koi-mányzatát
állítja oda követendő mintának. "Megértette az igen bölcs fejedelem" - Bethlen - ,
"hogy a legszentebb királyok minő eszközökltel (artibus) alapozták meg oly igen jól
uralmukat: tudniillik egyházak alapításával és a belső béke szilárd fenntartásával,
O Erdély államának két arany fundamentuma" . , . kiált fel Böjti 1624-ben, mikor min
den valószínűség szerint művét írta. 12)
Böjti nem életrajzát irta meg Bethlen Gábornak; az ő Bethlen-története kimerül
abban, hogy az erdélyi köztörténeti eseményeket adva elő, kijelöli azokban hőse sze
repét. Mindössze müve expozíciójában adja elő Bethlen családjának történetét, a magánkömyezetet, melyből hőse kinőtt. Ez a fejezet az egyetlen, mely a műnek az élet
rajz szinét adhatná. Összefoglaló jellemzést sem ad Böjti Bethlenről, noha általában
- az akkori magyar történetírók szokása szerint - szereti szereplőit Icarakterizální,
Azonban Bethlen egyes tetteinek lelki, akarati, érzelmi rugóit, indítékait igyekszik fel
tárni ~ de nem behatóbban, mint más aktoraiét. Nem lehet mondani, hogy Böjti Bethlen
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egyéniségét, tetteit idealizálta volna. Igaz, hogy elhalmozza dicsőítő jelzőkkel, és
igyekszik a legkedvezőbb színekben feltüntetni, de kétségtelen az is, hogy pszicholögiai motivációiban hősét erős valóságérzékkel jellemzi, és indítékait józan realizmus
sal tárja fel. Bethlen nem fogadta el a fejedelemséget, mondja Böjti, mikor ezzel
előbb Bocskay, majd Forgách Zsigmond megkínálták. Előbbitől - már láttuk fentebb azért nem, mert ekkor még fiatalnak, tapasztalatlannak érezte magát e nehéz tisztre,
és nem akart csak fegyverekre támaszkodva kormányozni, s a hazát válságoknak ki
tenni, tudva, hogy az ő ideje még nem jött el, 1^) Forgách Zsigmond ajánlatát már
kora ifjúsága óta táplált németgyUlöletből nem fogadta el. Inkább akart tehát még a
nehéz helyzetben levő Báthory Gábor mellett is kitartani, mint császári csapatokkal
szerezni meg a hatalmat. 14)
De Bethlen gyűlölködésének és az erőviszonyokat latolgató számításának feltá
rása mellett, mint már emiitettem. Böjti igyekszik hőse elhatározásainak ideálisabb
indítékokat is adni; vallásosságában és hazaszeretetében. '
Böjti, emiitettem, feltárja más szereplőinek mozgató motívumait is, igy legér
dekesebben Báthory Zsigmondnak és különösen Báthory Gábornak. 1^) Mindkettejüket
azonban erősen elfogultan és gyűlölködve jellemzi: előbbit elmeháborodottnak, utób
bit a legrutabbul kicsapongónak és nagyravágyó dühöngő vadállatnak. Ugy látszik, ez
zel is ki akarta emelni Bethlen erényeit.
Boj ti történetében csak a fejedelmek s más vezető egyéniségek tetteiről szól:
öüerinte Is, mint általában korabeli magyar történetiró-társai szerint is, e tettek a
történet és a történetirás tárgyai, viszont a tényezők, melyek a történetet alakítják
e tettek kiegészítői, elindítói, végrehajtól. Láttuk, Böjti felismeri a pártok jelentősé
gét, Már idéztem értékes megfigyelését, hogy a mohácsi vész óta a magyar történet
a két párt, a német és a török párt küzdelmeiben játszódik le, azt az e pártok kiegyen
líthetetlen ellentéteiből fakadt események teszik ki. De e pártokat is csupán vezetőik
irányítják, azok viszik magukkal a többieket, használják fel a "nemzetet" is a maguk
céljaira, s ha a "patria", vagy a "tota natlo Hungarica" nagy szerepet játszik is az
eseményekben, ezt a szerepel csak egy Bocskay, vagy Bethlen osztotta ki neki, vagy
általában azok, "penes quos servandae et fidei et patriae potestas sita erat" (p. 250,),
vagyis kiknek a miriszlói csatával kapcsolatban a hatalom a kezükben volt, A nemzet
nek ez a szerepe az eseményekben sokszor nem volt más, mint belenyugodni egy Beth
len uralomrajutásába, vagy intézkedéseibe.
A "nemzet" fogalmába Böjti belefoglalja mindazokat, kik egy vérUek, kiket a
vér = származás közösségének (eiusdem sanguinis) tudata köt össze: tehát mindkét
párt híveit, Es Böjti előadásában Forgách Zsigmonddal és Thurzó Györggyel való tár
gyalásoknál is hivatkoznak mindkét párti magyarok vérük és nemzetük közösségére.
Társadalmilag nem határozza meg, hogy a nemzet mely rétegeit számítja bele a "natio Hungarica"-ba, vagy "patria"-ba. Kétségtelen, hogy nem egészen világosan kiala
kult fogalmak ezek, s hogy egyes kifejezések különböző jelentőségűek, tartalmúak is
lehetnek. Azonban kétségtelen az is, hogy Bojtí is, és egész kora is igyekeztek átfo
góbb kereteket találni a történetet alakító magyarság számára, mint a "nobilítas",
melyre általában véve a politikai cselekvés korlátozódott. 1'^) Ha ez a nehezen meg
határozható összetét^Ü "tota natio" vagy "patria Hungarica" egyes vezérei eszköz
ként működik is közre a közügyekben: a történeti események kialakításában, azért az
ő véleményének, általában a közvéleménynek mégis volt némi befolyása a politikai és
hadi akciókra. Sőt a fejedelem hatalma (= állam) éppen az alattvalók szeretetén,
megelégedettségén, készséges támogatásán, hűségén alapszik. 1^) De azt nem árulja
el, hogy kik ezek a "subdíti", a nemzet mely rétegei, A szászok városi polgárokból
álló népét belefoglalja a politikában számot tevő elemek közé, azokat igen nagyra be331

csUli, s velük sokat foglalkozik. Annál jobban gyűlöli és megveti a románokat, kik Er~
dély közéletében mit sem számítanak, •'•^'
Súlyt helyez Böjti az európai közvéleményre is, és érdekesen jellemzi, hogy
Báthory Gábor hogyan haragitotta magára oktalan külpolitikájával a külföldet, és alan
tas kormányzásával az erdélyleket. "Omnium fere Europae nationum animos sibi infensos reddidit , . . domi verő quae odial . . , ordinum Saxonicarum abalienatio . . ,
nobillum indignatio"... (280-281.)
A politika^ cselekvést Bojtinál - legalábbis elvben - a köz érdekének, ahogy 6
mondja: a "patria és natlo Hungarica" javának, valamint az egyéni becsületnek kell
irányítania, s nem az élen állók önzésének, személyes haszn&iak, ^0)
Egyének - fejedelmek, hadvezérek, más vezérférfiak - sőt egész nemzetek fe
lett azbnban Isten kormányozza ezt a világot, az ő előre elhatározott rendelései sze
rint, a végzet hatalmával, s amit Isten s a neki engedelmeskedő fátum elvégzett, azt
ember meg nem másíthatja. Bojtl e kálvinista praedestinációs tanokból táplálkozó,
theológiai történetszemlélete bár végigkísért egész munkáján, mégsem hatja azt át
olyan mértékben, mint elődeiét, Szamosközyét, vagy pláne Decsyét, s ahogy azt papi
történetírótól várhatnánk. Müvének különösen első részében a "fátumot" és a "fortunát" szerepelteti állandóan az ember akaratán és számításain felUl álló erőként,
nem az Istenséget. Mégis, ebben csak klasszikus minták utánzását kell látnunk. A to-,
vábbiakban, különösen Bethlen uralomra jutása után Bojtl Is mind többet hivatkozik Is tenre, klasszicizáló terminussal a más koraheli történetíróknál is használatos "diyinum numen"-re, mint az események legfőbb irányitójára. 21) IÍ '
Miként közel egykorú kortársaié Szamosközy, Somogyi Airibrus és Révay, Bojtl >
is hisz a számok misztikus befolyásában az ember sorsára. 22)
Figyelemreméltóbb, h o ^ az ő történetszemléletéből sem hiányzik a "necessitas" fogalma, ez a Machiavelli által sokat emlegetett emberfeletti, az embert csele
kedeteiben korlátozó, illetőleg cselekvésre kényszerítő erő, mely ismeretes más ko
rabeli magyar történetíró előtt is, és részévé vált türténetö/iemléletének. Láttuk,
Somogyinak, s ugy látszik Istvánffynak is, 23)
Politikailag Bojtl ott áll, ahol hőse, Bethlen, 1.1. a török párton, bizonyára meg
győződésből is. Bethlennel a szultán előtt elmondatott beszédében - ezt már idéztem
- byzantin hízelkedéssel festi le ennek, és általában az erdélyleknek törhetetlen hű
ségét a török Iránt. ^^^ E török-barátságra Böjtit is ura politikájának szolgálata mel
lett - erős erdélyi érzése vitte, noha nem volt Erdély szülötte, s erdélyi partlkularizmusa csakúgy közöitífiössé tette Magyarország sorsa iránt, mint a szintén nem e r 
délyi Somogyit. Magyarországról nem is szól, bár a közös magyar vér, származás,
és - a magyar nemzet református részével - a közös vallás alapján, mint ezt niár
láttuk, az egész magyarság tagjának érzi magát, ha ezt nem is hangsúlyozza ki valami
erősen. És egyáltalában nem kívánja a török kiűzését Magyarországból, helyesebben,
ez a célkitűzés; a németpárti magyarok szive vágya, Bojtl számára, az ő erdélyi szűkszivUségében, nem létezik. Ellenkezőleg, ő kitUnően megfér a törökkel, bár nem tagad
hatja a szörnyűséges pusztításokat, rabszolgaszedéseket, amit a Bethlent fejedelem
ségre juttatott török-tatár csapatok Erdélyben véghezvlttek. De ugy látja - főképp a
tizenötéves háború nagy csalódásai után ~, hogy a török legyőzhetetlen, legalábbis a
császárnak nincs hatalmában azt legyőzni - s Erdély csak ugy élhet meg a "két csá
szár, a nyugati és keleti császár" között, ha szoros szövetséget tart a törökkel, de a
Nyugattal sem szakit teljesen.
Vallásilag Böjti erős protestáns érzésű, hiszen papi ember. De nem sokat fog
lalkozik vallási kérdésekkel, sji kathoUkusokat, bár ellenségnek látja, nem támadja,
sőt nagy tisztelettel és részvéttel ir egy leleszi premontrei kanonokról, kit Giczy
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András meggyilkolt, (p, 295,) Forgách Zsigmondról is csak annyit mond, hogy "maximus religionis catholicae zelator" (298.), ami protestáns irónál elitélő, de szelid nyilatkozajt. •
Már idéztem Böjti módszertani elveit, melyeket mlive első lapjain fejtett ki, s
melyekről már annak elmében is elárul egyet-mást. Mindezekhez későbbi szövegéből
még egy jellemző mondatot fűzhetek hozzá; Bethlen uralomrajutásakor, formális feje
delemmé választásáról mpndja Böjti, "sed ut admirabilis repentinaque hujus mutationis rationes plenius praeter admirabile Dei praepotentis regna ob peccata transferentis consilium uitelligantur piacet ex publicis actis modum et seriem electionis describere. (p.339.)
Hozzávéve e szavakhoz a mU címében és első lapjain kifejtetteket. Böjti az ese
ményeket az utókor számára nemcsak megörökíteni akarta: "res et gesta Gabrielis
Bethlen memóriáé posteritatis committere" (p. 239.), hanem egyben értelmüket, ösz~
szefUggéselket, okaikat ~ Isten akarata mellett - is feltárni, pontos időrendben recte et ordine actonmi et temporum rationem digeri (239.), - hogy ki mikor, mit
cselekedett és mondott, (cujus acta dictaque, quove tempore fuerínt. p, 240,) Mindezt
az erdélyi és magyarországi hivatalos aktákból és szavahihető emberek előadásaiból
akarja rekonstruálni. Maga ezeket jelöli meg forrásaiul, Du marit sajáü lapasztalataiból is, mert természetes, hogy nem hagyja figyelmen kívül azt, amit maga látott,
hallott az eseményekből. A legfőbb forrást, a hivatalos aktákat - mondja - (bizonyá
ra ide érti a "proceres leveleit" is) levéltárakból kell előkutatni, s neki, a gyulafe
jérvári káptalan levéltáryaának (requisitoráiiak) és udvari történetirónak rendelkeaésére állottak bizonyára más erdélyi levéltárak is. Böjti - ezt is már enilitettem módszertani elveit a legszigorúbban alkalmazta kortörténete megírásánál, s azt való
ban hivatalos iratok, levelek, országgyűlési iratok legalaposabb kiaknázásával szer
kesztette meg. Kimutatták, hogy fennmaradt három könyvének második fele (Engel ki
adásában a 33, -tói a 430-ig terjedő lapok szövege), alig 20 lap leszámításával ilyen
hivatalos, máig ismert szövegU iratokból van összeállítva, s hogy sok ilyen iratot szó
szerint is közöl. ^ ' Ugy, h o ^ el kell mondani, Böjti ~ legalábbis mlive fennmaradt
részének második felében - azt írja meg, amit aktákban, levelekben, diplomáciai ira
tokban talált. De Böjti értett hozzá, hogy aktákból és aktakívonatokból eleven, kerek
előadást szerkesszen, s aktái szövegét, ahol azokat szó szerint közli is, ebbe illessze
be. így az országgyűlések lefolyásáról írva, sőt Bethlennek s az erdélyi rendeknek a
bécsi udvarhoz, vagy külföldi hatalmakhoz intézett jelentéseiből - mint Makoldy ki
mutatta - az eredeti szöveg híl megtartásával szép humanista szónoklatokat képez ki,
s e szónoklatokat az izeneteket vivő követekkel megbízatásuk helyén el is mondatja,
Vagyis a holt aktából eleven, lUktető életet varázsol elő, amiben csak egész kevéssé
módosítja a valóságot, s még itt is, mintegy figyelmeztetésül hozzáteszi! "fertur
disseruisse", vagy hasonlókat. (Ez Brutus szokása, Böjti ezt tőle tanulhatta.) Ha ugyan
a követek tényleg nem elszónokolták azt, amit megbízóiktól írásban kellett átadníok,^^)
Egyes országgyűlési iratokat szó szerint közöl, de pl, Bethlen fejedelmi hUségeskUjéíiek már nem az eredeti szövegét adja, hanem ahelyett egy kivonatot szerkeszt "az elő
zetesen elkészített választási feltételeket" tartalmazó iratból. 27)
Történetírók elbeszélő feldolgozásait Böjti nem említi forrásai között, ha csak
nem a "fide dígnae relationes" jelentené (müve címében) az írásos feldolgozásokat.
De ezek lehetnek pusztán közlések is. Idézni nem idéz írókat, és ugy látszik, igen ke
veset használt is fel. Kiaknázhatta Szamosközyt, kmek gazdag adatgyűjteményét és
kész munkája kéziratát a gyulafejérvári káptalan őrizte. ^8)
Böjti tehát lelkiismeretes kutató, nagy gondot fordít a tények helyes megállapí
tására, s azokon ~ már láttuk - még szeretett fejedelme kedvéért sem változtat lé333

nyegesen. Nem végzett ugyan oly széles körii adatgyűjtést, mint Szamosközy, vagy
akár Istvánft'y Miklós, sőt forrásai körét is mintha szűkebbre szabta volna amazok
nál, de kitűnő valőságérzékével és lelkiismeretességével igen szolid és megbízható
forrásanyagból alakította ki történetét. Nem lehet mondani, hogy kritikailag elmaradt
volna Szamosközy mög-ött, a tények szempontjából Bojtí van olyan megbizhatö, mint
amaz,
Böjti anyagát szoros időrendben adja elő, de éveket nem emlit - elég különös - ,
csak hónapokat és napokat. Ezeket azonban pontosan közli, ^^' A szoros időrend elle
nére Böjti erős figyelemmel van az események belső összefüggésére. Szerkesztése
kerek, logikus, előadása szemléletes, életizü, világos, szabatos, zökkenőktől mentes.
Stílusa Liviuson képzett, szép és könnyen érthető humanista latinságu stílus, sokszor
szenvedélyes hangú, olykor költői és lendületes, patetikus, de nem dagályos, s inkább
a renaissance, semmint a barokk hatását mutatja. Gyakran alkalmaz Böjti költői ha
sonlatokat, és mindjárt müve bevezető mondata ~ ezt is említettem már ~ a klasszi
kus eposzok bevezető gondolatait utánozza,
Böjti kortörténetének eredeti kézirata nem maradt fenn, csak több másolata, vala
mennyi erdélyi könyvtárakban, sajnos valamennyi csonka, és egyformán csak a három
első könyvet tartalmazza, s igy valameimyi egy közelebbi archetypumra megy vissza.
Kiadta Engel, Joh, Christ., Monumenta Ungarica. Bécs, 1809, pp. 239-444.
Irodalom: Makoldy Sándor, Bojthi Veres Gáspár élete és történetírói munkássága,
Nagykároly, 1904. - L. még: SzekfU, Adatok Szamosközy kritikájához, Bp., 1904.
p. 73.

Jegyzet;
•^Whlen 1618, január 23-án kelt levele. Tört. Tár., 1881. 305-307.
^^BoJtiPanegyrisze: R.M.K,, III., 1193, Heidelberg, 1617.
•
Bethlen levele Bojtihoz, 1618. január 27., Tört. Tár., 1881, 307-308,
3)
Fejedelmek, előkelőségek családtörténetének európaszerte hatalmas Irodalma volt
e századokban. L. Gryphius Christian, De scriptoribus históriám s. XVII. illustrantibus, ki kUlön fejezetben számol be erről,, országonként csoportosítva. Igen való
színű, hogy a Heídelbergben tanult Böjti Veres előtt nem maradt ismeretlen ez az
irodalom.
4) L.. az okleveles kutatás fontosságára Révay bevezetését a Monarchiához. L. még
Szamosközyről SzekfU, Adatok Szamosközy kritikájához. 60. sqq.

^VP. 256-261,
fL\

L.: 339. Báthory meggyilkolása hírére az erdélyi nemesség (nobilitas Transsyl
vaniáé) "quanquam plerique tacito mentis gemitu aversarentur, omnes nihilomnlus
in admirationem potentiae et misericordiae divinae ejussi, agnoverunt, principiatum
quemlibet non solum fato dari, verum etiam non esse in hominum, quantumvis potentium potestate, fato destinatos sibi sussessores (1) impedire, multo minus toUere.
És: "Princípatuum , . , ínitium finemque non ex hominum, quantivls pretii, voluntate,
sed ex sapeintissima Dei ordinatione pendere, et tempestiva vocatione offeri." (p. 30,)
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Sőt, "potentissima regna, florentes respublicas, invictissimos reges, ex contemnendis saepe initils ad felicem multorum regnorum possessionem pervenisse,"
• (p. 370.)'
Censebat tameh principi etiam in tyrannidem propenso cum patriae tranquillitate
parere potius, quam domínium ejus per rebellionem et universalem patriae ruinam
excutere, (p, 269.) Forgách ajánlatakor pedig; 1,: p. 301. (már idéztem fentebb),
'De ordinatione et tempestiva vocatione offerri. (p. 301., 1,; fent.)
Pusztán egyszer említi, hogy "complures domini a servis suis quam a juratis hostibus perierunt" (p. 249.), vagyis urak és szolgáik (jobbágyaik) közötti feszült
ségben Böjti, a J9Í^b^gyszármazásu udvari ember az urak oláalán áll.
10)
'Előbbi kettő "artium honestajrum scientiam", utóbbi "disciplinarum humaniorum
cognitionem", (pp. 267. és 426.)
^%,
12)

330,

Iniellexit enim princeps sapientessimus, quibiíS olim artibus sanctisslmi quique
reges fundamenta regiminis optimá posuerunt, nimirum-fundatione ecclesiarum et
e medio populi discordiarum et intestinorum odiorum sublatione." (p, 400.)
13)
U ; Fentebb és Bojti, pp. 256-257. "Bethlen'tamen plurie modesti animi commendationem, quam inusitatam patriaeque exitiosam ftmbitionem faciens, maluit providentiae Divinae et inevitabili Divinae menti voluntatise commodiori in tempore
commitere, quam civilibus discordils et intestinis seditionibus pátriám pene examinem metu involvere, semet autem nondum aetate consilioque maturum auctoritati duntaxat m i l i t a r i , . . ínnixum in fatale et inevitabile discrimen praecipitare,
14)
Velut Hanflibal Romanis, a primo adolescentiae suae flore Germanis infensus,
maluit principi oppresso difficillimo adesse tempore, quam principatum Germanoírum Caesaris copiis acquirere,.. (p. 301;.)
15)
A fejedelemségeket Isten rendelése osztja, nem az embereké, s ha a jogot: jus
fasque, meg kell sérteni, azt majd a haza érdekében fogja megfCennl, Ez a másik
megfontolás, mely miatt Bojti szerint Bethlen nem fogadta el a fejedelemséget Forgáchtól és nem pártolt el már ekkor Báthory Gábortól, Mikor aztán mégiscsak el
űzte Báthoryt, Bojti ezt a tettét is egyfelől emberi indulatokból és észokokből vezeti
le, de másfelől megint csak idealisztikusabb motívumokból is. Bethlent szerinte
nemcsak személyes sérelmei; Báthory sértegetései, egyre növekvő bizalmatlan
sága és gyanakvása, melytől Bethlen már életét kezdte félteni viszik rá, hogy
amazt letaszítsa, hanem szintúgy nagy hazaszeretete is. "Bethlen iniquo publicam
patriae gementis calamitatem ferens animo" etc. (p. 317.)~ Kisebb szépitgetések Bethlen-motivumain; Bethlen Miriszló után "eam causam secutus est, in quam
tota patria ipsaque adeo pietas et honestas una consenserant", máskor meg, hogy
az egyébként annyira gyűlölt Báthory Gábor Ügyét nevezi "causa aequior"-nak, de
csak azért, mert Bethlen ahhoz csatlakozott, (p, 302.) Viszont Bethlen Temesvá
ron török védelem alatt^élve, merénylőinek megkegyelmez, Bojti szerint nem va
lami "innata clementia"-b6l, hanem okos politikai számitásból, hogy a külföldiek
előtt ne tűnjék fel kegyetlennek, otthon pedig bosszúállónak. Itt már nem is kellett
ideálisabb motívumokat keresnie Bojtlnaks elég a politikai előrelátás, a közvéle
mény tudatosan kiszámított befolyásolása, illetőleg ahhoz való okos alkahnazkodás,
• 'Előbbire pl. p. 250., utóbbira 270-271., 266-67,, 280. és passim.
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17)
Láttuk, Somogyi Ambrus, ki szintén felismerte a "nemzet" történetalakitő szere
pét, azt még a nemességre korlátozta, Bethlen "eam causam sequutus est, in quam
tota patria ipsaque adeo pietas et honestas una consenserant", (p, 250.) - Bocskay
felkeléséhez; katonákat szednek "ex omni Natione Pannonica, quae reformatam ex
verbo Dei religionem sequeretur". (p. 257,) Ez a vállalkozás "expeditio pro religione et pa.triae libertate" volt, (p. 259.) Forgách Zsigmondra panaszkodik Bátho
ry Gábor és Bethlen, hogy "adversus nativum sanguinem et communem religionem
infesta insuissent arma". (p. 303,) A Báthory Gábor elleni összeesküvők mondják
Szilágyi Jánosnak, kit a gyilkosságra felbiztattak; mentsd meg " . ^ t r t o n nostribus,
nobilitatem metu. universam autem nationem Hungaricam extremo liberes excidio,"
(p, 354.) - Bethlen izenetében Thurző György palatínushoz "communis patria Hungarica"-röl beszél, (p. 388.), vagy; "per salutem patriae et communem sanguinem"
L. ehhez: Makoldy i, m. 33, és Bethlen politikai levelei. Ed. Szilágyi, p. 8.
L.; az előbbi jegyzet első idézetét, (p, 250.) Bethlen belátja, hogy külpolitikai si
kereket nem érhet el, ha bent Erdélyben nincsen béke, és hatalma nem áll szilár
dan, ez pedig "non in armata militum manu, sed in subditorum benevolentia, fide
c t a m o r e . , , regnantium situm est", (p. 37L)
19)
Báthory Endre meggyilkoltatásánál megjegyzi, hogy ez a "nobilis" emter "quo honestius p e r i r e t . . . non a caprariis opilionibus et subulcis Valachis, sed a suis gentibus, Siculis , , , et Ungaris , . . caesus est," Mint Acteont, nem a vadak, hanem
saját kutyái szaggatták szét, "ita complures domini a servis suis saepius, quam a
juratis hostibus perierunt." (249,) Mihály vajdát pedig "olens a capris et haedis
Valachusnak" csúfolja, (u. o,)
20)
Báthory Zsigmond patriae parriclda, aki "ex publicis miserils privatum quaestum.,.
exercet," (p, 252.) Szilágyi János, egy kisebb ember, az utilitast keresi, nem a
honestast. (p. 382.) - Rákőcísi Zsigmond ugy látja Bethlent, mint "bonum patriae
civem et defensorem futurum" (p. 264.) és Bethlen mint Báthory Gábor testőrségé
nek parancsnoka "principi suo fidelis, reipublicae utilis, apud omnes acceptissimus esse videretur". (p. 270.) Az erdélyiek belátják, "agnoverunt", h o ^ Beth
lent Isten előre elvégzett rendelése helyezte föléjük fejedelemmé, s ez a belátás
megszilárdította annak uralmát. Másfelől; a közvélemény jelentősége itt is kiemel
tetik,
21)
Non solum imperiorum fatales esse periodos, sed etiam ímperantium authoritatem
a solo coelestis Numlnis arbitrio gubernari, virtutes heroicas In his attolli, in illis autem deprimi. (p, 370,) Már idéztem az erdélyiek véleményét Báthory Gábor
haláláról, (p, 360,) - Bethlen fejedelemmé választásáról; "ut admirabilis repentinaque hujus mutationis rationes plenius praeter admirabile et adorandum Dei praepotentis regno ob peccata transferentis consilium, intelligatur,, (p. 339,) Justo Dei
immortalis (I) judicio constitutum est ut raro, aut nunquam actiones non necessariae
sint regnis et rebus publicis salutares, (p. 321,) Principatuum autem initium non
ex homtnum, quantivis pretii voluntate, sed ex sapientissimi Dei ordinatione pendere
et tempestiva vocatione offerri, (p. 301.) - Bethlen Goroszló után megtette azt,
quod Deus, quod necessitas (erre még visszatérek), quod fortuna suggerebat (p,252,)
és a csatából is "non sine divina providentia" menekül meg (p. 251,) - Ipso Deo a
salute Transsylvaniáé averso" (p. 251.), "Deo inimortaíis accerrimus perfidiae
nostrorum procerum ultor" Bastát küldi Erdélyre, (pp, 250-251.) - A fátumra;
Fatallbus impendentibus periculis nll prosunt consilia (p. 334,), vagy; non poterat
iniquitate belligerationem minimé declinavit. (p. 245.) - Fatis non tantum consenten336

tibus, sed omnino trahentibus traditur clavus regni Sigismundo Báthory, (p, 250,)
Bethlen Gábort "amica fati vis" menti meg egy izben, (p. 256,) Már idéztem, hogy
Bethlen Gáboit is a fátum tette Erdély urává, (p, 360.)
22)
Fatales imperiorum periodi quingentesimo conclusi plerumquc anno, magnas secum trahere solent mutationes" . , , a Báthory-nemzetség is 535. évi virágzás után
halt ki. (p. 358.) Ez az 500 éves periódus eló'fordul Révaynál is (Schwandtner, II,
p, 454. ), ki Bodint vallja e részben mesterének; Bodln De republicaja IV, könyvé
ben szól erről. További hely Bojtinál: Fatális illa annorum climax, quae non solum in hominibus, sed et regtiorum conversionibus septenariis et novenariis in se
seductis nagy szerencsétlenséget hoz magával (p. 248.), Ez a két szám is szere
pel Révaynál, (p. 709-710.)
23)
Böjti szerint Bethlen Székely Mózes veresége után "instantissima cogente neces
sitate" szokik át a törökökhöz (p. 256,) és mikor Forgách Zsigmond bevonul Er
délybe, Báthory Gábor is "consilium ex necessitate sumens" küldi Bethlent a szul
tánhoz segítségért (p, 303,). Bethlen Goroszló (1601. aug. 3,) után a császáriak
elől menekül Brassóba, a megvert Báthory Gáborhoz, mert ezt sugalmazta neki mint már fentebb idéztem - "quod Deus, quod necéssitas, quod fortuna suggerebat." (p. 252,) Esi újból "a necessitate consilium arripiens" (p. 374,) fordul ural
ma kezdeti nehézségei között a törökökhöz.
'"Sulimanni pracclarac memoriac" ideje óta "Transsylvania se patrocinio vcatro
Imperatoris paludamento adhesissent.., Ego (mondta volna Bethlen), inconcusso
studio pro rebus imperii hujus florentisslmi (török birodalom) ad sanguinem usque
steterim" . , . s kétszer is menekülnöm kellett emiatt hozzátok, (p. 330,) A néme
tek viszont már-már elpusztítják a magyart, a protestáns vallást meg egyenest ki
akarják irtani, s a katholikus hit uralmát helyreállítani: Ji J, Barbiano (Belgijoso)
"ad persequendum nomen Christianum, quod a Romána Ecclesia dissentiret" jött
be az országba, (p, 257.) Bethlen biztatta Bocskayt a felkelésre: "author fűit adversus Germanicam tyranidem arma ultricia sumandi, et pátriám sub duro alienigenarum dominio gementem, imo extremum trahentem spiritum repetendi." (p.
257.)
25)
'Makoldy, i,m. 28-45. kUl. 29-30. - Az országgyűlésekről szóló részei - mint em
iitettem - valóságos országgyűlési diariumok, akták és a hozott artikiilusok kiadá
sa. Mindenekelőtt a Bethlent formálisan fejedelemmé választó gyűléséi, vagy az
1614. évi meggyesl országgyűléséi, (pp. 339-351.) - Makoldy, 32. felsorolja e
rész forrásait, nagyrészt az Erdélyi Országgyűlési Emlékek VI. kötete nyomán.
- 1614-re (Böjti, 394. sqq.) l.: Makoldy, 33-34.
^^Wkoldy, l,m. 29. és32~34,
így Bethlen jelentését a bécsi udvarhoz Sarmasági Zsigmonddal II. Mátyás előtt
(Böjti, 363-370., 1. még: Makoldy 37,). Az erdélyi országgyűlés jelentését ugyan
csak 11, Mátyás előtt Bethlen megválasztásáról Kassai Istvánnal, (Böjti, 367-370,
1, Makoldy, u. o.) A "fertur disseruisse" a 427., "locutus esse perhibetur" a 329.
lapon.
Bethlen izenetét a szebeniekhez a szebeni városi tanács (senatus) előtt Angyalos
Jánossal, (p. 377.)
27)
Az eredetit közli Hegyes András naplója. (Ed. Trauschenfels - Kemény, EHische
Fundgruben (Neue Folge), p. 296. - L. az egészhez: Makoldy, i. m. p. 35.
28)
Elsősorban a Hebdomasokat használta Böjti. L,: Szekftl, i. m., p. 73. - Sz. kimu337

tattá, hogy Bethlen Farkas, a XVII. század végének ez a nagy erdélyi történetlrókompilátoraj ki Szamosközyt erősen kiaknázta, és sokszor hivatkozik is rá, His
tóriájában több helytltt szó szerint egyezik Bojtival, éspedig olyan helyeken, melyek
ma már nincsenek meg Szamosközyből. Rámutatott továbbá, h o ^ Bethlen nem Böj
tit irta ki, s igy az egyezés kettejük között csak közös forrásból származhatik, E
közös forrás, szerinte, Szamosközy volt. Általában, mondja SzekfU, Böjti 1608-ig
csakis Szamosközjrt használta Bethlen ifjúsága rekonstruálásánál, kivéve a panegyrikus hangú helyeket, és Bethlen Farkasnak, Gábor apjának történetét. (SzekfU, i, h.)
Makoldy szerint is Böjti csak Szamosközynek használta fel néhány adatát, de ezeket
átalakította, (i. m., 16.) Szerinte továbbá Böjti itt-ott egyezik a Krauss Györgynek,
az ismert segesvári jegyző- és kortörténetirónak (1. megfelelő fejezetemet) hely
telenül tulajdonított Tractatus rerum ab a. 1599, usque ad an. 1606. in Transsylvanis interventarum c, munkával (Ed. Kemény, Dtsche Fimdgruben, I., pp. 164167.) és még néhány más Íróval is, "de ezek közös forrásra, valószínűleg szóbeli
értesitésre" vezethetők vissza. (Makoldy, i.h. 16.) -- Részletes analyzis, mely e
kérdést véglegesen tisztázná, kivUl esik munkánk keretein.
29)
Egy helyt elárulja müve iratási idejét: Báthory Gábor holtteste, Írja (az Engel"féle
kiadás 359. lapján), már 11 éve, három hónapja és 6 napja hever temetetlenül. Ki
adója: Engel megállapította, hogy ez 1624, február 2-i keletre mutat. Eszerint fel
tehető, hogy Böjti 1623-24-ben irta e három könyvét. Egy közel egykorú szász fel
jegyzés szerint Báthory holtteste 14 napig maradt csak temetetlenül, (L,: Eigentliche Beschreibung; Kemény, Fundgruben, 1. 270.)
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Istvánffy

Miklós

Forgách Ferenc sötét tónusú Commentarii-je, de éppúgy Zsámbolcy János elna
gyolt részletmonográfiái a XVI, századi eseményekről /melyekkel Bonfinit kiegészí
teni igyekezett/ nem elégitették ki az utánuk jött nemzedék műveltjeit. Az erdélyiek
" Decsy, Szamosközy - müvei pedig ugy látszik nem váltak ismeretessé szélesebb
körökben, vagy éppúgy elitéltettek. A századfordulón türelmetlen kívánságok hangza
nak fel a XVI. századi magyar történetnek egy ujabb, az eddigi külföldi és magyar
elbeszéléseknél pontosabb, hitelesebb megírása iránt. A századforduló legfényesebb
magyar elméje Pázmány Péter az, aki felszólal az ellen és gúnyolódik rajta, minő sö
tétség, micsoda mesék töltik be a II. Ulászló óta történtekről irt elbeszéléseket. Mint
ha Íróik - külföldiek és magyarok -- nem megvilágítani, hanem elhomályosítani akar
ták volna a tényeket. ^) Olyasféle müvet kellene írni a XVI, századi magyar történet
ről, mint Pliíl. Commines Commentarii-jei, Pázmány meg is jelöli a férfiút, ki ezt
az igazi XVI, századi magyar történetet megírhatná, éspedig Istvánffy Miklósban.
Nagyságos Uraságod - írja hozzá 1605. decemberében, vagyis a Bocskay felkelés zi
vatarai közben - az egyetlen ember, ki emlékezetből meg tudná örökíteni az elmúlt.
században történteket. Mintha Isten is erre a munkára tartotta volna meg Uraságodat
virágzó egészségben ily magas korig (Istvánffy 1605-ben 67 éves volt), mit mások a
legnagyobb erőfeszítéssel sen tudnának véghez vinni,
Azonban Istvánffyt, ki maga is osztotta Pázmány rossz véleményét az akkori ma
gyar és a magyar eseményekkel foglalkozó külföldi történetirodalomról, már nem kel
lett rábeszélni a történetírásra: midőn 1598-ban Szuhay István, akkor váci, most
1605-ben egri püspökkel Rudolf király megbízottjaként Erdélyben járt, hogy a lemon
dott Báthory Zsigmondtól Erdély kormányzását a király számára átvegye, és ketten
nagy szomorúsággal beszélték meg Magyarország más bajai mellett a magyar kortörténetirás nagy hibáit és hiányait is, Szuhay rábírja Istvánffyt "történetünk (korunk
története) megírására". 2) Istvánffy vállalkozott a feladatra, sőt egy ilyen munka pár
fejezetét már el is készítette volt, mikor Pázmány felszólítását megkapta. Bár, írja
Pázmányhoz ennek felszólító levelére adott válaszában, érezte tehetségé elégtelensé
gét, belefogott a nagy munkába, éspedig hazája iránti szeretetből, s azon nagy tiszte
letből is, mellyel a nagy tekintélyű Szuhay iránt mindig is viseltetett. De feltételt is
szabott megbízói elé. Kéri Szuhayt, Pázmány Pétert és "hozzájuk hasonlókat is, hogy
majd a kész munkát elbírálják és kiadásáról döntsenek. Es ígéri Pázmánvnak, hogy
elkészített fejezeteit neki legközelebbi gráci útja alkalmából bemutatja, ^' Kétségtelen
tehát, hogy az 1604. és 1605. év fordulóján, mikor ez a levélváltás történt, a História
első részlete már készen volt. Hogy ez mennyire terjedt, azt Istvánffy nem mondja
meg.
Ami mármost Pázmány Péter igen érdekes vallomásait történetírásról illeti,
azokban a legfontosabb az, hogy Pázmány ugy véli, a nagyar történetírásnak szakíta
nia kell a humanista hagyományokkal: nem a szép latin stílus, nem a klasszikus tör339

ténetirók hűséges utánzása a fontos, hanem a tények realisztikus, a valöságnak meg
felelő, sallang nélküli leírása,, ahogy voltj mert csak abböl lehet igaz tanulságokat me
ríteni, Pázmány nem Liviust állitja oda követendő példaképül a történetírás elé, a hu
manisták ideálját, még csak nem is Tacitust, a barokk történetirök eszményképét, ha
nem Philippe Comminest, ki még latinul sem tudott, s aki - a modern történetkutatás
megállapitásai szerint ~ Chronique et histoire , , . contenant les choses advenues durant le régne du Louis XI, et Charles VIII. (először Párizs, 1546,) c„ müvében egy
FUrstenspiegelt akart adni, melyben a francia történet é fejezeteiből mint gyakorlati
példákból kimutatja, hogyan kell kormányoznia, mit kell temiie, mely hibákat kell ke
rülnie a fejedelemnek, ^) Pázmány szerint annak, aki tanulni akar a történetből, annak
a vesztébe rohanó XVI. századi Magyarország története szolgálhat e legjobb oktató
például.
Pázmányt azonban nemcsak a közelmúlt (XVI, század) és kora hadi-politikai
eseményei foglalkoztatták. A Bocskay felkelés gyors és általános elterjedése az egész
országban rádöbbentette a kérdésre; hogyan verhetett a protestantizmus Ily mély gyö
keret Magyarországon, Ezt a kérdést is felteszi Istvánffy előtt, melyre ez azonban
csak levélben ad feletetet; Históriájában nem. tér ki rá. 5)
Pázmány Péteren és Szuhayn kivül még más ösztönzője is lehetett Istvánffynak,
Baranyai Decsy János Syntagma institutionum iurjs Tmperialis ac Vngarici. Kolozs
vár, 1593. c. mUve bevezetésében ugyan e hibákat vetette az aklcori magyar történet
írás aseméres mint Pázmány, vagy Sznhay. Kétségtelen, hogy Istvánffy ismerte ezt
a mllvetj ahogy Decsy Commentarii-jeit is jól ismerte. Históriájában ki is aknázta.
Sehogy sem véletlen, hogy Istrvánffy és Szuhay éppen Erdélyben határozták el egy ma
gyar történet megírását. Erdélyben ugyanis erősen foglalkoztak történetírással; in
nen kerUlt ki a XVI. század két jelentékeny kortörténete: Forgách Ferenc és Brutus
munkája, Decsy János pedig, nemcsak az Erdélyben járt magyar urakkal, a király ki
küldötteivel beszélgetett magyar történetről, hanem még török foglyoktól is kért in
formációkat a török eseményekről, perzsa háborúkról stb, "'
Ahogy tehát amiak idején Brodaricsnak Cuspinianus vádjai adták kezébe a törté
netírói tollat, valami 70 évvel, több mint két nemzedékkel később Istvánffynak a ma
gyar és külföldi kortörténetek hibái és hiányai. Mert Európa, különösen a határos né
met birodalom érthető nagy érdeklődéssel viseltetett a magyar-török harctér esemé
nyei iránt, s azokról egész irodalmát termelte ki a legkülönbözőbb természetű Írás
műveknek. Összefüggő, az aklcori tudományosság szintjén álló feldolgozás azonban
nem készült ezekről, ha egyes részletekről Íródtak is teljes hitelű, s jól tájékozott be
számolók, itt harcolt külföldi tisztek, hadvezérek, vagy kíséretükben volt írók részé
ről. Ezekről tájékoztat Apponyi Sándor gr. Hungarica-ja, Istvánffy főképp ,azt hiányol
ta, azt vetette szemére nemcsak a külföldi Íróknak, hanem még a tudós Zsámboky Já
nosnak is, hogy csak részletecskéket dolgoznak fel a hatalmas eseménysorozatokból,
— a, külföldiek még azokat sem a tényeknek és a valóságnak megfelelően, hanem ké
nyük-kedvük szerint, vagy kegykeresésből és pártosságból, Ugy, hogy azt mondhatnám,
panaszolja Pázmánynak, munkájukkal az övéiket dicsérni, a mieinket kisebbíteni ckarták. ' ' M i d ő n Zsámbokyt hibáira figyelmeztették, egyáltalán nem hajlott a jő tanácsok
ra, ugy hogy Báthory István, a sapientissimus princeps - s mint láttuk szintén volt
páduai diák - Brutusszal rovatta meg. Azokról nem is szólok, folytatja Istvánffy, kik
egyáltalán nem ismerik Magyarországot, Zágrábot Erdélybe, Egert Horvátországba
helyezik és még kimondott hazugságokat "sem pirultak leirni", 8) Istvánffyt korának
nemcsak a kortörténetirása nem elégítette ki. Ugy látja, miként Decsy is, hogy egyál
talán nincs még az akkori tudományosság követelményeinek megfelelő magyar általá
nos történetírás sem. Az igen termékeny magyar föld, írja Históriája ajánlásában
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Rudolf császár és királyhoz, szellemiekben sem meddő, ha megfelelően műveltetik,
de éppen történetirökban mindig igen szegény volt. Ezért, az utókor nagy kárára, a
magyar elődök sok fényes tette homályban maradt, de még a nem sokkal a mai idők
előtt történtek sem foglaltattak Írásba. 9)
Istvánffynak a históriáról - történetírásról ~ igen magas, igen nemes vélemé
nye van: azt az ókori legnagyobb bölcsek és legerényesebb férfiak isteni ihletre talál
ták fel (divinitatus), örökkévaló emlékezetűi. ^'^) Ót a hazája iránti szeretet indította
történetírásra - ezt már említettem - , hogy a magyar legújabb történetet megörökít
se, abban a magyarságnak tanulságokat szolgáltasson, Magyarország veszedelmes
helyzetét a külfölddel megismertesse. Jutalmat ő csak a jók elismerésétől vár, a dicső
ség vagy haszon vágya ismeretlen előtte, vallja sokszor idézett levelében Pázmányhoz
és müve ajánlásában Rudolfhoz. (Ezen ajánlás különben a Pázmányhoz intézett 1605,
december 31-i levél gondolataiból, sőt szavai felhasználásával készült.)
Ily indítékokliöl, liy körülmények között, de meg a tizenötéves háború s a Hocskay felkelés véres eseményeitől is ösztönözve (hiszen megint volt mit elbeszélni) fo
gott történetírói toUat^''-^ Kisasszonyfalvi - 1582. február 17-e óta báró - Isfvánffy
Miklós. Apja Istvánffy Pál, anyja Gyulay Hedvig volt. Kisasszonyfalván, Baranya me
gyében született családja ősi birtokán, atyái kastélyában, 1538, december 8-án. Apja
igen nagy műveltségű nemes ur, Páduában 12 éven át (1518 és 1528 között) tanult hu
manista és költő, Volter és Grizeldísz furcsa históriájának magyar versekbe - né
gyes rimU tízenkettősökbe - átUltetője Petrarca prózai elbeszélése nyomán, 12) En
nek apja, Istvánffy István, Mátyás és II. Ulászló udvari embere, mint katona is kitűnt,
1508-ban pedig "ministris aulae líberorum regalíum praefectus" lett, ^3) AZ Ő könyv
tárából került ki Bonfini első három decasának - első 30 könyvének - az a kézirata,
melyet 1543-ban kinyomattak,
Miklós, a történetíró tehát igen müveit, igen előkelő családból származott,
melyről még a kényes Forgách Ferenc is elismerte, hogy nobilissima, 14) Szülőföld
jéről azonban a török hódítás rohama Pécs eleste után 1543-ban kiűzte, mint e terűle
tek legtöbb magyarját. Az Istvánffy család Szigetváron telepszik meg, hol nemesi há
zuk volt, Ist-vánffy Pál nagytehetségű fiát megfelelő kiképzésre e l ő b b - 1547-ben Várday Pál esztergomi érsek udvarába küldte - a primási udvar ekkor Nagyszomba
ton volt - , majd Várdaynak 1549-ben bekövetkezett halála után Oláh Miklós, ekkor még
egri püspökhöz. 1551-ben a fiatal Istvánffy ott van a Spanyolországból jövő Miksa fő
herceget üdvözlő magyar nemesi csapatbanlS)^ de még ez év folyamán, legkésőbb azon
ban 1552-ben Páduába utazott, hova Oláh püspök kUldte imokaöccsével, Bona Györggyel
együtt, A nagyhírű egyetemen tanuló két magyar ifjú magistere lett - 1553 óta - tud
juk, Zsámboky János, ekkor már neves humanista, tudós, orvos, filológus, filozófus és
költő, ki Páduában orvosi tanulmányokat folytatott. Az 1550-es években tanult Páduá
ban Forgách Ferenc is, úgyhogy a XVI. század második felének három legjelentéke
nyebb történetirója itt, egy időben, egymással szoros barátságban tökéletesítette mű
veltségét, jogi és filológiai (humanista) tudását, képzettségét. Nem sokkal későbben
tanulhatott Páduában Gyulai Pál, ki azonban már nem oly jelentős történetíró, míg
Szamosközy István csak sokkal később, a 90~es években járta a páduai egyetemet. De
itt tanult még Istvánffyval egy időben sok más előkelő magyar ifjú is; Révay Mihály,
János, Lőrinc és Ferenc, Dudich András, Draskovich György, Ujlaky János, Gergely
és Albert és mindenekfölött a nagy Báthory István, kinek ma szobra hlrdetiPáduában,
hogy ő is ott végezte egyetemi tanulmányait, Istvánffy latin filológiát tanult, szép klaszszikus stílusát ott sajátította el. A kor követelményei és ízlése parancsára — s bizo
nyára apja példájára is - verseket is kezdett írni. Versei túlnyomó részében azonban
már Páduáből való hazatérése után 1561 és 1571 között, itthon keletkeztek, mikor Ist341

vánffy már a magyar királyi kancellária hivatalnoka volt. De jogi tanulmányokat is
kellett folytatnia, hiszen bizonyára m.ár akkor szánta rá magát a közszolgálatra, a
biröi hiyatásra. 1556-ban tért haza Velencén keresztül, s ugy látszik ekkor szegődött
el Zrinyi Miklóshoz, Szigetvár hőséhez katonának. 1558-ban már békésebb pályán mű
ködik, előbb Oláh Miklós titkáraként, majd 1559-ben, mint annyi magyar történetíró,
ő is a magyar királyi kancelláriába lépett, abba a hivatalba, mely valóságos képző is
kolája a magyar tudósok, költők, elsősorban pedig történetiróknak /már Ili, Béla ki
rály jegyzőjétől, P, mestertől kezdődően, ha ugyan nem még korábbtól fogva/. Ezzel
Istvánffy birói hivatást vállalt, ínelyben megmaradt közpályája végéig, 1569-ben
kancelláriai titkár, ugyanekkor nőUl veszi Bajnai Both Erzsébetet^ a leggazdagabb hor
vát főúr, Horváth Márk, Sziget 1556, évi hősi védőjének özvegyét. Három lánya szü
letett és égy fia, Palkó, ahogy Istvánffy gyöngéd atyai fájdalma korán elvesztett gyer
mekét magaszerkesztétte sírfeliratán becézte. 1578-ban elnyeri a királyi tanácsosi
magas méltóságot, 1581-ben Rudolf király kinevezi, a következő évi országgyűlés pe
dig megválasülja alnádornak - palatinl locumtenens in iudiciis - vagyis a nádoíjiak
birói hatáskörében helyettesének, 1582~ben pedig Rudolf királytól öccsével együtt
báróságot nyer, 1585 ben megkapja a soproni kapitányságot, csak maga személyére,
Mint ainiyi XVI. századi magyar történetíró - Brodarics, Oláh, Verancslcs,
Forgách Ferenc - Istvánffy is működött a diplomáciai pályán is. Midőn Báthory Ist
ván halála után a lengyel trón elnyerésére Miksa főherceg sereggel indult Lengyel
országba, de szerencsésebb vetélytársa, Zsigmond svéd herceg -• II. Zsigmond len
gyel király - által legyőzetve ennek fogságába került, a kiszabadítására küldött csá
szári követek közt ott van Istvánffy Miklós is, ki maga kérte e kényes megbízatást.
Több havi tárgyalás után Beuthenben sikerült a császári követeknek a fogoly főher
ceget kiszabadítani, és Istvánffy 1589 márciusában hazaérkezett,
1593-ban, mikor az 1606-ig elhúzódott tizenötéves török háború egyre nagyobb
méreteket kezdett ölteni, Istvánffy is katonának jelentkezett a gyülekező keresztény
sereg győri táborában, mert, mondja, akkor "senki sem volt, ki ne vállalkozott vohm
a legszívesebben a haza megsegítésére a barbárok elleni szent háborúra", ^") 56 éve
ellenére csatákban is részt vett, maga jegyzi fel magáról, hogy Petrinja ostrománál
"Nlcolai Istvánffy, Petrl Castellanffy ac Gregorli Petoenis marifica virtus enituit",-'-^)
Bizonyára megacélozta erejét a tudat, hogy az a terUlet, hol ez a 15 évig dúlt háború
kitört: Szlavóniában, Biheg, Sziszek, Petrinja vidéke nem esett messze az ő birtokai
tól, kedvelt Vinlcéjétől. Történeti müvéhez kitűnő előtanulmány volt, hogy a háború
majd minden fontosabb vállalatánál jelen volt. A legfontosabb hadiesemény, melyben
részt vett, Esztergom 1594, évi ostroma volt, hol Balassa Bálint elesett, •'•^) Hogy 1594
nyarán miért maradt ki Istvánffy abból a követségből, melyet a magyar országgyűlés
a regensburgi birodalmi gyűléshez küldött, a német rendeik segítségét kérni a török
ellen, nem tudjuk. De eleinte ugy volt, hogy ő Is megy, 1596-ban ismét diplomáciai
jellegű megbízást kap: az országgyűlés kérelmére Rudolf király Istvánffyt küldi ki a
II, Zsigmond lengyel királlyal való szövetség előkészítésére, Kutassy János kalocsai
érsek társaságában. ^^) 1598-ban pedig tagja volt annak a bizottságnak, mely - erről
már fentebb megemlékeztem - Rudolf király részére átvette Erdély kormányzását a
lemondott Báthory Zsigmondtól, Istvánffy Igen rosszul érezte magát ebben, amint mon
dotta, mindig forrongó, nyugtalan tartományban, melynek lakói a királynak is csak ak
kor engedehneskednek, ha nekik éppen ugy tetszik. (L. XXXIII., p. 487.) Helyzete
már amúgy is nehéz volt az erdélyiek gyanakvása miatt, igyekezete pedig, hogy őket
Rudolf hűségére téritse, már úgyis eredménytelen maradt, mikor a szeszélyes Báthory
Zsigmond váratlanul visszatérve Erdélybe őt is, követtársát Szühayt is letartóztatta
(aug. 14.), s mindaddig fogva tartotta előbb Tordán, majd Gyulafejérváron, migRu342

dolftői biztosítékot kapott, hogy kincseit királyi területen szállító szekereit vissza
kapja. Szuhay és ístvánffy szeptemter 23-án Báthory Zsigmondnál tett látogatás után
kiszabadultak, s megegyezés szerint Szatmárra távozhattak, innen pedig Kassán át
tértek haza. Ez az erdélyi akció tehát meglehetősen viszontagságos volt, Rudolf ki
rály maga is így nevezi az ístvánffy leányait fiusitó privilégiumában: Transsylvania
provincia nimirum laboriosa et ardua^^), végeredményben azonban mégsem volt si
kertelen, hiszen Báthory megmaradt Rudolf hűségén, történetirástörténeti szempontböl pedig az a jelentősége, hogy ez adta az alkalmat azokra az eszmecserékre is Szu
hay püspök és ístvánffy között, melyeken megérlelődött egy uj - ístvánffy által íran
dó ~ magyar kortörténet terve, müit ezt fentebb már emiitettem. Lehet, hogy ístván
ffy itt személyesen is megismerte Baranyai Decsy Jánost, Ezt ugyan egyikük sem
mondja, de ahogy Decsy Istvánffyröl ez erdélyi missziója alkalmából szól, (Mon,
Hung. Hist. 11, oszt,, XVII. köt., pp, 298-299,), mikor is igen nagy tisztelettel ir ró
la és Erasmus disciplinája nagy ismerőjének is mondja, valószínűvé teszi a szemé
lyes érintkegést a kél iió között. Ekkor vehette ístvánffy magához Decsy Decasait
- ha ugyan ezek akkor már készen voltaki - , mert a X, -et, az egyetlent, mely a XI.
első két. könyv mellett máig fennmaradt, alaposan kiaknázta. (Ezt Decsy fejezetemben
már emiitettem, lejjebb pedig részletesen kimutatom.) Erdélyben végzett hUséges
munkájáért kapta meg ístvánffy a főajtónállómesteri méltóságot is21), s ekkor fiusitotta a király ístvánffy három leányát, Orsolyát, Lipchey János; Évát, Draskovich Já
nos; és Katalint, Keglevich György majdani feleségét. Szeretett nejét 1604. október
20-án, 62 éves korában vesztette el. A következő év is nagy gondokat hozott Istvánffynak: az udvar -• Szuhay István tanácsára - arra kényszeritette, hogy az lUésházy el
len az ő elnöklete alatt tartott "privatum iudicium"-ban hozott javaslatot (deliberatiot)
mint jogerős bírósági Ítéletet a törvényes formáknak megfelelő okmányba foglalja,
pedig mint maga ístvánffy mondta, az csak "votum ct opinio" volt. Eleinte vonakodott
is ézt, az akkori magyar törvényekbe Ütköző okmányt kiállítani, s csak arra volt haj
landó, hogy azt újból leirja és saját pecsétjével ellássa. Azonban - később ezzel vé
dekezett - az 1603. november 3-án Prágában, Rudolf király székhelyén tartott királyi
tanácsban fenyegetésekkel mégis kierőszakolták tőle a hivatalos, formális ítéletiévélet. Szuhay, a pozsonyi kamara elnöke, kit ístvánffy annyira tisztelt, tájékoztatta ugy
az udvari kamarát, hogy "a bíró ur" (ístvánffy) "bizonyára engedelmeskedni fog, ha
legfelsőbb bírája előtt fog állani", hiszen "Istvánffyval majd bővebben lehet tárgyalni
akkor, ha költségeit fogja kérni, amit bizonyosan meg fog tenni. "22) Az itéletlevelet
ístvánffy 1603. november 3-án irta alá és pecsételte meg, s ugyanekkor jutalmát is ké
ri az udvari kamara elnökétől mint "Őfelsége öreg szolgája". Látta, hogy hiába ellenJkezik, a kényszemek engednie kell: hát jutalmát kérte a rákényszeritett törvény
telen cselekedetnek. 23) De nem kapta meg a kért jutalmat. 24) Ismeretes, hogy Illésházy, kit maga Mátyás főherceg még idejében értesített a készülő ítéletről, Bécsből
Lengyelországba szökve, megmenekült.
A. Bocskay felkelés idején ístvánffy megmaradt a király feltétlen hűségén. Sze
mélyi okokból is gyűlölte Bocskayt még 1598-ból erdélyi megbízatása idejéből, "ob
arrogantiam" és a király - ístvánffy mindig császárt mond - iránti kétes hűsége
miatt, és ístvánffy fogalmazta az 1605. évi országgyűlésen a tiltakozó feliratot is a
királyhoz ez ellen a "deterrimus et sceleratissimus istorum latronum dux et antesignanus" ellen, 25) g mikor a nem sokkal ezután, 1606-ban megkötött zsitvatoroki béke
véget vetett a tizenöt éven át dűlő török háborúnak, Rudolf király, ill. Mátyás főherceg
békekövetei s a békeokmány aláírói között ott volt ístvánffy is. Ugyanez év meghozta
Bécsben a békét Bocskayékkal is, 1608-ban a királyválasztásra Pozsonyba utazó Má
tyás főlierceget Hainburgnál, a magyar határon még ístvánffy üdvözölte Pálffy István
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társaságában, de rövidesen egy dunaparti lovaglás közben -~ nem világos, hogy való
ban a koronázás napján történt-e ez ~ agyvérzés érte a 70 éves Istvánffyt, melyből
felgyógyult ugyan, de jobb keze reszketős maradt, ami haláláig erősen akadályozta az
írásban. Beszéde is dadogó lett ettől kezdve. Egyesek szerint nagy ellenségének, IIlésházy Istvánnak nádorrá választása feletti izgalom volt a szerencsétlenség oka, ki
nek bosszújától Istvánffy tarthatott, mások szerint Istvánffy maga pályázván a nádor
ságra, az igy elszenvedett mellőzés háborította fel, 26)
Nagy Históriáját, mely ekkor már 1606-ig elkészült, Istvánffy nem tudta többé
befejezni és a közélettől visszavonulva Vinicén élte le utolsó éveit. Itt halt meg 1615,
április 1-én. Maga szerkesztette feliratú sirköve még a XX, század elején a vinicei
templomban volt. Vagyonát - Baranya, Somogy, Zala, Pozsony, Győr megyékben és
északnyugat Horvátországban fekvő birtokait - három fiusitott leányára hagyta, gaz
dag könyvtárát a zágrábi jezsuitákra, kiket életében is bőkezUen támogatott. Könyvei
nek egy része a rend feloszlatása után a budapesti egyetem könyvtárába kertllt, hol
ma is őriztetik. Kéziratai azonban családjánál uiaiadhattak: a ma a Nemzeti Mv -eumban 1895 óta (Növ. Nap, 1895/5, sz.) őrzött három kötetes, az ő superexlibriaével
ellátott "Adparatus Historicus"-ában Draskovich János gróf neve áll mint tulajdonosé
az 1664. évtől (f. 1 , ' non num.), az első bekötési tábla belsejében pedig egy ujabb
Draskovich János gröíé 1826-bóL Istvánffy Éva nevU leánya egy Draskovich János fe- .
lesége volt, s bizonyos, hogy az ő révén jutott a kézirat a Draskovich grófok könyvtá
rába,
Istvánffy főműve, a "Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV," tartalmaz
za Magyarország történetét Mátyás király halálától, 1490-től 1606-ig, EzenkivUl fenn
maradt rövid dolgozata "de sigillis regis Hungáriáé" cimen, kiadta Pray György;
Syntagma historicum de sigillis. Buda, 1805. c. mlive 73-75, lapjain. További kisebb
dolgozatát, Forgách Ferencről irt életrajzát már Forgách fejezetemben megismer
tük. 27) Miként Szamosközynek, neki is fennmaradt - mint már emiitettem - nagyértékti kéz irat-gyűjteménye; adatgyűjtése nagy Históriájához, a Hemzeti Múzeum FoI.
Lat, 3606. I. -III. 3 kötetes kéziratában, valamint munkája első XX, (1526-ig terjedő)
könyvének más kéztől irt, de Istvánffy által sajátkezUleg átjavított, tehát eredetinek
számító kézirata, benne az előbb Rudolfhoz, majd ennek halála után Mátyáshoz inté
zett ajánlással, mely a nyomtatott kiadásokból kimaradt. Ezt az ajánlást Istvánffy
előbb 1608-ra keltezte, mely keltet később 1610-re javított ki. Ugyanekkor irta be
Rudolf neve helyére Mátyásét, A kéziratba beragasztva Istvánffy ismert arcképe.
(N. Múzeum kézirattár, Quart, Lat. 2316,) Istvánffy adatgyűjtéséhez, nagy munkája
előkészítéséhez számítható még egy különféle rövid kortörténeti munkákból álló gyűj
temény a Nemzeti Múzeum Fol, Lat, 2275, sz, kéziratában, Istvánffy számos saját
kezű bejegyzésével, valamint Istvánffynak Forgách Commentarii-jéhez, a História
egyik főforrásához irt számos bejegyzése. Hogy Istvánffy humanista módra költemé
nyeket is irt, azt már említettük.
Joggal mondták Istvánffy Históriájáról, hogy az lényegében hadtörténet. Mert
neki a történet tárgya "res a summis imperatoribus" (nála ez mindigJja^;ezér)
"domi forisque gestae"28)^ vagyis a legfőbb hadi akciók, történetírás pedig: megírni
ezek okait és lefolyását, céljait, s igy mindezt az örökkévalóság számára megtartani.
("Belli initia et causas, f inemque componere." (L. XX., p. 246,) "immortalitati consecrare", id, ajánlás,)
A hadi események mellett még csak diplomáciai akcióknak, olykor országgyű
léseknek jut hely Istvánffy Históriájában. 29) Innen van, hogy mikor a nagyobb sza
bású hadműveletek szünetelnek, például a drínápolyí béke idején, m i n t e ^ 1568-t61
1592-ig, Istvánffy előadása egy-egy lényegtelenebb magyar-török összecsapás, por
tyázás elszigetelt beszámolójává egyszerűsödik le.
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/Az ország belső állapota: gazdasági viszonyai, társadalmi szerkezete és moz
galmai csak akkor szerepelnek Istvánffy történetírásában, ha a háborúkban, vagy pol
gárháborúkban jutnak jelentőséghez. /
Bár forrásaiban - elsősorban Forgách Ferenc Commentarii-jében, de külföl
diekben is (Bonfini, Ranzanus, Cuspinianus, Petrus Bizarrus stb.) - megtalálta Ma
gyarország természeti, gazdasági, néprajzi, társadalmi stb. leírását, ismerte Oláh
Miklós - egyik fő pártfogója - Hungáriáját, tudta, hogy a történetírók azért tűztek
munkáik élére, vagy szőttek szövegükbe ily ismertetéseket - a cicerói descriptiones
regionum-ot (De oratore II. § 15.) - , hogy tájékoztassák olvasóikat az országról,
hol az elbeszélendő események lejátszódni fognak, mégis mindezek ellenére Istvánffy
nem ad ily természetű ismertetéseket az országról, s ahol forrásaiban ilyet talál (pl,
Forgáchnál néprajzi leirást a románokról), azt kihagyja. Természetesen neki, a had
történetirónak is jellemeznie kell az egyes hadszínterek, várak topográfiai, stratégiai
helyzetét, természeti adottságait - a XVI, század háborúi Mohács után tulnyomólag
várostromok - , de ezek a leírások nála szűkebbre üzurulnak össze, miiit forrásaiban,
noha Istvánffy általában böviti forrásai előadását,
A társadalom szerkezete nem érdekli: Istvánffy főrangú mentalitású, s az or
szág fennálló társadalmi rendjét megingatliatatlan, egyedül helyes berendezkedésnek
ismeri, mint Forgách Ferenc is, sőt mint az alacsony sorból felvergődött Oláh és a
szintén szerényebb származású Verancsics Antal is. Székely és Gubecz Máté láza
dása (utóbbi 1573-ban dúlta észak Horvátországot, L, XXIV., pp. 323-324.) teljesen
idegen és elitélendő valami előtte, még inkább a hóbortos Karácsony Gergely (fekete
ember) furcsa akciója, de a legnagyobb részvéttel tölti a "szerencsétlen földműve
sek" iránt az a kegyetlenség, mellyel a lázadás megtoroltatott. A Székely-féle "ke
resztes háború" egy áldozatát, egy igen öreg embert, maga is még ismerte, kit Zápolyaiék kényszeritettek kapitánya húsából enni.
A háborúkkal kapcsolatban természetesen Istvánffy is sokszor szól a "bellorum
nervus"-röl: a pénzről, megemlékezik arrűl is, hogy uiilyéji nehézségekkel tudta pl,
Basta zsoldosait fizetni - gazdag magyar főurakhoz kellett fordulnia kölcsönökért,
sokszor eredménytelenül - és részletezi, hogy mily bajok származtak a zsold elma
radásából: az éhező katonaság szabadrablása. Ismeri az udvar nehéz pénzügyi hely
zetét is, de sehol sem szól az állami pénzügyekről, pénzügyigazgatásról: hogyan gon
doskodtak a szükséges összegekről. Pedig Forgách Ferenc, láttuk, erre sokszor ki
terjeszkedik. Istvánffy kihagyja fő forrása: Forgách előadását arról, hogy Nagybánya
birtokáért azért verseng I, Ferdinánd és János Zsigmond, mert gazdag ércbányáiból
nagy jövedelmeket remélnek, s kihagyja Forgáchból azt is, miszerint a haditanács
elnöke, Gebhard Belczer 1566-ban büszke arra, hogy évi 40 000 forintot takarított
meg, amibe - teszi hozzá Forgách - belepusztult az ország, (Commentarii p, 321.)
Istvánffy tehát a pénzügyek tárgyalását is tudatosan hagyja el. Csak itt-ott olvasható
nála olyan megjegyzés - várak, haditérepek természeti adottságainak leírásában - ,
hogy pl, Máramaros sótermő vidékSO), anélkül azonban, hogy a sóbányák jelentőségét
az államháztartásban említésre érdemesítené. Valóban el lehet mondani, Istvánffy
történetírásában a gazdasági faktor elhanyagolható valami. Az operáló hadseregek
élelmiszerrel való ellátásának kérdése viszont mint katonaembert igen érdekli: erről
mindig beszámol. És mindig megemlékezik a hadjáratokat oly döntően befolyásoló idő
járási viszonyokról, meg a seregeket és polgári lakosságot pusztító járványokról: őszi
sisőzés hiúsította meg Buda visszavivását 1602-ben31) és az 1601. évi őszi hadjáratot,
1544-ben a visegrádi fellegvár őrségét a nagy szárazság miatt kiapadt kutak vízhiánya
kényszeritette kapitulációra i török előtt stb,, az ősz beálltával pedig a dinnye, szőlő
és alma túlságos fogyasztása okozta koleraszerU"járványok harcképtelenné tettek jól
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felszerelt, erős német és más külföldi seregeket, s megölték a kitűnő Mansfeld Ká
rolyt, Esztergom visszavivóját 1595~ben, kit Istvánffy mint embert, s mint hadvezért
egyaránt mélységesen tisztelt. Felemiit - elég gyakran - gazdasági-természeti csa
pásokat, pl. az 1560. és 1570, évi Ínséges termést, s az azokat követő éhínséget, mi
kor is a szomszéd törökben volt annyi "animi humanitás", hogy bár jó pénzért, de
azért bőségesen adott gabonát a magyarnak. 32) DQ mindez inkább csak mint valami
rendellenes esemény kerül be müvébe. És felemiit egy fizikai tüneményt " bár ebben
is inkább a rendkívüli, az akkoriak előtt csodásnak látszó érdekli ~ felemlíti, hogy
Huszton az 1556. évi ostrom alatt tikkasztó hőségben, fekete felhőkl<ei borított ég
alatt - nyilván a levegő telítve volt villamossággal - a házak, tornyok tetején, s a
katonák lándzsái csúcsán lángnyelvecskék jelentek meg, melyek semmi kárt nem tet
tek ugyan, de igen nagy rémületet okoztak, és ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy a vár
őrség János Zsigmond előtt kapitulálni kényszerült. (Ez az a villamossági tünet, me
lyet a hajósok Szent Elnuj lUzének neveznek, )33) Egészen pontos, mondhatni természet
tudományos leírását adja Istvánffy az 1560-ban Miskolc mellett lehullott "5 darab emberíej nagyságú" meteornak, "lapidcs lutco et ferrugíneo color®, gravi pondere,
sulphureoque odoré, quam clarum caelum subito fulgure et tonitribus terríbilique
aeris commotíone repente conturbatum fuisset iis mox, puncto remporis quiescentibus. "34) Egyet belőlük ma is Diósgyőrben őriznek, írja 1608 körül, a többit Balassa
Zsigmond elküldte I. Ferdinándnak, (u. o.)
Babonák, babonás előjelek stb., csak aránylag ritkán kerülnek Istvánffy józan,
realisztikus előadásába, akkor is csak mások véleményeképpen. ^5) Mindez "aliquamdiu per ora homínum passim jactata, demum voluntaría oblivíone obruta sünt," (u, o.)
Az ország belső történetéből Istvánffy úgyszólván csak egyes országgyűléseket
vesz fel müvébe, és ezekről sem ir valami részletesen, a rendek hangulatáról, a köz
véleményről mégis mindig megemlékezik, a hozott törvényekről azonban nem szokott
beszámohii. Kivételnek látszik, hogy megemlíti a jobbágyság szabad költözési jógá
nak visszaállítását az 1548. évi országgyűlésen, (L, XVI., p. 174.) Érdekes arról a
koronatanácsról adott leírása, melyben I. Ferdinánd először ajánlta a niagyar tanácso
soknak fia, Miksa megkoronáztatását, s a nagy beszéd, melyet Nádasdy Tamás nádor
ekkor a magyar rendek királyválasztási jogáról mondott: ha van fia a királynak, ak
kor természetesen ez következik apja után, de most több fia van az uralkodónak, s
ezek között van joga az országgyűlésnek választani. Nádasdy ugyanis Ferdinánd fő
herceget szerette volna a magyar trónon látni, kit a babocsai hadiakcíó alkalmából,
1556-ban közelebbről megismert. 36) Elég részletes az 1563, évi koronázási ország
gyűlés leírása. 3')
Az azonban nyilvánvalóan tendencia, s nem csupán ennek az elnagyoltságnak tud
ható be, hogy például az 1604. évi végzetes országgyűlést egészen röviden irja le38),
és nem szól a hírhedt XXII, articulus sajátságos létrejöttéről, hanem azt csak későbbj
már a Bocskay felkelés keretében érinti, ekkor is csak alig pár szóval. 39) Istvánffy
nem ir a reformáció elterjedéséről, s a XVI, század végére mind erősebben felbur
jánzó vallási viszályokról sem. Megemlékezik ugyan Luther fellépéséről, s egy ma
gánlevélben Pázmányhoz vázoljaj miként hatoltak be annak tanai Magyarországba,
előbb Perényí Péter, majd más nagyurak birtokain, azok elnézésével, sőt támogatásával, kik maguk is áttértek, 40) Ezt fentebb már emiitettem, fedíg erős kathollkus: meg
győződésű ember volt, a protestantizmus ellen vallási szempontból is mérhetetlen el
lenszenvvel viseltetett, az ország szempontjából pedig szerencsétlenségnek tartja an
nak behatolását, különösen a 15 éves török háború kapcsán fellángolt Bocskay felkelés
hatása alatt. Jellemző, hogy Istvánffy, aki ily világos, reális képet alkot magának egy
szellemi mozgalom: a protestantizmus elterjedésiről Magyarországon, ezt történeti
346

müvében; a politikai és hadi események között, vagy legalább azok okainak feltárásá
ban nem tudj^a elhelyezni. A protestantizmus behatolása csak közvetlen oka az esemé
nyeknek, melyeket leir, de hogy maga ez az "ok", ez a szellemi mozgalom, hogyan
fejlődött ki, az nein tartozik az ő történetírásába. Es általában kulturális jelenségek
sem, s ritkaságszámba megy az olyan megjegyzése, hogy Pécs "haud incelebre gymnasium litterarum"-át pár évvel 1543 előtt, mikor is török kézre jutott, 2000 tanuló
látogatta. 41) És ritkaság az is, hogy megemlékezik néhány történetíróról, kettőről
ezek közül is csak azért, mert háborúban estek el: Johannes Jacobinusról, ki a bras
sói csatában vesztette életét 1603. július 22-én42)^ g jánek történetírásáról igen elis
merően szól, és Nicolaus Gabelmannról, ki a mezőkeresztesi csata áldozata lett.
43)
Ezeken kivUl talán még Brutus Históriáé docte et eleganter scriptae-je44), mely mél
tó arra, hogy nyomtatásban megjelenjék az, amit Istvánffy kora szellemi életéből
megemlítésre méltónak talál, valamint az 1532-ben török fogságba került, s majd az
egész Keletet beutazott Huszty György útleírását a földekről, melyeket bejárt. 45) B
mU kézirata fennmaradt a vatikáni könyvtárban. Inkább katonai, és társadalmi, mint
irodalmi érdekű, hogy Balassa Bálint, az "impiger juvenis, Mártis et Palladis cultor"
derék kaUmahalálát Esztergom 1394. évl sikertelen ostrománál mégémliti. 46)
Közjogi kérdések nem érdeklik Istvánffyt, A Rocskay Jfelkelés közjogi mozzana
tairól nem szól, neki a törvényes király az egyetlen tekintély, ő már a "rex legibus
solutus" elv alapján áll (megrója az erdélyieket, hogy csak akkor engedelmeskednek
a királynak, ha éppen kedvük tartja, L. XXXIII,, p. 487,), szerinte az egész felkelés
gonosz rablókra - a hajdúkra - támaszkodó bUnös lázadás. Talán csak egy közjogi
elvet hangsúlyoz: a magyarok a császárnak mint magyar királynak "sicut regi Hun
gáriáé" tartoznak hűséggel és engedelmességgel. 47) Bocskaynak abban a gesztusá
ban pedig, hogy a szultán által küldött koronát és felszólítást: koronáztassa magát
királlyá, azzal hárítja el, hogy Magyarországnak már van törvényesen koronázott ki
rálya, s mig az él, addig más nem. koronázható meg, mondom, Bocskaynak ebben a köz
jogilag megokolt (alapjában véve politikus) gesztusában Istvánffyt nem a közjogi mo
mentum érdekli, hanem az e-rkölcsi. 6 ebben csak azt látja, hogy ez volt Bocskaynak
egész életében egyetlen szerény tette. 48) Azt az elvet pedig, melyet különben XVI.
századi országgyűléseken is hangoztattak, hogy t. i. a király több fia közül az ország
választhat, Istvánffy csak mint Nádasdy Tamás személyes érdekeit védő véleményét
jegyezte fel. (Ezt 1. fentebb.)
Annál többet foglalkozott Istvánffy egyes emberek egyéni sorsával: császároké
val, pápákéval, szultánokéval, le egészen a Németországban felnevelt török fogoly fiu
kalandos visszaszökéséig Konstantinápolyba, vagy a mUhlbergi csatában vitézkedett
magyar huszárok megjutalmazásáig. (L. XX. 172. )49) Ha valakit bevezet elbeszélé
sébe, elmondja származását, további életfolyását, olykor jellemzését is. Ugy, hogy
nála a történet sokszor szinte egyéni sorsok elbeszélésévé hull széjjel. Valóban, egy
modem kiadónak nem sok jegyzetet kellene az Istvánffynál szereplő egyénekről adnia.
Istvánffy tehát a magyar történet tárgykörét erősen megszUkiti fő forrásával,
Forgáchcsal szemben, s mondhatni azon témákra szorította vissza, mint Decsy, Két
ségtelen, hogy Decsy Istvánffynak nemcsak forrásul szolgált, hanem erős befolyással
volt történetszemléletére, módszerére is.
Istvánffy csakis magyar történetet ad, és teljesen szakit Forgách Ferencnek
Bonfinitől tanult ~ és bizonyára Jovíustól is Ijefolyásolt - koncepciójával: a magyar
történetet az európai és török események keretében adni elő, azok részeképpen, Eb^
ben is egyezik Decsyvel, talán éppen ennek példájára tesz igy. Nem mintha nem látná
meg a magyar események összefüggését a külföldiekkel, s az egymástól legmesszebb
eső külföldi eseményekét egymás között. Sőt nála a magyar történet, legalábbis a ma347

gyár hadtörténet, hiszen ő csak ezt irt, már csak függvénye az európai s a török poli
tikai és hadi eseményeknek. Ha a szultán Perzsiában és Afrikában van elfoglalva (pl.
1535-ben, L. XII. vége), akkor a magyar harctér elcsendesedik, ha I. Ferenc V. Ká
rolyt akarja hátbatámadni, erre a török a legalkalmasabb eszköz, és a magyar végek
lángba és vérbe borulnak. De, ismétlem, e külföldi eseményekre csak alíkor tér ki, és
csak akkor is egészen röviden, ha a magyar harctér fejleményeinek okait, előzmé
nyeit e külföldi eseményekben látja meg. ^^>
Istvánffy Históriájának forrásalt még csak az első hat könyvre, II. Ulászló ko
rára állitotta össze és dolgozta fel Fodor Henrik. ^1) Fodor szerint az első hat könyv
ben Istvánffy felhasználta Bonfinit, majd, hol ennek előadása megszűnik, 1496 elejé
től, ístvánffynak mintegy IV. könyvétől kezdve, Brutusra támaszkodik, de hozzáolvassa
Cuspinianust, Tuberot, Marino Sanutot, Cureus sziléziai, Martinus Cromer lengyel és
Dubravius cseh történetírók müveit. 52) A sziléziai, ill. lengyel és cseh dolgokra az
1514. évi Dózsa lázadásra Taurinust is, újból Cuspinianust és - Szerémit. (Ettől ve
hette Zápolyai csúnya mentegetőzését a török szövetség miatt: "flectere is nequeo
superos" . . . stb. L. X., p. 95.) Ehhez hozzátehetjük, hogy Istvánffy jól ismerte Joviust is. (Históriáé sui temporis. (1494-1547) Basel, 1567. stb. és török történeteit.)
Az 1514. évi török belső viszályokról - mondja ő maga - nem ir részletesebben,
mert mások: "Jovioque imprimis elegantissimo scriptore et ante illum Tuberone
eorum temporum aequalibus", minderről már részletesen Írtak. Rámutattak, hogy
Istvánffy az 1514. évi Dózsa lázadásnál, Bács 1529. évi és Kőszeg 1532. évi ostroma
leírásánál mcritctt volna Joviusból. 53) Vnlóhan vannak Istvánffy e részleteiben egyes
kifejezések, mondattöredékek, melyek egyeznek Jovius megfelelő részleteivel, a té
nyeket is lényegükben egyformán mondják el mindketten, ha azok sorrendjében helyen
ként el is térnek egymástól^ Mindez Istvánffy részéről valóban Jovius felhasználására,
vagy legalábbis vele közös forrás használatára mutat. De kétségtelen az is, hogy vol
tak e helyeken ístvánffynak más forrásai is. Istvánffy a továbbiakban is - a Fodor ál
tal már át nem vizsgált könsrvekben is - használta már emiitett forrásait, főleg Bru~
tust, Tuberot (az 1521. évi nándorfejérvári ostromra) mindaddig, mig ezek a müvek
terjedtek; kiaknázta természetesen Brodaricsot, Zápolyaira Zermeghet (erre hivat
kozik is, ami pedig nem szokása, L. X., p. 95.).
1552-től kezdve aztán Forgách Ferenc Commentarii-je Forgách Simon javítá
saival lesz Istvánffy fő forrása, de ehhez is hozzáolvassa Tinódi históriás énekeit,
melyeket pedig, tudjuk, már Forgách is átirt, mégpedig csaknem szó szerint. Sziget
vár 1556. évi dicsőséges védelméhez meg Tőke Ferenc históriáját is felhasználta.
Mindezen magyar forrásait kiegészítette a külföldi Íróknak a magyar-török harc
tér eseményeiről szóló jelentéseivel; mert Istvánffy mégis csak felhasználta a kül
földi irodalmat, melyet oly kevésre becsült, 54) Az 1592 és 1598 közötti periódusra
alaposan kiaknázta Istvánffy Baranyai Decsy János Comraentarii de rebus Vngaricisét. Decsyvel, lehetséges, erdélyi missziója alkalmával személyesen is megismerke
dett, ez legalábbis nagy tisztelettel ir róla; "N. I.vir et aetatis honore et magna rerum
experientia, incomparabilisque illius Erasmi Rotterodami disciplina clarus" (Decsy,
Commentarii. M. H, H., 11. tom. XVII., p. 298-299.) Felfogásban is feltűnő közöttük a
rokonság, már 1592-től kezdve, hol Decsy fennmaradt Decasa kezdődik, egyes helyek
sző szerinti megfelelései pedig kétségtelenné teszik, hogy Istvánffy kiírta Decsyt.
Ezzel beigazolódik Bod Péter azon állítása is, hogy Istvánffy könyvtárában megvoltak
Decsy Coriimentarii-jei. 55) Es kétségtelen az is, hogy Istvánffy felhasználta Decsy
í. -IX. Decasát is, amennyiben ezek egyáltalán megíródtak. Ha az Igy van, akkor íst
vánffynak 1571 óta, mikor Forgách Ferenc Commentarli-jei megszűnnek, Etecsy volt
a fő forrása. Beható analyzis esetleg eldönthetné j z t a kérdést, ami egyben Decsy el
veszett könyvei lényegükben való rekonstruálását is jelentené. 56)
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A Fülek 1593, évi ostromáról szóló névtelen leírást Istvánffy felvette forrás^Ujteményébe, s Históriájában fel is használta. Az Istvánffy gyűjteményben (N, Mú
zeum, kézirattár, Fol. Lat, 3606. II,, ff, 1-10.) közölt szöveg magyar ember munká
ja lehet, mert báróknak nevezi a magyar főhivatalnokokat, mig a Reusner-féle szöveg
praefectus stb. latinosított terminusokkal jelöli őket. Ez a kézíratbeli szöveg lehetett
az eredeti fogalmazvány, és kétségtelen, hogy Istvánffy ezt használta. Itt, technikai
okokból kénytelen vagyok összehasonlításul a Reusner-féle szöveget közölni, '
Felhasználta Istvánffy Arnold Helíus császári (comissarius bellicus) hadi biz
tos és lustratíonum maglster leírásait is Esztergom ostromáról 1595-ben (akkor Helius Mansfeld Károly herceg tanácsosa és titkára volt). (Valamennyi Reusner, i, m, ben. )58)
Buda 1598, évi ostromára vonatkozóan. A tényekben nagyjából megegyeznek, de
istvánffy itt is többet tud Heliusnál, mégis egy szó szerinti egyezésUk kétségtelenné
teszi, hogy Istvánffy használta amazt, vagy legalábbis közös mintájuk volt, 59)
Bizonyos, hogy felhasználta Istvánffy Hannibál Matthey du Mont-nak, Mercoeur
herceg titkárának leírását az 1600. évi vállalatról Kanizsa felmentésére; Expeditionis
Chrístiani exercitus ad Canieam Diarium. an. 1600. (Reusner, 1. m,) U, i. ennek ada
tára, hogy t. í. a keresztény sereg alig 13 000 volt, látszik válaszolni Istvánffy; ő
részt vfil a vállalatban, tudja, hogy ;í5 üüü volt a katonák száma; "sünt, qui longe
mínorum copiarum summám fuisse tradant, sed ego, qui comes et socius expeditionis
laborisque fuí", merem állítani, hogy 25 000-en voltak. (L, XXXH., p. 470,)
Használnia kellett Istvánffynak M. Janson előadását Eger 1596, évi elestéről,
Hatvan elfoglalásáról 1596-ban, s a mezőkereszíesi csatáról, ugyanabban az évben.
De nem használta fel ugyanennek a Jansonnak jelentését Petrinja ostromáról 1595-bens
ez a vár túlságosan közel fekUdt Istvánffy birtokaihoz, semhogy az annál történtekhez
idegen értesülésekre lett volna szUksége. 60)
Istvánffy tehát egészen tervszerűen gyűjtötte az anyagot Históriájához, és nem
csupán a nyomtatásban megjelent elbeszéléseket. Sajnos, csak három, erősen meg
csonkult kötete maradt fenn annak a gyűjteménynek (Apparátus Historicus-nak), mely
ben - egyéb eredeti és másolt levelek és akták mellett - leírták az 1593,, 1594.,
1959., 1596. és 1597. évi magyarországi háborúk, szemtanuktól és résztvevőktől, he
lyenként az ő sajátkezű jegyzeteivel kísérve, magyarázva, KöztUk van Bocatius János
nak jelentése a korponai országgyűléshez Bocskayék ismeretes tisztelgéséről Mehmed
nagyvezérnél Budavárában, 1605, november 11-12-én, Vagyis Istvánffy, helyes kri
tikai érzékkel az ellenpárt Írásait is igyekezett megszerezni, 61) Valóban, Istvánffy
olyan méretU adatgyűjtést végzett, mint Verancsics, vagy az oly nagyra értékelt Szamosközy,
Levéltári kutatásokat - miként Forgách tette - Istvánffy nem igen végezhetett.
Legalábbis a XV. -XVI. századra nem, hiszen az Apparátus Historicusában összegyűj
tött akták, levelek, eredetiek és másolatok, mind csak a XVI, -XVII. század forduló
járól valók. Pedig alnádorí állásában mindenhez hozzáférhetett volna. Feltűnő, hogy
saját hivatalos jelentését Báthory Zsigmond beszédéről (1598. április 10.) nem hasz
nálta fel, hanem azt Decsy nyomán adja. Jellemző dolgozásmódjára! Erre még viszszatérek. Közöl ugyan Históriájában itt-ott leveleket, alctákat, szerződések szövegeit,
rendszerint részletekben, vagy kivonatosan, kivételképpen teljes szövegükben is, de
ezzel - mint maga megvallja - nem akarta az olvasót kifárasztani, hiszen, mondja,
ezek már máshol is, meg önállóan is megjelentek. /Az ő történetírásában a folyama
tos előadás, a szép latin stílus a legfontosabb. /
De merített Istvánffy saját hOsszu, fő állami hivatalokban töltött élete emlékei
ből is. Túloz azonban kiadója. A, Hierat, ki ezeket tartja Istvánffy fő forrásának, bár
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Pázmány Péter is ugy vélte, Istvánffy puszta emlékezetből meg tudná irnl a XVI, szá
zad magyar történetének jő részét. 62)
Istvánffy tehát sok elbeszélő forrásbői dolgozott, de azokat csak kivételképpen
idézi.
Istvánffy aztán körültekintően összegyűjtött, különböző természetű forrásait
egymással ellenőrzi, kiegészíti, s igy épiti ki a maga szövegét. 6^)
De nem folytatom az összehasonlítást, Istvánffy dolgozásmődja jellemzéséhez
ennyit is elegendőnek vélek ~ hozzátéve a Decsyvel, Jacobinusszal és a Reusner-féle
gyűjtemény darabjaival valő egybevetéseimet - (fentebb, pp. 1555. sqq.), mert Ist
vánffy módszere továbbra is ugyanaz marads minél több és minél jobb forrásbői dol
gozni, minél részletesebb, teljesebb, pontosabb előadást adni. Ezt ígérte Pázmány
nak is, mikor ez őt a történetírásra biztatta. "^' Aminthogy egész történetírásának
fő célja világos és szabatos, hiteles értesítést, összefüggő elbeszélést adni, az addigi
pontatlan és homályos leírások helyett,
Mint említettem, Istvánffy ha nem is végzett levéltári kutatásokat, olykor közöl
okleveleket, többé-kevésbé teljes szövegben, vagy hosszabb-rövidebb kivonatokban.
Az oklevél nagy bizonyító és ténymegörzö erejét ismeri Istvánffy bírói gyakorlatából
is, mint képzett jogtudós is, de a korabeli történetírás is mind erélyesebben támasz
kodik oklevelekre, aktákra. Sleídan például dicsekszik vele, hogy aktákból irta Commentarii-jeit; "Ego certe, ne quid ín ea parte posset ín me desíderari, diligenter iiicubui: nec enim ex uano quicquam hausi, uel auditione leuí, sed scribendi matériám
mihi suppeditarunt acta, quae stúdiósé collegi, de quorum fide nemo dubitare possit."65) Egyszer Istvánífy Is hivatkozik uiszággyulési aktákra; az 1587. évi ország
gyűlés turbulens, sicut ex publicis, quae extant actis constare potest. 66)
Ismeretes, hogy megtámadott bírtok- és egyéb jogok védelmére folytatott pörök
okleveles bizonyításai különösen a XVII, -XVIII. századok folyamán mily nagy mérték
ben járultak hozzá az oklevélkutatás és kritika kifejlesztéséhez, s ezzel küzvüLve a
történeti kritika és általában a módszertan kialakításához is. Kolostorok, városok,
magán urak levéltáraiból, levelesládáiból előkutatták az okleveleket, s hitelességü
ket - mert sok volt köztük hamisítvány - j a legnagyobb tudományos apparátussal bizonyitottálc. És nincsen módszertörténeti jelentőség nélkül, hogy Istvánffy oklevélre
hivatkozik, mikor cáfolja azt a történetírói állítást, miszerint Erdélybe a szászokat
Nagy Károly telepitette be; quod nonnuUi perperam in literas retulere. Ez bizonyára
Schesernek szól, ki a Ruinae Pannonicae L, I. -ben leírva Erdély nemzeteit, teszi ezt
a megállapítást. De igy magyarázható Bonfininek egy megállapítása is, hogy miután
Nagy Károly a szászországi szászokat legyőzte, "multae quoque ex hls in Daciám,
Pannoniam diversasque regiones deductae coloniae, quarum adhuc innumerae Sarmatiam ulterioremque Daciám incolunt. "67) Pedig, mondja Istvánffy, csak 500 éve hozta
be őket I.Géza, "prout earum urbium vetusta, quae extant diplomata testantur." (L.
XIII., p, 136.)
Micsoda oklevelek lehettek ezek? És megvolt-e Istvánffynak oklevéltani képzett
sége ahhoz, hogy I. vagy II. Géza-kori oklevelek hitelességét megítélje? De lehet, hogy
Istvánffy itt II, Endre 1224. évi nagy szabadságlevelére gondolt az erdélyi szászok r é 
szére, melyben Endre "avusa" (II.) Géza királyra utal, mint akitől a szászok az itt
megerősített szabadságokkal "vocati" = behivattak, vagy Töppelt és mások olvasása
szerint, mire Töppelt fejezetemben is kitérek ~ "donati" = megadományoztattak. Ha
Istvánffy valóban erre a 11, Endre-féle privilégiumra gondol, akkor csak abban téve
dett, hogy II. Endre "avusánák" I. Gézát hiszi, pedig ez csakis II. Géza lehet. Ez a kér
dés a XVII. század második felében majd erősen fogja foglalkoztatni az erdélyi szász
történetírókat, elsősorban az imént idézett Töppelt Lőrincet. De nem az a fontos, ki350

nek okleveléről szól itt Istvánffy, hanem az, hogy ő előnyt ad az oklevélnek a történeti
elteszélések előtt. FeltUnő másfelől, hogy Báthory Zsigmond beszédénél mellőzte sahivatalos jelentését. Bizonyára, mert Decsynél részletesebb, és éppoly hiteles szö
veget talált.
Istvánffy tehát megrostálja forrásait. Erős kritikai érzékét már Forgách CovC)mentarii-jéhez irt megjegyzései is elárulják, éppúgy az Apparátus Historicusnak
egyes d;irabjaihoz fűzött észrevételei, ö^)
Kriticizmusa: különböző előadások közül kiválogatni a leghelyesebbet (kritika =
, Bernheim, Lehrbuch, 1908., p, 324.) viszi Istvánffyt forrásai egymással
való kiegészítésére, összehasonlítására, amint ezt fentebb egy pár példával már il
lusztráltam. Istvánffy tehát ellenőrzi egymásról forrásait, de hogy azok hogyan függe
nek össze egymással, annak minden esetben való következetes vizsgálatáig ~ ugy lát
szik - mégsem jutott el. Forgách Ferenc mellett használja Tinódit is, Decsy mellett
Jacobinust is, Jansont is, - ezt is láttuk már fentebb - , de nem fedezi fel, legalábbis
nem szól róla, hogy Forgách Tinódiból, Decsy Jacobínusból merített. Lehet azonban,
hogy azért rájött ezekre az összefüggésekre, ha nem is szól róluk. Lehet az is, hogy
Forgáchot azért helyezi eléje Brutusnak, mert tudta, hogy Brutus felhasználta amazt,
kire sokszor hivatkozik is. Gyakorlatban tehát már követhetett Istvánffy ilyen modem
forrásanalytikaí eljárásokat, sőt egyes kijelentései egyenest arra mutatnak, hogy oly
kor egészen tudatosan igyekezett lehatolni a legeredetibb forrásokig. "Tudom, írja,
hogy János Frigyes szász választófejedelem elfogatását a mUhlbergi csatában (1547.
április 24.) Luka József magyar huszár által mások másképpen adták elő, mint én,
de én azt a mieinktől, kik ott voltak, hallottam, hogy u ^ történt, ahogy itt előadtam",
mikor részben Tinódi históriás éneke nyomán69), részben - a magyar katonák megjutalmazásában - attól kissé eltérően számol be erről a sajátságos huszár-bravürrÓl.70)
Ugyanez a felismerés; a történetirónak a legeredetibb forrásokig kell lehatol
nia (ami a XV. századi humanista történetkutatás nagy felfedezése volt) jelentkezik
Istvánffy egy másik vallomásában is. Ó ugy látja, hogy minél frissebb élményről kell
a történetkutatónak imia, annál pontosabban és világosabban tudja annak lefolyását
megállapítani. Elérkezve mintegy az 1550. évhez, XVII. könyvét azzal kezdi, hogy a
régebbi időkre, melyekre az irő és kortársai emlékezete már nem nyúlik vissza, a
történetírónak hiteles Írásokból kell dolgoznia, és sokkal biztosabb talajon mozog,
mikor saját koráról szól, mely még él az emberek emlékezetében.
71)
Láttuk Verancsics erősen szkeptikus álláspontját a múlt megismertetésével
szemben (1, Verancsics fejezetem), s láttuk hogy a cinikus Galeotto egyáltalában ta
gadta a régebbi korok megismerhetésének lehetőségét. Istvánffy az ő nagy mértéktar
tásával nem megy még annyira sem, mint Verancsics, hanem - ismétlem - idézett
szavaiban mindössze azt szögezi le, hogy "fide dignus" irók kellőképpen tájékoztat
nak ugyan a múltról, de igazán biztosan és világosan a történetíró csak saját korát
ismerheti meg. Vagyis: Istvánffy egészen világosan különbséget tesz történet és kor
történet, történeti és kortörténeti források között.
Többféle eltérő vagy egymásnak ellentmondó adat vagy értesülés között Istvánffy
a valószínűség, ésszerűség, vagy saját tapasztalatai alapján dönt. Hogy Fráter György
megöletéséről előzőleg Nádasdy Tamás is tudott volna - kit mellesleg Istvánffy nem
szeretett - , azt sem állítani nem merném, mondja, sem tagadni, mert ezt csak puszta
hallomásból beszélték, s nem helyes értesülésből tudták, akik beszélték, 72) Tehát, s
módszertantörténeti szempontból ez a fontos: Istvánffy megkülönböztet puszta szóbe
szédet (pletykát) és biztos, kifogástalan értesülést. Forrásnak csak az utóbbit ismeri
el: a pletykát - elvben - már csak jő ízlésből is kizár ja a történetírásból. Nem ugy,
mint Forgách, hogy Szerémit ne is említsem.
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Ha nem tud dönteni a különböző verziók között ~ Livius és más klasszikus tör
ténetírók módjára - egyszerűen közli a különféle értesüléseket azzal, hogy igy is le
het, ugy is, hallgatag az olvasóra bizva, melyik variánst fogadja el. 73) EZ pártatlan
ságra, valódiságra, tiszta tényközlésre való törekvés jele. De Istvánffy nem mindig
pártatlan és elfogulatlan. Talán - emiitettem - a Nádasdy ellen emelt vád sem men
tes a személyes ellenszenvtől. Néha azonban nemeslelkUsége, Jóhiszeműsége készti
valamely tudósítás vagy adat elvetéséres hogy az 1532. évi hadjáratra Szulejmánt
1. Ferenc francia király és 1, Zsigmond lengyel király biztatták volna fel, azt az első
ről elhiszi, mert ismerte Rincon francia követ aknamunkáját, I, Zsigmondról azonban
nem, mert erről nem tételez fel ily nagy bUnt: "quum nihil, quo certo affirmari possit de tanto tamque pio Rege hactenus auditum sit," (L. XI,, p. 109.) De gyöngéd,
történetírói és emberi lelkiismerete nem akar kisebb embereket sem ok nélkül bán
tani, még halottat sem: vannak, kik azt mondják, hogy Kostenica várát Dél-Horvát
országban a már elhalt német parancsnok 2000 aranyért eladta volna a töröknek, "Sed
ne ego innocui fortassis ea in parte viri manibus re incomperta onerí injuriaeque
sim, affirmare certi nihil ausim, "7'^) Enyhíti Forgách Simon Ítéletét is Schwendiről.
Ez Forgách Simon - nem Ferenc - szerint "bucsus vala a császártól", s még valami
nagy tettet akart véghez vinni.,," az ambíció eszét vesztvén minden okosságnak" kez
dett 1567-ben a szerencsétlen kimenetelű vállalkozásba Munkács ellen, 75) Ezt a mo
tivációt Istvánffy kihagyja, és Schwendiről sokkal kedvezőbben itél. 76) Ezek tehát tu
dományos szempontú, vagy jóhiszeműségből fakadó, s tudományosan alig kifogásolható
szépítések, enyhítések forrásokon és tényeken. Előfordul azonban, hogy Istvánffy az
udvar politikájának védelmében módosítja forrásait vagy a tényeket. Nem kifogásolhatójha az 1566, évi győri eredménytelen táborozást nem ítéli el olyan súlyosan, mint
Forgách Ferenc, hiszen ez túlságosan sötéten lát mindent, mig Istvánffy derűsebb ke
délyű, enyhébben, bizonyára élethűbben, realisztikusabban is Ítélő ember és történet
író amannál, 77) De már nem lehet egészen jóhiszemű állásfoglalása a Dobó István
és Balassa János féle hírhedt "összeesküvés" dolgában, A modern történetkutatás ki
mutatta, hogy Dobót és Balassát hamisított levelek alapján fogták pörbe. így tudják
Istvánffy fő forrásai iss a két Forgách, (Commentarii, pp. 418-422.) Forgách Simon
nak maga Balassa mondta ezt igy. (Igaz.hogy ez menteni igyekezett magát.) (U. o. p.
419 *.) Istvánffy viszont a Forgáchokkal szemben azt írja, hogy a kompromittáló le
velek valódiak voltak: azokat valóban Dobó és Balassa írták János Zsigmondhoz. Tu
dom, folytatja, hogy Dobó és Balassa azzal védekeztek, miszerint a leveleket Rueber
János kassai császári kapitány és Krusith János (Pálfy Miklós, a győri hős sógora
(Mohi, A., Győr, 88.)) megbízásából valami Kerideresí István hamisította, ki hamis
pecsétnyomót is vésett hozzájuk (ahogy a két Forgách állította), "Quum tamen nos
haec non aliter, quam supra commemoravimus, acta esse recordamur (mikor ezt ir
ta, legalább negyven év telt el az eset óta, a Forgáchok viszont alig pár évvel annak
megtörténte után írtak), "nec liquere ex ámpíiatione" (bírói elnapolása az ügynek)
"causae quicquam potuerint, rem omnem in medio relinquamus". Rögtön hozzáteszi
azonban, hogy Kenderes! elvetemült ember, kit sok bűntette miatt börtönben öltek
meg. 78)
Tudományosan képzett embernek, bírónak helyes eljárás lett volna az aktákból
győződni meg a tényekről, nem egyszerűen rábíznia magát emlékezőtehetségére. Le
het az is, hogy Istvánffy mégiscsak utánajárt ennek a negyven évvel azelőtt történt
odiózus esetnek, lehet hogy ezt érti az alatt, miszerint az ampliátioból mi sem tűnt
ki. De ha valóban utánajárt volna, akkor nem valószínű, hogy egy alnádor ne tudott
volna kiigazodni az ügy aktáíMl. Ugy adja tehát elő az egészet, ahogy arra emléke
zett, vagy talán ahogy emlékezni akart, de feljegyzi a két Forgách előadását is. Ellent352

mondást kizáróan nem dönt, de kiérzik szavaiból, hogy azt szeretné, ha az olvasó ne
ki adna igazat, nem a Forgáchotaiak. Állásfoglalása nem kiélezett, nem rikitö és Istvánfíy nem hallgatja el, nem cáfolja az ellentétes álláspontot sem, de itt kritikája tu
dományos szempontból.nem kifogástalan, és felfogása nem pártatlan. Egészen kétség
telen, hogy az udvar eljárását akarja szépíteni, s általában mentegetni zavaros, hiva
talos eljárásokat, bírói Ítéleteket politikai vádlottak ellen. - Az lUésházy pörről,
egy másik ilyen sajátságos körülmények között lefolyt ügyről, melyben már neki ma
gának döntő szerepe volt, Istvánffy Históriájába elég részletesen emlékezik meg, sa
ját szerepét mentve, s az udvari kamara elnökét, Wolfgang Unverzagtot vádolva azzal,
hogy lUésházy és társa, Joó János birtokaira áhítozott. Ugy mondja: Unverzagt java
solta ("is auctor sententiae fűit"), hogy lUésházyékat Bécsbe idézve felségsértésért
elitéljék. 79) lUésházy és Joó egymás ellen vallottak és egymást kölcsönösen befeke
títették, Joó börtönbe is került, lUésházy azonban Mátyás főlierceg figyelmeztetésére
elmenekült Lengyelországba. Sajátságos, hogy Istvánffy nem szól Szuhay szerepéről,
melyet jól ismerünk az aktákból, csak Unverzagtot vádolja. Istvánffy itt egészen tudatosíin tér el a tényektől, márpedig azért, hogy saját magát, s másodsorban az udvart
mentse. Az lUésházy pör tehát nemcsak Istvánffy életének sötét pontja, hanem árnyé
kot vet történetírói hitelére és lelkiismeretességére is. Egy mentsége Istvánffynak:
törhetetlen királyhUsége, mely hűségében senki és semmi sem ingathatta meg.
Éppily megingathatatlan Istvánffy katholikus híthUsége és ragaszkodása az egy
házhoz. Luther újításait mint hite és egyháza ellen irányuló támadást vallásos érzé
séten sértve utasítja el, mégpedig oly idegenkedéssel^O), oly tulzóai, ítélve meg Luthert
C3 a rcforínációt, ahogy mértéktartó, higgadt gondolkodása, józan ítélőképessége nem
vallási kérdésben nem itél meg semmit és senkit. Brodaricsot, tudjuk, még aliquantulum Lutheránusnak mondogatták, Oláh Miklós, a magyarországi ellenreformáció meg
indítója, fiatalabb éveiben, Mária királyné udvarában lelkes erazmísta, s még nem he
lyezkedett ridegen szembe Lutherrel és a reforr ációval. Forgách Ferenc igen elítélte
az inkvizíciót és püspök létére nősülni szándékozott, igaz, pápai engedéllyel. Zsámboky határozottan Luther híve. Baranyai Decsy János protestáns ugyan, de a katholi
kus Báthoryak kormánya alatt, és még 1604 előtt írván, felekezeti és vallási kérdések
ben az óvatosságig pártatlan. Szamosközynél váltakoznak katholikus szimpátiákat és
protestáns állásfoglalást eláruló kijelentések, a forrásul használt írók különböző párt
állása szerint, s müve csak egyben egyöntetű hangulatú: a vallási türelmetlenség el
ítélésében. De Istvánffy intoleráns, s ezt az ő türelmetlenségét bizonyára az 1604 óta
a Bocskay felkelésben erősen kiéleződött vallási harc váltotta ki belőle, 81)
Csak természetes, hogy ilyen nézetek mellett Istvánffy valósággal iszonyodik
Bocskay felkelésétől, s mikor 1605 nyarán neki is megküldik annak felszólítását a lá
zadásra, a levelet felháborodottan küldi el Miksa főherceghez, kifejezve törhetetlen
hűségét a császár-király és háza iránt. ^^^ Bocskayt személyes okokból is gyűlölte
"arrogantiájáért", s a király iránti kétes hűségéért, és felelőssé tette a tizenötéves
török háború kudarcáért is. A háború sikerre vezetett volna, írja Rudolfhoz, majd
Mátyáshoz intézett ajánlásában, "nisi homines malefícentíssimi invidia et rectí ignoratione ín díuersum ab aequo et bono rapti, sanctissimís votis tuis et secundissimo
rerum cursuí perfídiose obstitissent. 83) Ennek ellenére. Históriájának szövegében
az események okait kutatva a fegyelmezetlen császári zsoldosok és vezéreik kapzsi
ságában és atrocitásaiban látja fő okát a török háború sikertelenségének, (Istvánffynál - mellesleg - előfordulnak ilyen következetlenségek. )84) Ha a vezéreket és ka
tonáikat hibáztatja is, Istvánffy mégis erősen kiemeli, hogy a Habsburg fejedelem vi
szont mily nagy erőfeszítéseket tesz a török elleni védekezésre, sőt már az elvesz
tett területek visszaszerzésére is. ^^'
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Istvánffyiiak Magyarország és a magyar nép a "Christiana Respublica", vagyis
Európa és az európai népcsalád tagja, melynek e s e t l e n ellensége, a török. De a ke
reszténység többi népeinek, illetőleg fejedelmeinek - mert elekor a politikában csak
ezek számítanak - kötelessége lenne Magyarországot megvédeni, s hogy Magyaror
szág a török uralma alá jutott, az a keresztény fejedelmek gondatlanságából és gyáy^
tunyaságából történt, 86) ^ keresstény népeknek, a Magyarországon harcoló keresz
tény katonáknak! "Christiani nominis milesek"-nek pedig kötelességük lenne a keresz
tény magyar népet védeni a török ellen, aminek azonban sokszor az ellenkezőjét cse
lekszik: a fizetetlen zsoldos, melynek tragllcus helyzetét. Forgách Simon oly megrá
zóan festi, kegyetlenül requirál a föld népétől. 87)
Ezekben a vigasztalan eseményekben Istvánffy néha-nélm már Magyarország
végpusztulásának előjeleit látja - ismeretesek a középkor vége óta felburjánzó (Sybillai) "jóslások" a világvégéről stb., melyet bizonyos előjelek jelentenek be -• s az;
1605. év szörnyűségeit összefoglalóan jellemezve irónk felkiált; bár ne adná Isten,
hogy mindezek a biztos végpusztulás kétségtelen jelel lekenek, ^8) Általában azon
ban Istváiiffy nem Ilyen feketénlátó - ebben sem egészen következetes - , és hisz az
ország és népe sorsának jobbra fordulásában. Az 1600, évhez érve, mely szent év
is volt, azzal köszönti az uj századot, hogy az szerencsét hozzons "Nos quoque nóvum
annorum centenárium, quod bene vertaí, velut nóvum saeculum ordiemur," Mintha
megérezte volna, hogy az uj század vége valóban meghozza az annyira óhajtott fordu
latot. Csak egy olyan dicsőséges hadvezért hozzon - Isten kegyelméből -^ aki hely
reállítja a katonai fegyölmet, luegbUuteti a katonák bűneit, ezzel kibékíti a haragvó Is
tent, megvédelmezi a szegény és ártatlan népet a jogtialanságotóól, s kapzsiságtól és
nagyravágyástól menten, csak a jó hadvezetéssel s a barbárok le^őzésével törődve
keres magának ör'ök dicsőséget. Mert isten eddig is a katonaság szörnyű atrocitásai
miatt vette el tőlünk a győzelmet. 89) De már a magunk bűnei taszították le országun
kat a mai siralmas helyzetébe abból a fényes helyzetből, hová a nagy Mátyás király
emelte fel. Magyarország, igy kezdi Istvánffy Históriáját? mióta felvette a keresz
tény hitet, mindig a legnemesebb és legvirágzóbb volt, és sokáig fegyverrel védte a
Christiana, Respublicát, mig szabadsága és jóléte határtalan nemtörődömsége meg
véres pártviszályok miatt a legnagyobb válságba nem jutott. A hatalmas és dicső
Mátyás alatt a nemesség békét élvezett, közben a katonai fegyelem és a vallásos buz
galom meglazult (ez még nem a reformációra vonatkozik!) - pedig Mátyás erre a
kettőre alapította uralmát - , mindenki csak saját hasznát kereste és kapzsiságát
elégítette ki. Renyheséggel és ^ávasággalhagjrtak mindent menni a maga utján, s a
jól rendezett respublikát a legrosszabbá változtatták át. Ezért választották meg Cor
vin János helyett II. Ulászlót is, A másik nagy csapás a mohácsi katasztrófa. 90) Min
den baj pár ember bűnéből zúdult az országra, kiket méltán átkoznaki Istvánffy - a
Habsburg ház törhetetlen hive - mintha sajnálná, hogy Zápolyai után I, Ferdinándot
is megválasztották királlyá. Ugy véli. Zápolyai végzetes tévedésből lépett a békés ki
egyezés útjára, mikor Frangepán Kristóf és több hive Ferdinánd megelőzésére gyors
támadást ajánlottak neki Ausztria és Stiria ellen. 91)
Ilyennek látja Istvánffy Magyarország helyzetét 1490 óta, mikortól Históriáját
kezdte. Mégis, ismétlem, Istvánffy nem látja kilátástalannak az ország jelenét v a ^
jövőjét s a török elleni küzdelmet. (Ebben is osztja Decsy felfogását,) Már 1532-ben
jó jelt ismer fel abban, hogy Szulimán nem mert megütközni V. Károly nagy birodalmi
hadával, a mezőkeresztesi csata pedig, melyet csak a kapzsi katonák fegyelmezetlen
zsákmányolása fordított át győzelemből futássá, megmutatta, hogy a török már nem
legyőzhetetlen._92) Kora legnagyobb bűnének a vezetők önzését, kapzsiságát látja, a
magánérdek elébehelyezését a közérdeknek: a "patria" és Christiana respublica"
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érdekeinek, amire szerinte Bocskay a legjobb példa. Tehát a magyarok btlnei, majd
legújabban, mikor már Idegen seregek harcolnak az országban a török ellen, ezeknek
bUnei hívták ki Isten haragját, melyet - mint már idéztem - Istvánffy elképzeléseiben
egy nagy hadvezér fog kiengesztelni. Vagyis: a történet legfőbb irányitója és birája
Isten. Ezen theológiai (theokratikus) történetszemlélet ellenére Istvánffy soklcal kihangsulyozottabban teszi a történet legfontosabb alakitójává az embert, a szabad aka
ratából és saját elgondolásai szerint, érzelmeiből, szenvedélyeiből, sőt bűneiből cse
lekvő embert, mint Decsy János, vagy Forgách Ferenc, vagy akár Zsámboky. Decsynél Isten cselekszik az ember által; ez a történet, és Forgáchot is, a papi embert
sokkal inkább áthatotta az érzés, hogy Isten világkormányzó munkája a földi történés
végső irányitója, mozgatója, mint Istvánffyt. Istvánffy inkább a földön jár, őt az ember tevékenysége érdekli - ebben hívebben követi a humanista történetírást, mint
Forgách és Decsy - , s az ember akaratán kivUll, az emberi erőkön, számításokon fe
lüli tényezőket a "fortuna" meg a sors játékaiban, riitkábban a "fátum" = végzet és
"dira necessitas" = kegyetlen kényszerűség rendeléseiben, néha a "casus" = vélet
len fordulataiban látja meg, Horatius képeivel megszemélyesíti a "fortunát", s az
emberi sorsok kiszámíthatatlan változásait számos költői képpel illusztrálja. 9^)
Azonban Isten világkormányzó munkája, és a szerencse, fátum, szükségszerű
ség (necessitas), meg véletlen (casus) szerepe nincsen egységesen átgondolva, ke
rek világképpé kialakítva Istvánffy elgondolásaiban. A fortunát sokszor csak költőiség
kedvéért veszi tollára. Az emberek bUneit, szerinte. Isten olykor már itt a földön
megbünteti, de éppúgy a fortuna, vagy fátum is. És olykor az erény is - hadvezéri,
katonai, de általában emberi erény - elnyeri jutalmát a földön is. Másfelől Istvánffynál - minden realizmusa ellenére - a földi történés csak a túlvilágon fejeződik be:
János Zsigmond bUneiért majd a túlvilágon lakol: Istvánffy történeti világképe kiter
jed a túlvilágra is.
Minthogy az ember - már láttuk - Istvánffjmál is szabad akaratából, maga el
gondolásaiból, esze, szive, szenvedélyéi szerint cselekszik, s ő a földi történés hordo
zója és közvetlen alakitója, Istvánffy csakúgy eljut szereplői jellemzéséhez, lelküle
tük, gondolataik fUrkészéséhez, mint Forgách Ferenc, Decsy János vagy más magyar
történetíró elődei, és Bónfini, mikor az események okait, összefüggéseit keresi. Mert
Istvánffy is keresi ezeket, még jelentéktelen eseményeknek okait is, és kutatja motívu
mait még jelentéktelen szereplőinek is, Ő ezt egészen tudatosan teszi, sőt szabály
ként tUzi ki a történetírás egy céljává, melyet következetesen^alkalmaz. Ehhez eszkö
zül használja a költött beszédeknek a klasszikus görög-római történetírástól átörökölt,
s a humanisták által kedvelt müfogását. Nem ad ugyan sok beszédet - kiszámitották,
hogy vagy huszonötöt - , de ezek egyik, talán legfőbb célját én ebben látom. Általában
azonban Istvánffy szereplői gondolatait, érzelmeit, jellemiét a maga szavaival ecseteli,
azokról a maga nevében mondva meg véleményét, Es l^szédeivel is követett más cé
lokat is, amire még visszatérünk, 9*)
_
Jellemzéseiben Istvánffy magas szempontokból Ítélkezik: az erkölcs, tisztesség,
jellemszilárdság, hazafiasság, katholikus hithüség, királyhUség és mindenekfelett a
"patria" és "Christiana respublica" java a szempontok, melyekből az embereket mint
egy példaadó, oktató célzattal értékeli, ítéletei mértéktartóak, megértők: igyekszik
bennük feltárni hőseinek mind erényeit, mind hibáit, s a higgadt, komoly hang, ahogy
ezt teszi, azt a benyomást kelti, hogy e rég elhalt embereket, kik legtöbbjéről ma már
álig tudunk mást, mint kortársaik véleményét, élethübben, realisztikusabban festi le,
mint az elfogult, végtelen szenvedélyes, sőt gyűlölködő Forgách Ferenc a maga sze
replőit, Az öregség is hozzájárulhatott Istváirffy mértéktartásához, lehiggadásához,
megértéséhez: az életet is jobban ismerhette már, mint a fiatalon elhunyt Forgách,
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ki Commentarii-jeit mintegy negyven éves korában írhatta, mig Istvánffy az ő Histó
riáját már ajietven felé járva. Bár Istvánffy sem mentes rokon- és ellenszenvektől,
szaríiélyes- és pártelfogultságoktői, mégis csak ritkán ragadtatja magát Forgách-i jel
lemzésekre, mint'^pl. Bocskay IstTánról szólva, A modern történetírónak mindeneset
re utána kell kutatnia Istvánffy Ítéleteinek, mielőtt portréit értékesítené, márcsak
azért is, mert olykor ma már fel nem ismerhető okokból értékelhette ez valamely kor
társát ugy, ahogy tette. Mégis elmellőzni nem lehet a kortárs eleven karakterizálását,
személyes tapasztalatokon alapuló véleményét, mely még mindig egy darab az eleven
életből! 95)
Bár Istvánffy az egyes ember (egyes kimagasló egyéniségek) tevékenységét tart
ja a történet, mondhatni, kizárólagos alakítójának, mégis, nem érzéketlen a kollektív
emberi cselekedetek, érzelmek, szenvedélyek, gondolkodás iránt: a tömeg, a közvéle
mény jelentőségét néha-néha felismeri, a pártokét igen gyakran. 96) Az országgyűlé
sek hangulatáról is szívesen számol be Istvánffy, magukról a diétákról más egyebet
nem sokat adva. De azért nála a tömeget is az egyes vezető emberek irányítják, hasz
nálják fel eszközül, ezek az igazi cselekvők, még a parasztlázadásoknál is, és alkal
mas vezér nélldil semmiféle, még oly hatalmas tömeghangulat és törekvés sem tud
tettekre válni. 97)
Ahogy a történetírás tárgyai közé nem veszi fel Istvánffy a gazdasági, kulturá
lis mozzanatokat, néprajzi, társadalmi állapotokat, fejleményeket, ugy az események
létrehozó okai, a történetformáló tényezők között is alig vesz észre gazdasági, kultu
rális stb. mozzanatokat, 9Ö)
Már emiitettem, hogy hadtörténetet Írva, Istvánffy gondosan leírja az egyes
harcterek - többnyire várak -• földrajzi helyzetét, természeti adottságait, mert a föld
rajzi tényező őelőtte oly fontos, a hadi eseményeket - történetet befolyásoló faktor,
mint az időjárás vagy a klima. Emiitettem azt is, hogy Istvánffy háborúk idején pon
tosan beszámol ugyan a hadsereg élelmezéséről, az utánpótlás biztosításáról, de a
törti^nfit - szerinte - fő tárgyát, a háborúkat felidéző tényezők között tudatosan el~
mellőzi a gazdaságiakat: ahol forrásai, pl. Forgách Ferenc ilyesmit felemlítenek,
azt Istvánffy elhagyja. (Forgách szerint Nagybánya birtokára I. Ferdinánd és János
Zsigmond egyaránt annak gazdag bányái miatt törekszik, Istvánffy ezt nem írja át,)
Nála a háborúkat csak politikai, főképp hatahni, hódító vagy védekező céllal indítanak,
s elvesztett területek visszavívásáért,
Istvánffy nem volt a magyar politikai élet, vagy hadiesemények vezető férflal
közül való. Igaz, mint magyar királyi tanácsos és fő ajtónálló mester az udvarhoz
tartozott, s az udvar olykor véleményét is meghallgatta, őt magát azonban Inkább csak
eszközül használta fel, Istvánffy (Igy az lUésházy pörben) mindenütt csak a második
sorban állt: sokáig Itélőmester volt, s pályája betetőzéséül sem lett nádor, csak alnádor (nádori helynök), s mint katona ugyan egy Zrínyi Miklós, egy Mansfeld Károly
és Pálffy Miklós környezetéhez tartozott, de ezek mellett is csak jelentéktelen, alá
rendelt szerepet játszott. Nem voltak önálló politikai elgondolásai sem, még kevésbé
önálló kezdeményei, de világosan látta - mint már többször említettem - , hogy a ma
gyar politikai alapjának a Habsburg királyhoz való hűségnek, a Christlana Respubllcához, a kathollkus hithez és egyházhoz való ragaszkodásnak, s mindenekfelett a török
elleni elszánt küzdelemnek kell maradnia. Ezt vallotta teljes meggyőződéssel, noha
neki is fáj az idegen uralom, s ennek elmaradhatatlan következménye, az Idegen kato
naság jelenléte az országban, S bizonyára azért Idézte Izabella királyné - Slegler ál
tal hagyományozott - szavait, aki 1550-ben megjósolta, hogy a magyarok soha többé
nem fognak a szent koronával maguk véréből való klráljrt megkoronázni, mert Igazat
adott neki, 99) £ nyugathoz ragaszkodó politikai állásfoglalására az Is vihette István356

ffyt, hogy birtokai Nyugat-Magyarországon és Északnyugat-Horvátországban feküdtek,
a Habsburg király jogara alatt álló területen.
Istvánffy közjogi felfogása már határozottan a kezdődő abszolutizmus felé hajlik
- ez iö fokozza a rendi jogokat védő, közjogilag régimódi Bocskay és mozgalma elle
ni ellenérzését - , s a király feltétlen szolgálata vitte az lUséházy ellen kikiáltott, a
magyar törvényekkel ellentétes itéletleyél kiállítására is. Ist-vánffy nem tudja elvá
lasztani a római császárt a magyar királytól. Históriájában mindig a Caesarról szól,
sohasem a magyar királyról, s csak alig egy-kétszer emliti - kiélezett helyzetekben
- , hogy a magyarok a császárnak mint magyar királynak tartoznak htiséggel. 100)
Már idéztem Bocskay meg az erdélyiek elleni szenvedélyes állásfoglalását; leg
jellemzőbb azonban erre Mátyás főherceg előtt tett hűségnyilatkozata: szivesebben
lenne Őfelsége lovásza, semmint azon áruló (Bocskay) mellett az első ember. 101) A
kor klasszikus - rendi - szabadságharcosát pedig, a németalföldi Oranjei Vilmost
Istvánffy "perversissimus homo"-nak nevezi, aki az ő "malesana consilia"-ira hall
gató németalföldi rendekkel "tam insolenter, quam perfidissime" elszakadt a törvé
nyes királytól, II, Fülöptől, s behivta Mátyás főherceget (1578,), ki aztán három évig
kormányzott Antwerpenben. 10-^) Tudjuk, Forgách Ferenc még teljesen, a rendi érde
kek védője, akár magyar, akár németalföldi rendékről van sző, ki Egmonttal és Oranjei
Vilmossal személyes ismeretségben (utóbbival rokonságban is) volt, és mozgalmukkal
is rokonszenvezett,
A jogtudományban Istvánffy nem volt reformer: nem vett részt a Corpus Juris
kodifikációs munkálataiban sem, és távol állott Decsy János naiv kezdeményezésétől:
a magyar jog hozzáidomitásától a római joghoz,
Istvánffy nem mélyen gondolkodó, filozófusi fő, de olykor mégis levon az esemé
nyekből általános bölcselkedéseket, tanulságokat, és müve emiitett főtendenciája mel
lett: a törökben nem szabad megbízni, a királyhoz és katholikus hithez Minek kell len
ni, egyébként is intéz intelmeket a magyar olvasóhoz. Általában az emberi sors változandósága, mint Horatius nyomán maga mondja: á szerencse szilaj játékainak szem
lélete az, ami bölcselkedésre készti. De szentenciáiban inkább a költő nyilatkozik meg,
semmint a filozófus, 1Q3) De intéz a magyar katonákhoz - ha indirekté is, de igen
gyakran - buzdításokat a "szent háborúra a barbárok ellen" (L, XXVII,, p. 375,),
példát mutatva nekik a török ellen küzdők hősi tetteivel és azokban a beszédekben,
melyeket a hősökkel mondat. 104)
Istvánffy igen jő megfigyelő, éleselméjU, élénk szellemű, nagy műveltségű és
szeretetreméltó, az emberekkel bánni tudó férfiú volt. Kortársai különösen nyelvte
hetségét és tudását csodálták: kiadója, Anton Hierath szerint csaknem minden európai
nyelven beszélt, törökül is tudott. Műveltsége kései humanista, inkább olasz, mint né
met hatás alatt képzett irodahni, jogi és történeti műveltség, Pádua után azonban bizo
nyára Bécs is hatott rá, meg németországi, vagy prágai utazásai is, (Decsy kifejezetteii Erasmus neveltjének mondja,) Ki kell emelni hatalmas történeti érzékét - hiszen
nem benső ösztönzés nélkül lett a legnagyszabásubb újkori magyar történeti mű meg
alkotójává - , s bár nem vállalta az egész magyar történet feldolgozását, mégis való
sággal benne élt a magyar múltban. Valamely városokról, faluról szólva Históriájában
lépten-nyomon megemlékezik azoknak alapitásáről, történetük kiemelkedő mozzanatai
ról, amellett római kori kezdeteikről, maradványaikról, emlékeikről. Még a római
történetből vett példákra sem hivatkozik oly sokszor, mint a magyar múltra, 105)
Istvánffy finom érzékkel bir a művészet iránt is, és szereplői tudományos vagy
irodalmi érdemeiről sdiasem feledkezik meg jellemzéseiben, noha, mint már emiitet
tem, a kulturális mozzanatokat Históriájában elhanyagolta. Művészeti érzéke, szép és
régi épületek iránti csodálata,lelkesedése gyakran kiütközik. És, bár ritkán ragadtatta
r
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magát szenvedélyes kifakadásokra, szívesen akasztatta volna fel azt a Tieffenbach
császári hadyezért, ki a szentgotthárdi ősi, szépséges templomot, melyet a régi ma
gyar királyok emeltettek, gyávaságból felrobbantatta, úgyhogy azt soha többé nem le
het majd helyreáJ-Utani. 106) Mennyire fáj szive, mikor a Szent István által építtetett
veszprémi "eximii operis", vagy a remek esztergomi székesegyház áldozatul esett
a háborúnak. ^^^^ És nem veti meg Istvánffy a török művészetet sem; a Buda melletti
Szent Háromság (Budafelhévizi) fürdő "eleganti Asiatici artificis opefe" épUlet. Az
ötvösművészet iránti hozzáértését bizonyltja leírása a koronáról, melyet a szultán
Bocskaynak adott. 108)
Ahogy szerette a mtlvészetet, ugy szerette Istvánffy a természetet is; valamely
haditerep (vár) környéke leírásában örömmel festi le a táj természeti szépségeit,
de nem feledkezik meg gazdasági hasznosságáról sem,lö9)
Istvánffy meleg szivU ember, aki nemcsak józanul, reálisan nézi a történetet,
életet, hanem megértő emberiességgel Ítéli meg az embereket, emberi sorsokat,
Láttuk, Históriáját át-meg átszőtte egyes emberek egyéni élettörténetével, s láttuk
azt is, hogy bár igen szigorú is tud lenni, éspedig, ha katholikus hitét, vagy királyhliségét, vagy egyéni érdekeit sérti valami, jellemzéseiben, Ítéleteiben igen mérték
tartó. Jellemző mértéktartására, hogy midőn az 1572, évi országgyűlés nem őt, ha
nem Czobor Imrét választja meg alnádorrá, egy rossz szava sincs vetélytársa el
len. 110) Ha kárhoztat is valakit, felsorakoztatja jó tulajdonságait, tetteit, mentő kö
rülményeit is. Es históriájában Istvánffy szivesebben mond az emberekről jót, mint
rosszat, mig magánleveleiben nyíltabb, kevésbé óvatos éS'objektív. De, ismétlem,
mint történetíró is tud, bár mértéktartó formában, súlyos ítéleteket mondani, fentebb
egy párat idéztem is közUlUk. Jó szivének különben szép jelét adja, midőn, a szegény
magyar (horvát és tót stb,) földmivesnép sokrétű tömegének embertelen szenvedé
seiről, sanyargattatásairól mindig a legnagyobb részvéttel szól. Istvánffy arisztok
rata - még a származás kérdésében igen kényes Forgách Ferenc is elismeri az Ist
vánffy családról, hogy nobilissima - arisztokrata származásban és gondolkodásban,
s a népet valami erkölcsileg és szellemileg alacsonyabbrendU rétegnek tartja a neme
seknél. Ez korának szelleme. Mégis, mikor a parasztnép szenvedéseiről kell meg
emlékeznie, akkor nem csupán a földmivesi miser agricola munkájával birtokait
mUvelő nagyúr beszél belőle, nem csak a nagybirtokos, aki jobbágyai sanyargattatásaitól, elhurcoltatásától, kirablásától - a török vagy fizetetten zsoldosok által saját munkás&iak munkaerejét, vagy jobbágyszolgáltatásainak elmaradását félti. Fáj
dalommal és részvéttel tölti el Gubecz Máté embereinek tömeges kivégeztetése, hi
szen a legtöbb csak terror kényszerítésére csatlakozott Gubeczhez. De magát a láza
dást éppoly mélységesen elitéli, mind Dózsáét, Erről fentebb már szintén szöltam.lll)
Ez az érzehnesség áthatja egész Históriáját, ésJstvánffy fájdalommal siratja meg a
sok szerencsétlen eáeményt, melyről beszámolni kénytelen, és örömmel ecseteli a
kevés szerencséset, H^)
Nincs híján humornak, gunyorosságnak sem, de müve alaphangja mégis feltétle
nül komoly, emelkedett, amellett józan, higgadt, Istvánffy alapjában véve optimista,
bár - mint már többször rámutattam - néha halálos kesertlség tör ki belőle, még
ilyenkor sem zuhan Forgách Ferenc fekete hangulataiba, Es idegen az ő józan ma
gyar kedélyétől Zsámboky János kenetteljes, kissé mesterkélt pathosa is, 113)
Istvánffy mestere mind az előadásnak, mind a szerkesztésnek. Világos, logikus,
az eseményeket okaikban, lefolyásukban, összefUggéseikten, következményeikben fel
táró elbeszélése méltán lett a következő századok mUvelt magyarjainak kedvelt olvas
mánya, Anyaga felett feltétlenül uralkodik, és annak ellenére, hogy müve beosztási
elve az időrend, az anyag évek szerinti elrendezése - noha évszámot csak kivétele358

sen ad -114) ez időrendi elvet harmóniáim tudja hozni a tárgyi összefllggések világos
feltárásával. Csak kivételesen fordul elő, hogy nem talál más kiutat, mint feláldozni
az időrendet a tárgyi összefüggések kedvéért (ratio vagy ordo), mert ezt ~ nyilván mégis előbbre helyezi amannál. ^1^) Istvánffy tudatosan alkalmazza a cicerói elvet;
"rerum ratio ordinem temporum desiderat" (De oratore, 11., § 15.), mely az ő fo
galmazásában igy hangzik: "observata temporis et ordinis ratione, rerum quoque
gestarum series commodius atque opportunius legentium oculis subjiciatur," (L, XIX.,
p. 219.)
Forrásait, ha olykor szö szerint követi is, mindig átdolgozza, előadásukat a ma
ga szemppntjai szerint átcsoportosítja és újjáépíti. Ezt különben Forgách Ferenc és
Decsy János Commentarii-jeivel való összehasonlításban már szemlélhettük és Bátho
ry Zsigmond 1598. április 10-i lemondó beszédének elemzésénél még látni fogjuk.
Zökkenők csak ritkán zavarják előadása folyamatosságát, jobbára csak akkor, mikora nagy összefüggő hadjáratok szünetehiek. így a drlnápolyi béke idején (1568-1592),
mint a török-magyar harctér eseményei is, Istvánffy előadása is kisebb-nagyobb egy-máeeal össze nem fUggő hadi akciók elszigetelt elbeszélésévé zsugorodik össze. (L,
fentebb.) Ritkán fordul elő az is, hogy Istvánffy megismétli, amit már előbb elmon
dott (pl. a petárda leírását elmondja az 1595. és az 1597. évnél is. L. XXIX., 403.
és L, XXX., 434.), s ha valamely eseménysort az időrend kedvéért inegözakitutt, min
dig jelzi, hogy erre később még visszatér. A humanista történetírás elmaradhatatlan
kellékeit csak akkor alkalmazza, ha azok az elbeszélés szerves részeit alkotják. Ilyen
betétei sohasem esnek ki meséjéből, nem feszitik szét előadása kereteit. Ebben nem
követi olasz humanista mintáit. Már emiitettem, hogy Istvánffy - humanista módra ~
szívesen közöl beszédeket, képzelt és valóban elmondott, eredeti beszédeket. Olykor
a szereplőnek, kit beszéltetett, feltehető gondolatait, megfontolásait, érzelmeit, moz
gató okait kívánta velUk feltárni, olykor az általános helyzetet jellemezni, de buzdí
tásnak is szánhatta némely beszédét az olvasóhoz. Voltak azonban eredeti beszédek
is azok között, melyeket Istvánffy közlendőknek vélt, 116)
Egy-egy könyv elején Istvánffy sokszor ad összefoglaló tájékoztatást a követke
ző eseménycsoportról, s egyes könsrveit szívesen fejezi be valami általános elmélke
déssel az elmondottak fölött, vagy egyes jelentősebb szereplő jellemzésével, további
életsorsa vázolásával.
Istvánffy stílusa Livíuson csiszolt folyamatos, gördülékeny, szép latin stílus,
kifejező, erőteljes, de egyben higgadt, mértéktartó, mint kedélye és előadása. Nem
nagy stilmUvész, nagy terjedelmű, s egészen egyhangú témakört előadó munkájában
igen gyakran ismétli ugyanazon frázisokat, fordulatokat, kifejezéseket. 1^ rendkívül
világos, könnyen érthető, szabatos beszéd az Istvánffy latinsága. Ez is egy oka lehe
tett nagy népszerűségének. Csak humanista purízmusa az, ami olykor nehézkessé te
szi stílusát, előadását, a jogi, katonai stb, terminusok klasszicízálása pedig egyenest
az érthetőség rovására van. 117)
Meg kell még; említeni Istvánffynak Forgách Ferencről irt rövid kis életrajzát,
bár ez hatahnas Históriája mellett eltörpül, valamint a "De sigílUs regís Hungáriáé"
címU két lapnyi dolgozatát, és költeményeit. Istvánffy Históriája nemcsak döntően be
folyásolta a müveit magyarság közvéleményét, mint már említettem, hanem a XVI,
századi magyar történetre ez volt a magyar történetírás fő forrása egészjin a XIX,
századig. Kimutatták a magyar szépirodalomra gyakorolt hatását is. Első kiadása
Pázmány Péter gondoskodására jelent meg, kinek Istvánffy Históriáját, mint tudjuk,
bírálatra s kiadásra megküldte,
Kiadások! Isthvanfi. Nicolai Pannoni Historiarvm De Rebvs Vngaricis Libri XXXIV.
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História . . . Libris XXXIV.. .'ab Anno 1490, gestarum . , , descripta a N. I, P, . . , Accedit , , , Viennae Austriae . , , an, 1683. a Turcis oppugnatio. Köln, 1685. (R. M. K.
III., 3352,) - I. N,, Regni Hungarici Históriáé , , . accedit hac postrennia editione .^.
Leopoldi I., Josephi I., Caroli VI. . . . auctarium usque ad an, 1718. Köln, 1724. I. N. P. Historiarvm de rebvs Vngaricis Libri XXIV. ab an. Chr. 1490 ad 1606. Bécs,
1758, Az első két kiadás Hierat előszavával és Istvánffy általa irt életrajzával, a ne
gyedik az 1758. évi bécsi, Gróf Esterházy Ferenc ajánlásával Mária Terézia király
nőhöz, Hierat bevezetésével és Istvánffy-életrajzával. Fentiekben ezt idéztük.
Kézirata az első 20 könyvről idegen kéztől, de Istvánffy sajátkezű javításaival, mely
tehát eredetinek számit (desinit: nec incurentám hostibus victoriam reliquisset, Magyar fordítása: I. M,, Magyarország története 1490-1606, Ford, Vidovich György,
Debrecen, 1867-1871. - A Forgách-életrajz megjelent Forgách Commetarii-je kiadá
sában: Mon, Hung, Hist., IL oszt,, LXXXVII,-LXXXVIII, lapok, I. N.: De sigillis r e gis Himgariae megjelent: Pray Georgius: Syntagma historicum de sigillis, Budae,
1805. 73-75, lapjain. Kézirata a budapesti Egyetemi Könyvtár kézirattárában őrzött
Pray-gyUjtemény XXVIII. köt, 160. lapján.
Költeményei kiadásait felsorolja; Holub Jos. et. Lad. Juhász; Nicolaus Istvánffy
Carmina, Lipcse, 1935, VI.-VIII. lapokon. Legújabb: Holub és Juhász idézett kiadá
sa. (Bibi. scriptorum med. reeentisque aevorum. Red. L, Juhász, Szeged,)
Irodalom; Balásffy Tamás által irt verses életrajza, G. Pray, Annales regum Hungá
riáé tom. IV, Bécs, 1767, 5-6, lapjain, (L, Pintér, 1931, 574.) - Hierat Antal kiadá
saiban idézett bevezetése és életrajza, - Starck Andor I. M, és Hist, r, Hungaricije,
Debrecen, 1895, - Kerőkgyárlú Árpád, lütváiifíy Miklös ItlBtúriáju ismertetéee ée bí
rálatáról, (Irodtört. KözL 1892,) - Soós, De Nic. I. latinitate, 1894, - Holub Jözsef: Istvánffy M. Históriája hadtörténeti szempontból, Szekszárd, 1909, (Művelődés
tört, értekezések, 35,) - U, a,, A Kisasszonyfalvi Istvánffy-család, Turul, 1909,,
XXVII, köt, - U, a., Pannónia és Dácia Istvánffy Históriájában, Archaeológiai Érte
sítő. XXXIII., 1912, - Holub és Juhász idézett Carmina-kiadása, - Bóta Károly;
Istvánffy Miklós, Bpest, 1938. (Disszertáció.) - Fodor Henrik; LM, Históriájának
forrásai (II. Ulászló kora.) (Pécs, 1940,) (Specimina dissertationum fac, phil. r, H,
Univ. Elis. Quinqueclesiensis, 177,)

Quantae, Deus boné! tenebrae, imo quantae fabuláé in História Hungarica a temporibus Uladislai! légi varios, qui res nostras posteriores attigere, sed ita, ut inficere potius, quam illustrare res gestas videantur voluisse: et tamen mea sententia nullae unquam res Ungarorum ad posteritatis memóriám aptiores, quam hae
posteriorum annorum, in quibus mutata omnia et inversa. Quid einm aptius exemplar caeterorum, quam Ungaria ruens, in quo suos exitus contempletur, et saniora
consilia sequantur, Et quis hoc vei quando attinget? et quis si vei attingat, npvit
omnia? Equidem Philippi Gomminei Regis Galliarum Consiliarii históriám légi,
hominis qui nec linguae lathiae gnarus erat, sed doctam, sed prudentem Históriám,
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Deus boné, in qua plue prudentiae, quam in plurimis veterum! Seribit res quas vídit,
quibus interfuit, quibus praefuít, consilia, fines, exitus, artes, fraudes suorum, aliorum fideliter persequitur. O si quis apud nos talisi Scie quid anime concipiam,
assequitur Vestra Magnifica Dominatio, que sola nuUo laboré e sinu felicius (felicis?) illius memóriáé depromeret, quae alii nullo laboré assequentur. At labores
tantos aetas haec non fertI Primum viridis illa senectus in hoc ipsum a Deo servata
videtur, ut furore Turcico vastitis (?) Aesynis (?) vivum esset omnium rerum, ac
dives penu, ned laboris grandis et si operarum alienarum usus aliquis esset, ea non
deferet. Sed vera dicere, non semper e re dicentis. Est aluqid, non ejusmodi tamen,
scrupulus hic est, qui magnopere est extimescendus M„ D, V„ Et licet pauculi praesentes, iique mali male accipiant, multi plures posteri laudabunt, Et demum si id
solum impedit et nomen iüud, quod tamen posteritas non tacebit, tacendum judicat,
quid impedit? Scie Curtium illum scripsisse: subductus ille fato suo, fors tamen
labores ipsius aetas posterior videbit, (Pázmány P. Epistolae coUecta accurante Fr.
Hanuy, Bpest, 1910, í,, p, 9,, Grác, 1605. dec. 17. Istvánffy Miklóshoz,)
2)
Me . . . ad scribendae nostrae históriáé munus impluit, quod . . , amore patriae , . ,
auscipiendum existimavi. (Mon. Hung, Hist. , 1 , , t . XIX. , p . 7. Istvánffy válasza
Pázmányhoz előbbi levelére. Vinice, 1605. dec. 31.)
3)
De quibus, t. i. a kortörténetirás emiitett hibáiról cum Transsylvania essemus
cum... Episcopo Agriensi (Szuhay 1605-ben már egri pílspök) saepe nostrorum
tum aliis in rebus, tum in hac, summám infelicitatem cum commiseratione contemplari solebamus, quibus vei pereuntibus, aut forte jam perditis nemo.vel civis,
vei peregrinus hactenus repertus fuerit, qui, quomodo perierint, posterorum me
móriáé pro rei dignitate consecrare conatus sit, praeter hos circumforaneos, ut
ita dicam, historiarum depravatores. Cui rei, cum obviam eundum esse puribus
votis censeremus, tandem ille auctoritate sua, qua apud me plurimum semper valuit, ad scribendum, vei cum nominis ambigua et existimationis, fáma, sribendae
nostrae históriáé munus impulit, quod non ingenio confisus meo, quod exiguum
sané, nec tanto oneri par est, sed amore patriae satis, ut puto, temere suscipiendum existimavi, eamque ab obitus Matthiae Regis exorsus, cum quo una salus nostra
publica sepulta fuisse videtur, ad haec usque tempóra detexere, in animo habeo, ea
spe . . . ut omnis labor praetextu pietatis erga pátriám susceptus, si non uUam laudem, veniae tamen, ut ejus in publicum edendae potestatem consilio Domini Agrlensis ac Paternitatis Vestrae ac sui similium integrum mihi reservem. Haec
mea secreta nolui dissimulare, qui Patérnitati V. pro mea erga eam observantia
significarem, simul quamprimum mihi, Graecium proficlsendurn érit, priorem operis mei partém, cum PaternitateVestra communicaturum poUicerer, in quo rudi
ac incondito sermone, nec uUis eloquentiae ornamentis perpolito, sed certo ordine
firanis£U£jnd]AiaejMeiJwidam^ti£ju
satis me assecutum putabo, si illud
Patérnitati Vestrae, coeterorumque meae gentis hominum spei, et expectationi, in
quorum gratiam ingenuum laborem suscepimus, videbitur cum officiosa satisfactione
respondisse . . . Vinice, 31, Dec. 1605. (Mon. Hung, Hist., Löszt,., 19.köt. 5. lap.)
4)
'Fueter E,, G. d, n, Hist., 1913. 150-152. Mellesleg: Fueter lényegében Pázmányhoz
hasonlóan jellemzi és értékeli Comminest.
„
5)

•"

íc

Istvánffy Pázmányhoz, Pozsony, 1605, február 1. "Antequam ad haec comitia venl,
admonuit me D. Gábriel Pethő, nomine Paternitatis Vestrae, ut si mihi constaret,
quo primum tempore haeresis lutherana Hungáriám invasisset et quomodo tarituni
incrementa coepisset, Patérnitati Vestrae significarem; id quod me jam natu gran361

diorem, et ab ineunte pueritia in luce hominum versatum latere non posse existimarét. Sclat Igitur Ludovici 11. e Geirmania famam Lutheri in Hungáriám perlatam
esse", de akkor még kevesen és csak titokban követték az ujitökat, "nisi fallor",
az 1518. évi pesti országgyűlés máglyahalálra Ítélte őket. Mohács után az "innocentissimus" király és a legtöbb püspök halála után, s a polgárháborúban az egyházak
birtokait világi emterek foglalták el, senki sem védi azokat, "Sub hoc statu rerum
Petrus Perenius primus ei sectae se addixit, concionatores Lutheranos stipendiis
invitatos et Stephanum inprimis Kopachium et Michaelem Rotatium in bonis s u i s . . .
secure versare patiebatur." Perényi Péter példáját követte Drágffy Gáspár, ki
Batizi Andrást és Dévay Mátyást Erdődben és birtokain prédikálni engedte. Innen
Erdélybe "secta . . . irrupit, nec sine D e i . . , justo judicio factum esse videtur,
quod auctbres isti depravatae religionis non multo post" teljesen kihaltak. Révay
Ferenc is lutheránus volt, bár tagadta, I. Ferdinánd erősen meg is intette. Eddig
senki sem merte nyiltaíi megvallani, hogy a "sectához" tartozik, "negligentia
tamen principum et aliorum, brevi" ezek a "sectarii" a Magnates és Principes
védelme alatt "publice suggestum conscendere" és oltják a mérget a népbe. Most
már az egész ország na^obb része fertőzve van, ami polgárháborút okozott,
Paulo post irrepsit etiam Calvlnismus, valami Calmar Márton utján, népi neve
Sánta Marczi, aki Beregszászon, Munkácsban prédikált. (Mon. Hung. Hist., I. oszt.
XIX. köt. , p p . 1-2. Istvánffy sajátkezű fogalmazványa M, N» Múzeum, kézirattár,
Fol. Lat. 3606. 11. ff. 42a-42a'.)
^^Mon. Hung. Hist., II. oszt. tom. XVII., pp. 172. és 188.
7)Non ad rerum gestarum et veritatis fidem, sed pro libidine aut ambitione tracían™
dam suscepisse videntur, uí simul ac invectivas scripslsse censere queam, E quorum quidem numero, utinam Sambucus eximi posset, qui tametsi popularis noster
esset, eodem tamen ineptlarum quarumvis sine delectu et gravltate seribendarum
inorbo laborasse videtur. Istvánffy levele Pázmányhoz, Vlnlce, 1605. dec. 31. i. h.
És ajánlása Rudolfhoz? Scripsere quidem nonnuli e numero extraneorum honestissimo suscepto laboré res Pannonicas vberrima... vsque adeo carptim ac per compendia . . eo munere perfuncti, vt aliud quasi agendo per íransennam (távolságban,
nem tisztán) aliis eas ostendisse censerl queant. Nemzeti Múzeum, Quart. Lat.
2316. f. 4-5.
Istvánffy Pázmányhoz, i. h. 6-7.
9)
In eo scribendi genere quo res ab summis imperatoribus (Istvánffynál mindig "had
vezér" I) domi forisque gestae immortalitati consecrantur, si quae tamen immortalitas in rebus humanis sperari potest, multi apud exteras nationes summae
doctrinae ac prudentiae viri floruerunts sed in hoc Pannóniáé solo, rerum omnium
alias feracissima nec ingeniorum, nisi cultus abesset, sterili, magna semper eomm
penuria, atque etiam inopia fűit. Quam ob causam, non absque posteritatis injuria.
Ajánlás Rudolfhoz. (M. N. Múzeum, kézirattár. Quart, Lat. 2275. ff. 4-5. A nyom™
tátott kiadásokbői hiányzik.)
Te . . . hoc vnum a veteribus summis sapientiae ac virtutis professoribus ad aeternltati^ memóriám conseruandam propagandamque divinltus inuentum latere nequaquampotest. (Quart. Lat, 2316. f. 4.)
'E két sorserejU eseménysor közepette és azoknak hatása alatt Íródott Istvánffy
Históriájának legalábbis nagyobb része. (1605 végén, tudjuk, már eleje készen volt,
első térvezgetéseit Istvánffy 1598-ra teszik) Istvánffy világnézetéből, de éppen ugy
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e háborúknak tanulságaiból fakad a História hármas alapgondolata: ne higyj magyar
a töröknek, maradj meg őseid katholikus vallásában és törvényes királyod, a római
tsászár hUségén.
Ismertetve a szerződéseket, melyeket a keresztények (magyarok) - a kapitulált
várak őrségei - a törökkel kötöttek, mindig erősen kihangsúlyozza, hogy a török
mindig megszegi szavát, csak egészen kivételes esetekben, mint Istvánffy mondja:
szokása ellenére tartja be a kötött szerződéseket, adott Ígéreteit: engedett kapitu
lált várőrségeket bántatlanul elvonulni. A normális eset az volt, ami Temesvárnál
történt Losonczy Istvánnal és társaival. Ez a legkihangsulyozottabb intelem, me
lyet Istvánffy a Bocskayhoz hajló magyarok felé Históriájában intézett, vallja meg
mUve oktató célját.
* ^ W t é r , II., 1930. p. 375.
13)

Holub, Carmina III.
14)
Commentarii, p. 243.
^^^ilistoritt, L. XVII. p, 197.
^ ^ W t o r i a , L. XXVII., p.375. an, 1593,
^^^594. jul, 21. -aug. 10. (L. X X V m . , p , 3 8 8 . , a d a n , 1594.)
hlolub, i.m. , p . 2 7 . és 1, jegyz, M.Nemz, Muz. kézirattár, Fol. Lat. 3606. I.f, 22.
sic mihi retulit D. Com. Georgius de Zrinio, qui praesens fűit, mihi, qui paucis
post diebus in castra veni.
^%olub, i.m,, p.28-29,
20)
"
'1598. márc. 3. Holub, i, m., p. 33.
21)
1598. dec. 20-án már igy cimezik, Holub, 33. 1. jegyz,
^ ^ W u b , i.m,, 35-37.
23)
,
—
'Holub, 1. m . , 39. Idézve Károlyi Árpád: lUésházy István hUtlenségi pöre. Bpest,
1883. 124. 1.
24)
Holub, U.O.
^ ^ W u b , i.m. 40,
^^^Holub, i.m, 41-42,
'Kiadva Mon, Hung, Hist. II., XVI, köt, pp. LXXXVn. - LXXXVIII,
28) '
'Ajánlás, id. kézirat: Quárt, Lat. 2316. f.4.
29)
Az 1589. évvel pár sorban végez, mert ez az év Pannoniában "quietus et tranquillus" volt, éppen csak felemlíti, hogy ekkor eredménytelenül szétoszlott ország
gyűlés Ülésezett Pozsonyban. De megemlékezik Báthory István fényes győzelméről
Rettenetes Iván moszkvai nagyfejedelenii felett, s a vereségről, melyet a török szen
vedett el a perzsáktól. História, L. XXV., p, 339,
^°^L. XXIV,, p.307.
^^^L. XXXmT~p,486,
^^^L. XXIV.,p.315,
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^^^L. XIX,, p.232.
^^^L, XX,, p, 243.
1563 nyarán a bécsi bástyák egyiJc kapujánál Miksa király kocsija feldől, a király
megsérül, a Ká'rnthner-Tor mellett a városfal leomlik, Pozsonyban a kamara épü
lete mellett nagy tűzvész tör ki, ezek a "quibusdam in prodigium verti videbantur,
aliis, ut fertuita . . , irridentibus". (L. XXI., p. 261.) Vagy; 1595-ben Magyaror
szágban nagy pestisjárvány dul és sok helyUtt földrengés pusztított, Bécsben a
Szent István torony is bedőléssel fenyegetett, Ovámál a Duna és Lajta között láng
tört ki a földből (földgáz, ami meggyulladt??), mind rossz előjelnek magyarázta
tott. Már adomaszertibb, hogy Bihegnél, Horvátországban több ezer kacsa és liba
óriási csatát vivott egymással, sok elpuGztul közUlUk, a katonaság és lakosság is
lakmározik belőlük és felfUstöli, elteszi őket. (L. XXVI., p. 345.)
""'L. XX., p.:251.
' \ , XXI., pp. 261-263.
3^>L. XXXIII,,, p.495,
39)L.

XXXIII.,, p.500.

Mon, Hung. Hist. I. oszt, XIX, köt,, 1-2. 1 1 . , 1605. február 1.
41)
L. XV,, p. 161. Istvánffy, ki mint látni fogjuk helyes szkepszissel viseltetik forrá
sai túlzott nagy számai ellen, ha valamely hadserég létszámát adják meg, nem ta
lál kivetni valót a pécsi diákoknak ebben a meglepően nagy számában.
LíB X X X I I . ,

^^^U XXXI,, p. 444,
*^^L. XI., p.115.
^^^L. XXVm.. p. 386.
47)
Erdély 1600-ban "Caesari . , . velut regi Ungariae" csatlakozott Rudolfhoz. (L,
XXXII., p. 466.) Bocskaynak tulajdonított szavak szerint; Caesarem (Rudolfum)
qui idem Rex quoque Ungariae slt . . , rite esse coronatum, (L. XXXIV, p. 514.)
48)
Quod unicum in omni vita modestiae ejus exemplum sít (L. XXXIV. p. 514. >
49)
Ezekben a sorsokban a "multiplices rerum humanarum casus et fortunae... pro
libidine ludentis varietatem intueri licet." (L. XX., p. 236.)
50)
Pl. igen szépen fejtegeti, mint fáradt bele a török a perzsa és a magyarországi
háborúkba, de Szinán basa a magyar háború folytatása mellett döntött, (L, XXVI.
vége és XXVII. eleje, pp. 360-1.) Vagy: igen elismerően emlékezik meg I. Ferenc
francia király halálakor ennek nagy uralkodói és személyes erényeiről, mégis erő
sen elitéli, amiért V. Károly császár ellen a törökkel kooperálva hozzájárult Ma
gyarország ártatlan népei elpusztításához, és általában nagy kárt okozott a Christiana Respublicának, (L, XV,, p. 179. és L. XV., p. 160. és 167.) V a ^ ; V. Károly
császár algíri vállalkozása és Szulejmán támadása Perzsia ellen Magyarországon
fegyverszünetet hoz létre. (L. XII., p. 128,) Vagy; a regensburgi birodalmi gyű
lésen a német rendek Magyarország megsegítése mellett döntenek, noha I, Ferenc
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követe le akarja őket erről beszélni. (L, XIII,, p. 136,) (Adatgyűjteményében pe
dig erősen kárhoztatja a franciát, amiért a törökkel szövetkezett, oly szigorú szen
vedélyes hangon, ahogy Históriájában nem szokott irni.) - Az 1532, évi hadjára
tot - Istvánffy szerint - Szulejmán nem annyira "sponte sua", mint inkább a fran
cia és lengyel királyok biztatására indította, A lengyel I, Zsigmondról Istvánffy
nem meri ezt a nagy btlnt elhinni, mig I, Ferencről igen is tudja, hogy követe Rincon
utján nagy része volt a török támadás előidézésében, (L, XI,, p. 109.) -^ Henrik
francia trónörökös - a későbbi III. Henrik király ~ lengyel királlyá választásával
csak azért foglalkozik részletesen, mert ennek Miksa főherceg ellenjelöltje volt,
s utána Báthory István következett, (L, XXIV,, pp, 329-334.) Az 1580. évhez ér
ve felemlíti ugyan a török perzsiai vereségét és Báthory István fényes győzelmét
Rettenetes Iván moszkvai nagyfejedelem felett (1581,), de nem részletezi azokat,
mert mindez: "nobis ad res Ungaricas properantibus de industria praetermissae,
ex aliorum, annalibus haud difficili laboré péti possunt." (L, XXV,, p. 339,) Még
egy más izben is kifejezetten leszögezi Istvánffy, hogy csak magyar történetet
akar adni: a Cyprusért inditott török háborúhoz érve, melyről Forgách Ferenc
részletesen bestámolt, igy nyilatkozik: "cujus belli initiis et progressu enarrando
. . , supersedendum duxi, tum quod Pannonicas res scribenti íd praeter institutum
foret^ tum verő" - s ez ugy látszik Forgáchnak szól - "quod ab eruditissimis
Italici generis scriptoribus abunde ea et graviter descripta extare non ignorem,"
(L, XXIV., p, 316,)
Fodor Henrik, I, M. Históriájának forrásai. (11. Ulászló kora.) Pécs, 1940. (Spéciniina dissertationum facultatis philosophiae r, Hung. univ, Elisabethanae Quinqueecclesiis. no, 177,)
52)
Cureus Joachim, Gentis Silesiacae Annales, Wittenberg, 1.585.; Dubravius Johannes, Hist, Bohemica. Basel, 1575,; Cromer Martinus, De originibus et rebus
gestis Polonorum, Basel, 1555. és több későbbi kiadás,
53)
Sulica Szilárd, Jovius . , . magyar vonatkozású forrásához, 1907, pp. 147, és 184,
s. 1. jegyzet.
54)
Jovius idézett Históriáé sui temporis-ából és török történeteiből: Turcicarum
rerum commentarius, Wittenberg, 1537, stb,, Ursprung d, ttirk. Reichs, (Augsburg) 1538., előbbinek egyes helyeit sző szerint is átirva, továbbá: Stella Joh,
Mich,, De Turcarum in Hungária ann, 1543-1544, successibus, c,, az események
kel egyidőben irt leveleiből (kiadva pl, Schwandtner, Script., I. (2-o) pp. 603-629.)
különösen Esztergom ostromára (a L. XV,, pp. 162., 163, és 168. lapjain). Az 1543-tól 1566-ig dúlt török háborúra felhasználta Sámuel Budina, Petrus Bizzarus, talán Lazius és Arnold Herold leírásait, melyekhez ekkor Schard Simon, Historiarum opus in 4 tomos divisum, Basel, 1574. c. gyűjteményből is hozzáférhe
tett. Alfonso UUoa müvét az 1545-66. évi magyarországi harcokról német fordí
tásban (Basel, é, n. és 1578.) is olvashatta, de talán eredetiben is megérthette,
hiszen kiadója, Anton Hierath, életrajzi vázlatában azt állitja, hogy Istvánffy majd
nem minden nyelvét ismerte Európának! - Nic. Gabelmannról, tudjuk, megemlé
kezett, bizonyára Írásait is ismerte, - L, mindehhez még a következő kiadásokat:
Petrus Bizzarus. Bellum Pannonicum sub Maximlliano II,, irta 1573, januárjában
(Schwandtner. I,, pp, 664. 722,) - Herold, A., De rebus Turcicis dialógus (az 1556.
évi szigetvári ostromról, u. o.) Heroldnál a Sziget felmentésére Babocsa ellen in
dított akcióban Bolweiler német hadvezér áll előtérben, Istvánffynál Zrínyi (nem
Nádasdy). Éppen ez volt Istvánffy panasza Pázmány előtt is, hogy a külföldi történet365

irők honfitársaik dicsősége kedvéért megfeledkeznek a magyarokröL - L, továbbá:
Budina Sámuel; História Sigeti. 1566, u. o,, pp, 723-727. sok sző szerinti egyezés
sel. - Tőke Ferenc, História obsidionis Sziget, (a szöveg magyari) (Régi M. Költők
Tára. VI.) Gabelmann Istvánffy méltatásában "vir Germanus, qui ut res in Pan
nónia adversus barbaros gestas litterarum monumentis transmitteret, a Nadasdio
Caesari fuerat commendatus ac in castra se contulerat, ut eorum, quae scribenda
sibi proposuisset, pars foret, subjectaque oculis fidelius commemoraret. (L, XXX.,
p, 432., ad an. 1596.) - Gabelmann_mUvei: Militia Mansfeldiana Hungara, Frank
furt, 1597. - Monomachiae Hungaro-Turcicae carminum libri II. Patavii, 1590, ~
Ismerhette, használhatta Istvánffy Nic. Reusner kiadványait is, (L.; Bartoniek,
i, m. s. V.)
^^^Mon. Hung, Hist,, II. oszt., XVII. köt,, p. XXV,
56)
Itt lássuk Istvánffy és Decsy viszonyát,néhány jellemző helybők
Általában Decsy az erdélyi dolgokról tud többet, Istvánffy a magyarörszágiakről
(Északnyugat-Horvátországról),
Sző szerinti egyezések:
Istvánffy, L. XXIX., p. 399,

Decsy, p, 126.

Báthory Zsigmond helyettesévé kinevezi Báthory Boldizsárt.
Is mox accepta dignitate edictum in
Is edicto promulgato, ut universi se
castris promulgavit, ut universi slne
Claudlopollm conferrenc, ipse quoque
mora se Claudipollm conferrent,
illuc cum praecipuis quibusque proceipseque suis tentorlis ac impedimentis
ribus profectus, comitia non in camcompositis eo proficisci stauit, nec
pis, sed in ipsa űrbe tiaberi voluit.
comitia in campo, sed in űrbe habere
voluit.
Istvánffy, L. XXIX,, p, 399,
proinde etiam atque etiam viderent,
quibusnam consiUorum rationibus innixi communem Christiani nominis societatem fugiendam, ac in amicitia
peritorum. hostium persistendum censerent , . . ejus rei se neque auctorem
neque consultorem unquam futurum,
nec ea comitia , . , approbaturum, His
literis,..

Decsy, p, 127.
proinde viderent, etiam atque, quid
agerent et cur a prioribus consiliis
desciscerent , . . Christianique nominis
hostibus adhaeresserent , . , eius se
rei auctorem unquam nec fautorem futurum, aeque etiam in comitio venturum
omnino esse, His literis,,.

Innen kezdve majdnem szó szerinti köztük az egyezés. Istvánffy 399-400. és Decsy
127-132. lapjain keresztül;
De: Istvánffynak vannak más értesülései is, amellett sokat ki is hagy Decsy hírei
ből, s ezért vannak egyes részletekben eltéréseik, így Decsy Báthory Zsigmond
alakoskodását jellemzi sokkal részletesebben (129,), másfelől Istvánffy tudja,hogy
Báthory Zsigmond a börtönben sokáig viaskodott a hóhérral, ki megfojtotta, s tud
ja a kivégzés módját is, Istvánffy szerint Báthory Zsigmond azzal is vádolja a ki
végzetteket, hogy a tatárokat behívták az országba, amit Decsy nem emlit, Istvánffy
tudja, hogy Zsigmondnak Bocskay, Jósika és Geszti ajánlották Boldizsár és társai
kivégzését, Decsy erről nem szol. Csaknem sző szerinti köztük az egyezés Báthory
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Zsigmond drámai lemondásában 1598. április 10-én, a gyulafejérvári országgyű
lésen. (Istvánffy 440-441., Decsy 302-308.) Győr 1598. évi ostromára közös for
rása volt Decdiyvel és Szamosközyvel, 1595-re, Báthory Zsigmond szerencsés ha
vasalföldi hadjáratára Istvánffy kiirta Johannes Jacobinust is, kinek haláláról szin
tén megemlékezik. Jacobinust közvetlenül Is felhasználta, nemcsak Decsy átírásá
ban, ki - tudjuk - szintén csaknem szó szerint átvette a kolozsvári történetíró szép
muíikácskáját.
Istvánffy. L. XXIX,, p. 412.
fiebatque ambarum partium pertina'ciá, ut aliquando hostes retrocedendo
a nostris magna caede edita usque ad
castra fugarentur, Hunc in modum tota
fere dies usque ad occasum sólis áltercante dimicantium fortuna, transacta e s t . . . Jussuque Michaelis defatigatis laboré pugnae nostirs opportunum necessariumquc auxilium áttulit...

Jacobinus
ínterdum nostri tiostes extra angustias
ad vsque castra, magna in eos caede
invecti, propellabant... Hunc in modum
a solis ortu usque ad vesperum alterante
fortuna, vario Marté, pugnatum f ű i t . . .
ex mandato Palatini... defatigatis iam
laboré nostris subveniens...

Decsy 199-200. ezeket a részleteket más szöveggel adjál
De használta Decsyt is, ezen a helyen is:
Istvánffy, 412.

Decsy, 199.

Jacobinus

Mihály vajda elhatározza^ hogy csatát kezd, noha kisebb a serege, mint a töröké.
Michael et Quiralius,
quamquam paucitatis
suorum gnari, virtute
tamen sua secundum
Del opem et tocorum
hosti occurrerunt...

Palatínus, licet animadverteret, se numero hostium imparem esse,
Deo tamen et loct natura
suorumque instinctu
confisus. fortunam experiri statuit...

57).
Istvánffy, L. XXVII., p. 379.

Proximum erat Fllecum.,. oppidi vallum... patefactum e s t . . . pedltatüs. •,,
pars . . . magnó animorum ardore atque alacritate p r o c u r r i t . . . sed mox
a hostibus fortissime sese tuentibus
non sine caede rejecta atque repulsa
fűit. Quo irrlto conatu tantum abfuit,
ut nostrorum animi diminuerentur,
ut etiam magis ad vindictam efferati
irritarentur...
. . . Restabat arx duplex saxeae rupi
imposita...

Palatínus, etsi videbat listis
numero praecellere, se verő
exiguo esse stipatum exercitu,
Deo tamen praepotenti suo
rumque virtuti flsus fortunae
9e cbmmittere non est veritus.

Incerti auctorís; De expugnatione
Fileci descriptio.
(Reusner, Rerum memorabilium. 1770.
pp. 209-210.)
Proximum erat Fillekum . . . patefacta..
munitionum nonnulla parte per . . , tor
menta . . . fit acerrima impressio et
oppugnatio, sed hostes . . . animosissime sese tuentur et demum nostros cum
caede reiiciunt. Sic primus nostrorum
conatus nostris non solum animos non
franglt, sed magis efferat...

Arduum adhuc restatxit, duas arces
rupibus impositas...
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58),

Sző szerinti egyezéseik: Esztergom ostrománál:
Istvánffy, L, XXIX., p, 403,

hostes . . . annonam . , , immitere...
Quorum certior factus . . , in effusam fugám conjecerunt,.,

Helius, Reusner,1770. pp. 264-268.
Hostis . , . annonam , . . immitere.,,
quorum certior factus . . , Princeps
(Mansfeld) confestim in fugám coniecerunt...

Rövidesen azonban eltérnek egymástői, hogy később megint egyben-másban sző
szerint egyezzenek.
Istvánffy, 403.
Aquqriae urbis portám, quae Parcanum seu Cacatum respicit, petardo
tentandam , . , constituit . . , Sed quum
importunae et assiduae pluviae cecidissent, viasque et flumen vehementi mole . . . aquarum impedivissent,
instituta res nedűm perflci, sed neque
tentarl potult . , . hostes . . , cum tribus triremibus ac aliis multis navigiis . , , adventare . . , extrema quaeque tentare...

265.
mandavit . . . Aquqriam portám quae
Gocarum (1) versus spectat petardo
tentari, sed propter itineris difficultateni, atque incredibilem aquarum quantitatem nihil successit, atque re non infecta solum, sed ne tentata quidem.
265-266.
hostem cum triremibus, atque aliis
navigiis adventare atque omnia extrema
. . . tentare,

Decsy erről nem ir.
59),
Istvánffy, L. XXI., p. 451.
Decretum deinde fűit, ut cuniculis
agendis incumberetur et moenibus
pulvere sulphureo convulsis et apertis
aditus in urbem pararetur. Ex altéra
etiam urbis parte, via Albana, quae
ad meridiem spectat, tormenta XX...
pertracta sünt.

Helius, Reusnemél (1770, Kalocsa).,
p,300.
decretumque fűit cuniclos sub urbis .
muros agere, iisque vi pulveris tor
mentarit convulsis ac dirutis aditum
in urbem sternere . . , praeparabantür
ex altéra parte urbis tormenta maiora,
qua via Albam Regálém versus ducit.

60),
Szó szerinti egyezések:
Istvánffy, L. XXX., p. 424.
a tribunus militum Germanorum Rud.
Greisius-t katonái cserben hagyva, viszszaszaladnak, Greis meghal. Ezért Mik
sa főherceg milites... inennes^.. ante
solis occasum castris excedere iussit
. . . Majd lejjebb: Albertus.,. Prlnzenstanius fabrum praefectus tria navigi
in castris fabricavit
ac coriis bubul i s . . . tecta...
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Janson: De expugnatione Hatvanae.
tribunus militum Greisius inter alios
caesus est, cuius milites omnes eo quod
Praefectum suum non satis defendissent
absgue_armls ante solis occasum castris
exire jussi sünt , . . Joan, Albertus á
Sprinzenstein supremus in castris fabricensis tria navigia . . . Pjaeparayjt . . .
et boumjter^oribus tecta.

A mezőkereszteai ütközetnél;
Decsy meilett ezt is kellett használnia Istvánffynak, mert beosztásában, a tények
előadásában kis eltérésektől eltekintve egyezik Jansonnal, s megvan Istvánffynál
Jansonnak adata a Mezőkeresztesnél harcolt német vezérek neveiről: Ditmar von
Königsberget, Fronsjxírgert és Georgius Ruebert csak ők ketten emlitlk, Decsy
nem,
Felemiithetem még, hogy 1602 és 1605 között Istvánffy szövege többnyire szó sze
rint egyezik Somogyi Ambruséval. Istvánffy volt az eredetig Somogyi az átvevő,
mint ezt Somogyi fejezetemben részletesen kimutatom.
^ ' W Múzeum, kézirattár, Fol. Lat, 3606., III. köt. ff, 119-130. (Kiadva Bél, Adparatus, I,, pp. 317-336.) (Istvánffy adatgyűjteményeit már fentebb ismertettem.)
Istvánffy olykor emliti is, hogy részt vett valamely hadi vagy diplomáciai akcióban.
így például elmondja, hogy ott volt Esztergom 1594. évi ostrománál, vagy: nem
irliatja le a petárdát, a kor tüzérségi nagy találmányát, "quamquam omnibus bellis
. . . versatus" volt, mert az liadititok. (L, XXIX., p.403,) Vagy: a zsitvatoxoki
béketárgyalásoknál egyike a császár - Istvánffy mindig igy nevezi az uralkodót kiküldötteinek, vagy 1576-ban, mikor Miksa király őt küldi (Regensburgböl) Budára
a basához alkudozni (L. XXV,, p. 335.), vagy az ostromlott K^menica felmentésé
re indított akciónál lőOO-ban: ego . , . comes et socius expeditionis laborumque fui.
(L. XXXII., p, <Í70.) Egy dcrUs mozzanat szemtanujának is vaUja inagác: midőn
1551-lien a fiatal feleségével, Máriával V, Károly leányával Spanyolországból haza
érkező Miksa főherceg elé magyar nemesi csapat siet - tudjuk életrajzi vázlatá
ból, hogy Istvánffy is közöttük van - "nos quoque non sine admiratione vidimus
miro et jucundo omnium spectaculo" az "Elephas Indicust", melyet Miksa főher
ceg János portugál királytól kapott ajándékba, s mely csodás állatot Pannoniában
századok óta nem, vagy talán még sohasem láttak. (L. XVII,, p. 197.) Ez az állat
lehetett az, melyet egy másik magyar történetíró, Schesaeus is megcsodált Po
zsonyban, az 1552, évi országgyűlés alkalmával, (Ruinae Pannonicae, L. III.,
96-114. sorok.) És nem mulasztja el Istvánffy hivatkozni arra sem, ha valamit az
események szem és fültanuitól tudott meg.
63)
Néhány jellemző hely Istvánffy szövege kialakulására: az 1552. és következő évek
ben, hol Istvánffy főforrása Forgách és Tinódi, Istvánffy mint katonaember szemé
lyes hadi tapasztalatai alapján nem hiszi el Forgách nagy számait a magyar vagy
török hadseregekről. Láttuk Forgách fejezetünkben, hogy Forgách Simon is több
ször kijavította öccse nagy számadatait. Ezek a túlzott hadsereg-számok különben
uralkodnak az egész 6- és középkori, sőt újkori történetirodalomban is, s kivétel
az olyan helyes szkepszis, mint az Istvánffyé.
Forgách Ferenc p. 36.
a török sereg 160 OOO-nyi,

Tinódi, Végtemesvár,
179, sor.
Ugyanannyi.

Istvánffy megjegyzése
Forgáchoz (p. 36,)
canis credati

Vagy: Szulejmán 1529-ben 150 000 fegyveressel jött volna Mohácsra, hol Bécs felé
való utján Zápolyai hódolatát fogadta. (L. X,, p. 98.) A török azonban mindig két
szerest mond, irja Istvánffy, s a valóban fegyverfogható ennek is csak á fele. Szinán
basa seregét 1594-ben Í00 000-re becsülik, de ebben a szolganépek is benne foglal
tatnak, a kombattáns ennek a számnak is legfeljebb a fele. (L. XXVII,, p, 391.)
stb., stb,
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Tem£svár bukásánál lS52-ben az ostrom kezdetén latvánffy Lossonczy István által
mondott nagy beszédet alakit ki oratio rectában Tinódi négy sorából és Forgách Ferenc oratio obliquában tartott pár szavából.
Tinódi. Végtemesvár, 383-384. sorok,
Az terek hiti látszik itt elvesze,
De vitéz módra legyen fejünk veszte.

Istyánffy, L, XVIII,, p, 202.
haec inquit, Turcicae perfidiae summa,
hic finis est, commilitones, sed macti,
virtute quod unum superest agite expedite arma, ne inulti pereamus, (Vergilius reminiscentia.)

Viszont a Temesvárnál ejtett néhány spanyol és magyar fogoly szerencsés megmenekülését Forgách beszéli el részletesebben, mint Istvánffy, ki itt erősen rövi
díti forrását, (p. 203., Forgách. p. 43.) Másfelől Istvánffy ismeri négy magyar
fogoly nevén kivUl két spanyolét is, mig Forgách csak pár spanyol gregáriusról
tud, Istvánffy Temesvár fekvését is részletesebben Írja le, mint Forgách, tudjuk,
ő általános leírást Magyarországról nem adott, megelégszik a harcterek ismerte
tésével, ezeket azonban lelkiismeretesen Írja le,
Drégelynél; Tinódi (Ali basa, 74, sor.) oroszfalvi papról ir, nevét nem ismeri,
Forgách Ferenc (p. 47,) sem nevét, sem hogy oroszi pap, nem emliti, Istvánffy
(L, XVIII., p, 203.) tudja Oroszfalva és a pap Márton nevét is, s itt újból megemliti Oroszfalva Kálmán király által való alapítását, pedig erről már egyszer mag
emlékezett, (L, XVI,, p, 168,)
Szondy válasza Alihoz; Tinödi (u. o,, 76. sor, )i Már későn költ ahhoz, Szondy csak
ezt izené, Istvánffy (L. XVIII,, p. 203.) Ad ea Zondius paucis respondit, sibi íixmum esse animi propositum, honeste potius occumbendi, quam ut ab ipso fraude
circumventus in servitutem redigatur et catenis coUum oneratus hinc-inde pro
mancipio venumducatur. Itaque tarda et impostura eius consilia, quae sibi minimé
placuisse paulo post reipsa sit deciaratus. L. ehhez Istvánffy szavait Zrínyiről
Budina nyomán;
Istvánffy (L. XXIII,, p, 299,)
ut collum et manus catenis oneratus
per hostium castra ducatur,

Budina (Schwandtner, I, (2-o) 733.)
Juramentum . , . praestiti, me per Turcarum castra nequaquam ductum, nec
liberis digito demonstratum iri,

Általában Istvánffy mindig valami magyarázó, okadatoló megjegyzést fUz Forgách
és Tinódi előadásához; utánajár a szereplők személyi adatainak s kiegészíti azo
kat, Már emiitettem: ő történetét egyéni sorsok elbeszéléseivel át- meg átszövi,
Tinódi Don Gáspárról ir, Porgách Don Gáspárról, Istvánffy Caspar Gastelluvio
(p, 324, - 1622 - Sa£do) Saiidoról, mert ő nem röstellett utánanézni, hogy ki is
volt Tinódi Don Gáspárja, nem ugy mint Forgách. Vagy; Forgách (37.) Nicopolis
sanzacus-ról ir, Istvánffy "Mustapha, cognomine Debellus, hoc est crassus et
praepinguis Nicopolitanae urbis in ripa Danubii praefectus"-ról, (L, XVIII,, p,
200.) (Tinódi erről nem ir,) Tinódi tud "Királyképe János Baptistáról", Istvánffy
tudja Castaldo egész nevét, Forgách sohasem emliti; bizonyára naivnak találta
Tinódi elnevezését, utánajárni pedig nem volt kedve. A szerencsétlen sorsú Erasmus Teuffel Tinódinál magyar népi nevén Ördög Mátyás, Forgách Ferencnél
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Matthias Teuffel, ezt Istvánffy kijavítja nála Erasmusra (p. 48 +) és Históriájában
is a helyes Erasmust adja. Egy későbbi példa: Forgách Ferenc (354,) nem tudja,
ki volt parancsnok a császáriak által emelt Jablonica várában. Forgách Simon:
(u. 0. 354 • • +) "Panka Péter az egyikbe, az másikba nem jut eszembe. " Istvánffy:
"Huic (Jablonicába) Petrum Pancam, alteri verő (Szigliget) Joannem Leucusium
cognomento Abstemium". (L. XXIV,, p. 305.) se. helyezték be. El lehet mondani
azt is, hogy ahol Tinódi bővebb, mint Forgách, ott Istvánffy átveszi előbbitől mind
azt, amit utóbb elhagyott. Pl. Temesvár ostrománál, melynek leírását Forgách
Tinódiból erősen összevonja (Commentarii, p. 28,), vagy "Ali basa históriája,
benne Ördög Mátyás veszedelméből" a sereg menetelését (Tinódi, 247-254. sorok),
melyet Forgách elmellőzött. Szintúgy, ahol Forgách tud olyasmit, amit Tinódi nem
ismer, ott Istvánffy átveszi Forgách többletét. A két írót tehát jőlértesUltség szem
pontjából egyenértékűnek tartja. Emellett, ha teheti, még más értesüléseiből, tu
domásából kiegészíti mindkét főforrását. Tinódi szerint Ali basa beszéli rá Achmet
nag3rvezért arra, hogy Szolnok és Eger ellen menjen, fel a lengyel határig! (Ali
basa, 344. sor.) De Istvánffynak az az értesülése, hogy Achmet nem mer Erdély,
Castaldo és Báthory István ellen támadni, nincs Tinódinál. Ritka, ha Istvánffy va
lamit rövidít Forgách elbeszéléséből, mint pl. Hollókő ostromát (Forgách. 48.)
Itt Forgách simul Tinódihoz, s mindketten bővebbek Istvánffynál. Egyébként mind
Forgách, mind Istvánffy oly hiven követik Tinódit, hogy Tinódi énekeiméi fejezet
címekként szolgálhatnának mind a Commentarii-hoz, mind a Históriához.
Brutust Istvánffy nagyra becsUlte és szintén felhasználta. Lássuk összefüggésüket
legalább egy helyen, a szolnoki katasztrófánál, Brutus, hivatkozva Centoriora
(Centorio degli Hortensíi, Ascanio: Commentarii delle guerre di Transsylvania,
Velence, 1565.) és Forgáchra, igen hosszasan mondja el a várőrség kiszökését éj
nek idején az ostromlott várból. Istvánffy elég röviden szól erről, s itt nem anynyira Brutusra támaszkodva, hanem sokkal inkább itt Tinódira. Például Brutus sze
rint a török őrség szökését a' "huc illus discursantíum . . . e t . . . altercantíuin militum" lármájából veszi észre. Istvánffy - Tinódi nyomán - ugy tudja, hogy a tö
rök a kiszökött katonák által felgyújtott házak tüzére figyel, és a nagy csendességre, ami a szökés után a várra borult. (Tinódi, 438-440., Istvánffy L. XVIII., p.
207.) Tinódi a forrása itt is Forgáchnak is. De Forgách tudni véli (54-56.), hogy
németek kezdték a kivonulást, amit Tinódi nem mond. Istvánffy itt is Tinódihoz
ragaszkodik Forgáchcsal szemben, ahogy Brutusszal szemben is. Tehát ez már
értékelése a forrásoknak: Tinódiról köztudomású, hogy szemtanú, egykorú író Istvánffy ekkor Páduában van - , s ez Istvánffynál megint törekvés a legeredetibb
forrásig való lehatólásra. Ugyané szolnoki kifutásnál a várparancsnok Nyáry Lő
rinc:
Tinódinál;
kapujában
Szolnokc kapujában
lódra vélUk dia
Vitéz módra
diadalt tárta
(Ali basa, 442, sor,)

Forgáchnál, p, 54.
Laurentius intra portás fortissime dimicans,,;
Istvánffy Forgáchoz irt jegyzetében,
54++
non pugnavít quicqiam,,,

Hogy mi késztette aztán Istvánffyt arra, hogy súlyos kritikáját Nyáry fölött Histó
riájában enyhítse, nem tudom. Tény, hogy ott azt írja róla: a törökök Niarium in
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vestibulo portae reperissent eum repugnantem, quantum poterat seque defendetem,
parvo laboré vivum cepere , , , (L. XVIII., p. 207,), vagyis elejti előbbi nézetét,
miszerint Nyáry egyáltalán nem harcolt, de a Tinódi és Forgách által hirdetett vi
tézi védekezést is lejjebb szállítja. A megszökött védősereg meneküléséről Ist
vánffy megint'többet tud két forrásánál. — Eger dicsőséges védelméhez érve,
1552-ben, Tinódi közli (Eger, 241-250.), s nyilván az ő nyomán Brutus is adja
(III,, 432-433,) a szikszói megyegyülés visszautasítását Mechkey István egri pa
rancsnok segitségkérésére, (Brutusnál: miért vállalta ezt a feladatot, ha nem tud
ja ellátni!, vetik oda a megyeiek Mechkeynek.) Forgách kihagyja ezt a szomorú
epizódot, Istvánffy pedig átmódositja: szerinte a megyék és vagyonos procereseik
meg a sz. kir, városok 575 katonát küldtek a veszélyeztetett, Egerbe, (L. XVIII.,
p.^ 208,) Hogy mi a ténybeli alapja Istvánffy módosításának, nem tudom. Viszont
Istvánffy több részletet tud Tinódinál a gazdag jutalmakról, melyekkel I. Ferdinánd
Dobó és Mechkey küldötteit elhalmozta, kik neki az egri győzelmet jelentették,
Forgách még azt sem jegyzi fel, hogy a két parancsnok egyáltalán küldött jelentést
Ferdinánd királynak, Istvánffy az udvari emberektől hallhatta ezt az epizódot,
Forgách azzal zárja le az egri diadal leírását, hogy mig e siker ellenére Magyar
ország gazdag és nagy területei vesznek el, addig a keresztény fejedelmek egymás
közt tovább hadakoznak (p. 73.); Istvánffy azzal, hogy Achmet, ki kudarca feletti •
dühében a fogságba esett nagyszerű Bornemissza Gergelyt, az egri védelem egyik
főhősét, Konstantinápolyban felakasztatta, elnyerte Istentől méltó büntetését, mert
Szulejmán parancsára ennek egyik felesége és veje őt is megfojtatták. (L. XVIII.,
p, 214.) Forgách messzebb tekintő történetíró, Istvánffy mindig az egyes ember
sorsát nézi, a sors forgandóságára talál példát a történetben.
Istvánffy Zay és Verancsics 1552, évi, majd 1554. -rl556. évi konstantinápolyi kö
vetségéről, tárgyalásairól a portával, melyekkel XIX. könyvét kezdi, többet tud,
mint Forgách, de nem merit Verancsicsnak máig fennmaradt naplóiból, útleírásai
ból. Nem lehet eldönteni, jobb értesültség, vagy szelid tendencia, hogy kijavítja
Forgách adatát: mikor jutott Fülek árulással török kézre: Forgách szerint az áruló
egy sacerdos, Istvánffy sizerint, s ezt már Forgách kéziratába is bejegyezte (99 *)
"non fűit sacerdos, sed excubitor, seu vigil". Saját Históriájában pedig (L. XIX.,
p. 217,) ugy mondja: "excubitoris officio fungebatur, agrestis homo", - Az 1556.
évi szép szigeti győzelemről - ennek hőse az a Horvát Márkus volt, kinek özvegyét
Istvánffy utóbb nőuI vette - ismét részletesebben szól, mint Forgách, aki összefog
ja Sziget sikeres védelmét Nádasdy és Miksa főherceg Babocsa elleni akciójával.
(L.: Horváth, Reformáció, 221-222, - R. M. Költők Tára. VI, k,, Hist. obsidionis
insulae Antemi nunc Siget,) Itt. u. i, Istvánffy Tőke Ferenc (históriás) "újságoló"
énekét Is kiaknázza, s felhasználja Herold emiitett Dialógusát, Eltérnek itt-ott az
események rendjében is, s ezúttal Istvánffy hagyja ki Forgáchból a nagy beszédet,
mellyel Miksa főherceg kikéri apja, I, Ferdinánd engedélyét e^"a török ellen induló
sereg vezényletéhez, továbbá a főherceg utját, a magyar nép lelkesedését stb. Az
1556, évi felsőmagyarországi és erdélyi eseményekben Forgách Ferencet követi,
ennek előadását azonban néhol összevonja, igy a Macedoniay család származás
történetét, kikkel Istvánffy rokonságban állott. Macedoniay Péternek anyja volt
Anna, Istvánffy apjának nővére, (Forgách, 144-145,, Istvánffy L, XIX, p. 230.)
Általában azonban itt is bővíti Forgách előadását, pl. Forgách nem. ir a felvidéki
"öt városról" (Kassa, Eperjes, Lőcse, Kisszeben, Bártfa), (Istvánffy, 230.) A kas
sai tűzvészt Forgách után adja (Forgách, 145, Istvánffy, 230.), de szemléletesebben
és átalakítva: Forgách realisztikus egyénítő leírását Istvánffy sematizálja: ő azt
Írja le, ahogy tűzvészt le szokás Írni, ahogy Szondyval is elmondatja - l, fentebb 372

Zrínyi szavait: nem akarok török foglyaként hurcoltatni: ezt a sémát, ahogy hősi
várparancsnok fogságról és hősi halálról gondolkodik,
Forgách, 145.
vix 32 dorounculis vilioribus intactis remanentibus,
ez csak az 1.566. évi kassai tűz
vészre illik.

Istvánffy, L. XIX,, 230.
tanta vi ac sáevitia (terjed a tUz) ut
nulla extinguendis flammis remedia
proficerent, ignesque vágandó libere
passim et populando obvia quaeque
absumere viderentur. (Ami minden
pusztitö várostUzre ráillik.)

Egyébként az egész tűzvésznél csaknem szőszerint irja át Forgáchot, csak más
képp csoportosítja az eseményeket, mint amaz, és kihagyja, hogy Bebek György,
ki a tűzvész okozta zavarban sikertelenül próbálta elfoglalni Kassát, maga gyúj
tatta tel a várost, amivel a sötéten itélő Forgách megvádolta, (Forgách, 145.)
creditum est ipsum tanti incendii auctorem fuisse. Ugyanilyen módszerrel teszi
szemléletesebbé a Rozsnyó melletti katasztrófának (Forgách, 147-149.) (István
ffy, 231), valamint a Husztban dúló járványnak, vagy Tata a török által loppal való
elfoglalásának leírását (Forgách, 162-163, Istvánffy, L. XX. p. 237.), vagy Iza
bella tárgyalásainak II. Henrik francia királlyal, illetőleg a francia követtel, vala
mint a Kendyek kivégzésének elbeszélését. (Mindezt Forgách Ferenc nyomán,
csak stilárisan bővítve annak szövegét. Forgách 163-166, Istvánffy 239.) De el
hagyja Istvánffy Forgách Ferenc előadásából Forgách Simon dicséretét (Forgách,
149, Istvánffy 231.), pedig erről a derék katonáról neki is jő véleménye volt. 1557
óta aztán Istvánffy még részletesebb, mint Forgách, bizonyára itt már saját emlé
keiből is merit, hiszen 1556-ban már hazatért Itáliából. így mindjárt az 1557. évi
pozsonyi országgyűlésről, főképp pedig a délnyugati végeken: Horvátországban tör
téntekről tud többet Forgáchnál, ki többnyire a Felvidéken,majd Erdélyben tartóz
kodik, s közben a külföldön is utazgatott. Például Kostenic várának katasztrófája
s ennek következménye: a Kulpa és Una virágzó vidékének sivataggá dúlása sem
szerepel Forgáchnál, Ez Istvánffynak helyi, személyes értesülése lehet, hiszen
ez a vár nincsen messze az ő Vinlcéjétől. (L, XX,, p. 234.) Lehetett ez évre még
más Írott forrása is. Egyébként tudatosan, tervszerűen igyekszik mindenre kiter
jeszkedni, amit Forgách is figyelemre méltatott: egy a magyar eseményekkel alig
összefüggő epizódot a török történetből átvesz amattól: Szulejmán rutén felesége
halálát, s a szultánnak efeletti nagy bánatát, nehogy, mondja "ne hoc quoque, tametsl rebus, quas scribere instituti, haud satis congruum praetermittam". (For
gách, pp. 176-177., Istvánffy L. XX., p, 240.) Viszont - tanulságául jó Ízlésé
nek - elhagyja a nagy balkáni rablóhistőriát is, hogy Zokoli vajda kincsei hogyan
jutottak Kendy Ferenc kezére, amiről Forgách igen részletesen szól. Istvánffy
minderről csak annyit mond, hogy Zokoli Szulejmántól való félelmiében menekült
Kendyhez, ki "eo sublato (thesauros eius suppressít)" vette birtokába annak kin
cseit. (Forgách, 170-171., Istvánffy, L. XX., p, 239.7""
64)
"Certo ordine, firmisque indubiae fidei fundamentis subnixo satis me assecutum
putabo". Istvánffy levele Pázmányhoz, Vinica, 1605. dec. 31, (M. H. H., L oszt.,
tom. XIX,, p. 7.)
Műve ajánlásában Ágost szász választófejedelemhez. Strassburg, 1557.
_1^1L. XXVI., p. 355.
I
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^^^L. IX., p. 111,
Utöbbiakböl csak azt idézem, melyben I„ Ferenc "Apológiáját" V, Károly császár
vádjai ellen kommentálva azt veti a francia király szemére, "Certe nagare non
potuisti Rex Francorum, te socium Solymanni fuisse atque eo vni bellum in Christianos populos gessisse." (Nemz, Muz,, kézirattár, FoL Lat. 3606,, f. 39'.)
69)
Sed ego a nostris, qui interfuere, in hunc, quem dixi, modum narrari satis memini. " (L. XVI,, p, 172,) ~ Tinódi, Káról császár hada Saxoniában ott KurfUrstnek megfogása.
70)
Szinán basa hencegéseit Győr és Pápa elfoglalása után (1594.) "ab iis, qui sermoni
interfuerunt, posteaque ad nos transfugerunt, didicimus." (L. XXVIII,, 396,)
• Quae trlbus aut quattuor principibus (II. Ulászló, II. Lajos, I, Ferdinánd és Zápo
lyai) paiilo remotiora ab hominum memória gesta sünt, et quam funesti aliis post
alias subsequutis evenere, e fide dignis litterarum monumentis eruta, superioribus
libris exposita sünt: deinceps certiora quidem et clariora sequuntur utpote quibus
aetas nostra proxima, quorumque memória recentior est, nequamquam tamen uUis
partlbus laetitiora. (L. XVU.bevezetés,) - Talán Istvánffy e vallomása vitte Petthő
Gergelyt is hasonló kijelentésre krónikája 1572, événél? - L. ehhez Petthő feje
zetemet.
72)
Quum a multis audita potius simpliciter, quam probe comperta referri plerumque
videam, (I,. XVII,, p, 1S9,) - Nádasriyról mégis elmondta a pletykát, talán-talán,
mert "semper aliquid haeret". Ismétlem, Istvánffy nem szerette Nádasdyt, már
csak egy rokona, Istvánffy István megöletéseert sem, mely bUn méltó megbüntetése
elől - Istvánffy^szerint^=^Náda:stiy csaka-btrök megve^ztegeté&'év'el^és iT^Ferdinánd^^^^
hoz való átpártolással tudott menekülni, (L. XV,, p. 158.)
Istvánffy ugyan elismeri Nádasdy nagy tehetségeit, halálakor mégis megjegyzi,
hogy ez "tam bonam, quam rnalam sui recordationem fáma factisque promeruit,"
(L, XX., p, 252.)
73)
II. Lajos holttestét Zápolyai keresteti fel Czetricz Ulrikkal: "Alii referunt . , .
monstrante quidem Cetricio, sed Regináé cura studioque corpus repertum . . .
Quod quidem utrumque in ea temporum et rerum perturbatione evenire potuisse
credibile veroque simile videtur." (L. IX., p. 83,) Pray Györgynek kellett eljön
nie, hogy aktával bizonyítsa be, miszerint Mária királyné kerestette fel a szeren
csétlen Lajos testét. (Pray G,, Annales regum, III,, pp, 121-122,) Istvánffy még
csak a valószínűséget tudja segítségül hivni. - Vagy: Telekessy Mihály és Ba
lassa Menyhért, előbbi I. Ferdinánd, utóbbi Izabella hadvezére, nem ütköztek meg
(1560,), mert - mint beszélik - Balassa már akkor összejátszott a Ferdinánd
párttal, "Verum nobis nihil in promptu est, quo res dubia aut confirmari, aut r e felli queat, Constat tamen, quod" Balassa tényleg átallott I, Ferdinándhoz, (L,
XXX,, p, 242.) Istvánffy ekkor 25 éves volt, ugy hogy már maga hallhatott az ese
ményekről, - A Kiissza várából kivonuló helyőrség útját Velence-párti dalmaták
elárulták volna a töröknek: ezt "affirmari non ausim, sic neque negaverim: quiim
saepenumero atrocia passi aliis crimen delegare soleant;" (L. XXX,, p, 420,)
"^^^L. XX,, p. 234.

'^^Wgách, 360.*
'JdL\

L. XXIV,, p. 307, Különben másutt Forgách Simon is tisztelettel és szeretettel irt
Schwendiről, és kiigazította öccse téves vádjait, (p, 373,*)
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77)
Bizonyára nem személyes él nélkül való azonban, hogy a táborozás alatt Győrben
kitört tűzvésznél hallgat Istvánffy a Forgách Ferenc érdemeiről az oltás körül, no
ha ez Commentarii-jében erősen kiemeli a maga döntő munkáját a tUz megfékezé
sében. Istvánffy csak Tahy Ferenc buzgőlkodásáról emlékezik meg, (L, XXIII.,
p. 302.) Forgách Ferencre a királytői valö elpártolás miatt is haragszik: ezt a
lépését "commotae mentis errore per superbiam stolidae ambitionis vanitate" tör
téntnek bélyegzi: oktalan ambició és gőg tévesztette meg Forgách elméjét.
''^^L. XXIV,, pp. 313-314.
^^^L. XXXm., pp.489-490. L. Istvánffy szerepéről: Holub, i.m.
80)
Az 1605. év általános jellemzésénél: "pollutis antiquae et sincerae religionis
placitis". Lutherről pedig 1521-ben ezt irja: "ante quadriennium in Germania
exortum fűit atrox et periculosum in religione dissidium, authore Martino Luthero
Saxone monaco Augustiniano, quamvls contfa sacram summi Fontificis auctorltatem Divaeque Virginis , , , ar. Divonim cultum, eaeteraque praecipua Christianae
religionis capita; , . . quanquam verő primum Romae a Leone summo Pontifice, et
postea a Carolo Caesaré, nec multp post a Francisco Gallorum Rege . . . proscriptus ejus sectae homines, qui passim ei nomina dabant, in Pannoniam etiam pervasisse ferebatur." Erre Lajos király eltiltja. (L. VIT., p. 63.)
81)
Dudich András volt pécsi püspök, "famae nominisque sigillatione sceleratis innixus
consiliis, a verae religionis via ad damnatos errores deflexit", kétszer is megnő
sült, Lengyelországba meriekUlt, majd Boroszlóba, hol meghalt. (L. XXIV,, p, 314,)
Vagy: Johannes Jacobinus, az erdélyi történetíró Székely Mózes mellett küzdve el
esik a brassói csatában 1603. juL 22.: "tam immatura, tam crudelique caede indignus, nisi pestiferos Ariani dogniatis errores sequutus fuisset." (L, XXXII.,
p. 489.) János Zsigmond, Istvánffy minden gyűlöletének tárgya, halálos ágyán már
csak "arianust" enged magához, de addig Is: "nemini magistratus, nec praefecturae,
nisi ea pesté infectis darentur", s ezért sokan hivataléhségből, "nec uUo conscientiae pavore ad eam foedissime atque impudentissime prolabentur". (L. XXIV., p.
319. Forgách Ferenc 461. nyomán. Halála után teszi hozzá, bizonyára a pokolra
taszíttatott, u, o.) Magát az unitárius vallást pedig nem tartja távolállónak a - a
törökök mohamedán vallásától: "ariani dogmatis professio a Turcica superstitione
haud longe distaret" (L. XXIV., p. 320.), s ezért Szelim szultán a z ' .unitárius Bé
kés Gáspárral rokonszenvez. (U. o,) Báthory Istvánt sem a betegség ölte meg, ha
nem olasz orvosának, Nicolaus Bucellának tudatlansága, ki "Ariana labe infectus
homo" volt. (L. XXVI., p. 348.) János Zsigmond orvosa, Blandrata is "Arii nefarius sectator diris potius devovendus, quam uUo honore dignus" (L. XXIII., p. 289.)
s ez az "Allobrox" = savoyai olasz orvos volt az, aki "ariana pesté infectus, eodem
veneno infecerat" János Zsigmondot, elgáncsolta nála a buzgó katholikus Báthory
Istvánt, eltérítette I. Ferdinándtól, s behivatta vele a törököt. (L. XXI,, p, 268.)
Blandrata származását és rövid életrajzát is adja Istvánffy, mint általán más sze
replőiét is. (L, XVII. , p . 194.) - Ezért feltűnő, hogy Istvánffy a világiak kétszin
alatti áldozását mintha helyeselné, legalábbis szerinte IV, Pius pápa megengedte
Oláh Miklós prímásnak, hogy ezt 1565-ben ideiglenesen kihirdesse, (L, XXII,, p.
278.) Megjegyzi ehhez, hogy Schwendi táborában is igy áldoztak, mert ekkor még
nem tudták, hogy vezérük áttért. (U. o.)
'Holub, i.m. 39-40, és M.N,Múzeum, kézirattár, FoL Lat. 3606. III., 59,
g3\
—
L, Mindehhez: Holub i.m., p. 39. és 3. jegyzet, mely idézi az előbb emiitett kéz375

iratot, és História, L, XXXIII., p. 496, - A História ajánlása Rudolílioz, ill. Má
tyáshoz (M, N, Múzeum, kézirattár. Quart, Lat. 2316, f. 6.) kimaradt a nyomta
tott kiadásokból, melyek elseje is már 1622-ben, Rudolf és Mátyás halála után je
lent meg.
^^^L. XXVVII., vége.
85)
Miksa főherceg a mezőkeresztesi Ütközet fővezére: "totó terrarum őrbe meritis
laudibus celebrandus, Christiani nominis glória vindicanda ingenti ausu et nisi
praedae . . . cupidine corrupta fuisset, haud improspero pugnavit. (L. XXX., p,
432.) 1597-ben Rudolf király meg nem tört akarattal határozza el a háború folyta
tását. (L. XXX., p, 433.) I. Ferdinándot is védi Istvánffy, amiért pénzen - adófize
tésen - vásárolt békét a töröktől: a török erőforrásai oly fölényben voltak Ferdi
nándéi felett, hogy mást nem tehetett, noha ezzel "fortassis in multorumreprehensionem inciderit". (L. XXI., p. 260.) Ernő főherceg érdemeit is kiemeli egy kisebb
győüulem körül a török fölött 1587-bcn Szigetnél, jl., XXVI., p. 354.) és Mátyás
főherceg, mikor Bocskay S7,övetségese, lUésházy Érsekújvár átadását kéri tőle,
hogy he a török, hanem Bocskayék kezére kerüljön, a "két rossz közül a kevésbé
rosszat választotta" és átadta a fontos várat Illésházynak, noha Basta és mások el
lenezték ezt. (L. XXXIV., p. 512.)
86)
Incuria et inertis segnitia." Istvánffy nem mint saját véleményét mondja ezt, ha
nem az ö szokott óvatosságával, melyre még visszaLérQuk, uiiut "egyesek" vélemé
nyét. (L, X.XTI., p. 270,) Már emlitetteiu, hogy aem ugyan Históriájában, de adat
gyűjteménye egy darabján erősen kikel I. Ferenc francia király ellen, amiért ez a
törökkel szövetkezett Európa ellen,
^^^L. XXXIII,, p. 487, 1602-höz.
L. XXXIV; bevezetése. Quae omnia utinam non calamitatis ac cladis certissimi
que interitus haud dubia signa, atque praenuntia, Deus . . . esse velit.
89)
Quibus omnium scelerum irrtamentis, Deum . . . divosque omnes offensos . . .
credibile sane est, ducibus atque exercitibus nostris, felices et prosperos rerum
gerendarum ad decumanam victoriam successus haud immerito eripuissé: erepturosque etiam deinceps, nisi eorundem superum benignitate, aliquis glorlosi no
minis et summae pietatis imperátor (Istvánffynál mindig hadvezér, a császár pe
dig Caesar) exoriatur: qui revocata veteris et incorruptae militiae disciplina et
immanibus militum flagitiis coercitis . , . placatoque numine, miseram et innoxiam
plebem immuné ab injuria . . . consérvare, consulendoque et bene agendo, avaritia
atque ambitione procul habitis, ad solius tantummodo victoriae de barbaris hostibus
reportandae immortalem laudem f lagrantissimo studio et ardore pugnacis animi,
contendere velle videatur. (A L. XXVIII. befejezése, az 1585. év eseményei lezá
rásakor.)
90)
A "memorabilis simul et miserabilis Mohaciana clades, qua antiquum gentis nostrae decus, floremque nobilitatis et militiae ac quicquid virium habebamus, una
eaque funestissima dimicatione prostratum amisimua: coepimusque cum inexplicabili ignominia nostra, qua barbarorum intolerabile jugum, qua exterarum nationum
servitutem subire ac perpeti: ita ut temerarios ac insanosjnauspicatae pugnae
auctores, qui optimum et mansuetissimum juvenem Regem hostibus mactandum
obtulissent ac pátriám in has miseriás et calamitates praecipitassent jure meritoque omnibus diris devovendos censeamus." (L. VIII., 82.)
91)
'L. IX., p. 85,: fatali ductus errore.
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•^'í^uae (t,i. a csata) tametsi non omnino ex animi sententia successit, id saltem
propitia divini miminis majestas manifestum reddidit, hujus ipsius hostis potenÉiam et víres, quas in hoc proelio ex selectissimis omnium provinciarum suarum
militibus cónflatas habuisset, non esse tam í'ormidabílem . . . ut Deo Opt. Max.
bene juvante . . . superari non possint . . . és ismételve a már idézett gondolatot:
modo secundum Deum ejusque opem forti et intrepido animo invadantur ac servatis
ordinibus (imprimis autem ne praedae stúdium obstet) imperando ac bene agendo
ad solius victoriae consequendae finem votis omnibus respiciatur, (L, XXX., p,
432,)
93)
Isten a történet alakítója és bírája: már idéztem Istvánffy szavait az eljövendő jó
hadvezérről, kinek a győzelemhez ki kell majd engesztelnie a katonák bűneit. Vagy
"Diis superis (Istvánffy kedveli az ilyen humanista frázisokat) res humanas aequa
lance luoderantlbus sic fűit placitum", hogy a békeszegő török elnyerje büntetését.
(1593-ban. L. XXVII., p. 377,) - Vagy: Isten egyeseket is megbüntet személyes
bűneikért: Perényi Pétert: "fuerunt, qui existimarent . . . ab irato nomine ea calamitate merito punitum", amiéit Kapisztrán János testét, melyet a Szeremből a török
elől menekült minoriták szőllősi monostorukban helyeztek el, a kútba dobatta, a
szerzeteseket pedig elűzte (L. XX,, p. 237.) (L. még: L. XV., p. 157.: a Lutheri
dogma behozásáért, és L. X., p. 105. ugyanezért a hazaárulásért.) - Vagy: "Deo
id scelus non sero vindicante" t. i. az oláh vajda árulását a magyarok ellen. (L.
XXI., p, 265.) - 1532-ben: "a Deo immortali oblata" alkalom a döntő csatára a
török ellen, de V. Károly kikerüli, (L. XI., p. 114.) - Vagy: "praesenti occasione
Dei O. M. singulari beneficio oblata". (L. XXVII., p. 380.) Éppúgy "divinatus"
adott alkalom a "Christiani nominis hostes" ellen a Kaza melletti győzelmes csa
ta 1559-ben. (L. XX., p. 240.) Nem szolok az elég gyakori esetről, hogy Istvánffy
valamely szerencsés eseményt Isten segítségével nyertnek mond, s más effélékről,
csupán azt emlitem még fel, hogy Isten olykor közvetlenül avatkozik be Istvánffynál az eseményekbe: Báthory Zsigmond 1595. évi havasalföldi hadjáratában a dön
tő csatát 300 magyar gyalogpuskás csapata "velutí caelo divinitus demissa" dönti
el a magyarok javára, (L. XXIX,, p. 412.) ~ Jellemző: Schwendi Lázár ruháit
Szádvár ostrománál egy török ágyúgolyó elsodorta, teste sértetlen maradt: "Diis
superis profecto vitae et salutis clarissimis viris praestantissimam opem ferentibus." (L, XXIV., p, 306,) ~ Fráter György megölői mind rut, erőszakos halállal
halnak meg: "divinitus" nyert büntetésképp, "ut eredi par est," (L, XVII,, p, 191.)
- Rincon, I. Ferenc követének megöletése Itáliában a spanyolok által is "justa di
vini numinis vindicta" történt, mert ez mesterkedett: "Regní Hungarici populos...
ferae barbarorum immanitati diripiendos objicere. (L, IX,, p, 85.)
A fortuna: "Una infesta rebus humanis fortunae vis fatali quadam invidia illusit,"
(L, XXX., p, 418.) Andreas Hofkirch megmenekül a konstantinápolyi fogságbői:
"admirabilis astus, fortunaequae arridentis munus"-ából. (L. XXX., p.436.) "Accidit miro fortunae ludlbrio ac fatali hostium imprudentia. " (L. XXX., p. 424,)
- Győr és más várak elvesztek: "infensae fortunae acerbitate praefectorumque
ignavia," (L. XXX., p. 433.) -"Mirabiles ludos insolens fortuna exercuit," (L.
XXXn., p. 461. L.: Horatius Carmina, III,, 50.) - "Si propitior fortuna Diis proPitüs aspirasset. " (L. XXVII., 396.) .r_Dózsát Bakóc elé "fors aut fátum aut casus
aliquis" vezeti. (L, V,, p. 41.) - Bakics a tokaji csatában "fortunae adversae cessit. " (L, IX., p. 88.) - Horvátországban "nec minus petulenter fortuna in Herbarto
Aurspergo . . . insolentis et lubricae suae inconstanclae exemplum edidit," (L.
XXV., p, 335.) - Miksa fóTierceg próbálkozik újból a lengyel királysággal, azonban
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"fortuna, quae ex professo Bathorium blandius fovere atque evehere coeperat, nunc
quoque ei favendo et indulgendo viam aperuit" és Miksa hirtelen meghal. (1576.
október 12.) (L. XXV., p. 337.) - Schwendi és Rueber egy évben halnak meg "sic
volentibus fatis", hogy miként Rueber követte előbbit a magyarországi főparancs
nokságban, ugy kövesse a halálba is. 1584. (L, XXV. vége, p. 343.) - Pálffy Miklóst
az "invida nomini Pannonico fata" fiatalon ölték meg. (L. XXV., legvége.) - Fata
, , . nomini Ungarico infensa okozza a szegedi 1552, évi vereséget is. (L. XVII.,
p. 194.) - A fátum erkölcsi nevelő isi Nádasdy és Pálffy kelenföldi zsákmány-ka
landja - a törökök ott legeltetett nemes arab harci lovait akarták elragadni - ku
darcot vall: "ita volentibus fatis, ut, qui multis in rebus propitiam fortunam experti essent, ne superbia atque arrogantia inflati humanae conditionis lubricae inconstantisque obliviscerentnr", noha eleinte fortuna coeptis blandiente küzdöttek.
(L. XXVI,, p. 347.) ~ "Ludente is rebus humanis fortuna, minutis contentionibus
et praeliis certatur et occasiones majoribus belli incendiis suscitandis quaerentur" . , , meghal I. Ferdinánd, (L. XXI,, p. 269.) - Fortuna quae cum aliis, tum
in rebus bellicís plurimum potest (L. XXIV,, p. 310.) - éss fortuna Caesariana ex
professo favens et illius (János Z§,) conatibus maximé infensa faclle irrisit. (u.o.)
- Ernő főherceg a lengyel koronára pályázik, de; una instabilis fortuna rerum humanarum dominatrix insolenter improbeque fefellit. (L. XXIV., p. 321.) - Fráter
György származását és pályáját előadva: ez igen magasra emelkedik, hogy példa
ján: "ut ludentis in rebus humanis fortunae vicissitudmem contemplari posslmus."
(L„ XII., p. 126.) - "Ubi virtutes imperatoriae (hadvezéri tehetség és erények) ac
felicitas desunt, casuque magis ac fortuna, quam virtute et consilio res gerentur",
nem lehet győzni és nem használ a nagy hadsereg (L. XXVIII,, p, 396.) Vagyis az
ember erkölcsi és szellemi erejével föléje tud kerekedni a casusnak (véletlennek)
és fortunának! így küzd az ember esze, tehetsége a fátummal. Fráter Györgyöt
akkor lehetett megöletni, mikor "fato urgente ejus prudentia mlnor delnceps fúlt:
quamvls antéa cautlor." (L. XVII,, p, 189.)
Már szinte a Brodarlcs-l (humanista) végzetszerUség hlte.hogy Zrinyl Szigeten
megparancsolja: várjuk "omnem fortunae et Mártis aleam, ac statútum a superls
fátum" (L. XXIII., p. 296.), és a halálra készülve: "fatls urgentlbus . , . flnem,
quem dlvmi numlnis voluntas attulerlt" várjuki (L, XXIII,, p. 299.) Tehát a fátumot Isten Irányítja! - "Adversus necessitatem Invallda omnia consllla essent."
(L. XXIV., p, 370.) - János Zsigmondot Kassa elfoglalásában megakadályozta az
"Infestae fortunae dlra necessitas.'" (L, XXII. ,p. 274.) - és: "Dlrae necessltati
ex professo . . . réslstentl manua dare cogeretur" Oános Zsigmond.) (L, XXII.,
p, 274.) ezúttal az Időjárás mostohasága a necessltasi - Hogy Báthory István lett
lengyel király, az "casu, aut quadam fatl benignltate evenisse constat," Maga Bátho
ry azt hiszi: "non slne numlne Dlvum se ad tantum dignltatls culmen vocarl ratus."
(L. XXV.,p. 329.)
94)
Istvánffy programként fekteti le, hogy a történetírásnak az események okalt,kezdetelt (előzményeit), lefolyását és végét (kimenetelét, eredményeit, következményeit)
kell feltárni. (L. XVI., p. 171.) Ahogy Forgách Ferenc Is mondta: II, Fülöp afri
kai hadjárata 1559-60-ban "quale fuerlt quem flnem, quas causas habuerlt" (For
gách, p. 189.), ugy mondja Istvánffy: János Zsigmond Belgrádnál Szulejmán előtt
hódolva 1566-ban megsérti a hiü Mehmed nagyvezért, s ez bosszúból ellene dolgo
zik: "Haec fuere inltla et causae simultatum et dissensiúnum" János Zsigmond és
Szulejmáfl között, amiért előbbi aztán Miksa királyhoz kezdett közeledni. (L. XXIII,,
p,289.) Vagy: Bocskay felkelésének is ezen: "atricissimae seditionis Inltia et
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progressus . explicare contendam." (L, XXXIII,, p. 496,) Vagy: 1527-ben kitör a
polgárháború: "cujus quidem initia finemque , . . expediam". (L, IX,, p, 88,) Hogy
Szulejmánt 1566-ban az adö elmaradása ingerelte háborúra, ezeket az okokat:
"quae causae . , , (vitték a háborúra),., eas superius exposuimus," (L. XXIII,,
eleje.) - Keresve az okokat, melyek Fráter Györgyöt az I. Ferdinánddal való szö
vetségre késztették, megmondja: "quaenam causae Monachum ad tractandum ineundumque hoc foedus . . . coegerunt , . . quod arduas . . , esse oportuerit, edi pa
lám atque exponi necesse . . . videtur."
Néhány jellemző példa az események okai feltárására: II. Lajost, a "jó fiatal ki
rályt" azoknak bUnös könnyelműsége és esztelensége ragadta be a Jjcatasztrőfába,
kik kierőszakolták a csata meggondolatlan megkezdését. (L. XVIII., p, 82,) Mo
hácsnál elveszett a király, Magyarország pedig a barbár elviselhetetlen jármába
és idegen nemzetek uralma alá került. Ez tehát Magyarország Mátyás halála utáni
lesüllyedésének és XVI. századi szenvedéseinek két "fő oka". - Dózsa mótivumai:
"seu Regis inertiae contemptu, nobilitatisque odio, seu rerum novarum cupiditate,
vei aliis de causis depravato animo, seu quod intellexisset. Regi in animo esse",
hogy a Dózsa-hadat leküldi a török ellen Horvátország déli részeibe, Kninbe, s
ily nehéz terepre nem akart menni, hát ráment a nemességre. (L, V., p. 126.) ~
Súlyos károkat okoz a pártszenvedély: "ii qui partium studia per fas nefasque fovere consveverant" (L. I. első mondata,) A pártot pedig személyes, magánérdek
ből választják: "respublica neglecta modo his, modo illis partibus" csatlakoznak,
"nullo pudore". (L. XI. eleje, vagy pl, L. XII., 126. és passim,) Konstantinápoly
ban Zápolyai követe, Laski, fél Hoberdancz, I, Ferdinánd követe megérkezésétől,
de ez gőgjével elrontja a császár dolgát a portánál. (L. X., p. 96.) - Zápolyait
megvesztegetéssel választják meg Tokajban: Perényi az erdélyi vajdaságot, Czibak
a temesi főispánságot és a váradi püspökséget kapja stb. (L. XI., p. 105.) - Zápo
lyai török patrónusa pusztításait 1530-ban azzal mentegeti, hogy Ferdinánd a hibás,
"sic culpae calva, aut potius', falsam praetexens excusationem", (L. XI., p, 108.)
- Török Bálint átpártol Zápolyaihoz: "vei injuria exacferbatus, vei nimia ambitione
ab aequo et bono procul abreptus, qua haud modice laborabat, vei quod se jam antea
occultis commerciis Joanni addixisset" . . . átáll hozzá: "nullo dedecoris aut infamiae metu". (L. XII. vége, p. 129.) - Török Bálint megérdemelte sorsát bűnei
vel, "quibus pátriám immaniter evastatam omnique pristina dignitate exutam, reddiderat ac postrémo barbarorum servituti mancipaverat." (L. XVI., p. 151.) Werbőczy erős katholikus meggyőződésű ember, mégis: "ipso auctore" esett Ma
gyarország a szolgaságba, amin aztán ő bánkódott a legtöbbet. (L. XVI., p. 151.) Bazilik = Heraclides motívumai: Moldva és Erdély elfoglalására vágyik, de meg
gőgös, nagyravágyó (ambitio, vanitas), nem tartja be görög-keleti vallási paran
csait, egyházi szerekből pénzt szerez, csaló, szélhámos. (L. XXI., ^ 264.) (L. XXII., p. 278.) - A mezőkeresztesi gyászos fordulatnál: Miksa főherceg nem
akart gyávának látszani, s ezért átkelt a gázlón, amire Pálffy és Báthory biztatták,
noha: sokan óvták ettől. (L. XXX., p. 432.) - Még kis emberek mozgató okait sem
hanyagolja el Istvánffy: egy rác áruló lett. "sive sponte sua, sive a Turcis, apud
quos antea militaverat, clam sollicitatus." (L. XXVII., p. 366.)
Általában feltárja Istvánffy - láttuk, több magyar történetíró előde is megtette ezt
- a törökök motívumait is; az okokat,melyek ezeket akciókra, háborúkra késztet
ték. Pl. 1566-ban, szerinte, Szulejmán először Eger ellen indult, s csak mikor ér
tesült róla, hogy Zrínyi Miklós harcban megölte Mehemedet, fordult dühében és bá
natában Sziget ellen. (L. XXIII., p.290. stb.) - 1592-ben is részletesen motiválja
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a szultán hadüzenetét. (L. XXVII,, eleje) - Még a "fortuna" stb. mellett is lelki
motívumok az események közvetlen "okai", formálói: Győr és más várak "infensae
fortunae acerbitate praefectorumgue ignavia omissi erant. " (L. XXX., p. 433,)
Sőt még Isten segítsége mellett is a "dux Mercurianus" (Mercoeur Fülöp Emánuel)
"singularís virtus"-a és "fortitudo"-ja foglalja vissza Székesfejérvárat 1601-ben.
(L. XXXII,, p. 475.) - Bocskayt, mint sok más aktorát, pl. Zápolyait, Fráter Györ
gyöt, az ambiciő és avaritia (nagyravágyás és kapzsiság) ösztökéli "procul ab
aequo et honesto deductum affectandi regni consilia et cogitationes in occultocoquer e . " (L. XXXIII., p. 496.) Pártja "partim vi et metu", de "partim odio Germanorum" áll hozzá, (L, XXXIV,, p, 504.) - Viszont a németek ~ Wilhelm Oettinger,
Esztergom német parancsnoka - nem bizik a magyarban, nemcsak a Bocskay fel
kelés hatása alatt, hanem "Üngaris pro veteri Germanorum more diffisus", mely
bizalmatlanság Esztergomnál 1694-ben "res Ungaras perdidit." (L. XXXIV., p.
511,) És Basta György kapzsisága és kegyetlensége "nec ultimus hujus adversus
Caesarem civilis belli concitator fuisse crederetur, ideoque nominis Ungarici odio
vastata Pannónia omni, et omissa Transsylvania ingratam sui nominis memóriám
posteris reliquisset", noha kiváló hadvezér volt. Görögországi származású ember
- öpiruszi - , de családja már több nemzedék óta él Itáliában, (L, XXXIV., p. 522.)
- Perényi Gábor át akar pártolni Izabellához, de Telekessy Imre visszatéríti: "tam
a Telekcsyo sibi metuens, quam erroris temere commissi poenitens", megmarad
I. Ferdinánd hűségén. (L. XX., p. 238, an, 1559.) - Fráter György Izabellával
való rivalizálása (simultates) miatt adja át Erdélyt I, Ferdinándnak, (L, XVI,, p.
180,)
Hogy egy becsületes hadvezér lovagias érzése minő befolyással van a közvélemény
re, szépen mutatja az epizód, mikor Schwendi, kit Istvánffy különben is igen tisz
telt, maga szúrja le két katonáját, kik a Drágffyak sírboltjában fosztogatni kezdtek,
Ezért, mondja Istvánffy, sokaknak megnyerte szimpátiáját, főképp azon területeken,
melyeket újonnan foglalt el Miksa király számára. - Lázár diák és Fráter István,
Bocskay legbensőbb familiárisai leleplezik Bocskayt, mert az ő mint magáhuruk
iránti köteles hálájuk mellett "Dei primum . , , ac patriae amor et Caesaris obsequium debitaque , , , aliud svaderet," (L. XXXIII,, p, 497,)
95)
Lássuk Istvánffy néhány jellemzését,
Zápolyairől - szokása szerint ~ halálát elbeszélve ad összefoglaló jellemzést.
Szelid, békés, jó és tiszta erkölcsi! embernek mondja, mint általában a kortársak
"placido liberalique ingenio, moribus inculpatis", de btlne az ambició, az uralom
vágy, amiért a törökkel való szövetségre vetemedett. Ha ezzel vádolták, I, Ferenc
francia királyra hivatkozott. (L. XIII., p, 140.) (Mellékesen: csak arról feledkezve
meg, hogy Ferenc török szövetségével nem a saját népét és országát pusztíttatta
el!) Zápolyai török szövetségét Istvánffy igen realisztikusan itéll meg: Zápolyai
személyes szempontjából helyes lépésnek mondja, az ország szempontjából annál
végzetesebbnek: "si Joannem respicias, utique commodum et utile (!) sed si Christiana Respublica spectetur, quae hac barbari Principis expeditione in extremum
conjiciebatur discrimen, prorsus funestum atque pemiciosum." (L, X,, p. 95,) ~
I, Ferdinánd; "Nemo enim nostrae áetatis princípium pacis et belli artium eo perltior, nemo gravissimarum rerum experientior fűit, nuUus regum recte et sapienter
factis, ac indulgentiae, clementia liberalitatisque exemplis eum superavit," Minden
arra érdemest adományokkal halmoz el, "omnes bonos et industrios viros, a quibuis
bonam operám Reipublicae navari posse animadvertisset, singulari amore pröséquutus est",ugy hogy minden kérelmezőt kielégitett.és miként Titus, "diem se per380

didisse putaret", ha nem tett valakivel valami jót. Igen vallásos volt, s a vallás
tanításaihoz igazította minden cselekedetét. A katonák zsoldjáról mindig gondos
kodott (I), s az érdemeseket ajándékokkal halmozta el. Csak éppen katonaember
nem volt, de gyáva sem volt, mert a sok katonai csapás nem törte meg lelkét, s jó
hadvezérei voltak, kik néha sikert is értek el. (L, XXI. vége, pp, 269-270.) Vagyis
igen kedvezően jellemzi Ferdinándot, kit Forgách Ferenc is aránylag elég enyhén
Ítélt meg, mindenesetre enyhébben, mint általában Ítélni szokott. - Miksa császár
és király "singulari juventae decore ac ingenua blandaque sermonis comitate facili
aditu, alloquioque et aliis artibus" miatt mindenki előtt kedves, "et ne magnitudine
animi, industria, ausuque et armis, parte inferior esse víderetur, omnibus viribus
contendere nitebatur." Eleinte hajlott ugyan a Luther-i tanok felé, de aztán "meliora amplexus consilia, sincera mente repudiabat." Tőle remélték, hogy a törököt
kitlzi Magyarországbői, az európai királyok és a pápa segítségével. (L, XXII, ele
je, p. 270.) - Bocskayt. már emiitettem, mélységesen gyUlöll, arrogantiája és meg
bízhatatlan királyhiisége miatt. "Ferunt eum", mondja haláláról beszámolva, "domiiiatlonis et potentiae dulceinde illectum, pravis cogitationibus causas quaesiturum fuisse, quibus incoepta abrumperentur et quae párta per injuriam habebat,
retlneret, simulque plura ad flagitia accingeretur, nulla Patriae et Reipublicae
cura, nisi eum vita, quam longiorem sperabat, destituisset." (L. XXXIV., p. 521.)
Még Báthory Zsigmond sem katonai képességeiért választotta fővezérré "non tam
virtute, aut rebus fortiter gestis", hanem mert rokona volt. (L. XXIX., p.413.)
Aimál szebben ir a nagy Báthory Istvánról, kivel pedig szintén nem állott egy párton.
"Virtutes in eo fuerant maximae et admirabiles splendoriS, munificentiae, facilitatis, exactissimaeque bello scientiae, disciplinaeque et in pace pietatis ac justitiae,
ita ut vi belllca, magnitudineque animi ac victoriarum carsu et numero non tantum
eos, qui paulo ante eum in Polonia regnassent, sed etiam superioris sáeculi reges
summo gloriae fastigio supergressus esse videretur," (L. XXIV., p. 319.) - Leg
szebb jellemzései közé tartozik Istvánffynak, melyet Zrinyt Miklósról és fiáról
Zrínyi Györgyről adott, előbbinek Szigeten rövid ideig katonája is volt. A két be
széd, melyet Zrínyivel Sziget ostroma alatt mondat -• Budina nyománI ~ gyönyörű
dokumentuma a kor legnemesebb, légönzetlenebb hazafiul és keresztény lovagi esz
méinek. Es megvédi Zrinyit Forgách Ferenc rut vádja ellen, hogy ^szúrta volna le
Katzianer Jánost pusztán bUnös kapzsiságból, (L. XHI., p. 135.) Zrínyi György;
"vir et ipse summae virtutis et fortitudinis . . . supra peritiae'militaris opinionem
multo etiam splendore liberális vitae, militarimque alumnorum copia, cuituque
familiae Pannonicorum procerum longe clarissimus habebatur." (L. XXVIII,, p.
487.) Ebben egyúttal felvázolja a korabeli magyar nagyúr, elsősorban katona esz
ményképét, tehetségben,jellemileg, élettaxtásban, hatalmi helyzetében. Erkölcsileg
pedig a "vir bonus és nobilis semper in omnibus rebus gloriae et laudi bonaque
nominis famae . . , studet, nec quicquam fide antiquius habét." (Balassa János vé
dekezése 1. Ferdinánd előtt,mikor "összeesküvéssel" vádolják.)(L. XXIV., p,312.)
Mert Istvánffy hirdetője a becsületességnek, lelki és gondolkodási nemességnek is.
~ Telekessy Imre, bár nem előkelő származású, de nagy katona, s kiérdemli István
ffy minden elismerését: "vir militaris et egreglus, dux praestantissimus . , . fűit
parum liberali facie, nec valido aut procero corpore, s e d a c r i s ingenii, vigore subiimi ac vehementi, adeo, ut tamesti literarum rudis esset, nemo tamen militaris .
discipiinae munera fortius ipso aut melius, diligentiusque obiverít, nemo eum imperatoris (hadvezér) virtutibus, auctoritate, felicitateque superaverit, ita, ut ex
privato equite ad summos militiae honores evectus, fortunam quoque omnibus coeptis, consiliisque suis propitiam atque benignam expertus fuisse censeretur."
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I. Ferdinánd is, az "acerrimi judicii princeps", gazdagon megadományozta, (L.
XX., p. 242,) - Thurző Elek "fűit vir prudentia et gravitate summa" (tudjuk, Szerémi, az udvari mulattató, mindig tréfásnak mondja) "priscique et integri moris",
szolgálta n, Ulászlót, 11, Lajost, majd I, Ferdinándot, Anna királyné kegyence volt,
(tudjuk, Mária királynéé is) tudott németUl és lengyelül, "fide incorruptus et pacis
clarus habebatur." (L, XV,, p. 159,) - Petrovics Pétert pár szóval magvasán jel
lemzi; "vir , . , simplex et ambitione procul, sed tenacitate singulari." (L. XV,,
p, 181.) - Már kedvezőtlenebbül itéli meg Werbőczyt, kit nagy intrikusnak mond.
Ez befejezte életét: "juri dicundo simul vitae, quam perpetuis factionibus et alendis
fovendisque partium studiis exercuerat, finem imposuit." A katholikus hithez egész
életén át ragaszkodott, végrendeletében tekintélyes összeget hagyott a szegényekre
és a templomok helyreállítására, sokat siránkozott egész életében a haza szeren
csétlen sorsán és a kegyetlen szolgaságon, mélybe Magyarország zuhant, mégpedig,
mondja Istvánffy, Werbőczy munkájából, (auctöre) (L, XVI, végefelé, p. 1 5 1 . ) Török Bálint Istvánffy szerint megérdemelte tragikus végét bUnei miatt, "quibus
pátriám immaniter evastatam omnique pristina dignitáte eiutam reddlderat, ac
poRt-rfimo h/irharonim servituti mancipaverat." (L. XVL, p. 151.) " Perényi Pé
terről ő sem tud több jót mondani, mint Forgách Ferenc, Ez, szerinte, egyik ki
rályt sem akarta, hanem maga akart király lenni, "vana ambitione agitatus", végül
I, Ferdinánd börtönre veti, hol "muHlpllclter prodltae" s a Luther-i dugiua behu"
hozásáért Magyarországba - sokak szerint - méltán bűnhődött. De nem hallgatja
el szép tettét, hogy Katzianernek az ő birtokain átvonuló seregét mindennel ellát
tatta, noha maga a török párton állott. Annál jobban elitéll embertelenségét, hogy
7 éves fiát kiadta maga helyett túszul a töröknek. (L. X. végén, és L. XIII., p.
131.)
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Fráter Györ^ megöletése körül a közvélemény megoszlott, és I. Ferdinádnak igen
kellett fáradoznia, hogy a kivégzés jogosságát igazolja, A "vulgus" igazságtalannak
tartotta azt, és Istvánffy is mintha e felé a vélemény felé hajlanék. Mégis, vagy tá
lán éppen ezért, közlendőnek vélte I. Ferdinánd igazoló levelét teljes szövegében.
(L. XVII., p, 194.) Ismeretes,'hogy mily sokat foglalkoztatta a.korabeli államfér
fiakat és államelmélet-irókat eg5^elől a Tyrannenmord, másfelől a Justizmord jo
gosultsága, - Egy más jeüéítláő eset, hogy Istvánffy élénken ecseteli az erdélyiek
hangulatváltozásait, mikor Báthory Zsigmond 1594-ben szövetségre lép Rudolf ki
rállyal, főképp az ez ügyben tartott országgyűlését, (L, XXíX» j pp, 398-400,)
W s t a György Székely Mózest a brassói tíSátában legyőzve (16Ö9s JUÍ, 22.) mégiflí
olyan kegyetlenül kormányoz ErdélybeHj högjr az óriási elkeseredés "adéö ad^Sfsis
et alienatis omníum voluntatibus, ut nlsJ auctor et dux deesset, insipiiUffl eóntumeliarum et detrimentorum indignitatem nequaquam laturi esse yidetéütUf." (L, XXXIII,,
p, 489.) Mansfeld Károly, a kiváló hadvezér halálával (159Sí SiStérgom ostromá
nál) felbomlik a hadseregben a fegyelem, (L. XMÍK,, p, 407^1) - Viszont; I, Ferdi
nánd az 1548. évi országgyűlésen helyreállította S jiJJbágya^ saabad költözködés!
jogát, melyet a "Cruciatum bellum" után elvettek íőlUk, noha gií sokan ellenezték,
s ezért az "agrestes" I, Ferdinándban "libertatis suae PSsertQfgfti" tisztelték és
dicsőitették, (L. XVI., p, 174.) - János Zsigniond í) Tiszán \imű tartja 1564-ben
török szövetségesét, "ne, si barbaros rapinis, furto SQ pspulationibus et caedibus
vivere assuetos transduxisset, incolarum animos ab sé abalíiMret," (L, XXII.,
p, 274,) A Miksa és János Zsigmond közötti 1571. évi e^ggfflény megkötésekor s
az azt megelőző tárgyalásoknál mindig kitér Istvánffy a kÓ&éi&mény ecsetelésére.
(L. XXIV., p. 317-318.) Es súlyt helyez a hadsereg hangulatára is, ennek fontossá382

gát s a hadi akciókra való kihatását mint katona is jól ismerhette. Pl. a mezőke
resztesi csata előtt: a mi katonáink nem tartották félelmesnek a törököt, nagy szá
ma ellenére sem. (L. XXX., p. 429,) A legszebben persze Zrínyinél, 1566-ban
nyilvánul meg.a katonák erkölcsi erejének jelentősége a hadieseményekre. Es
1593-ban, mjkor maga Istvánffy is, ötvenöt éves korában hadiszolgálatra jelentke
zik, igy örökiti meg az akkor fellángolt hazafias, keresztényi lelkesedést a magyar
és keresztény Ügyért indított háború mellett: "Pro patria nemo omhium erat, qui
non ad sacrae adversus barbaros militae munía libentissimis , . . animis nomen
prof iteretur." (L. XXVII., p. 375.) A Bocskay felkelésben pedig egyenest döntő
volt a hajdúk átállása Barbiano Belgiojosotől, •. agyis a császártól Bocskayhoz, Az
ok: a császáriak ki akarják a hajdúkat irtani, a protestáns v»allást pedig eltiltani.
(L, XXXm., pp. 498-499. és L. XXXIV., p. 502.)
'A magyar népről, különösen a nemzetiségekről éppúgy szándékosan nem ir. mint
ahogy nem foglalkozik a Magyarországon harcoló sok idegen zsoldossal, s a török
kel sem, kik pedig alkalmat adtak Volna neki néprajzi (népjellemi) megfigyelések
re. S mikor vallón katonák első magyairországi szereplését emliti, ezek is csak
mint harcosok érdeklik, nem mint egy távoli ország addig ismeretlen fiai. (1595ben, L. XXIX., p. 401.) A németekről is, kiket nem szeret, csak ritkán tesz vala-,
mi jellemző megjegyzést, azt is csak mint katonákról. Kivételt tesz azonban Er
déllyel, melynek dióhéjban történeti-néprajzi leírását is adja, (L. XIII., p, 136,,
az 1538. évi események kapcsán), s az erdélyiekkel, kiket, mint fplyton forrongó,
még a királynak is csak, ha éppen ugy tetszik engedelmeskedő, nyugtalan népet,
nem szeret. "Transsylvania" mondja egy helyt "rerum crebra novitate ac multatione, ac novis subinde seditionibus pro incolarum ingenio, ne Regibus quidem, nisi ex
libidine parere solitaest." (L. XXXIII., p. 487.) A székelyeknek szabadságait is
feljegyzi azzal az észrevétellel, hogy ezek "instar Helvetiorum", a svájciakéhoz
hasonlóak. (L. Brodarics hasonló megfigyeléseit.) Ellenben Forgáchnak a romá
nokról szóló részletét elhagyja, s ezekről csak mint a régi rómaiak maradványai
ról szólva emliti, hogy Dácia = Erdély lakói, s "Romána lingua, quamquam corrupta, utuntur." Amivel mintegy elfogadja az elméletet a római kontinuitásról,
melyet Bonfinitól és Aeneas Sylviustól ismerhetett meg, (L. XIII., p. 136.) Appa
rátus Historicusának egy Verancsics Faustus által irt rövidke fejezetét a "Sclavi"rólnem értékesiti. (L.: N. Múzeum, kézirattár, Fol. Lat. 3606,, II. ff. 61-62.)
Az erdélyieken kivUl csak még a hajdúk életformált, lelkületét, igen ala.csony kul
túráját és barbár erkölcseit jellemzi, mikor végtelen keserűséggel veti fel ezen elállatlasodott katonák embertelenségeit saját magyar testvéreik ellen. Megírja ró
luk, hogy vad pásztornép, mely az ernberl közösségtől elkülönült durva állattenyész
tő életében még vallást sem Ismer. Ezek tehát kivételek, mert Istvánffjrt a "nép",
a tömeg, vagy akár egy társadalmi réteg életénél, sorsánál jobban érdekli az egyes
emberé,
^^^L. XVI, vége.
^^^^Erdély 1600-ban csatlakozik Rudolf "Gaesari. velut regi Ungarlae. (L. XXXII.,
p. 466.) Bebek György a "Caesarls velut Pannóniáé regls fide Impudenter desciver a t . " (L, XXIV., p. 305.) Viszont: Báthory István bejelenti Miksa királynak e r 
délyi vajdává való megválasztatását, a király hozzájárul, hogy "flduclarli.., Vajvodae tltulo sub Caesarls tamen cllentela esset, sed absoluta rerum omnlum potestatefungeretur", amit Báthory megígér. (L. XXIV., p. 320.)
• Holub, l.m. p.40. 4. jegy. Idézve N.Muz. kézirattár, Fol. Lat. 3606. III. f. 59-ből.

^°^^L. XXV,, pp. 337-338,
Fráter György pályáját jellemezve megjegyzi: non "puto alienum főre ab instituto
operis mei breviter recensere, cujus originis fuerit, quibusque módis ad tantum
dignitatis fastigium conscenderit, ut ludentis in rebus humanis fortunae vicissitudinem contemplari possimus." (L. XII., p. 126.) - Hosszutőthy György, I, Ferdi
nánd követe a portánál Drinápolyban találkozik a rettegett Szulejmán hulláját hazaszállitő, ökröktől vont hitvány bolgár parasztszekérrel: ami "rerum humanarum
inconstantiae et volubilitatis exemplum praebuit." (L. XXIII., p, 304,)
Jellemző a Pető Jánossal ehnondatott beszéd: mi magyarok ne egymás ellen harcol
junk, hanem a török ellen, a "Christiani nominis" hostis ellen. (L. XX,, p, 240,)
Gyula férfilakosságának derekasabb része nem menekül el az asszonyokkal, hanem
megmarad a török ostrom alá kerülő városban: "patriae tuendae studio." (L.
XXIII,, p, 288.) Legszebb a Zrinyi Miklósnak tulajdonított két beszéd - igaz, mind
kettőt Dudina után adja , Zrinyi első beszéde az ostrom kezdetén: harcolnunk kell
"pro patria, pro lihetate, pro vita", s ha Isten scgit éo győzünk, "omnia nobie tuta
eruiit: dignitiae, honores, opes, decus, glória, libertás, salus, pax, incolumitas
patriae cum aris, focis, conjugibus, liberis. Harcoljunk ne csak magunkért, hanem
egész Magyarországért, sőt az egész kereszténységért, és nevünk dicsőségéért.
Ha elesünk: "fortiter pro patria pugnantibus . , . honestissima mors pro patria
oppetenda sit", a földön dicsőséget szerzünk magunknak, az égben az Örök boldog
ság vár ránk . . , "ita voe fidei quam Caesari debetls" követeli. A kirohanás előtt
pedig igy szólítja meg katonáit: "Christiani nominis v i r i . . . nos honeste vixisse
et decoris veraeque, laudis et.constantiae tenaces e vivis excessisse testemur,"
örök dicsőségünkre az utókor előtt. (L. XXIII., p. 299,) Forgách Simon beszéde
1594-ben, a Túra melletti győzelem előtt: "pro Christiani nominis, proque dulcis,-'
simae patriae a barbarorum servitute vindicandae glória"-ért harcoljunk, (L,
XXVIII., p. 387.) - Máshol: Tieffenbach - igaz, ez német ember - megköszöni
Pálffynak a segítséget, amit a "Christiana respublica"-nak, a pátriának és a Caesar
nak nyújtott, (L. XXVII, vége, p. 380,) - Felemlíthető még Mansfeld Károlynak,
a kitűnő hadvezérnek beszéde, kit Istvánffy igen nagyra becsült: a ti kezetekben van,
mondja Masnfeld Esztergom keresztény ostromlóinak, "Christianae Reipublicae
et Caesaris decus et propria salus", ugy harcoljatok, hogy "cum dignitate et honőre" mehessetek haza. Noha ez inkább az idegen zsoldosoknak szólt, mégis az
Istvánffy Históriáját olvasó, természetesen a latinul tudó nemesi magyar katona
is tanulhatott belőle. (L. XXIX., pp. 405-406,)
Magyar történeti emlékek. Magyaróvárról szólva megemlíti, hogy ez Salamon
király recessusa volt, (L. IX,, p. 87, )l - Kiissza váráról irva; idemenekUlt IV, Béla
családjával együtt a tatárok elől, s ez volt Diocletiánnak, a keresztények üldöző
jének hazája, (L. XV., p. 154,) - A visegrádi alsó palotát Carolus Andegavensis
építtette (L. XÍV, ,.p. 142.), a váci székesegyházat Géza király. (L. XV. p. 154.) 1543-ban Szulejmáii ostromolja Siklós várát, hol Zsigmond császárt a magyarok
fogságban tartották. (L. XV, , p . 161.) - Oroszfalut Kálmán.Király alapította, s
beléje ruténeket telepitett, ezt felemlíti Drégely ostrqniánál, s később még egyszer.
(L. XVI., p, 168. és L, XVIII,, p. 203. Oláh Miklós Hungáriája nyomán, c, X. §
17. ed. Eperjessy-Juhász.) - Veszprémnél, 1551-ben emlékeztet rá, hogy itt volt
Svatopluk, "Pannoniorum et Marcomannorum" (!) fejedelmének sizékhelye, mielőtt
a magyarok "subdole" földdel, füvei, vizzel el nem vették országát és életét is,
(L, XVII,, p, 198.) - Miksa király koronázásán 1563~ban megemlékezik róla, hogy
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a II, Lajos előtti koronázásokon 80 000 lovas jött össze, mint mondják, 'qui res integras et florentes meminissent". (L, XXI., p. 261.) - Tihanynál megemliti, hogy
itt van I. Endre király sir ja. (L. XXII., p. 287.) - Munkácsot Koriatovics Tödor
fejedelem Nagy Lajos adományából birta. (an. 1567, L, XXIV., p. 307.) - Sziszek
nél egyaránt megemlékezik római feliratokról és arról, hogy mit irt e városról
Dio Cassius, Zosimus és Herodianus, s hogy ezt a várost "prisci Ungariae reges"
adományozták a zágrábi káptalannak. - Pannonhalma Szent István alapítása (L.
XXVIIl., p. 390.), Dél-Erdély havasaiban, hol 1595-ben háború dúlt. Nagy Lajos se
regeit is katasztrófa érte. (L, XXIX,, 412.) A római emlékekről 1.: Bóta, i. m.
34. és Holub: Pannónia és Dácia Istvánffy Históriájában, Arch, Ért.XXXn. (1912,)
^'^^^L. XXXIV., p. 510. - Ez a. Tieffenbach nem azonos azon Tieffenbachhal, kit
Istváiiffy a L, XXX,, p. 434. -on, halálakor "vlr Ungaris universim carus"-nak
mondott.
^^'^^L. XXn,, p. 287.
Nógrád váránál: ezt Báthory Miklós váci püspök sok "elegáns" éptllettel együtt
restauráltatta: "opere Jacobini Tragurini architecti et statuarii" (ad an. 1594.,
L, XXVIIl., p. 382.) - Nagyvárad 1598. évi ostrwiánál Szent László ércszobra
márvány talapzatán épségben maradt, noha a falakat köröskörül ágyulövések át
törték, (pertusi) (L, XXXI., p, 449,) - A török felégeti a székesfehérvári székes
egyházat: "totó őrbe celebratuin priscorum Pannóniáé regum sepulchrís npbile
et augustum insigne." (L. XXXII., p, 477.) - Forgáchhoz irt jegyzeteiben arról
a szoborról, melyet Álba herceg Antwerpenben a belgák nagy megütközésére ma
gának emeltetett, Istvánffy tudja, hogy? "in cujus basi sculptum erat: Lungelingi
opus ex ^ere captivo". Adoma ez csak, melyet Istvánffy hallomásból ismert, vagy
maga láthatta ezt a felírást? De akkor járnia kellett Antwerpenben?!
(1605. nov. 11-én, Buda alatt) "dicltur esse" (ő maga tehát nem látta) "rudioris
operis, intus quidem lignea et supeme laminis aureis tecta et lapillis obsoletum
in morém indutis elaborata, quae quamquam a Turcis Imperatorum Constantinopolitanorum aut Despotarum Thraciae diadema fuisse fertur, incértum tamen est,
quaenam et unde sumta sít." (L. XXXIV,, p. 514,)
Pl, Biheg horvát városkáról: "urbecula opportuno et amoeno loeo sita." (L, XXVII.,
p. 365.) Az északnyugati Dunántúl: "fertilissimae et amoenisgimae regiones,"
(L. XXVIIl, vége,) A Száva és Kulpa köze: "amoenissimus atque fertilissimus
ager, virides arborum frondes amoena , , , umbrecula," (L. XXVII. p. 367.)
Veszprémnél: "rivi peramoeni et fontes saluberrimL " (L. XVII., p, 198.)
^^"^Wlub, 19-20., História, L. XXIV., p. 321.
'L. még Herberstein katonái erőszakos requirálásainál, 1600. (L. XXXII,, 467.)
ugy, hogy itt a török kél a neki is adózó nép védelmére, (U. o.) Yagy 1554-ben: a
kóbor fizetetlen zsoldosok rabohiak (L. XIX., p. 219.), v a ^ Szél Péter kaposvári
kapitány, a leggonoszabb népsanyargatók egyikének esete 1554, (L._XIX. ,^20,),
kit aztán Török Ferenc (Bálint fia) végre is felakasztatott, vagy a Várdayak és
Somlyai Báthory István 1564-ben egyességet kötnek azért J s , hogy "intolerandis
miserorum incolarum calamitatibus avertendis": véget vessenek a szegény lakos
ság elviselhetetlen szenvedéseinek, (L. XXII., p, 274.)
'Érzékenyen elsiratja Jajca elestét (L, II,, p, 94,), II, Lajos halálát (L, VIII,, p. 82.)
1529-ben á magyarok "ingenti, nec hiscere prae metu audentes, dolore" szemlé
lik - mondja - , hogy Szulejmán elviszi a szent koronát. (L, X, vége, p. 105,) Már
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említettem, hogy Perényi Pétert erősen elitéli, amiért 7 éves fiát kiadta maga he
lyett túszul a töröknek (L. X^,^ p. 111,), Zápolyaiék kegyetlenségei a kassaiakkal
szemben "könnyek nélkUl" "neque reférri, neque audiri possunt" (L, XII,, p, 126,)
Izabella és Fráter György sok sirás, nagy érzelmes jelenetek között békUl ki ujböl
meg újból, pl. L, XVI. vége. És érzelmes nagy jelenet a XIX. könyvet befejező el
beszélés V. Károly császár lemondásáról. Szenvedélyes keserűség fogja el Bocskay hajdúinak pusztításai, sőt rabszolgakereskedései miatt (p. 508.). Ezek "ex
pessimo servilique genere ac fece hominum c o l l e c t i . . . praetextu religionis r e . . ,
vera dominandi libidine" fogtak fegyvert a király ellen. (L. XXXÍV., p. 502.) Jő
Ízlésre, lelki finomságra vall, hogy kihagyja Forgách Ferencnek Báthory Kláráról
szóló, botránykrónikába illő fejezetét, (Forgách, 32., Istvánffy, L. XVIII., p. 198.)
- Nemesen fejleszti tovább a derék Forgách Simon előadását keresztény foglyok
kiszabadításáról: "A szegén rabok . . , térden állva köszönék meg nekünk", mond
ja a jószivü katonaember (Forgách, 174, * *) Istvánffy; pulchrum imprimis, jucundumque erat spectaculum stb. (L. XX,, p, 240,) így működik Istvánffy fantá
ziája ée érzelmessége, előadó, megjelenítő tehetsége. Már idéztem fájdalmas ki
törését a tlzenöcévee háború katonáinak kegyetlenségei miatt. (L. XXVIII., zárőmondatai.)
113)
Gúnyolódni inkább csak Bocskayékon szeretett? a bécsi béke után ezeket durbanciinak kezdték csúfolni, s minél jobban haragudtak ezek érte, annál inkább terjedt el
a csúfnév, (A durbáncs valami halféle, szűrős tüskékkel.) (L. XXXIC., p. 518.)
114)
Annalisztikus jellegű előadása 1584-ben, mikor a nagy hadjáratok már másfél év
tizede szünetelnek, és Istvánffy, ki hadtörténetet ir, többször kényszerül pusztán
egymástól elszigetelt kisebb harcokról a végeken beszámolni, melyek nincsenek
egymással tárgyi összefüggésben, mondom, 1584-ben megjegyzi? Postea - fori,
domique quietiores ab hoste eo anno fuimus, (L. XXV., 343. Ilyen megjegyzés
különben Forgách Ferencnél is olvasható.) Még szigorúbban évkönyvező 1585ben és 1586-ban: "Et haec quidem hoc anno ad priml veris initia gesta esse
cönstat, Hieme verő subsequuta" . . . hol már egyenest az évszakok szerint refe
rálja az eseményeket. (L. XXVI., p. 347.) Vagy 1588-ban: "post finem comitiorum a primordio veria ad aestatis usque adultae tempus judiciis Eperüessii ád-'
ministrandis superior "Ungaria vacavit", béke volt, "Autumno domi res turbari
coepere" . . . a török támad, de a szép szikszói győzelemmel megfékezik. (L.
XXVI., p. 356.) (Ez az 1588, év különben "apud nos , . . fűit clarissimorum yirorum morte notabills". L. XXVI., p, 358.) Az 1600. évet, mely századkezdő és
szentév, különösen kiemeli, megemlékezve a nagy római Ünnepélyekről, s amellett
pár szóval összefoglalja az év fő eseményeit. (L. XXXII,, pp. 458-450.) Atque
haec quidem (Miksa főherceg lengyel kalandja, 1586-ban) foris eo anno minus
felici sorté gesta esse satis constat. (L. XXVI., p. 352.)
"Nunc ad res Polonicas convertamur, quas tametsi integro aníe anno actas esse
non ignoramus, eas tamen hunc in locúm rejiciendas existimavimus, ut ordine
rerum servato, nec intercísa serié commemorari possunt." (L. XXVI., p. 348.),
s Báthory István halálát, mely 1586. december 12-én következett be, az 1587. évi
események közt beszéli el.
Itt csak egyet vizsgálunk meg, mert ezt ellenőrizhetjük abból a hivatalos jelentés
ből, melyet maga Istvánffy küldött a bécsi udvarnak még a beszéd elhangzása nap
ján, valamint Decsy János Commentarii-jéből, mely szintén adja e teszed szöve
gét: Báthory Zsigmondnak a fejedelemségről való első lemondásakor, 1598. áprl386

lis lO-én a gYulafejérvárí országgyűlésen mondott beszédét. Kétségtelen, hogy
Tstvánfty hivatalos jelentése, bármily vesérozó-kivonat is, a leghitelesebben adja
Zsigmond orátiöjának alapgondolatait, hiszen Istvánffy jelen volt az országgyUlé ~
sen, Zsigniond jobbján ült a töhhi császári kiküldöttel egyUtt, s még aznap elkészí
tette jelentését, melyen a beszéd elhangzott. (L,': E. O. E. IV. köt., p. 154.) ValőszinU, hogy Zsigmond eleve tájékoztatta a királyi biztosokat elmondandó beszéde
taitalmáről. Ez a példa útmutató lehet az Istvánffy közölte többi beszéd eredeti
ségének, hitelességének megítélésénél: azokban hiteles magot, de Istvánffy által
itt-ott hozzáépített, igaz, nem lényeges ékítményeket kell sejtenUnk mindaddig,
mig más hiteles szöveggel nem ellenőrizhetjük azokat. Istvánffy jelentését Rudolf
majdnem szóról szóra egyező szöveggel megküldte Albert főherceghez, Belgium
akkori kormányzójához, 1598. április 25. (BrUsszeli okmánytár. HL 93-94.)
Istvánffy hivatalos jelen
tése: fiyuiafejérvár. 1598.
IV. 10. E.O.E. IV. 154-155.
hodiemo die, hóra 12^
princeps ipse , . . ,£rodiit
in publicum, ubi nobis in
(császári kiküldöttek) ad
latus eius dext.rum sedentibus, longo sermone ad
status orationem habuitj
in qua gratias égit illis,
1) quod se puerum, nectaie quid meritum in suum
principem elegissent; se
2) nolle disputare /cur sui
antecessores Turcicam
amicitiam amplexi essent,
nec/
3) cur relicta Hungária,
/quae Transilvaniae caput
semper fűit, varias eius
regibus injurias intulissent/
4) ne semper in hoc laborasse, ut potius Christianae reipublicae adhaerere, quam infideles sequi
videretur. Ideo que
5) ad suam caes. Mtatem
. . . confugisse, ea consideratione, ne sl suorum antecessorum vestigiis insistere et infldelium amici
tiam colere perrexisset,
inter

Decsy
302-308.

Istvánffy, Históriai
440/b
441/u.

prodiit

£rogressus est

1) Meminisse , . . potestis quam benevole
et amanter me ab ipsis
pene teneris unguiculis
graeter meum meritum
in Principem vobis eleg^
ritls...

1) Meminisse vos decet
me in tenera aetate patre orbatum , . . publicis
votis et suffragiis vestris principem declarast l , , , (Báthory Istvánra
hivatkozik. Csak Istv!)

a) mindig ad glóriám
nominis Divini

a) me tam domi unumquemque vestrum liberaliter habendo quam
foris katonai hiremet
terjeszteni törekedtem.

b) publicam que pát
riáé salutem töreked
tem.
c) Megesküdtem, hogy
nem szövetkezem a bar
bárokkal,
2) 306! Non disputo in
praesentiarum
3) quo iure olim Trans
sylvania ab Ungaria sit
dívulsa

b) Ezt siker koronázta.
c) 2) 3) 4) -

4) 303, ego malui Christianis principibus me
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6) duos potentissimos im~
peratores constitutus, alterutro vivente, praecae
victoris simul cum pro
vincia fuisset expositus;

associare quam foedus
Turcicum prosequendo
b) harcaimat a török
ellen siker koronázta,
5) 304-305,

7) proinde sicuti suae
Caes. Mtati iuramgnto
obstricti essent, ita se ab
iíüs petére, ut_deinceps_
fidem et obedientiam s^
Mtati caes._praesent]

1) haec regio . . , sit
hortum Europae ac propugnaculum Christ, Imperii,

8) si q[uid_ipsjs_c[uaj3iam
in re geccasset,_petere ut
i^oscant^ sicuti ipse omnibus ignosceret,

d) nem hallatlan, hogy
lemondjon valaki, tör
téneti példák erre.

9) hactenus se ipsorum
fuisse principem, deincegs
pro amicis et benevolis
eos_habiturum._
10) Haec et iis similá cum
dixisset, lachrimas tenere_
aderant ex statibus fletum
ac lachrimas excussit.

3) 305.

d) 441/a

6) 2) 305.
multipllcibus undique
circumjacentium nationum odiis premamur,
praesertim Turcarum
rabié...
4) 7) 307.
8) 308.

7) 44I/a
, . . fidel obsequium.

9) 308,
10) 308,

10) 441/a.

Anekdoták: I. Ferdinánd nemcsak az eszéki kudarc miatt haragszik Pekry Lajosra,
hanem azért is, mert ez őt nagy és hajlott orra miatt egy mulatságon Pelbártnak
csúfolta (a szintén nagyorrú Temesvári Pelbárt, a nagy minorita irő és tudós után).
Pekry igen gyáva volt Eszéknél, s ezért Ferdinánd, az egyébként szelíd uralkodó,
mondja Istvánffy, hét évi börtönnel büntette, Ó pedig megjegyzi tanulságképpen:
de regibus et principibus honesta semper et minimé procaci lingua loqui decet,
(L. XIII., p. 135.) I. Ferdinánd jölelkUségét, finom tapintátát akarta jellemezni a
sajátságos epizóddal, hogy Ferdinánd király Várday esztergomi érseket sokszor
vendégül látva ebédre, ha ez az asztalnál történetesen elszunditott, saját hálószo
bájában engedte pihenni. (L. XVI,, p. 179.) - Salgó vára nevetséges csellel való
elfoglalása Arszlán budai basa által 1552-ben is ilyen adomaszerU epizód. (L.
XVIII., p. 204.) - Humorba hajló kitérés is akad a Historiábanj 1562-ben, a Hadad
melletti győzelemben az erdélyiek felett a mieink Zay Ferenc és Balassa vezérlete
alatt foglyul ejtik Csáky Pált. Ez elveszi feleségül Zay lányát, szabadon bocsáttatik,
lakodalom után hazamegy fiatal feleségével. Előkelő foglyok ugyanitt pénzen váltják meg magukat, a közemberektől csak fegyvereiket veszik el. (L, XXI., p. 254,)
117)
A "jejunium" barbár szót nem venné tollára, hanem körülírja! mikor böjtölni kez
dünk stb., "felvette az utolsó kenetet" = "expiatis Christiano ritu criminibus."
(Werbőczy halálakor, L. XVI,, p. 151, és Szondy Györgyről, L. XVIII. p, 204,)
Humanista Ízléstelenségek! "Deus Optimus Maximus", "dil superi", "numen diyínum", és hasonló átírások. —
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Révay

Péter

Isl:vánffy a páduai egyetemet látogatta, Révay a protestáns német strassburgit.
Istvánffy buzgö katholikus, Révay éppoly buzgö lutheránus, Istvánffy Erdélyben nyer
te az első ösztönzést történetírásra, Révay sohasem is járt ottan. Mégis, ha művelt
ségük, vallásuk különböző ie, származásuk, életkörülményeik, politikai pártállásuk
egyezik: miként Istvánffy Révay is nyugatmagyarországi nagybirtokos, főúr, legma
gasabb hivatalok viselője, királyhíl, erősen törökellenes, nyugati (német) orientációjú.
Erre vitte származása,'családja múltja is. Révay Péter Révay Mihály bárö, főajtönállónak és Bakich Annának (Bakich Péter lányának és Bakich Pál unokájának) fia, szü
letett 1568. február 2-án. Hazai iskoláztatás, valószínűleg házi tanulás után a strassburgl egyetemen fejezte be tanulmányait, hol főképp Melchior Június vezetése alatt
szónokká képeztette ki magát, s magister elmet nyert. Itt történt az is, hogy Ferenc
Braunschweigi és lUneburgi herceg jelenlétében beszédet mondott "de parricidio" el
men, mely egy másik beszédével együtt (ennek tárgya, hogy az ember szabad idejét
vadászattal és madarászattal töltse el) Június beszédei között nyomtatásban is meg
jelent, előbbi 1592-ben mint a XIV, számú szónoklat, a második az 1594. évi kiadás
ban mint 2, szám,
Révay Péter hazatérve a közszolgálatba lépett, i598-ban turóci főispán (ez a
méltóság apáról fiúra szállt a családban), 1601-től kezdve több izben országos biztos,
1604-ben királyi tanácsos és biró a királyi táblán. II. Mátyás kedves embere lévén,
ennek trönralépte őt is előtérbe hozta: lő08-ban Pálffy Istvánnal együtt megválasz
tották koronaőrnek, ámi döntő esemény volt történetírói pályáján, 1610-ben emellett
főudvarmester is, 1615-ben főajtónállómester, 1619-ben főasztalnok. Midőn Bethlen
1619-ben elfoglalja a pozsonyi várat» és magával viszi a szent koronát, Révay Péter
követi a gondjaira bízott jelvényeket egészen Ecsedig. 1620-ban visszatérve, lemond
koronaőrl méltóságáról, de az ország visszatartja. Lehet, hogy 1619-ben Révayt, a királyhU koronaőrt - miként a nádort is - magával ragadta a Bethlen felkelésén kelt
lelkesedés? Petthő Gergely legalábbis azt írja, hogy Révay ekkor nem engedte be a
pozsonyi várba a császári katonaságot, ezért kellett 1620-ban lemondania. Bármint
légyen is, Révay ezután is hU őre marad a szent koronának, mindhaláláig hiven követ
ve azt, s mikor 1622-ben TrencSén várában halálát közeledni érezte, az akkor ott őr
zött szent koronát rejtő kamra küszöbéhez vitette magát és ott halt meg, 1622. június
4-én, még akkor is őrizve a rábízott jelvényeket,
Révay Péter Bonfini óta az első magyar történetíró, aki valóra váltva egy Oláh
Miklós, egy Verancsics Antal, vagy a későbbi Decsy és Szamosközy terveit, önálló
szerkesztésben megirta az egész magyar történetet, a kezdetektől saját koráig, Heltai
csak Bonfini Decasait ültette át magyar nyelvre, Bencédi Székely pedig ugyancsak Bonf iniből készített kivonatát illesztette be világkrónikájába. Ezeken kivUl csak az úgyne
vezett rövid krónikák műfaja talált művelőkre, de e rövid krónikák nem történetírási
céllal készültek, hanem a jogi élet mindennapi szükségletei kielégítésére.
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Első Révay a magyar történetirök között - éspedig nemcsak az ujabbkoriak, ha
nem valamennyi között -• abban is, hogy a magyar multat egy különleges kérdés szem
pontjából dolgozta fel: a szent korona története szempontjából. Mert Révay Péter ra
jongó és költői lelkéből élethivatásnak tekintett szent koronaörl tiszte oly szeretetet
és vallásos tiszteletet váltott ki a gondjaira bizott ereklye iránt, hogy mintegy köte
lességképpen, de maga gyönyörűségére is, megirta annak történetét. Valósággal fel
sőbb ihletre vette kezébe a történetírói tollat - ahogy maga mondja - , s két munkát
is szentelt a szent koronának. Az első: De s. coronae r. Vngariae Commentarius
(Augsburg, 1613., R, M, K., III,, 1118, és Bécs 1652,, R, M. K. Ili,, 1795.) rövidebb
mii, melyben Révay még nem akar mást adni - igy vallja előszavában is - , mint a
szent koronáról szóló rövid narratio-t, in unum quasi fasciculum coUecta, királyok
szerint rendezve, 600 év magyar történetén keresztül, világos és egyszerű stílusban,
ugy hogy e Commentariusban, mintegy compendiumban fellelhető legyen mindaz, amit
más auctorok a szent koronáról pie et commode irtak. Lehet ugyan, folytatja, hogy
hazánk jogtudósai (doctores juris periti patriae nostrae) közt lesznek, kik ezt az én
munkámat feleslegesnek fogják tartani. Ezek azonban maguk nem világítják meg job
ban ezt a kérdést, de a történeti igazság mégis arra kényszeríti őket, hogy koronán
kat szentnek, angyalinak, apostolinak nevezzék, s más hasonló jelzőkkel ékesítsék fel,
noha nevetnek is ezen, és fogukat vicspritják is emiatt.
Én, mondja továbbá Révay, a magam nemzetének szentelem munkámat, hogy
tisztelje a múlt emlékét, vagy pedig, hogy a jelent hasonlítsa össze a múlttal, s abból
a jövőre merítsen magának tanulságokat és óvatosságot. De más népek előtt is fel
akarom tárni, hogy miért tiszteli ugy a magyar szent koronáját. És azért is kellett
Írnom, mert íróink "fatali incuria" erről alig irtak, vagy pláne teljességgel hallgat
tak,
E vallomások után, melyeket Révay bevezetésében ad lectorem tett, adja aztán
a magyarok rövid krónikaszerti történetét, s csak mintegy a XV. századtól, s ha a
koronáról van valami mondanivalója, lesz elbeszélése kissé bővebb. Kezdi a magya
rok eredetével, de ezt csak éppen érintve áttér tulajdonképpeni tárgyára, a szent ko
rona történetére, a pápai adományozó aktustól kezdődően 1608-ig, a szent koronának
Prágából, Rudolf császártól való visszahozatalálg Pozsonyba II. Mátyás által, ennek
koronázására. Ez az a két örvendetes aktus, mely közé Révay a szent korona törté
netét, finom érzékkel a kompozíció iránt, belefoglalta. E rövid króníkaszerii elbeszé
léshez csatolja aztán függelékül a szent korona és a koronázási jelvények leírását,
az első ilyen természetű kísérletet a magyar tudományosságban.
Révay Commentariusában nem ad mást, - ekkor még nem is akart mást adni " ,
mint kivonatot más irók munkáiból. Magyar története első részét ehhez képest Bonfini
és Thuróczy előadásából szerkeszti meg, Bonfinira hivatkozik is. (p, 449.) Kiemeli
annak Decadeseiből meg a "Chronica"-ból (Thuróczyéból) a szent koronára vonatkozó
eseményeket, felhasználva a Mossóczy-Telegdy féle Decretumba illesztett rövidkróni
kát is, mely tudjuk, Mossóczy müve. 1) Szó szerint átírta még Gerardus de Roo An
nalesei egyes passzusait Is, igy a III. Endréről szólót. 2) Miután Thuróczy, majd Bon
fini elhallgatnak, Révay bő olvasottsága gyümölcseiből állítja össze rövidke magyar
történetét: Zermegh Jánosra, Forgách Ferencre, Zsámbokyra hivatkozik is, a külföl
diek közül Melchior Soltért még Joviust említi fel, továbbá Petrus Bizarrust, Callimachust, Johannes Herburtust (ennek lengyel krónikáját a p. 449-eh) és Caspar Enst.
A szent korona eredetét pedig Platina (Bartolomeo Sacchi) pápa-történetéből, a Vitae
pontificum-ból (első kiadása Velence, 1479.) próbálja felépíteni,
Révay történetírói alapelve: kikutatnia "rerum gestarum veritast". Módszere
mellyel ezt elérni óhajtja, elég egyszerű: kiírja az őt érdeklő helyeken azon "classicus
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auctorok"-Ml (p, 436.). kiket reszten fel is sorolt. Kritikai érzéke lett volna, ez in
kább a Monarcliiában fog majd érvényesülni, a Commentariusban Révay csak egy Íz
ben alkalmaz komoly kritikát forrásain, illetőleg a vizsgálta kérdés irodalmán: a ma
gyarok, ill. hunok eredetét kutatva. Révay u. i. hamarosan érezte, hogy ez első müve
túlságosan vázlatos, ezért egy-két bővítést toldott bele, mindenekelőtt a magyarok
származását próbálta részletesebben előadni. Hogy a magyarok a hunoktól erednek,
azt senki sem vonja kétségbe, mondja ez első betoldásában. 3) Idézi Thuróczyből és
Bonfiniből az ismert eredetmondákat, s ezeket két csoportra osztja: az egyik Jordanes
meséje, mely a hunokat incubusoktól: gonosz démonoktól és boszorkányoktól származ
tatja, a másik — Révay nem mondja, hogy ez Thuróczy véleménye - , mely a "Hebraea
História" (= biblia) szerint Noéig vezeti vissza a magyarok és hunok családfáját. Az
első elméletet, Jordanes babonás elbeszélését, tudjuk, már Kézai visszautasította,
mégpedig természettudományos és theológiai érveléssel. Ezt Révay nem ismerhette,
de ő is elveti a jordanesl mesét, szintugy természettudományos és theológiai éiveléssel, mint Kézai, A démonoktól származtatás, Írja, ellentmond az igazságnak s az em
beri teriiiéíizsfittiek, naturab liuiuanac, mely Isten ajándékából, az ő hasonlatosságának
örvend (quae munere divino similitudine specie gaudet), mig a démonokat és szörnye
tegeket (kikben ugy látszik, Révay is hitt, miként Luther is) Isten nem emberek nemzésére rendelte. Ezért ez a jordanesl vélemény a természeti törvények szerint ki
irtandó (ex naturae legibus exterminanda est). Jelentékenyebb a másik, a bibliára
épített, Noétól Szent Istvánig levezetett származáselmélet (Révay egynek veszi az
uralkodó nemzetséget a magyar nemzettel) megrostálása, Révay ezt a családfát fo
gadja el, mert a biblia, nála Hebraea História (mint Bonfininél is, ki azonban — huma
nista módra — giinyolja és elveti ezt az eredeztetést) régebbi és minden népek erede
tére jobban értesült minden görög és más profán Írónál, azonkívül a Szentlélektől su
galmazott mU. 4) Révay tehát keresi a régebbi és jobban értesült szerzőt, tudja, hogy
a népek eredetét sok monda homályositja el - a humanista történetírás már 150 éve
megkezdte ezek eloszlatását és célul tűzte ki az eredeti forrásokra való lehatolást mégis Révay a bibliát nemcsak azért tartja a legjobb történeti forrásnak minden népek
eredettörténetére, mert ezt tartja valamennyi közt a legrégibbnek, hanem mert egy
ben a Szentlélektől sugalmazott mU. Ezek azok az elég egyszerű eljárások, melyekkel
Révay a "rerum gestarum veritast", a történeti tények valódiságát megállapítani igye
kezett.
A hitbuzgó Révay történetszemlélete kifejezetten theológiai-theokratikus. Mint
sok kortársa - e részt szakítva a humanista tanításokkal — megérzi az Istenség köz
vetlen beavatkozását a földi történésbe, s Révaynál a magyar történet központjában
álló szent korona is Isten ajándéka a magyaroknak, s az ő különös védelme alatt áll:
"in praesidio et tutela Dei, a quo nobis revelata et data" (p, 461., 1526 után) és Isten
a "Regum constitutor et coronae vindex". (p, 444,)
Hogy Révay is szól a fátum hatalmáról az emberek felett, ez inkább csak egy
akkoriban szokásos stiluskellék talán gondolkodás nélküli alkalmazása. Természet
tudományos és természetjogi.ismeretekre és gondolkodásra vall a "naturae leges"
fogalma (p. 436., a jegyzet, melyet már idéztem), meg a "naturae oeconomia" (p.
454.), mely ugy gazdálkodik az emberiség erőivel, hogy az egyes birodalmak 500 éven
ként, ha meg nem is semmisülnek, legalábbis hatalmas változásokat szenvednek,
Ezt Révay ókori és középkori történeti példákkal is próbálja bizonyítani. Mert az
500-as fatális szám, és végzetes a 600-as, meg a 9-nek többszörösei is, és így tovább:
Révay erősen hisz a számok misztikus erejében, s az emberiség sorsára való kihatá
saiban, (E hitében, láttuk, osztozik az oly nagyra értékelt Szamosközy is,) Második
müvében, a Monarchiában Révay Jean Bodint vallja e rész tanítójának, amire még
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visszatérünk. De e természetfeletti történetformálö erők és tényezők általában hozzá
tartoznak a koronabeli történetírás történetszemléletéhez: az egész kor erősen hitt
ily erők behatásában a földön történő dolgokra, az emberiség sorsára. Már egyéni
konstrukciója Révaynak egy másféle természetfeletti erő, mely a nemzet sorsába befoly: a "fortuna Vngariae", a magyarok jószerencséje. így a szent korona 1464-ben
"fortunae Vngaricae indulgentia" kerül vissza Magyarországra, (p. 452,) Ami azon
ban Révay történetszemléletében a legnagyobb fontosságú és szintén egészen egyéni,
sajátos mozzanat, az az ő szent korona eszméje: elképzelései a szent korona szere
péről és befolyásáról a magyar történetre, sőt a környező népekére is. Az ő fantáziá
jában, költészetbe vegyülő misztikus elképzeléseiben - mert itt már minden tapasz
talat, ésszerűség vagy logika megszűnik nála ~ a szent korona valamely élő és cse
lekvő lény, a magyar nemzet sorsának sokszor intézője, irányítója. (M. királykoro
názások története pp, 169-171.) Nagy Lajos alatt a szent korona "quievit et paululum
respiravit", de ugyancsak a szent korona vívta ki Károly Róbert és Nagy Lajo§ győ
zelmeit, s hajtotta v^gre üdvös intézkedéseiket, (p. 448.) Midőn a korona •• 1526
után - bujdokolni kényszerül, akkor quae facles reguil minő képet nyújt az országi
Révay - ezt megint a korabeli történetírástól tanulta - a történelmet nemcsak
stúdiumnak tartotta, mely a múlttal megismertet, hanem a jelenkor emberei számára
tanítómesternek és példatárnak is. Különösen a következőket véli kiolvashatni az ak
kori 600 éves magyar múltból: tartsunk szilárd belső békét és egységet, gondoljunk
a közérdekkel, legyünk becsületesek, ne harcoljunk egymás ellen, sem személyi vagy
pártérdekből, sem ellentétes vallási meggyőződésből (a vallásháborúk mindig csak
bajt és szerencsétlenségeket okoztak),hanem fogjunk össze a Habsburg fejedelem jo
gara alatt az egyetlen ellenség, a török ellen. Révay is azon nemzedékhez tartozott,
melynek a tizenötéves török háború volt nagy, döntő, egész meggyőződését kialakító
élménye. Ez a nagy lelkesedéssel és reménységekkel kezdett, de szép sikerek mel
lett sok keserű csalódást is hozott, s végefelé a keresztény tábor végzetes meghasonlásába: Bocskay felkelésébe fulladt hadjárat-sorozat bizonyára csak megerősítette
a felvidéken született s ott birtokos Révayt törökellenes és Európához feltétlen ra
gaszkodó meggyőződésében. Épp Bocskayék magatartása okozta, hogy Révay minden
alkalmat megragad rámutatni a törökbarátság megbízhatatlanságára, s arra, hogy a
török hódítás és a török birodalom érdeke a magyar érdekekkel összeegyeztethetet-'
len. Nem vesz rajtunk erőt a török, sem más ellenség, "modo perstemus in lUa prisca
religione Apostolíca, communia amemus, promovemusque commoda (közérdek, közjó)
feramur in Turcas immortali odío, sít domi pietas, fides, concordia, quantumvis vi,
hostili exerceamur, non f rangemur tamen"... ^' Számos bölcselkedő szentenciája
hirdeti ez elveket, s ugyanezt fejezi ki a rövid, de tait&lmas szónoklat a magyar nem
zethez, s a fohász a Mindenhatóhoz, mellyel Commentaríusát befejezis Isten, ki a
magyarnak a szent koronát adta, adja meg, hogy Buda vísszafoglaltassék, és a korona
visszatérhessen Visegrádra. A proceres - főrendek, akkor a politikában csak ezek
számítanak - tartsanak össze, az egész nép pedig élvezzen békét és nyugalmat. Mi
meg, megannyi fáradságunk, harcaink, szenvedéseink jutalmául e földi életünk befe
jeztével nyerjük el Isten nevéért viselt katonáskodásunk jutalmát: az örök élet leg
szentebb, el nem pusztuló koronáját. Ámen. (p, 477.)
Révay tehát részben publicisztikai célokat is követ a Commentariusban? a leg
szentebb célokért, hazája és népe javáért, a legönzetlenebb indítékokból, (Előrebocsáthatom: meg fogja ezt tenni a Monarchiában isi) Tudjuk, Mohács óta ez a nemzetvé
delmi tendencia általában megvan a magyar történetírásban! hirdetni a belső egység,
összetartás s a nagy ellenség, a török elleni összefogás szükségességét. Minő erköl
csi magaslatban áll e tekintetben a magyar humanista történetírás tanítómestere az
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olasz humanisták történetírása felett! Hogy csak^az egy Joviust emlitsem, ki sokat
használt forrása volt a magyar történetírásnak. És Révaynak /kit Ugyan már nem le
het humanistának tekinteni/ magának is magas véleménye volt a történet ismeretéről
és történetírásról egyaránt. Az egész emberiségnek tettek vele szolgálatot - mondja
első müvének, a Commentariusnak előszavában - akik a történetet: "scita gentium,
moresque populorum, dicta et facta memoratu digna" Írásba foglalva megörökítet
ték, kik ragyogó előadásban nemcsak a mesélés kellemességeit keresték, hanem a
történet valódi lefolyását és emlékét ölelték fel. (rerum gestarum veritatem,) Mert
a tudományok mUvelése és a történet ismerése ugy ékesítik a férfií s a fejedelmeket
is, hogy azok nélkül a férfit csak a férfi simulacrumának, a fejedelmet pedig csak
"principis idolumnak" nevezhetjük. Az Ő.300 éves családja mindig is művelte a tudo
mányokat. ")
Külön fejezet Révay történetírásában a szent körönéről és a koronázási jelvé
nyekről adott leirása, ez a jelentékeny archaeológtai-filológiai kigérlet, hsswn, mint
sok évig koronaőr, irőnk jól ismerhette, pontosan megvizsgálhatta azokat. Történeti
és filológiai módszertani szempontból a legfontosabb, hogy Révay a ezent korona fel
irataiból következtet annak eredetére: a feliratok nyelve görög, állapítja meg, tehát
a szent korona nem készülhetett VII. Benedek pápa korában; aki azt a krónikák szerint
a magyaroknak adományozta, mert ekkor már teljes lévén a nyugati és keleti keresz
ténység között a szakadás, a római pápa nem készíthetett volna görög feliratú ékszert,
Másfelől Révay ugy véli, az a Konstantin, kit a szetit korona egyik medaillonja ábrá
zol, Nagy Konstantin, az első keresztény császári Tudjuk, ez a Konstantin a valóság
ban Dukas Mihály egyik fia volt, Révay továbbá Platina pápatörténestében azt olvasta,
hogy Nagy Konstantin I, Szilveszter pápának felajánlott egy koronát, de ez visszauta
sította azt. Révay ugy véli, ez a Nagy Konstantin és I. Szilveszter-féle korona a ma
gyar szent korona, melyet aztán VII, Benedek Szent Istvánnak adományozott. (Előrebocsáthatom, hogy a Monarchiában Révay ezen eredményein messze túlhaladva szé
pen bebizonyította, miszerint nem VII, Benedek, hanem 11. Szilvessíter volt a koronát
adományozó pápa.)
Révay maga is érezte, hogy ez első munkája túlságosan vázlatos. De meg, mond
ja, a Commentariusba sok nyomtatási hiba is csúszott. Jobb, részletesebb magyar tör
ténet Írására határozta tehát el magát, de megint a szerit korona sorsát helyezve az
előadás központjába. Ez a mU lett a "De Monarchia et s. corona regni Hungaricae
centuriae", melyh)en a szent koronáról is bővebben szól, de meg a magyar történet^
bői is lényegesen többet ad, mint a Commentariusban, 7) Tartalmilag a Monarchia a
Commentarius erősen bővített kiadása. Különben saját korát tárgyalja benne Révay
részletesen és pontosan, de magukat az eseményeket is tovább viszi fel a Monarchiá
ban; 1618-ig, II, Ferdinánd megkoronáztatásáig, behatóan Írva le ezt a koronázást,
s vele kapcsolatban általában a magyar koronázási szertartásokat. Az egész mU zá
rófejezeteként az ország és társországai leírását adja.
A Monarchia terjedelmesebb, és történetírási szempontbíJJ ip fejlettebb mU a
Commentariusnál: a történetnek nagyobb területeit öleli fel, több forrás felhasználá
sával készült, ezenfelül az olvasóhoz intézett előszóban - mert R#vay a Monarchia
elé is tűzött egy előszót - több érdekes, a Commentariusban kifejtett elveinél éret
tebb módszertani megállapítást is tesz. így leszögezi, hogy külföldi és hazai történet
írók (kinyomtatott) müvei mellett kéziratokat és okleveleket is ki kell a történet
irónak aknáznia. Különbséget tesz a régebbi magyar történet - a tulajdonképpeni tör
ténet - és saját kora eseményeinek feldolgozása között. A mi korunkat, mondja a
Monarchia előszavában, magáink tapasztalataiból ismertük meg - dldicimus quibus
interfuimus (606) - a közelebbi múltról atyáink és őseink előadásaiból (relationibus)
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és kéziratos (I) müvekből értesülünk, s minthogy a hozzánk közelebb fekvő esemé
nyeket világosabban láttam meg, mint a régebben, századokkal korábban történteket,
azért bővebben is foglalkoztam a hozzánk közelebb fekvő időkkel. Révay csak a fő- .
dolgokra kivan kiterjeszkedni, ezek közül is főképpen a szent koronára vonatkozókra.
(606.) Ez elvét újból kihangsúlyozza, mikor a tizenötéves háborúhoz ér, mert hiszen,
mint megvallja, e háborúnak a török ellen szinte "infinitam molem complecti animo
aut opera impossibile est". Anyagát időrendben csoportosítja, ezt a beosztási elvet
szigorúan megtartja elvben és gyakorlatban is. (p. 756.) Egyébként hogyan valósítja
meg Révay eme módszertani elveit a Monarchiában? Már emiitettem, hogy több for
rást használ, illetőleg kiterjedtebb irodalmat aknáz ki, mint a Commentariusban.
Mégis, a Monarchia egészen mintegy a tizenötéves háborúig (1592-1606.) - Révai
saját koráig - szintúgy nem önálló szerkesztésű feldolgozás, mint a Commentarius
sem volt az, hanem csak más szerzőkből kivont compendium, mert Révay e második
mUvében sem akart mást adni ilyes kivonatnál. Főforrása a középkorra itt is Tliuróczy meg Bonfini, utóbbira többször hivatkozik is, mellattíik használta és idézte a
magyar őstörténetben - már láttuk - Jordanest, Procopiust, a szent korona eredeté
re vonatkozóan Platina Vitae pontificumát, a XV. századtól kezdve Callimachust,
Aeneas Sylviust, V. László halálára Chalcocondylast és Comminest (!), (Bánk bánnál
viszont Justus LipsiustI), III. Frigyes és Miksa császárokról szólva Cuspinianust, a
XVI, század magyar eseményeire Zermegh Jánost, Forgách Ferencet, a külföldiek kö
zül Joviust és még másokat, Istvánffy Miklósról csak mint az események szereplőjé
ről emlékezik meg, müvét nem idézi, noha Históriájának egyes részleteit szó szerint
kiírta. És nem látom, hogy Révay emiitette volna Tubero nevét, kitől pedig szintén
vett át egyes passzusokat. 8) Forrásaival való összehasonlításból adódik Révay ki
vonatoló módszere: sző szerint irja át Istvánffy és Forgách Ferenc egyes passzusait,
de sokat kihagy azokból, más felhasznált részleteiket összevonja, általában pedig jó
vá J. kevesebbet ad amazoknál, egyszerűen elhagyva fontos részleteiket. így tesz Tuberoval is. Egy helyt, Forgách Ferencet idézve, maga is mondjas "his fere verbis"
(nyilatkozik Forgách a Zápolyaiak kincseiről, p. 95, RMK,, III., 2058.) Felhasznál
Révay okleveleket is, ahogy előszavában igér.te, néhányat közöl is, szó szerint is ezek közUl egyeseket egészben, a legtöbbet azonban csak részleteiben ~, s oklevélből,
Mátyás királynak egy cseh királlyá választásával kapcsolatban kiadott leveléből cá
folja meg némely iró abbeli állítását, hogy a magyar király német választófejedelem
is lenne. 9) De az ilyes okleveles bizonyítás már hozzátartozott a XVII, századi külföl
di és magyar történetírás módszereihez. Révay legszebb kritikai művelete, mikor a
szent koronát adományozó pápa személyét meghatározza; Minthogy Szent István - igy
szól bizonyítása - négy évvel apja halála után koronáztatott meg, Géza pedig ~ a kró
nikák tanúságára - 997-ben halt meg, az a pápa, ki a koronát küldte, nem lehetett
VII. Benedek, aki 974-983-ig uralkodott - mint még a Commentariusban maga is val
lotta - , hanem csakis II. Szilveszter, aki 999-től 1003-íg Ult a pápai trónon, •'•0)
Csak még két példával akarom megvilágítani Révay kritikai érzékét: ahogy
Forgách Ferenc és Zermegh egy eltérő helyét megítéli, s ahogy a magyarok erede
téről a Commentariusba illesztett bővítését ujabb érvekkel kiegészíti. Előbbiben a
szent koronát 1529-ben ért katasztrófát Zermegh János nyomán adja elő^^), mert ezt
egykorú, szemtanú, pontos írónak és előkelő hivatalokat viselt férfiúnak ismeri,
Azonban nem hallgathatja el, hogy Forgách Ferenc váradi püspök és cancellarius
regni (Báthory István tette meg főkancellárjává) "korának előkelő származású, fényes
szónoka" másképpen irja le ugyanezeket az eseményeket. (Révaynál előkelő hivata
lok viselése nem tekintély- vagy rangtísztelet, hanem a .jólértesUltség kritériuma.)
A két iró, igaz, csak alig eltérő értesülését aztán egyeztetni próbálja: facílis est
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consensus, Írja Révay, ugyanis Forgách csak azért mondja, hogy Perényi Péterrel
együtt Keserű Mihály is fogságba esett, s akkor került a szent korona Szulimán, majd
Zápolyai birtokába, mert ami a szent koronával történt (Perényi koronaőr elfogatása
a koronával együtt) az természetesen Keserűnek rendelkezésére történt, s ezért Forgáchot erdélyi informátorai pártérdekből: pártjuk nagy buzgőságának kiemelésére tá
jékoztatták igy, -'•2) Tehát egészen realisztikus, sőt rosszhiszeműségtől sem mentes
észokokra, személyi- és pártérdekekre vezeti vissza Révay két irö előadása közti el
térést, Zermeghnek ad igazat, Forgách eltéréseit pedig pszichológiai fejtegetéssel
igyekszik kiküszöbölni.
Érdekesebb kritikai műveletét a magyarok eredetmondáján végzi el, midőn az
e kérdésben a Commentariusba később beiktatott toldásához fűz ujabb érvet. A ma
gyar (hun) nép nem származhatik Kámtól, hanem csakis Jáfettől, fejtegeti, mert a
vízözön uláii Jáfet leszármazottai lakták a/okat a tájakat, melyekről a magyarok ki
indultak, nem az elátkozott Kámé. (pp. 826-827,) Do fenntartja Révay a már a Commentariusban kifejtett érvelését, hogy t, i, a magyaroknak a bibliára felépített család
fája a hiteles, mert a biblia a legrégibb forrás és a "divini Numinis instinctu" adja
elő a népek származását, (p. 826,, 1.: fentebb.)
•
így vegyülnek össze Révay gondolkodásában és dolgozásmődjában egészen józanj
racionális, logikus és valóságérzékről tanúskodó kritikai gondolatok és eljárások az
ő theológiai- (theokratikus), világ- és történetszemléletéből adódó, s tekintélytiszte
letétől (a biblia sugalmazott mű) befolyásolt és nem az ész, hanem a hit területére
tartozó gondolatokkal.
A ködbevesző régi korok leírásánál néha egészen meglep kritikátlan hiszékenysége, így elfogadja Nagy Sándor koholt privilégiumát a délszlávok részére, sőt büsz
kén vallja, hogy azt elsőnek közli nyomtatásban. 13) Különben majd Petthő Gergely is
(vagy talán csak 1660. évi kiadója?), beiktatja ezt krónikája élére, 14) Egyébként Ré
vay, ha kritikai felkészült sége nem is volt elegendő e hamisítvány felismeréséhez,
meggyőződhetett volna arról Martinus Cromerusnak, a lengyelek nagy humanista tör
ténetírójának cáfolatából. (De originibus et rebus gestis Polonorum. L. I., c. XV.)
Hogy Révaynak nem mindig volt helyes érzéke a legeredetibb források iránt sem, azt
mutatja, hogy - mint már emiitettem - V. László halálára Commines-t is felhasz
nálta forrásul,
Révay a történetet emberek cselekedeteinek látja, elsősorban, mondhatni kizá
rólag, egyes fő aktorokénak: császárokénak, királyokénak, fejedelmekének, szultáno
kénak, főhivatalnokokénak, hadvezérekének, s erősen kiemeli előkelő családok tagjai
nak politikai és hadi tetteit, különösen saját rokonaiét, s nem hallgatja el, bár igen
szerény formában, saját tetteit sem. Tömegmozgalmakkal nem foglalkozik, de nem
érzéketlen a szegény néprétegek, jobbágyok sorsa, sőt megmozdulásai iránt sem. De
csak mellékésen szól minderről, inkább intelemként a fejedelmekhez, nemesékhez. 15)
Minthogy a történet annyi, mint emberek cselekedetei, az események okait, öszszefüggéseit kutatva - mert mint más korabeli és korábbi magyar történetírók vissza
a XI. századig, Révay is kutatja ezeket - Révay is eljut az egyes történeti főszerep
lőknek, a politikai és hadiesemények irányitóinak lelki, gondolati, akarati, érzelmi
inditóokainak feltárásához. S ami a legfontosabb, az okok kidolgozásában igen realisz
tikus, igen "emberi" (sőt olykor kicsinyes és önző) motívumokra vezeti vissza egyegy történeti aktor, az ország és nép sorsát eldöntő elhatározásait, tetteit. Hogy mást
ne említsek, Bakóc Tamás szerinte azért akarta meginditani a keresztes háborút,
hogy a sikertelen pápaválasztás költségeit behozza. 1^^ Vagy Filipec János váradi
püspök, kit II. Ulászló királlyá választásának felelőssége elsősorban terhel, Révay
szerint rossz lelkiismeretétől Űzve tért vissza Csehországba, magával vive kincseit,
s csak később lépett szerzetbe. 1^)
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Vagy saját korához érve, hol már egészen önállóan alkothatja meg Ítéletét: Russwurmot, ugy mondják - véli Révay - a török megvesztegette, azért hagyta abba 1602ben Buda ostromát (p, 771.). Zrinyi Miklóssal öleti meg Révay Katzianert is, miként
Forgách Ferenc is, de Révay menti a nagy hőst, hogy nem pénzért tette, hanem mert
Katzianer áruló volt. "Nunquam simi probro dátum iri arbifratus, si periurum et
perfidum hominem suis artibus delusum sustulisset." (p. 724,) Mint más magyar
(kor) történetírók, Révay is ismerni véli a török szultánok motívumait is: a tizenöt
éves háború kitört, mert III, Murád (1574-1595) háborút akart, hogy ősei példáját kö
vesse, hogy a kereszténység iránti gyűlöletét kielégítse, és főképp nővére biztatásá
nak engedve, (p. 757,) Igen józanul itéli meg Révay Bocskayt is, korának főhősét, ki
szerinte két vára elfoglalása miatt menektilt a hajdúkhoz, őt magát szerinte is Kutasi
mérgezte meg. (p. 781,) Erősen kiemeli Révay, hogy bécsi béketárgyalások egy fő
pontja volt Bocskay és Illésházy személyes érdekeinek kielégítése, 18)
E teljesen realisztikus, emberi indítékok fölé aztán Révay a Monarchiában is fel
épiti a maga transcendentálls, emberfeletti történctformáló erőit: Isten, aki mégis
csak minden földi történés végső mozgatója, a fátumot, melynek szerepeltetése azon
ban itt is inkább stili^kellék és idegen irók hatása lehet, csakúgy mint a Commentariusbanl9), a misztikus erőket, melyek a számokban, a. csillagok hatóerejében és já~
rásában rejlenek, s az ember sorsára kihatnak. Ezt is láttuk már első müvében. Sőt
ismer Révay - a Monarchia tanúságára - valamely "mirabilís rerum omnium vicíssitudo"-t, egy "intolerabilis vis perennitatís"-t, mely a földi birodalmakat bizonyos
ideig emelkedni engedi, aztán ledönti, 20) A Commentarlusban - már szintén láttuk a természet gazdaságos működésének (naturae oeconomla) tulajdonltja ezt a jelensé
get. (p, 454,) Ezek a titokzatos erők végzetszerűen belejátszanak az ember sorsa ala
kulásába. A kor babonás hiedelmei: asztrológia és számmisztika vegyUlnek itt bele
Révay történetszemléletébe. Igaz, aránylag kis mértékben, s Révaynál általában ke
vesebb babonaság (előjelek stb,) olvasható, mint akár az ujabban oly nagyrabecsUlt
Szamosközynél, vagy még a józan Istvánffynál Is. A számmisztikában pedig Révay
Igen előkelő tanítómesterre hivatkozik: Jean Bodln-re, a XVI, század végéhek nagy
francia történet-theoretlkusára, ki Methodus ad facllem hlstoriarum cognitlonemjében modemül ható módszertani elveket Is lefektetett, melyek azonban a XVI, -XVII.
században nem keltettek figyelmet, és Révay Is csak Bodin másik müvéből, a De r e publlca llbrl sex (Les six llvres de la républlque) címűből vehette a számmisztiká
ról vallott nézeteit. 21)
Rávay legegyénibb, legsajátosabb konstrukcióját, az ő szent korona eszméjét
már láttuk a Commentarlus tárgyalásánál. A Monarchiából ehhez nincs hozzátennivalóm,
Érdekes Révay történetírásában, hogy az események (fő hadi- és politikai ese
mények, országgyűlések) rajza mellett alkalomadtán kitér Magyarország közállapo
tainak jellemzésére is. E jellemzéseiben tulajdonképpen már nem a történetíró, ha
nem a politikus Révay nyilatkozik meg, kivel azonban e helyütt szintén kell foglalkoz
nunk. "Quam verő deplorandus et affllctus fuerlt hls tempríbus: Regnl status, quanta
In clvibus ipsius anlmorum allenatlo, odla, Inlmlcltlae, non Inter extraneos tantum,
sed inter domestlcos unlus famlllae et sangulnls homines, qul sibl invlcem hostillter
repugnabant", egymást kirabolták, vagyonúkon a barbárral (törökkel) osztoztak...
"civltates, vlUae, opplda Incensa, nulllus domus, huUíus oeconomia maximis damnls
non fúlt deformata: ad extremum", a török szövetség (Bocskay felkelései) miatt el
vesztettük Esztergomot, Itt közli az Istvánffynál is olvasható hirt, hogy az aranypénz
ből, melyen valaki saját testvérét a tatárnak eladta (ő nem mondja, hogy hajdú) vér
folyt, (p. 779.) Ezen kétségbeejtő állapotok egy réges-régi időből vett antitézise,
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ahogy Révay I. Béla király helyes gazdasági intézkedéseit méltatva, ismerteti az or
szág gazdasági-társadalmi-mUveltségi állapotait. Mégpedig az események közé szőve,
azok okai és következményeiként, és nemcsak Magyarországnak és társországainak
ama földrajzi-történeti vázlatos leírásában, melyet a Monarchiához függelékképpen
csatolt, adja. Erre még visszatérek.
Foglalkozik aztán Révay egyes intézmények történetével, és érdeklődik közjogi
kérdések iránt is, sokkal inkább, mint bármely korabeli magyar történetíró. Felvá
zolja pl. a nádori, és behatóbban a koronaőri méltóságok történetét, de éppúgy vizs
gálja, ha röviden is, a rendi ellenállási jog, a királyválasztási jog, és természetesen
legelsősorban és legrészletesebben valamennyi között a koronázási szertartások ki
alakulását. A magyar koronázási szertartásokat a francia gyakorlattal hasonlítja öszsze, megállapítva, hogy mig nálunk a korona-jelvény átadás a legfontosabb mozzanat,
addig a franciáknál a szentelt olajjal való felkenés. Kifogástalanul helyes megfigye
lések, -^2) A királyválasztási jogról a lengyel királyválasztásra gyakorolt török be
avatkozással kapcsolatban mond véleményt, praestantissimae libertatis regnorum
titulusnak nevezve azt, qui eo constantius summa contentione retinendus est, quod
actum esse de hoc populo oportet, cuius cervicibus sceptra ex arbitrio et libidine
alterius impendent, (p. 755.) Ez megint Bocskaynak szól, kit a szultán ajándékozott
és talán koronáztatott is meg egy balkáni eredetű koronával. A gyakorlatban azonban
a magyar királyválasztási jogot megint igen realisztikusan itéli meg, jól ismerve a
minden választás tisztaságát fenyegető erőszakot, személyi és pártérdekeket, korrup
ciót. Rudolf 1572. évi koronázásával kapcsolatban^S) röviden ismerteti a német csá
szár-választási gyakorlatot. Altalános véleményt mond az ország^Ulések tartásának
fontosságáról, Péter zsarnoki uralmának jellemzésénél, mintegy intelmUl a fejedelem
felé: csak zsarnokok nem hivnak össze publicos conventus . . . mondja, nonnisi de r e bus levibus . , . vt olim in Anglia (!) remanere videatur, deterius in Francia, in qua
rex Ludovicus XI. btlnnek tartotta még említeni is a rendek összehívását, (p. 611.)
Mikor Révay ezt irta, akkor Angliában I. Jakab próbálta a parlamentet kikapcsulni a
kormápyzásból, Franciaországban pedig XIII. Lajos ezt meg is tette, és francia ren
dek 1614-ben Ültek össze utoljára 1789-ig. Mert Révay szereti a magyar történetet
és intézményeket összehasonlítani a többi európai népével, különösen a németével.
Erre készti erős európai öntudata, az egész magyar nemzetet átható meggyőződés,
hogy Magyarország Európa része, és a magyar nemzet az európai népcsalád tagja.
Már a német választófejedelmi intézményt is, melyet III, Ottó alapításának vél, s a ma
gyar szent korona adományozásának idejére keltez, e koronaadomántiyal bizonyos szer
ves összefüggésbe hoz, A magyarok keresztény hitre térését pedig nem pusztán Szent
István nagy tettének fogja fel, hanem valami csodálatos eseménynek, mely az isteni
gondviselés rendeléséből egy időben következett be az északi népek - mint Révay fel
sorolja: lengyelek, dánok, angolok, norvégek - megtérésével, (pp, 609-610,) Ezek a
népek azóta is "non solum divini nominis professíone gaudent, sed etiam Romaní Imperii magnitudines communi potentia, adversus quosvis hostes conservant, vt honorem
mutuum sua societate augeant," Sajátságos Európa-szemlélet! Kétségtelenül német
eredetű, - III, Henrik és I, Endre szerződését, melyben a német császár örök időkre
barátságot esküdött a magyar királynak, ugy jellemzi, mint "unum ac fortasse primum
hoc foedus inter memorabilia Germani de foedera maximumque est, dignumque ab
omni posteritate coli," (p, 613.) Tehát ezt a békekötést Révay valami, a saját korára
is kötelező örökérvényű alapszerződésnek tekinti a birodalom és Magyarország között,
Ez megint akkor aktuális politikai intelem, mely egyaránt szól a fejedelem, s a ma
gyar nemzet felé,
De kitér Révay továbbra is, végig az egész magyar történeten a német fejlemé•
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nyékre, hogy itt csak az utolsót említsem fel; 1618-ban, II, Ferdinánd királlyá koro
názása idején, irja Révay, kitör a csehországi lázadás (p. 807,), melynek hire Po
zsonyban igen megdöbbentette II, Mátyást, 24)
Révay nemcsak a múltban, és mint történetirő keresi Magyarország kapcsola
tait Németországgal, ő mint politikus is meggyőződéses hive az "immortalis domus
Austriaca"-nak és a Romanum Imperiumnak. II, Mátyás embere, mint lUésházy, s itt
válik el Istvánffytöl, ki Rudolf hive.
Révay politikai meggyőződése és programja,melyet történetírásában állandóan
hirdet - mint ezt a Commentarlus tárgyalásánál Is említettük - az, hogy Magyaror
szág és a magyar nemzet csak a német birodalom segítségével szabadulhat a török
Igától, Mert Révay előtt ez a legelső, legfontosabb politikai cél: Magyarország fel
szabadítása az ázsiai barbárok alól és egyesítése a Habsburg fejedelem jogara alatt.
Révay politikai elgondolásaiban egy elkülönülő Erdélynek nincsen helye. Nem szerette
Rrdélyt, az "inconstans Transsylvaniát", s vele történeteiben Is csak elég melléke
sen foglalkozik. Hogy Bocskay erdélyi fejedelem lett, az, Írja Révay, csak az ö egyéni
nagyravágyásának kielégítése, melynek áldozatul esett Magyarország politikai, és még
meglevő területének egysége, és mint Istvánffy, ő is tiltakozott a bécsi béke ellen,
mely Magyarországot kettéosztotta. De bármennyire elítéli Révay Bocskay felkelését,
a rendek ellenállási jogát határozottan védelmezi, és megállapítja azt is, hogy 1604ben volt ok az elégedetlenségre, A hírhedt XXII. artlkulusről is bővebben emlékezik
meg, mint a katholikus Istvánffy, Bocskay személyes sérelmeit azonban részvétlenül
regisztrálja. Az ő véleménye az, hogy a fejedelem jó kormányzással, a nemesség pe
dig jobbágyaikkal való jó bánásmóddal már eleve vegyék elejét az elégedetlenségnek, s
akkor nincs ok a rendi megmozdulásokra, vagy jobbágy mozgalmakra. A fejedelem le
gyen "liberális és facilis": ne zárkőzzék el az alattvalók elől, ha azok tisztességes és
igazságos dolgokban fordulnak hozzá: in rebus honestis et iustls . , . quod lurls et
lihertatis quisque suae acerrimus est propugnator. (p. 774.) Ezen ad hoc intelmeken
túlmenően, Révay valóságos kormányzati alapelveket szab a király elé, hogy ugy mond
jam, királytUkröt csiszol ki, éspedig a helyes gazdaságpolitika alapelveiről, mert a
gazdasági szempont amúgy is meglehetősen előtérben áll Révay gondolkozásában. Már
láttuk, hogy a történeti aktorok mozgató okaiban eléggé gyakran Ismeri fel az anyagi
érdeket. Révaytól távol állott, hogy egyenest egy II. Mátyáshoz, vagy pláne 11. Ferdi
nándhoz intézzen Intelmeket. 0 egy Igen régi magyar király, I. Béla gazdaságpolitiká
ját j s annak áldásos kihatásait jellemezve fejti ki - ezt is már láttuk - a helyes gaz
daságpolitikáról való elveit, s hogy inilyennek kívánná a magyar társadalom rendjét és
összemüködését. Regnum non victu tantum, sed necessarils omnibus locuples evaderet, iustitiae item ordo et honestis hominum convlctus servaretur, sinquidem et Nobilitas, alii quoque potentiores In cellis et horrels habentes vnde vlverent ab oppresslone plebis abstinerent, vulgus denique in annonae et rerum affluentla, nihil extra
aequi et honesti rationes admitteret. Propter quam Belae solertiam atque beneflcentiam, tam nobilitatls, quam agricolarum nagy jóléte követte. Az egész társadalom
minden rétegében meggazdagodott, és ez volt a királyi kincs, ez volt a király gaz
dagsága. Mert a fejedelmek vagyonát nem jövedelmeik nagysága szerint kell megítél
ni, folytatja Révay gazdaságpolitikai fejtegetéseit, nem aszerint, hogy mily mértékben
van megtöltve a fejedelem kincstára, amit alig lehet másképp megtöltetni, mint erő
szakkal, elnyomással és az alattvalók könnyeivel, hanem helyes gondossággal (bona
provislone), hogy az ország oly segédeszközekkel legyen felszerelve, melyekkel a
király a jelenben és jövőben Is ragyogjon, s legyen, amivel nehéz helyzetekben királyi
tekintélye és uralma megvédhető legyen. Az ilyen uralom a legjobb arany és a legszi
lárdabb. Világos: Révay idegenkedik az akkor modem fejedéimi abszolutizmustól és
398

'

mödszereitől, s a középkori rendi állam hive és hirdetője (mint különben Bocskayék
is, kiktől pedig oly élesen elkülönítette magát). 25)
Révay messzetekintő történetíró és politikus, aki nemzete és hazája történetét
és akkori helyzetét Európa történetével és akkori helyzetével való összefüggéseiben
szemléli. Keresi a magyar történetnek a német, de még azon túlmenően a francia és
angol törtéiiettel való hasonlóságait, amellett ellát messze keletre is, délre is, és fel
ismeri a szlávaág nagy jelentőségét. Nem ijed meg a török hatalomtól, mint Erdély
ben lakó honfitársai, hiszen ő a biztosabb Felvidéken birtokos, és nem keresi a szul
tán kegyeit, mint Bocskay, mikor ez a fejedelemtől sérelmeket szenvedett. Másfelől
ő az első magyar politikus, aki a francia politikai elméletek neveltjének vallja magát,
és a francia nézetek követését ajánlja a magyaroknak államról, politikáról, jogról.26)
Révay lelkesedett a török elleni harcért, s a tizenötéves háborúban, melyet
sorsdöntőnek vélt, maga is részt vett. Kitűnő politikai és katonai érzékkel észrevet
te, hogy a török expanzív erő megtört, s megállapítja, hogy az 1592-től 1606-ig folyt
harcok voltaképp egy helyben topogtak, hiszen két háromszögben vitattak mcgí Kassa,
Eger és Várad térségében, valamint Buda, Esztergom és Székesfejérváréban, (p. 773.)
. De a török kiűzéséhez Európa segítsége szükséges, 2?) és Révay azt óhajtaná, hogy
a kibontakozó nagy (harmincéves) vallásháhoni helyett Európa inkább a török ellen
fogjon fegyvert. Mert Révay, bár buzgó lutheránus, és nem közömbös előtte hitének
és annak megvallóinak sorsa, a vallásháborúkkal szemben teljesen értetlenül áll,
azokat mélyen fájlalja és elitéli (mint különben Szamosközy is, s mint a francia Politique-ok). Még a XXII. artikulusról is tartózkodóan ir. inkább az országgyűlés tekin
télyét féltve az ilyen Himmelrcich-féle eljárásoktól, s csupán megállapítja, hogy ez
elidegenítette a lelkeket a fejedelemtől, A hitet, mondja, a magyarok megtérését adva
elő, "modesta informatio"-val kell terjeszteni, nem "violenta compulsio"-val. (p.
437. )28)
Révay előadása igen élénk, megelevenítő, nemes, komoly, emelkedett hangú, de
nem diigályos vagy patetikus; s bár szeret politikai jelentőségű intelmeket szőni szö
vegébe, szerkesztése arányos és ügyes. Fő beosztási elve az időrendi, de nem annalisztikus, s második műve, a Monarchia anyagát századokra tagolja, nyilván a magdeburgi centuriátorok hatása alatt. Csak a Monarchia befejező fejezetei - a szent ko
rona és a koronázási jelvények, valamint Magyarország leírása, melyek tárgyilag is
leválnak a történeti események elbeszéléséről, nem illeszkednek be. az egész mű kom
pozíciójába, s magukban is szakadozottak, Stilusa jó latin stilus, és mint előadása,
világos, szabatos,
Nem válhatunk el Révajrtól anélkül, hogy a magyarok eredetéről, s a szlávságról szóló véleményeit ne ismertetnénk. Már emiitettem, hogy Révayt mennyire ér
dekelte a magyarok eredetének kérdése, s hogy erről már a Commentariusba is il
lesztett egy utólagos betoldást. A Monarchia függelékében aztán a szent korona és ko
ronázási jelvények ismertetése közben, mikor leírást ad Magyarországról és társ
országairól, újból kitér a Keleten akkor még állítólag élő magyarokra, s róluk, szoká
saikról, nyelvűkről értekezik, valamely utazó előadása alapján, kit azonban közelebb
ről nem nevez meg. "Quidam e terra ipsorum peregrinus rediens referabat", mond
ja. Ez az utazó az állitólagos keleti magyarok nyelvét is megvizsgálta, s Révay fel
jegyzi, hogy szerinte járótéa (vagy talán járóka??) jelentené a lábat, látöka a szemet.
Ezek a magyarok tudják ugyan, hogy rokonaik régente elmentek Pannoniába, de ugy vé
lik, hogy azok ott már régen elpusztultak, s most csak maguk az egyetlen magyarok
"soU ipsi nomen gentis Hungaricae profiteri volunt, extra terram suam nullos esse
legitimos Magyarorum filios." Ki volt ez az utazó? Azt éppúgy nem tudom meghatá
rozni, mint Szamosközy informátorát. 29) Szamosközy ezt igy irja le: "Proximis annis
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ad Amurathem Turcarurh Imperatorem ex vetere Megarorum Pátira Legatum Constantinopolini venisse, a fide dignis et quorum authoritas in conspicuo est, accepi.,.
ez a követ a szultán udvarában, ubi Europaeum Ungarum ibi esse cognovisset (aderat
autem a Caesaré Rudolpho ad Turcam mi.saus magnae quidam vir prudentiae et virtutis) ad se invitatum comiter patrio sermone quem Orator Caesareus intelligeret,
allocutus est", s egyebek közt a magyarok "Martia indoles"-éről szólt, s jól ismerte
az európai magyarok történetét! (Töppelt, i. h,, pp. 37-38,) FeltUnő Révay és Szamosközy informátorainak hasonlósága! s Isogy egyikük sem nevezi azt meg. Még a pontos
nak ismert Szamosközy is csak körUlirjal Az őstörténeti kutatás ekkor még a képze
let birodalmál:)a tartozott, s értesüléseit a közszájon keringő ellenőrizhetetlen, távolés közeikeleti hírekből vette, melyeket megrostálni nem tudott, de azért mohón elhitt,
De ezek az őstörténeti próbálgatások az őstörténet-kutatókra és nyelvtörténészekre
tartoznak. Itt még csak.annyit, hogy Révay igyekszik tisztázni a magyarok Hungarus
nevét, azt a "Hunno-Magyaro" összeolvasztásából származtatva, (pp, 826-828,)
A szlávok kérdéséhez Révay ugyané fejezetben, Szlavónia (Horvátország) le
írásánál érkezik el. Talán felvidéki, Turóc megyei volta, s anyja családjának szerb
származása is felkelthette érdeklődését a szlávság iránt, A "lingua Slavonica",
mondja, "seu Ulyrica" egészen Konstantinápolyig használtatik. Ez a legelterjedtebb
nyelv, mert annak ismeretében csaknem fél Európát (I) és Ázsia nagy részét be lehet
utazni. Igen nehéz nyelv - Révay általában szlávságról beszél, és nem különböztet
meg külön nép- és nyelvcsoportokat - csak a latin nehezebb ennél. Rövid - fantasz
tikus ~ történetét is adja a szlávok bevándorlásának a Balkánra és más lakhelyeikre.
A Balkánra szerinte N a ^ Sándor hozta volna be őket, ki maga is tudott volna szlávul
- , ezt olvassa ki Révay Justinus XI. könyvéből. Hogy Révay hitelt adott a furcsa oklevél-hamisitványnak, melyben Nagy S&idor jogokat adományozott volna a szlávoknak,
erről már szóltam.
Révay csak a nagy szláv tömeget látta, s nem történeti szláv nemzeteket és ál
lamalakulatokat, vagy eljövendő szláv nemzeti államok korabeli kezdeteit, v.agy lehe
tőségeit. Ismerte Tubero Commentarii-jeit - hiszen egy helyét, láttuk, szó szerint .
átírta, s valószínűleg nem ez egyetlen átvétele - , de nem vette figyelembe Tubero látnoki megállapításait az össz-szlávság egyesülési törekvéseiről, s nem ismerte fel az
ezekből Magyarországra háruló következményeket.
Életrajzi fő forrása: Hrabécius Raphael, Oratio funebris , , , 17, Jul, 1622, Cassoviae,
1623, (R.M.K., 11.427.) L, még; Bod Péter, M.Athénás, 231, és Horányi A.. Memó
ria, III,, 165. (M. Tudományos értekezések, 1862, I,, 248.) és Szinnyei, s,v.
Kiadások; Révay P., De s. Corona Regni Hungáriáé ortu Commentarius, Augsburg,
1613, (R.M.K., m . 1118.) U,a,, Bécs, 1652. (R,M,K,, III., 1795.) U,a. Nagyszom
bat, 1723, Révay P,, De monarchia et s. Corona c, Hungáriáé Centuriae septem,
Frankfurt, 1659, (R, M. K., III., 2058,) Nádasdy Ferenc bevezetésével. Mindkét mU
Bél Mátyás gondozásában: Scbwandtner, I. G. Scriptores rerum Hung, (2°) Bécs, 1748.
II. köt., 431. sqq. ill. II, 604. sqq. Fentebb ezt idézem,
Irodalom; Szilágyi Sándor, Révay P, és a szent korona. Értekezések a tört. tudomá
nyok köréből, V. köt, Bpest, 1876, I, szám. Bartoniek E., A magyar királykoronázá
sok története. Bpest, é. n. pp, 169-171.
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JegI2£teki
Decreta, constitutiones et articuli regum 1, r. Ungariae, Nagyszombat, 1584,
R. M, K. 11,, 183, Révay ugy tudja, hogy II. Géza alapította a nyitrai püspökséget,
ami csakis a nyitrai kanonok, majd nyitrai pUspök Mossőczy Decretumbeli króni
kájában fordul elő,
^^L. s Minerva, III. 1924, p. 128.
3)Schwandtner (2-o) II,, p. 436. a jegyz.
4)A biblia "vetustior sit omnibus , , , et Divini Numinis instlnctu populorum ortus
ac saeculis succedentibus mutationes longe verius tradit, quam Graeci et alii
auctores profani, qui niultas fabulas ac monstra ex ignorantia suis ab originibus
confinxere,
5)
Comment, p, 463.
Emlékezetbe idézem Baranyai Decsy János szelid felszőlitását az erdélyi főurak
hoz, Heltainak már keserűbb panaszait a tudományokat elhanyagoló fejedelmek és
nemesi rendek ellen, valamint Szamosközynek klfakadásait Báthory Zsigmond el
len és csipős eplgrammáit Bocskay fukarságáröl,
7)A De Monarchia nyomtatásban csak Révay halála után jelent meg, Frankfurt/M.,
1659. (R. M. K., III., 2058.)
8)
Istvánffyra 1. pl. az 1569. évi országgyűlés és a Dobö-Balassa "összeesküvés"
részleteit: Révay, RMK,, III., 2058. sz. p. 94. - Istvánffy RMK., III., 1350. sz.
p, 508., Balassa szökésére Révay u. o. p. 95. és Istvánffy u, o, p, 522. - Sziget
vár 1566, hősi védelmére azonban van Révaynak más forrása is, Tuberora I. lej
jebb.
9)Schwandtner, p, 610.
%609.
"Teste non solum temporis illius accurato Scriptore sed etiam spectatore rerum
instarüm Joamie Zermegh viro publicis muneribus celebri," (p. 718,)
^%p.7U-719.
13)
p. 830. Ez a furcsa koholmány Glavinich Ferenc Vitae sanctorum-a nyomán ter
jedt el.
14)
' L . : Petthő, és feljebb Fröhlich Dávid fejezetemet.
15)
így - Thuróczy és Bonfinl nyomán - I. Béla király helyes gazdasági intézkedéseit
dicsérve - erre még visszatérünk ~ megállapitja, hogy akkor a nemesség és a töb
bi potentiores mindenben bővelkedve "ab oppressione plebis abstinerent, vulgus
denique in annonae et rerum affluentia, nihil extra aequi et honesti rationes admitteret." (pp. 614-615,) ő tehát ezek szerint a fejedelmek helyes kormányzá
sától és helyes gazdasági intézkedéseitől várja a tömeg anyagi jóléte biztosítását,
akkor aztán a jobbágyok sem fognak mást követelni, mint ami "jó és igazságos",
s ezzel a "parasztmozgalmak eleve feleslegessé válnak. Nem a Tripartitum, ha
nem a XVI. századi jó magyarok népszeretete és józan realitása vezette Révay
bárót erre a gondolatra. Egészen természetes azonban, hogy a bécsi béke megkö
tése utáni hajdumozgolódást nem helyesethette, már csak azért sem, mert ez a
törökre támaszkodott, (p. 787.)
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•* lizt a passzust Révay ugyan TuberolMl irta ki, de magáévá téve, jellemző ez a megokolás őrá Is.
Tubero, Schwandtner, II. p. 330.
Et quo Thomas Cardinalls pecuniam,
quam Romae amiserat, in Hungária
resarciret.

Révay, u. o, p. 702.
ut stipendia pecunaria ibidem (Romae)
l'acta r e s a r c i r e t . . .

^\692.
Tudjuk, Bonfini igen idealizáltan jellemzi ezt a nem előkelő, de végzetes befolyású
idegent, ki szerinte belátva a földi dolgok hiúságát, és lemondva a hatalomról,
pénzről, vonul kolostorba.
Tubero szerint viszont ez "nuUus delicti conscientia, sed voto monasterium petisse." (Schwandtner, II, p, 126.)
Maximé post religionis negotium illud fűit aecerrime eventilatum, quo pacto antiqua Regni facies in pristinum reduci posset statum, cum appendice personae
Bocskay, quibus terminis princípatus eius contineri deberet, et satisfactione quoque ipsius Illésházy. (pp, 775-776.)
19)
Feltűnő u, i., hogy Mohácsnál és Mátyás királynál hangoztatja erősen a fátum csa
pásait, hol még nem lehet munkáját önállónak tekinteni, 1490 után a fátum rendeli
a sok szerencsétlenséget, a "fatális quaedam necessitas". Ex fato Matthiae regiö
, . . velut sinu quodam infelici prodit discordia Hungáriáé . , . lam enim fatali
quadam necessitate, quae in fatis erant mutari omnino non viderentur. (p. 690.)
Vagy Mohácsnál: clades Mohachiana Monarchiáé S. Coronae infaustissima, cuius
ratione, dum plerique rimantur, dicunt fatis vrgentibus Regnum Hungáriáé poenamque veterum ac novorum erratorum reposcentibus factam. (pp. 709-710,) Ez Brodarics felfogása a mohácsi katasztrófa okairól: fátum és bűneink. A török is flagellum Dei. (u. o.) - De előszavában azt mondja, hogy a szent koronáról az eddigi
magyar történetirók, fatali quadam incuria nem irtak! - A számmisztikáról: Vár
nától (1444) Mohácsig (1526) 81 év telt el, vagyis 9 x 9, et inter suspectos periodos, ut et septenarius computatur. lUe fatalem calculum in Hungária . . . movit.
(pp, 709-710.)
20)
p, 786., a VII, Centuria bevezetésében.
21)
Bodin ennek a mtlvének L. IV., c. 2. -ben szól "An rerum publicarum conversiones
prospici possunt" cim alatt a számok bilvös erejéről,
22)
V . 815-817.
23)
Az országgyűlésekkel egyébként is foglalkozik, s az 1608. évi (koronázó) ország
gyűlésről valóságos diarium-pótló leirást adott. (pp. 769. sqq.) Inde evenit frequentius, vt qui robore, viribus, clientelisque potentiores extiterint ad eorum nutum
Reges quandoque plures in Hungária cum maximo Regni damno creati sünt, sicque
libertás electionis interdum intercipi sólet, non sine legum maximo periculo. (pp.
752-753.)
24)
Már ritkábban ter ki Révay a Kelet dolgaira, így egy Ízben a tatár birodalom tör
ténetét vázolja fel. (p, 627,)
25)
Lehetetlen itt fel nem ismerni Innocence Gentillet-nek, a francia hugenották egyik
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vezérének gondolatait, ki 1576-ban könyvet adott közre a jő kormányzásról. Gentillet mint francia nemes lovag elkeseredetten harcol az abszolút fejedelmi hatalom
és módszerei ellen, s védi a középkorból itt maradt rendi államot, nemesi szabad
ságot és privilégiumokat. A Franciaországot akkor - a hugenotta háborúk alatt ~
sújtott minden szerencsétlenségért - könyve két évvel a Szent Bertalan éj után je
lent meg - Medici Katalinnak és olaszainak Firenzéből importált, Macchiavellitől
tanult kárhozatos politikai módszereit okolja. Révay emiitett gondolatait a királyi
kincstárról is megtalálhatjuk Gentillet emiitett Commentariorum de regno libri
trés contra Nic. Macchiavellum Florentinum c, müve 3. könyve: Commentarius
de politia cimü XXXII. -ik Theoremájában (az 1590. évi kiadás 608. és 609. lap
jain. ) Legnagyobb örömre e miinek a N, Múzeumban ó'rzött Pol. g. 792/k. jelzetű
példányában a következő a XVI. és XVII. század fordulójáról való possesor bejegy
zésére akadtam: "Sum Petri de Rewa et Amicorum. Argentínáé." Vagyis e könyv
Révay Péter tulajdona volt, ki azt strassburgi tartózkodása alatt szerezte meg,
In plei-isque consuetudinibus pubiicís, ordíne, legibus, patria nostra Regni Galliae
aemulatrbc e s t , . , (p, 815.), mikor összehasonlítja a magyar és francia koroná
zási szertartásokat, Istvánffy, tudjuk, Pádua és Bécs neveltje, politikailag a leg
élesebben bírálja a francia királyság - I. Ferenc - Magyarországra oly végzetes
törökbarát politikáját, mig Révay politikailag nem foglal állást Franciaországgal
szemben. - Megemlíthetem még, hogy Révay 1440-nél, V. László születési évé
nél megemlékezve Guttenbergről, megemlíti azt is, hogy némelyek szerint a könyv
nyomtatás már régebbi találmány, mely tsak feledésbe meriilt. Dicséri ezt a mfisterséget, melyet az egyház a hit terjesztésére, a kormányzat (politia) a törvények
megismertetésére jól fel tud használni. De kárhoztatja a sok rossz könyvet, me
lyekkel a nyomdák csiinya nyereség kedvéért a közönséget elárasztják. Ezek ellen
tüi"vényt kellene hozni mondja - , s a könyv nyom tatáct "sub lege honestatis et
uLilitatis" állilani. (p. 661.)
27)
"Utinam iam tandem saperet Christianitas, et post Deum in concordiae studio,
praesidium adversus naturalera liostem coUocaret, facilius profecto potens illa
bestia ad ruinam inclínaret et unita virtute conficeretur. (p. 780.)
A Commentariusban: Etenim, quantas religionis diversitas turbas movere soleat
. . . perpetuas, notius est, quam ut híc multis recenseri debeat. (p. 437,)
29)
Szamosközy értesüléseit az állítólagos őshazában még állítólag élő magyarokról
legnagj'obbrészt Töppelt Lőrinc tartotta fenn az Origines et Ocassus Transsylvanorum c. müvében. (1789. bécsi kiadás, pp. 36-38,) Szamosközy, ki kortörténeti
adatait igen gondosan gyűjtötte össze, az őstörténetben - legalábbis a Töppelt ál
tal idézett helyeken - meglepően naiv, kritikátlan és hiszékeny faiatáziájával viteti
' magát.
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Gersei Petthő Gergely
Révay kortársa, Petthő Gergely szintén az egész magyar történetet dolgozta fel
krónikájában, egészen saját koráig -- utolsó lapjain az 1626. évi eseményekről szól de ő nem emeli ki külön történetünk valamely mozzanatát, nem csoportosítja az egész
magyar multat egy téma köré, mint Révay a szent korona története köré.
Petthő Gergely az előkelőbb magyar nemesek közé számítható. Nagy birtokai,
várai voltak, s magasabb hivatalokat is viselt, ezek között a legmagasabb volt a hor
vátországi gyalogosok főkapitányi, meg Várasd megye alispáni tiszte. Családjának, ,
mely a Nádasdyakkal szakadt egy ágról, egyes tagjai udvari főhivatalokat töltöttek be:
egy Petthő János II. Ulászlónak volt udvarmestere, egy másik Petthő János pedig 1572ben főkamarásmesterként Miksa királytól cimerbővitésben részesült. ^' A Petthő csa
lád magyar eredetű, eredeti fészkük Nádasd, és birtokaik. Vas megye déli részén fe
küdtek. Történetüket a modem genealógiai kutatás a XIII. századig vezette fel, Hor
vátországba a család csak a XV, század végén vándorolt be, hol tagjai Corvin János
tól kiterjedt birtokokat és több várat kaptak adományba. Itt élte a Petthő család az
otthoni jobbmódu horvát-magyar nemesek életét, melyet a rohamosan terjedő török
hóditás mindinkább a honvédelem feladatai felé terelt.
Petthő Gergely 1570 körül születhetett a Várasd megyei Béla várában. Apja
Petthő László, anyja Bedekovich Dorottya volt, s igy írónk ereiben délszláv vér is
csörgedezett. Volt két fivére: János és Kristóf. Petthő Gergely neveltetéséről, fiatal
éveiről mitsem tudunk. Több ránk maradt birtokperakta csak azokról a viszálykodásokról tájékoztat, melyeket Petthő rokonaival a családi birtokok fölött folytatott. 2)
Ugy látszik, első fontos eseménye Petthő életének, hogy 1596, november 7-én, tehát
még fiatal korában a horvát országgyűlés megválasztja a horvátországi gyalogos ka
tonaság főkapitányává, a lemondott Keglevich János helyébe. Katonaéletéről egyébként
mit sem tudunk, 3)
De nemcsak a hadi pályán működött irónk, hanem a politikáin is, és rendi tár
sai módjára élénk részt vett megyéje congregációin és Horvátország tartományi
gyűlésein. 1607-től Í625-ig a horvát rendek több izben küldték fel követükül a magyar
országgyűlésre. Egyik követtársa, Dvomicsics Nápoly]^ Boldizsár, zágrábi nagypré
post, kiváló jogtudós, s egykor a bolognai egyetem rektora volt, utoljára pedig Vukovics Benedek, szintén zágrábi nagypréposttal, ki 1606-ban a bolognai magyar-horvát
kolégium rektora volt, képviseli a horvát rendeket Pozsonyban, Volt Petthő varasdi
alispán is. Meghalt 1629-ben. Első felesége Bekovich Ilona volt, ennek halála után
Patatics Annát vette nőül, Pruskovicki János özvegyét. Gyermekei első feleségétől
maradtak: három fiu és három lány, 4)
Miért lett ez a horvátországi magyar nemes ember, katona, vármegyei hivatal
nok és országgyűlési követi megbízások viselője magyar történetíróvá? Maga nem
szól erről, nem ad müvéhez előszót sem, melyben indítékait vagy céljait kifejtené,
nézeteit történetről és történetírásról ismertetné /mint a XVI. századi és a század404

fordulón irt magyar történetírók legtöbbje tette/. Mégis, ugy látszik, s ez a modern
magyar történetírásban elfogadott nézet is, Petthő azért vette kezébe a történetiről
tollat, hogy katholikus szellemű és magyar nyelvli magyar történetet - s világtörténe
ti vázlatot - adjon a latinul nem olvasó szélesebb magyar olvasóközönség kezébe, mely
eddig csak protestáns krónikára, a mérsékeltebb Heltai, s az igen szenvedélyes és el
fogult Bencédi Székely általános magyar történeteire és világtörténetére volt utalva.
Különben - erre még lejjebb visszatérünk - Petthő mUve középkori részében lénye
gében e két XVI. század közepi magyar történetíró, vagy mondjuk kivonatoló króniká
ját irta át. De kétségtelen az is, hogy Petthó't a korabeli sorsdöntő katonai és politikai
fejlemények: a tizenötéves háború és Bocskay-, majd Bethlen-féle felkelések és súlyos
következményeik is erősen ösztönözték történetírásra.
Petthő krónikájában - kezdi 373-mal (a magyarok /hunok/ első bejövetelével,
mint a magyar krónikák) és befejezi 1626-tal - a főbb hadi és politikai események
előadására szorítkozott. Hogy Szent István történeténél beiktatja a - saját korabeli vármegyék felsorolását, ez még nem az ország belső állapotainak rajza. De kitér
egyes emberek, olykor kisebbek életsorsára is, s a nép szenvedéseit ő sem tudja emlittetlenUl hagyni. A magyar történetbe a megfelelő évekhez beleszövi a fontosnak lát
szó világtörténeti fejleményeket, úgyhogy ebben is Bencédit látszik követni. Különösen
figyelemmel kiséri a török, sőt tatár eseményeket, de feljegyzi Amerika felfedezését
is, mégpedig 1499-hez: "Columbus Kristóf egy jeles hadakozó Vitéz Ur ez üdöben ta
lálta az uj Világot kit Indiának hinak". Általában az egyes évekhez egyszerűen hozzájegyzi az abban történt fontos hadi és politikai eseményeket, anélkül, hogy azoknak
akár még külső összefüggéseiket is feltárni igyekeznék, és annyira elsősorban hadtör"
ténetet ir, hogy fő beosztási elve, az évek szerinti elbeszélését még egy-egy király
nak hadai szerint is csoportosítja - amiben Heltait követte, másik főforrását a közép
korra - , s 1626-ban, ugy vélte, abbahagyhatja az irást, mert remélte, hogy ez évben
véget ér a háború, (p. 205.) Ritkán tér csak ki gazdasági jelenségekre, pl. az 1622,
évi nagy drágaságra. Kulturális eseményekről csak kivételesen szól, igy felemlíti,
miszerint "Faustus" (!) Í452-ben feltalálta a könyvnyomtatást. Luther fellépéséről
röviden referál, Loyolai Szent Ignác rend-alapitásáról már jóval részletesebben, Annalisztikus előadását olykor megszakítja kerek, önállóan megszerkesztett fejezetek
kel, különösen saját korába érve, mikor már kortörténetet ir. Itt már folyamatos elő
adást ad, keresve az események összefüggéseit is, és iníisntől kezdve külön elmekkel
is kiemelt fejezeteket is találunk müvében: "Bocskay István támadásáról" (1604.), és
"Bethlen Gábor első", "második" és "harmadik támadásától" (ad an. 1619., . 623. és
, 626, )cimUeket,
Dolgozási módja a régebbi időkre tiszta kompilálás, ahogy maga is megvallja az
1527. évnél - mint különben Istvánffy is tette mintegy JS50-nél. (L. XVII.) - , NB,
"Eddig való Írásomat szedegettem nagy szorgalmatossággal egybe, sok rendbéli fő
Historicusokból, tudniillik Bonfinius Antalból, Joviusból, Surius Lőrincből, Thuróczi
Jánosból, Ronsoni (= Ransano) Péterből, Heltai Gáspárból és Tinódi Sebestyénből,
ezek Erdélyi Magyar Historicusok. Továbbá Vramecz Antalból, ki a Horvát Országi
dolgokról jól irt éa Istvánffy Miklósból, ki a mi üdönkben irta a Magyarországi His
tóriát. 5) Azért ha valami fogyatkozás avagy vétek esett Írásomban, azt senki ne tu
lajdonítsa énnékem. Ezután immár bizonyosabb dolgok következnek, ugy mint mellyek
mi üdönkben történtének a kikben magam is forgottam, kiket pedig sok fő rendbeli bi
zonyos és hitelre méltó személyektől is Így értettem és hallottam, amint meg vagyon
irva, " De felhasznált e felsorolt müveken kivül Petthő másokat is: idézi Michael ab
Isseltet Báthory István dicsőséges győzelméről "a Muszka Tsászár felett" (p. 127,)
(Rettenetes Iván moszkvai nagj'fejedelem fölött, ad an. 1578. Báthory orosz hadjára405

ta a valóságban 1581-ben folyt le), de nem ismeri Gyulai Pál munkáját. Es a legalapo. sabban kiaknázta Bencédi Széley István világkrónikáját, anélkül azonban, hogy ennek
nevét említené. Általában a középkort - mint már emiitettem - Heltaiból és Bencédiből szőtte egybe, kik mellett még Bonfini és Thuróczy erős hatása érezhető ki Petthő
krőnikájábóL Előbbié főképp a Hunyadiak, utóbbié főképp Zsigmond korára. Mikor Bon
fini is elhallgat^ Petthő Heltait, 1526 után Joviust, majd Tinódit és Istvánffyt követi.
Utóbbiról többször meg is emlékezik krónikájában. Saját korához érve, már láttuk,
maga-magát vallja főforrásának, tapasztalatait és hitelt érdemlő, jól értesült főurak
elbeszéléseit. Az informátorok főranguságára való hivatkozás itt megint nem tekin
télytisztelet, hanem jól értesUltséget jelent. Hiszen Petthő mint vármegyei ember,
majd országgyűlési követ és magas katonai tisztek viselője érintkezhetett a magyar
politikai és katonai élet élén állóklcal, s értesüléseket szerezhetett tőlük. Bethlen
hadjárataira;, különösen dunántúli akcióira a modern történetírás elsőrangú kútfőnek
ismeri el Petthő krónikáját. Okleveleket, aktákat Petthő nem közöl, ebben erősen el
tér kortársaitól, legfeljebb egy-egy béketárgyalás pontjait emliti fel. Kompiláló mód
szere, szerényre szabott célkitűzései feleslegessé tették számára a levéltári kutatást,
De nieg Petthőt gyakorlati embernek, szélesebb körű tudományos képzettség nélküli
katonának és közigazgatási férfiúnak kell képzelnünk, aki nem igen ismerhette az ak
kor a történetírók számára már kötelezőnek tekinthető okleveles bizonyítást,
Tehát Petthő csak elbeszélő forrásokat használt fel, ezeket azonban: a régi ma
gyar és korabeli történeti irodalmat, aránylag elég gondosan áttanulmányozta. For
rásait egyszerűen átírja, sokszor szó szerint, és nem szerkeszti szövegüket újjá, leg
feljebb megrövidíti, kihagyva, amit feleslegesnek talált. Hiszen Petthő csak az "emlé
kezetre méltó dolgokat" akarja megírni, s "az apró tsatáknak és harcoknak békét
hagyni", ^) Sokszor átvette forrásai Ítéleteit az eseményekről és szereplőikről, sőt
olykor moralizáló és politizáló szentenciákat is, ^)
Petthő forrásait, ezt is már láttuk, olykor idézi is, néha az ekkor már sok tör
ténetirónál tapasztalható pontossággal. 8)
Petthőnek volt józan kritikai érzéke. Nemcsak a saját kora eseményeiről szóló
hireket tudja megrostálni, hanem egyenest józan és becsületes objektivitásról, törté
netírói lelkiismeretességről tesz bizonyságot, mikor oly kritikai müveletet hajt vég
re forrásain, a leírta események híranyagán, mint pl. Zápolyának Mohács körüli ma
gatartása megítélésénél, (L. ezt részletesen lejjebb,) Jelentékenyebb ennél, ahogy a
Hunyadiak származásáról szóló különböző értesülések között válogat. Elveti Bonfini,
a "hires-neves historicus" meséit, - pontosan idézi a D. 3 . , 1, 9, -et, - mert ez csak
"hizelegni és kedveskedni akart" Mátyásnak a római származás hirdetésével, ő ,
Petthő, inkább az erdélyi hlstoricusoknak ad hitelt, mert "hihető", mondja, "hogy az
Erdélyiek ezt Bonf iniusnál jobban tutták", (p. 7 1 . , t. i. a Zsigmond császár és a Morsinai lány kalandjára visszavezetett Hunyadi származtatást.) Már Verancsics állást
foglalt amellett, hogy egy nép történetét jobban ismerik az abból származó irók, mint
az idegenek. 0 , a humanista, nagy tudományos apparátussal fejti ki ezt az elvet, és
pedig Joviussal szemben, egy ehhez irt levelében. (L, Verancsics fejezetemet.)
Petthő naiv józansága nem szögez le valamely általános érvényű elvet, hanem azt a
gyakorlatban, szinte tudat alatt egyszerűen alkalmazza. Viszont kedvezőtlen fényt vet
Írónk kritikai érzékére és történeti ismereteire, hogy közli, tehát hitelesnek véli
Nagy Sándor koholt privilégiumát a délszálvok részére, (Melynek különben hitelt adott
kortársa, a nagyműveltségű Révay Péter is,) (L, erről a privilégiumról Révay feje
zetemet, )
Petthő magyarul irt, nem az akkor a magyar történetírásban szokásos latin nyel
ven, mert ő latinul nem olvasó közönséghez is akart szólni. Valószínűleg latin tudása
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sem volt elegendő ahhoz, hogy egy Istvárffy vagy Révay ékes, kései-humanista latinságával versenyezhessen. Hogy történetírásával publicisztikai célokat is követett, azt
már emlitettuk. A történetírásnak ekkor a külföldön is uralkodó pragmatikus iránya
Magyarországon már Mohács óta a nemzeti önvédelem fegyverévé magasztosult - er
re már rámutattam - egyfelől kifelé, a többi keresztény fejedelem és nép felé, más
felől, s ez épp a tizenötéves háború és Bocskay fellépése óta lett aktuálissá, befelé a
nemzet felé. Bár Petthő nem hihette, hogy magyar szava elhallatszik Európa udvarai
hoz és népeihez, mégis az 1622. év eseményeit adva elő, a harmincéves háború addigi
fejleményeiből nagy keserűen a következő tanulságot vonja le: "ha a Keresztény Feje
delmek ezeket a rettenetes hadakat és költségeket a török ellen fordították volna, két
ség nélkül Európából kiverhették volna őket", ahogy a lengyelek minapi fényes győzel
me a török fölött is bizonyltja, (p. 200.) Azt azonban joggal elvárhatta, hogy legalább
magyar honfitársai meghallgassák, s ezeket igyekezett is a maga meggyőződése he
lyességéről meggyőzni és a maga pártjára vonni. Mert Petthőnek megvolt a maga igen
határozott politikai elgondolása: miként Istvánffy és Révay, kit protestáns vallása nem
tántorított meg királyhílségében, ő is a Habsburg ház és a német birodalommal való
szövetség hive, noha mérhetetlen elkeseredéssel panaszkodik krónikájában Basta és
általában a "nemet tisztviselők és a köznámet vitézlő rend" kártételei miatt. De más
felől, meggyőződése, hogy a török iga alól csakis ezek segítségével menekülhetünk, s
nem utolsó sorban: ő is horvátországi és nyugatmagyarországi birtokos, tehát anyagi,
egzisztenciális érdekei is a királyhoz és a nyugathoz kapcsolják.
Mint nagy kortársainak: Istvánffynak és Révaynak, Petthőnek is a tizenötéves há
ború és az ezt követő Bocskay-felkelés volt élete nagy élménye. Ez adta meg mindhár
muk történetírásának politikai jellegét is. (Bethlen fellépése, melyet Istvánffy már
nem ért meg, Petthőnek és Révay Péternek is már csak Bocskay kezdeményezéseinek
folytatása volt.) Petthőt is a legnagyobb elkeseredéssel töltötte el Bocskay lépése,
még inkább, mint a szelid lelkil Révayt, s több oka is volt rá: ő ebben, mint Istvánffy
is, a katholikus vallás sérelmét is látta. S ha nem is fordul rövidségükben is oly szé
pen felépített beszédekkel a magyar nemzethez, mint a Strassburgban szónokká kikép
zett Révay Péter, mégis, magvas intelmekben ő is rámutat honfitársai előtt a török
barátság halálos nagy veszedelmeire. Egyenest megszólítja olvasóját: "megérted Írá
somból", hogy minő helyrehozhatatlan kárt okozott Magyarországnak Bocskay fellépése
a török szövetségben. Ahogy, véli Petthő, 1526-27-ben Zápolyai és Báthory István mü
ve, a kettős királyválasztás okozta Magyarország romlását, ugy 1604-ben Bocskay
mozgalma és az őt fegyverfogásra ingerlő Basta helytelen kormányzása, kegyetlen
sége. S ha 1526-ról irva Zápolyairól és Báthory Istvánról kívánta, hogy vagy egyik,
vagy másik ne született volna, 1604-ben mind Bocskayról, mind Bastáról kívánja ugyan
ezt, Az 1604. évi eseményeket bevezető fejezetében - cime: "Bocskay István támadá
sáról", jeligéje: "Perditio tua ex te Israel. Oseae, c. 13. " - irja, hogy "igen szép és
kívánt alkalmatosság és mód jelentette volna magát szerelmes hazánknak és nyomo
rult országunk jó részének való megszabadulásában a török ellenségtől" éspedig a ti
zenötéves háború alatt, mikor Kazul basa fellázadt a szultán ellen, s ez már békére
gondolt Rudolf császárral még Eger vagy Kanizsa átadása árán is, de "azért im találkozék egy átkozott ember és veszedelemnek fia, Bocskai István, a ki nem édes hazájá
nak szabadulását, hanem tsak a maga hasznát keresvén, felzavará a szép tiszta vizet
és követvén Zápolya János példáját a törökkel titkon egybe barátkozék és egybe tzimborála. " Ezért a törökök kapva az alkalmon - inter duos litigantes tertius gavisus est,
mondja Petthő egy más helyen - és elejtve a béketerveiket "a Dévánban elvégzett akarattyokat,., megváltoztatták és tovább menvén dolgokban Esztergomot is elvonák tőllUnk, ahoz még számtalan keresztyén Atyámfiát is rabságba vivék, a mint majd bőveb
ben megérted írásomból. Atta volna a felséges Isten, soha ne is született volna ez az
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átkozott hazája vesztő és Nemzetségét rontó ember Basta Györggyel (az ki erre okot
ada) egyetemben. "9) Mert Bocskaynak volt azért oka az elégedetlenségre: Basta és
katonái "Halhatatlan (!) szörnyű Istentelenségeket.,. tselekszenek vala" a magya
rokon, amit "a Tsászárnak nem panaszolhattak meg . , . mert senkit eleiben nem bo
csát vala. A Német Tanács pedig senki panaszát . . . meg nem jelenti vala a Tsászár
nak, mert ők abbul gazdagulnak vala. Kiért & Magyar Nemzetség annyira megunta,
utálta . . . vala a Német Nemzetséget és birodalmát, hogy immár csak azon gondol
kodnak vala (de igen titkon) miképpen találhatnának módot és alkalmatosságot benne,
hogy ezt á tűrhetetlen nehéz igát , . . magokról elvethessék.,. ", de ezt a megmozdu
lást meghiúsította Bocskay fellépése. Mire célozhatott itt Petthő? Egy modem ismer
tetője ebben a szavaiban már a Wesselényi összeesküvés első szálalt véli felismer
hetni. 10) Petthő homályos célzása mindenesetre alkalmat adna találgatásokra, de ez
már kivUl esnék munkánk körén. Bármint értette Petthő ezt a tervezgetést, az kétség
telen, hogy a gyűlölt Bocskay gyűlölt felkelésének okát, ha nem is mentségét, Bocskay
személyes sérelmei és önzése mellett Basta és serege kegyetlenkedéseiben és Rudolf
helytelen kormányzásában látta.
1620^ban Is - ugy vélte Petthő naiv elgondolással - lett volna alkalom, hogy a
magyar nemzet biztosítsa szabadságát német uralkodSjával szemben: a Bethlen-féle
besztercebányai országgyűlés alatt, mikor a francia és lengyel követek közvetítették
Bethlenhez II. Ferdinánd és saját királyaik ajánlatát, mely a pápa, a spanyol, francia
és lengyel királyok kezességét helyezte kilátásba, "ha Ferdinánd császár meg nem
tartaná" a magyarokat szabadságaikban, és sérelem esetén "ők a Tsászár ellen tá
madnának a Magyarok mellett. N. B. Bezzeg" - teszi hozzá Petthő - "itt vala ám egy
szer kezünkön a dolog. Itt kell vala ám eszünkkel élnünk, jó Magyar Uraim, " H ) Petthő
tehát érzi a magyar rendi és nemzeti sérelmeket. Az is kétségtelen, hogy minden el
keseredése és németgyülölete ellenére - mely többször fellángol krónikája XVI. -XVII.
századi részében - szilárdan a Christiana respublica (Európa) tagjának érzi a ma
gyarságot, és a törököt tartja az igazi ellenségnek és veszedelemnek, ettől akar min
denképpen szabadulni, amit másképp nem lát lehetségesnek, mint a többi keresztény
ország, elsősorban a Német Birodalom segítségével. Hiszen voltak derék német vezé
rek: a kitűnő Mansfeld Károly grófot Petthő Is megsiratja, ennek halála szerinte is az
egész kereszténységnek nagy kárára következett be, mért "ez felette bölcs volt és
okos hadviselő fő Ur vala, kl ha tovább élhetett volna a nyomorult Magyar Országnak
kétség nélkül nagy haszonnal szolgált volna." (p, 139.) A lotharingiai Philippi Emánuel
Mercoeur herceg halála még nagyobb kár: mert "ez fölötte igen jámbor Isten félő
Bölcs, okos és merész hadviselő vitéz Fejedelem vala, kit ha Isten tovább éltet (I)
volna, bizonnyal remélhettük volna országunknak szabadulását.., Adgyon Isten sok
illyen Vezért országunknak. " (p. 151.)
Éz tehát Petthő politikai felfogása, sőt programja, melyet hirdet krónikájában
is, amivel már ő is a piíblicisztikába modulál át, mint Révay, s más korabeli hazafias
magyar történetíró. Mert az ö Intelmeik már túllépik a pragmatikus, tanító, példát
és okulást mutató történetírás határait.
A vallás kérdésében, a kor másik nagy magyar és európai problémájában, mint
említettem, Petthő jó kathollkusként kiáll vallása mellett, hiszen, szintén már említet
tem, történetírásának egyik fő ösztönzője éppen a magyar kathollcizmus védelme volt.
Igen fájlalja a protestantizmus elterjedését Magyarországon, s a mohácsi katasztrófa
másik végzetes következményének tartja a kettős királyválasztás mellett. A Habsburgok
hoz Is nagyrészt azért ragaszkodik oly híven, mert tőlük várja a kathollclzmus megvédelmezését. "Ezek a sok országokbeli szörnyű nagy támadások és pártütések mind a
végre indittattanak vala" mondja 1622-ben a harmincéves háboiru kibontakozásáról,
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"hogy az Austriai házból való Fejedelmeket birodalmakból kivethessék. Mert jól tud
ják" (a nyomtatványban: dudgyáki) "vala aztot, hogy egyedUl tsak ezek a Fejedelmek
oltalmazzák és fenn tarttyák a régi Római Keresztény hitet i s . , . De mind a régi Ró
mai Ker. hitnek, s mind a jámbor isten félő Fejedelmeknek az erŐs Isten vala óltalmok, " (pp, 200-201.)
Petthőt történeti gyökereiben is foglalkoztatja a protestantizmus gyors elterje
dése Magyarországon, A magyar kathollkusokat Bocskay sikerei döbbentették rá a
protestáns térhódítás arányaira. Tudjuk, Pázmány Péter 1604-ben Istvánffyhoz fordult
felvilágosításért e kérdésben, mert az ekkor 66 éves alnádor még láthatta a reformá
ció kezdeteit Magyarországon, Feltűnő, hogy Petthö ugyanazokat az okokat jelöli meg,
melyek következtében az uj tanok oly széles rétegeket hódítottak meg, és ugyanazon
prédikátorokat és főurakat teszi ezért felelőssé, mint Istvánffy Miklós Pázmányhoz
irt válaszában, "Annak fölötte a Szent István királytul reánk maradott régi Róma igaz
Keresztyén Hitet is elvesztők. Mert Lajos Királlyal edgyUtt, á Mohács mezején a
Püspökök jobbára mind levágattatának, azért az Urak a Püspökségeket magok közt
zsákmánra bányák . , , Ez alatt azért bé-lopák az Országba magokat a Luter tanítvá
nyai közzUl Kopácsi István, Sztárai Mihály, Batizi András és Dévai Mátyás. Ezek el
sőben is Préni Péternek és DrágfiCáopárnak eszét veszték. Azután a Calvinus Trom
bitás! is békUrtölének a bárány bőr alatt, ugy mint Kálmáncsi Márton, kit Sánta Már
tonnak is hittak. Az az urak közzlíl Petrovics Pétert bolonditá meg. Azért a két király
között (mikor minetenik kedveskednék az Uraknak, hogy lágy engedelmével magához
kapcsobiá őket) igy vesise el régi áhítatos hitünk Országunkkal edgyUtt. De kérlek",
fejezi be Petthő előadását, megint az olvasóhoz fordulva^ "ezeknek az Uraknak mara
déka ma nincsen, sőt még az ő életükben is az Ujjitő Urak jutalmát vevék dolgokíiak"
Mert Perényi Péter I, Ferdinánd börtönében halt meg, Petrovics Pétert pedig, miközben
a képeket dúlta, egy feszület Kép majd agyonütötte. "1^) Istvánffy Pázmány kérdésére
ugyanígy festi le a protestantizmus behatolását Magyarországra, csak ő a Petthő által
is elsorolt főuraktól kiinduló, tőlük lefelé a néphez lenyúló folyamatnak látta a refor
mációt. E főurak voltak, Istvánffy szerint, legelsősorban a gyűlölt Perényi Péter, kik
beengedték birtokaikra a Petthő által is felemiitett prédikátorokat. Ezzel szemben
Petthő szerint a hitváltoztatás a prédikátoroktól indult ki, tehát a néptől felfelé irá
nyuló mozgalom, s e népi prédikátorok "vették eszét" a főuraknak. Bizonyosnak ve-"
szem, hogy Petthő ismerte Istvánffy levelét, melynek eredeti fogalmazványa máig fenn
maradt. 1^)
Petthőnek csakúgy megvan a határozott szemlélete, összefoglaló alapgondolata
a magyar történetről, mint kortársainak; a magyar Mátyás királyig virágzott, de ez
zel "egyetemben a Magyar Nemzetségnek régi, jó hireket, neveket, erejeket, hatal
mokat és minden jó szerencséjeket jis eltemették", mert már II. Ulászló "amit az , . ,
előtte való királyok kerestek vala . . , lassan mind elkezdé veszíteni." Betetőzi ezt a
pusztulási folyamatot aztán a mohácsi vész, amely már emiitett kettős következmé
nyével vetette Magyarországot mai siralmas helyzetébe. Petthő - ezek szerint - a
mohácsi vésszel, Illetőleg már 1490-nel kettéosztja a magyar történetet. De e legujabbkorl cezúra mellett más határköveket Is meglát a magyarok múltjában, s ezek
szerint krónikáját három részre osztja. Az első a kezdetektől: a magyarok első és
második bejövetelétől III, Andrásig terjed, "ugy mint kiben a régi zent királyoknak magvok szakadt". A krónika második része 1526-ig terjed, mely "magában foglallya a kUlömb külömb féle Idegen Nemzetekből való Magyarországi Királyokat mind az Austriai
avagy Bécsországi Herczegekből lett Királyokig", (p. 48,) A krónika "Harmadik Ré
sze", "E magában foglallya az Austriai . . . hertzegekből való Magyarországi Királyok
nak egymásután való következését, és az azoknak Idejében t ö r t é n t . . . dolgokat. " (Ez
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utóbbi szavak mindhárom rész cimében megvannak.) E felosztási elvek meglehetősen
nacionalisztikus izüek: az uralkodóházak nemzetisége szerint csoportosítja irónk a
magyar történetet.
A történet Petthőnek emberek - fejedelmek és főemberek, a népeik élén állók —
cselekedetei. És ha a kor legsorsdöntőbb mozgalma, az uj hit terjesztése a népi szár
mazású prédikátorok munkája volt is, ez is csak akkor lett veszedelemmé, és öltött
igazán nagy méreteket, mikor a prédikátorok befolyásuk alá hajtottak egyes nagyura
kat. Tehát a fejedelem, mégpedig az idegen fejedelem, idegen tanácsa és idegen had
vezérei, s a magyar főurak azok, akik az eseményeket irányicják, kik cselekszenek,
ezek a történeti aktorok, mig a "magyar nemzetség", melybe Petthő aligha értette be
a neni, nemesi rendeket, a szenvedő tárgyai a főemberek kormányzásának, hadvezeté
sének, A nemzet maga, egységesen és öncélúan nem cselekszik; nem aktiv történet
formáló tényező Petthőnél sem, .s általában a korabeli történetírók szemléletében - és
reális tapasztnliitaihan sem, A Bocskay felkelés is urak? "pártos urak" müve. Ebben
a megszorításban viszont Petthő elismeri a "pártok" nagy jelentőségét, s e "pártos"
elnevezéssel bevezeti a "párt" lermimisát a nTügyar történetírás nyelvébe,
Az emberek cselekedetei - akarata és szándékai - fölött áll az Istenség, hiszen
e kori történetíró gondolkodásában, lelkivilágában ez nem is lehet másképpen, és
Petthő vallásossága minden földi történésben megláttatja vele Isten kezét. Az irigy
ördög ugyan zavart okozhat a földön, vallja Petthő, de Isten végre is győzelemre vezeti
az igaz embert, mint 1626-ban is megsegítette II. Ferdinándot az angol-dán-svéd-ve
lencei-Bethlen-féle koalíció ellen. (p. 205.) Petthő katholikus lelke és humanisztikus.
műveltségtől át nem hatott elméje nem ismer más ember- és természetfeletti törté
netformáló erőt, mint Istent - ebben különbözik kortársaitól: pl. Istvánffytól és Révaytól - , s nála hiába keresnénk a fátum, vagy pláne a számok misztikus hatását az
emberiség sorsára. S ha az 1.618. évi UsLöküsben nagy háborúk előhírnökét látja is
(p. 183.), határozottan gúnnyal említi fel, hogy Rudolf császár azért zárkózott el az
emberek elöl, mert "a Német Tanáts Urak valami jövendő mond(3k által elhitették vala
a Tsászárral hogy" ha nem vigyáz magára "kivesztik a világból", (p. 180.)
Petthő józan esze, okos, világos, gyakorlatias gondolkodása igen realisztikusan
ítélteti meg vele a történet aktorait, jellemüket, indítékaikat, tetteiket, s azok követ
kezményeit. ítéleteiben, jellemzéseiben komoly, becsületes, és hazaszeretet, istenfé
lelem, bölcsesség, okosság, elmésség, hadviselői vagy vezetői kiválóság azok az e r é 
nyek, melyeket legtöbbre becsül, s melyek szempontjából szereplőit megítéli. Jellem
zései sokszor igen elevenek, emberien egyénitőek, s ha olykor sematikusnak látsza
nak is, többnyire mégis van bennük valami "egyéni íz". A Habsburg-ház tagjairól
mindig nagy tisztelettel és szeretettel szól. I. Ferdinándról ugyan megjegyzi, hogy ő
alatta veszett el Magyarországnak "a dereka", hogy igen szerencsétlenül harcolt a tö
rök ellen, s maga sohasem szállt hadba, mégis igen jámbor és istenfélő fejedelemnek
ismeri, (p. 120.) Miksa is "igen jámbor és nyájas Fejedelem vala, kiért őtet is va
lamint az apját igen szerették", (p. 126,) Károly főherceget Károlyvárosnak, Horvát
ország védbástyájának építéséért dicséri, (u. o.) Rudolfnak óriási gazdagságát említi
- Rudolfnak szólhatott egyébként Gentíllet-től kölcsönzött intelme is, hogy a fejedelem
ne kincsgyüjtésben lássa uralma támaszát - , Rudolfot magát Petthő "felette igen ke
mény és haragos, de igen igazmondó Fejedelemnek" jellemzi, aki sokat harcolt a tö
rökkel, és "ha az ellene való támadással meg nem bántották volna (Bocskayék), nagy
győzedelmet vett volna", s aki "ha ollyan igen kedvetlen és magának való ember nem
lett volna, sok Udötől fogva nem volt Keresztyénségben ilyen fejedelem, de mivelhogy
senkit maga elejébe nem bocsátót vala és senkivel nem nyájaskodik vala, az orszá
gok és urak igen elidegenedtek vala tölle. " (p. 179-190.) Mátyás császár és királyt
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"a Magyarok fölötte igei
érették, mivelhogy inkább mind köztök lakott. " (p, 183,)
Miksa főherceg, a mezőkeresztesi csata vezére "a jó Maximilián Hertzeg . , . igen
jámbor és Vitéz Fejedelem vala, de hadakozásban igen szerencsétlen. Ez vivott meg
Mehmet Tsászárral személlyé szerint a Keresztesi mezőn, kit még soha egy Német
Fejedelem sem próbált vala meg. A Magyar Nemzetséget igen szerette, kiért őtet is
a Magyarok igen szerették. " (p. 183.) II. Ferdinándban pedig "adgyon a jó Isten jó
szerentsét a jó Fejedelemnek, minden ellensége ellen. " (p, 184. )
Ide csatolom még Erdődy Tamás arcképét, mert ez volt Petthő eszményképe a
magyar úrról, a magyar történet főaktoráról a fejedelem és udvara, hadvezérei után,
"E felette igen jeles, jámbor Istenfélő, szent életU, Igasságszerető, Ember betsUllő (I)
mindenféle jószágokkal teljes minden Lelki és Világi dolgokban dicsiretes és álhatatos Vitéz Ur vala . , . Ennek a z ő dicséretes élete és jó maga viselése sok Uraknak le
het tlikö re és példája, " (p, 202, fidan. Ifi24, Rrdődy halála alkalmából.) érdekes az
"emberbecsUlés" kihangsúlyozása, s feltűnő, hogy Petthő a műveltségről megfeledke
zik, mikor a magyar ur "tükörképét" csiszolja ki, és megelégszik lelki, erkölcsi,
jellembeli kiválóság, és anyagiakban való gazdagság követelésével és dicséretével,
Hozzátartozott a korabeli történetírás pragmatizmusához: a történetet a főem
berek tetteinek fogva fel, keresni ezek és tetteik inditóokait, a cselekvők indítékait,
s mindebből tanulságokat meritfinl a jelenre. Láttuk már, hogy ugyanígy tett Petthő is,
Sőt Petthő felveti, legalább a legdöntőbb eseményeknél a politikai és történeti felelős
ség kérdését is; ki "okozott" valamely sorsdöntő eseményt; valakinek tettei jóra vagy
rosszra vezettek-e. Bocskay elleni állásfoglalását már láttuk, most még Zápolyai Já
nos tetemrehivását idézem a középkori magyar nagyhatalom holtteste fölött. Ezen el
mélkedése egyben érdekesen világítja meg Petthő felfogását afelől, hogy a történerió
felismerheti-e szereplői lelki indítékait (ebben: megállapithatja-e felelősségét tet
teiért). Mert a probléma Petthő lelkében és elméjében nem elméletileg merült fel,
hanem gyakorlatilag, a mohácsi katasztrófa kapcsán, s nem is jegecesedett ki elvvé,
"Ezen a mi szerelmes hazánknak, és Nemzetségünknek siralmas nagy és szörnyű ve
szedelmén" mondja a mohácsi katasztrófa okait kutatva, "noha nem tsak a Magyar
Nemzetnek maradékja, de az egész Keretyénség is méltán kesereghetett volna: mind
azon által, találkoztanak sokan, kik a jámbor iff iu Királynak halálán, nem igen bán
kódtak, főképpen Zápolya János,,. a Királyságnak reménségéjért, kit ő régtül fogva
fölötte szomjúhozva kívánt vala, a TisztitUl megfosztatott Verbőczi Istvánnal, és az
ő pártyán valókkal edgyütt. Mert ezek értvén Lajos Királynak veszedelmét, az Urakat
és Nemeseket, kik akkor yános , , . mellett valának a Táborban, szüntelen futtyák és
kerülik vala, sok szép méaes szókkal és magok ajánlásával, hogy idegen Nemzetet ne
hoznának bé a Királyságbaj hanem tekéntetnének a maguk vérekre és Nemzetségekre...
és emelének őtet a Királságra, Ki tudgya, ki légyen oka ennek a veszedelemnek; én
senki felől semmi bizonyos ítéletet nem teszek, de sokan sokat írnak felőlié, mintha
szántszándékkal, a Királyságnak kívánságáért nem sietett volna Zápolya,.. a Király
segítségére jünni az Ütközetre, Ki ha bizonyos volna, örökké-való átokra és szida
lomra volna méltó érette Zápolya. Jól lehet vadnak sokan, a kik mentik erről a gyanuságról. Azért tsak az igaz Isten szüveknek általlátőja és tudója, " Előzőleg azonban
becsületesen megírta a másik - a mai történetkutatás által igazoltnak látszó - verziót
hogy t. i. Zápolyai már Szegedig ért 40 000 főnyi seregével, Frangepán Kristóf is kö
zeledett 15 000-rel. "Ha ezeket meg-várta volna a Király, ügy jobb alkalmatossággal
megütközhetett volna Szulimánnal. " (p, 100,, iU, 99.)
Mikor írhatta Petthő krónikáját? Egy helyütt - láttuk már - idézte Istvánffy
1622-ben megjelent Históriáját, mégpedig árpádkori részében, (p, 16.) (1622. f, 220,)
Másfelől 1621-et azzal végzi: "ez esztendőnek vége, a szent békességnek véghez vite411

lével mulék el"; 1619-ben II. Ferdinánd megválasztásakor szerencsét kivan neki jö
vendő uralkodásához; (p, 184.) l625~öt pedig azzal kezdi, hogy "immár nagy öröm
mel véget akarok vetni Írásomnak", mert azt hitte, tartós lesz a béke. Azonban a
"Luter és Kálvinista Fejedelmek" ujből megtámadták II, Ferdinánd császárt, Bethlen
pedig a törökkel együtt csatlakozott az angol, dán, svéd és velencei koalícióhoz. Isten
azonban, ki eddig is II. Ferdinánd igaz ügyét védte, most is megoltalmazta a hitet és
a császárt. Mindez arra mutat, hogy Petthő l621-22-ben önthette mai formájába mü
ve eddig terjedő részét, hiszen a vonatkozó irodalom kivonatolása, illetőleg belőlük
vett idézetek mozaikszerű összeállítása nem vehetett túlságosan sok időt igénybe.
Az 1622 után bekövetkezetteket azonban feltétlenül közel egyidőben jegyezgethette fel.
Lehet, hogy azon időknek, melyekre már maga is emlékezett, mint maga vallja 1572
óta, adatait már 1622 előtt is kezdte gyűjtögetni. Viszont abbeli adata, hogy Bocskay
felkelésekor "annyira megbolondultak vala akkoriban" (p. 171.) egyes magyarok,
hogy Esztergom török kézre jutását megünnepelték, bizonyos idő elmultát feltételezi
i6ü4, mikor ez a dolog történt, és e sorok leírása között.
Petthő jó toUu iró, előadása igen élénk, lebilincselő. Az Iró velemegy az esemé
nyekkel, véleményét nem titkolja sem emberek, sem eseményék fölött, már Ismerte
tett katholikus, európai, magyar hazafias és erősen türük-elleaes meggyőződése sze
rint, Szerkesztése nem egyenletes: ahol folyamatosan megkomponálva ad elő esemény
sorokat, ott ügyesen állitja össze elbeszélését,, azonban itt is beletUzdel a fejlemények
től egészen független, egyes egyénekről vagy más eseményekről szóló, oda nem való,
s oda csak időrendileg kapcsolható elszigetelt hireket, adatokat. Már emiitettem, hogy
krónikája nagyrészt szimpla évkönyvezés, mely kezdődik pontosan 373-mal, és befe
jeződik 1626-tal.
Petthő krónikájából már Idéztem olyan részleteket, melyekből világosan kitűnik,
hogy Írónk magyar érzésű ember volt. Igaz, műve élén közölte Nagy Sándor ko
holt privilégiumát a délszlávok részére, ezt a sajátságos kitalálást. De megtette ezt
Révay is Monarchiája függelékében, kinek magyarságát eddig még nem vonták kétség
be. Ez a privilégium inkább-a két iró kritikai érzékének fejletlenségét bizonyltja, mint
nemzeti pártállását. Mert Petthő panasza, hogy a Thótországi Urak és Nemesek, kik
rendíthetetlenül kitartottak a császár mellett, nem hogy jutalmat nem kaptak hűségű
kért, "szabadságokat nem térítették, súlyos igájokat nem könnyítették, de m,ég köszö
netet Sem kaptak" és "Gottdankot sem mondanak nékik a jó Tsászárok", ez a panasz,
mondom, éppúgy nem jelenti, hogy Petthő inkább horvátnak érezte magát, mint ma
gyarnak - ahogy Kukuljevic vélte^^), vagy hogy Horvátországban elhorvátosodott vol
na, mint a krónikája élére irt azon figyelmeztetés sem, hogy ki krónikáját érteni akart
ja, "ugy gondolkozzék felőle, mintha Thótországban volna, akkor mikor ezt olvassa",
s mint az a körülmény sem, hogy Petthő a magyar foglalás előtt sokat foglalkozik
horvát-szlavón-dalníiáclai eseményekkel. Egyébként Szent László horvát királyságáról
szólva megjégyzi.hogy "azért azótától fogva Dalmácia, Horvátország és Thótországok
mind eggyet tartottak Magyarországgal és egy fejedelmek volt, egy törvénnyel is él
tek, " (p. 29.) A kérdést eldöntik Petthő sokszor igen meleg és érzelmes, szinte lyrai
nyilatkozatai "szerelmes hazánk és nemzetségünkről", amin jnindig_a magyar hazát és
nemzetet érti. Kiemelhetem még Petthő előadásának már emiitett érzelmességét, oly
kor 8zenvedélyes8%ét állásfoglalásaiban a más meggyőződésű magyarokkal (Bocskay,
Bethlen) szemben. A tények referálásában azonban általában igen higgadt, tárgyilagos,
úgyhogy a magyar történetírás történetének első úttörője Flegler Sándor ugy vélte,
h(^y Petthőnek eme, NB. -vei megjelölt passzusa: szenvedélyes Ítélkezése Bocskay fö
lött nem az ő müve, hanem a második kiadás későbbi hozzátoldása. Azonban Morvái
rámutatott, hogy e kifogásolt invektiya benne volt már az első, 1660. évi kiadásban
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is, 1^) Amihez még hozzátehetem, hogy Petthő még tárgyilagosan referáló szövegrész
letében is kifakad Bocskayék ellen, ezek akcióját a Pápa ellen "a pártosoknak a Dunán
által, az innenső félre első által jövetelek és álnokságok"-nak nevezi, (p, 105, ) S hogy
Petthő mégiscsak elitélte Bocskayt és a császár mellé állt, mutatja szemrehányása is,
mely szerint Németi Gergely a hajdúkkal azért dulatta végig a Dunántúlt - Petthő
"tótországi" szemléletében Dunáninnent - , mert ott nem volt akkor császári katona
ság. De nem fojthatja el a császáriakkal való elégedetlenségét itt sem: "lUy jő gon
dot viseltek a Németek az országra", teszi hozzá keserűen, (ad an, 1604. p, 166,)
Megnyerő Petthő egyszerű katona-leikének nagy erkölcsi komolysága, elméjé
nek, gondolkodásának józan valóságérzéke, jellemének szilárdsága, elvhtisége. Fino
man érző lélekre vall, hogy Petthő sohasem részletezi a korabeli katonaság szörnyű
kegyetlenségeit, pusztításait, hanem csak általánosságban számol be róluk, hozzáté
ve, hogy iszonyodik ilyesmiket leirni. Szamosközy nem ilyen egészséges és jóizlésU,
sőt még a finom Istvánffy is tul soká időzik ez atrocitások részleteinél. Révay Péter
Petthőhöz hasonló izlésU és érzésű iró és ember volt. Pedig műveltsége Petthőnek
nem vetekszik a külföldön képzett, német és olasz egyetemeken tanult Istvánffyéval,
vagy Révayéval, vagy akár Szamosközyével, Decsyével, sőt Laczkó Mátééval sem. De
érzésbeli finomsága és jelleme kárpótol nála a humanisztikus műveltség hiányáért.
A magyar, horvát és latin mellett tudhatott máa nyelveket ia, talán olaszul értett éa .
németül, idegen neveket legalábbis igen pontosan jegyez fel, de fonetikusan, ahogyan
azokat hallhatta: Danpierre = Don Pjer (I), Don Jüan d'Austriát horvátosan Don Jováruiuk nuvuk:!, u Munüiuur üiiimL piídig, nem Luduiu uii^üuüu kiejlí'í^uel, Muiiuur^nuk
Írja.
Petthő krónikája jóval halála után jelent meg először nyomtatásban, de aztán
igen népszerű lett. Ötször adták ki eredeti szövegében: először Bécsben 1660-ban
(R. M. K,, I, 955.), másodszor ugyancsak Bécsben, 1702-ben adta ki gróf Kálnoky Sá
muel, erdélyi kancellár saját ajánlólevelével. (R. M, K. 1.1645.) Ennek a kiadásnak
érdekessége, hogy Kálnoky, nem tudom mi alapon, grúf Zrínyi Miklós művének mond
ja a krónikát: "a nagyhírű Zrínyi Miklósnak Pethö Gergely neve alatt kibocsátott kró
nikának vége. "16) Ezt a Kálnoky-féle kiadást követi még az eredeti magyar szöveg
nek eredeti terjedelmében való magyarországi lenyomata: 1729-ben és 1753-ban Kas
sán (jelen munkánknál az utóbbit idéztük). 17)
Petthő krónikája igen megfelelt a XVIII. századi magyar jezsuita történetírás
céljaínak és Ízlésének. Spangár János jézustársasági atya folytatta 1732-lg. (Megje
lent Kassán, 1734 és 1738-ban.) Spangár nem változtatott Petthő szövegén. Az ő foly
tatását aztán még tovább vitte Kovács M. János, szintén jézustársasági atya egészen
1742-ig, s kiadta ugyanazon évben Pozsonyban.
Irodalom; Morvái István: Gersei Petthő Gergely élete és krónikája. Bp, 1912. (Diss,)
- L. még: Szinnyei, Pintér, Flegler í. m., és Angyal D. a Beöthy-Badícs féle M. írod.
tört.-ben (3, kiad,) Bp. 1906. II. köt. pp, 396-7. és Márcizali, Enchiridion, s.v.

Jegyzet:
Morvái István, Gersei Petthő Gergely. Bp. 1912. p. 20.
2)
'Részletesen Morváinál, i. m. 20-21,
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3)
4)

Országgyűlési Emlékek, VIII, p, 538, és Morvái, i, m.
L. minderre: Morvái, i, m. 20-31.

Vramec Antal zágrábi kanonok Krónika Vezda Zvonich zpravliena Kratka Szlovenzkem iezikom. Laibach, 1578. c. müvét emUti Szabö, R.M. K., III., 4808. sz.
alatt, budapesti könyvtárakban nincsen meg.
%p. 48. és 189.
7)
Azt pl. Istvánffytől irta ki Pekri Lajos szomorú esete kapcsán, ki fitos Pelbártnak
csúfolta I. Ferdinándot, hogy a fejedelmeket nem kell ingerelni. (Istvánffy, Histó
ria, L. X m , , (1758.) p, 135.)
Wnfini D. 3 . , 1. 9, -fol. 589. -ét Mátyásra (p. 83.), és még egy-két helyét. Hogy Ist
vánffy 1622. évi kiadásának L. 13. ,'fol. 220. -ára hivatkozik az erdélyi szászok ere
dete kérdésében, az krónikája Íratása idejének megállapításához terminus a quokcnt szolgál, (p, 16.) Erre még visszatérek,
A XVII, században - a szabatos idézeteket kivánő vallási polémiák hatása alatt már a történetírók is kezdik pontosan megadni lelőhelyeiket. L.: Fueter, i, h.,
p. 309.
^Wtthő: Krónika, Kassa, 1753. pp. 158-9. Ebből a kiadásból idézem Petthő króniká
ját.
•Morvái, i. m. 66.
^^Wtthő, 1753. p.189.
^^^ad an. 1527, pp. 103-1Ü4.
13)
'istvánffy Pázmányhoz, Vinnlce, 1605. febr. 1., Mon. Hung. Hist., I. oszt. XIX, köt.,
pp. 12. Eredeti fogalmazványa a M. N, Múzeum kézirattárában, Fol. Lat. 3606.,
II. köt, ff. 42 a - 42 a',
14),L. ehhez Morvái helyes megállapításait, i, m. 32. és IX. fej.
^
Morvái,
i. m., pp. 34-35,
16)

L. Morvái, i.m. 33-34. az 1702-i kiadás colophonjában.

17)
Morvái felsorol még egy 1704-i kiadást is, ez azonban csak egy 1704-ben készült
latin kéziratos kivonat, mely a bécsi udvari, ma nemzeti könyvtárban őriztetik.
L.: Csontosi János, A bécsi udvari könyvtár m. vonatkozású kéziratai. M. Kszemle, Bp. 1884. p.250.
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Nagybátonyi Ráttkay

György

Talán nem véletlen, hogy a magyar szent korona országainak délnyugati, leg
szélső tagján ugyanakkor bontakozik ki az azt a területet lakó nem-magyar néptörzs
nemzeti történetírása, mikor az északi és délkeleti végeken: a Szepességben és Er
délyben lakó egy másik, szintén nem-magyar néptörzsé. A kézsmárki Frölich Dávid,
a hazai németség német szempontú történetírásának megalapítója, 1641-ben adta ki
az ö "Der uraké deutsch-migarlsche Landszmann"-ját, a század hetvenes éveiben Haln
Gáspár már az 6 nyomdokain önti egységes muvé a XVI. -XVII. századi lőcsei króni
kások évkönyveit, Frölich erdélyi tanítványa, Tröster Dávid 1666-ban nyomtatta ki fan
tasztikus elméleteit az erdélyi szászok eredetéről, a következő évben pedig Töppelt
Lőrinc szintén Frölichet követve a maga már józanabb, ugyan-e témát feldolgozó Origlriftsftlt. A hfizdi némeifik - Frölich í s követői: szepesságiek ás erdélyiek egyaránt
- politikai indítékokból és politikai célok érdekében is Írtak: népuk őslakó voltát igye
keztek bizonyítani mai lakhelyeiken, elsősorban pedig azt, hogy előbb jöttek ide be,
mint a többi itt lakók, igy a magyarok is.
A délnyugati végek horvát és horvát szempontú történetírásának nincsenek oly
krónikás elődjei, mint a németeknek, de viszont ez jelentékeny nemzeti múltra, az ősi
hoiTát államszervezet sokszázados életére tekinthet vissza, melynek tudományos tör
ténetírói feldolgozása azonban a XVII, század közepéig nem történt meg. Erre a haza
fias tudományos feladatra vállalkozott tizenegy évvel azután, hogy Frölich Landszmannja megjelent, de megelőzve Tröstert és Töppeltet, Ráttkay György zágrábi kanonok.
Ráttkay származásra ugyan magyar ember volt, meggyőződésre azonban horvát, és
nem is volt célja magyar történetet imi, hanem horvátot = "illyr"-t, A magyar tör
ténetírásnak mégis meg kell róla emlékeznie - ahogy a szepességi és erdélyi szászok
történetíróiról is - , mert Ráttkay a XII. századtól kezdve mégiscsak magyar történe
tet is adott, 1)
A magyar történetírásnak vannak ugyan messze visszanyúló, értékes gyökerei
Zágrábban: a nagyfontosságú Zágrábi Krónika a XIV, századból, továbbá a jelentékte
lenebb rövid Zágrábi (Knauz) Krónika a XVI, század elejéről, vagy Gregoriancz Pál
három (helyesebben két) mtlvecskéje, s a pálosok, ha nem is zágrábi, de horvátorszá
gi rendi történetírása a XIV, -XVI. századból. Mindezek szerves részei a magyar tör
ténetírásnak: Íróik tiszta magyar szempontú, tiszta magyar történetet Írtak, s a XIV.
századi Zágrábi Krónika éppúgy, mint a XVI, századi Knauz-krónika, vagy Gregoriancz
Krónikácskái nem vesznek tudomást a horvátok külön nemzeti történetéről s arról, ami
a Magyarországhoz való csatlakozás előtt a Száván tul történt. Ráttkay.vagy nem tudott
e zágrábi krónikákról, vagy mint horvát érzelmű ember, nem akart róluk tudomást
venni. A pálosok rendi történetírását ismerhette, mert róluk magukról, horvátországi
rendházaikról Corvin Jánossal kapcsolatban nagy szeretettel emlékezett meg (p. 110.)..
Bármint légyen is, Ráttkay elkülönítette magát a magyar nemzettől és e magyar szem
pontú horvátországi történetírástól. 2)
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Ráttkay György született 1612-ben előkelő, főrendü horvátországi, de magyar
eredetű családiból, maga a bárói cimet is elnyerte. Elődei - miként Petthőéi is Corvin Jánossal költöztek Magyarországból horvát földre, s ott, mint a legtöbb Corvin
nal oda származott és ott megtelepedett magyar család, elhorvátosodott. (Tudjuk, ki
vétel közöttük Petthő Gergely történetíró.) Ráttkay tanulmányait Grácban és Bécsben
elvégezve, belépett a Jézus társaságba, azonban utóbb világi pappá lett. Előbb zágrábi
kanonok, majd kalocsai nagyprépost volt, s élénk részt vett a horvát politikai életben,
még inkább, vitéz katonaként a török elleni harcokban, 1640-ben horvátra fordította
a jézustársasági Wilhelm Lammormain (Lámmermann)-nak, II, Ferdinándot dicsőítő
müvét, Kripozti Ferdinanda cimen. (Bécs, 1640, R. M, K., III., 1553.) Draskovich Já
nos bán és palatínus belső embere volt, ez biztatta történeti müve megírására is. (L.:
Memória, 1772., p. 247.) Draskovich halála után a két Zrínyihez, Miklóshoz, a költő
höz és öccséhez, Péterhez csatlakozott. 1652-ben adta ki Memória regum et banorum
c. történeti munkáját, mely sok sikert aratott, de sok ellenséget is szerzett neki.
1664-ben a zágrábi püspök •- 1648-ban a zágrábi káptalan és a Zrínyiek eredményte
lenül ajánlották Ráttkayt az uralkodónak püspökségre - nem tudom mi okból, elmozdí
totta kanonoki állásából és megfosztotta jövedelmeitől, Ezt a csapást Ráttkay csak két
évvel élte tul: 1666. szeptember 1-én egy Zágráb melletti falu plébánosaként halt meg.
Zágrábban, a székesegyházban temették el kanonoki rangjának megfelelő tiszteletadás
sal. 3)
Mi vitte Ráttkay Györgyöt nemzete történetének megírására? Motívumairól, cél
kitűzéseiről, a történetet, történetírást illető nézeteiről részletesen beszámol müve,
a Memória regum et banorum Croatiae három ajánlásában: IV. Ferdinánd "apostoli"
királyhoz^), a két Zrínyihez, Miklóshoz, a költőhöz és öccséhez, Péterhez^), a har
madikul Szlavónia és Horvátország rendéihez. IV. Ferdinándnak, a megkoronázott, de
trónra nem jutott királynak azért ajánlja müvét, hogy ez okuljon őseinek, a dicső hor
vát királyoknak tetteiből. Nem mintha tanítani akarná, mondja, ami tiszteletlenség vol
na, hanem mert ily hasznos olvasmányokból, mintegy tükörből kell egy fiatal uralkodó
jelöltnek készülnie hivatására. Mig Ferdinándnak az illyr királyok és bánok tetteit
ajánlja figyelmébe, addig a Zrínyiek előtt már általában az illyr történetről igyekszik
beszámolni. De királytól, bánoktól csak jóakaratot kér maga és munkája számára: az
az olvasó, kihez igazában, szive szerint szólni kívánt, nem a király és nem a két Zrí
nyi, hanem rendtársai: a szlavón és horvát nemesség volt. Ezek s utódaik számára
akarja megörökíteni "memóriám nostrae gentis", s ezek előtt feltárja legbensőbb mo
tívumait, melyek történetírásra késztették, valamint a történetről formált nézeteit,
Mert Illyria, melynek - mondja e harmadik ajánlásában - most kezdeteit, országai
terjedelmét, királyai és bánjai sorozatát,katonái hősi tetteit és - humanista módra népei szokásait is elő akarja adni, s ez az Illyria hajdan hatalmas, nagykiterjedésű bi
rodalom volt, melynek ma már csak romjai vannak meg. Pedig virágzása idején ez
volt "alta et feretotius Europae sedes"! A pusztulás már a Krisztus utáni IV. század
ban - a népvándorlás idején - kezdődött, mert - mondja - már Szent Jeromos is ezt
siratja. De miként az egész természet (tota rerum natura) már öregszik (iam senescit) és öregedve mind gyeiigUl, ugy a halandó emberek lelke is, minél jobban közele
dik a világ vége, annál gyengébb lesz, és lassanként degenerálódik eredeti erejéből és
épségéből (degenerare a prima firmitudine et integritate cernuntur), amire legjobb
példa Ulyria e jellemzett leromlása. De e lemondó feketénlátás ellenére, mely inkább
tétlenségre indítaná az embert, Ráttkay katona vérmérséklete mégis a gyakorlatban
tettekre, cselekvésre buzdítja szlavón és horvát honfitársait. Fogjunk össze s ne gyű
lölködjünk, osszuk fel nemzetünket két részre: az egyik (katonai) virtusaival ékesítse
a hazát, a másik történetírással, irodalmi és tudományos munkával. 6) Más nemzetek416

nek annyi hires hőse van, mondja, s e hősöknek annyi történetirója, csak ez a mi "tam
ampla natio"-nk fosztatik meg e dicsőségtől. Pedig vannak képzett, müveit férfiáink,
de ezek folytonos tétlenségben zsibbadnak (jugi tamen torpere otio), amiért őseink hi
básak, hogy az ő történetük emlékét mélységes feledésbe merítették. Annál nehezebb
ezért az én munkám, vallja, mert miként Bonfini mondta: a szlávok tetteit inkább az
öreg emberektől tudhatjuk meg, semmint Íróinktól. 7)
Tehát e vallomásai szerint Ráttkayt nacionalizmusa: illyr (horvát) nemzete irán
ti szeretete és a törekvés, feltárni annak ősi dicsőségét, vezette történetírásra. De
ösztönzi Írói tehetsége: Geniusa, tudomány szerété te is. 8) Tudja, hogy ő az első hor
vát történetíró (aminthogy az is volt, mert hiszen a Presbiter Diocleas, meg a dalmát
Spalatoi Tamás nem számithatók ide), s tudatában van annak is, hogy megvannak benne
a képességek, melyekkel a történetirónak, szerinte, rendelkeznie kell: már érettebb
korú és tapasztalt, müveit, olvasott, tanult ember. ^' Nagy és kitartó munkával gyűj
tötte egybe és dolgozta fel történetét, és abban a teljes igazság feltárására töreke
dett. 10) Most honfi- és rendtársai Ítélete alál bocsátja müvét, ezektől várva védelmet
a^, irigyek és gyűlölködők támadásai ellen, kik mihelyt valaki valamely, az utódok ja
vára szolgáló és dicséretre méltó dologba kezd, azonnal lefékezik. Ennyire megrom
lott az élet a mi szerencsétlen századunkban, •'••'•'
Ráttkay a dalmát-, szlavón- ée horvátországi királyok és bánok emlékét kívánja
megörökíteni. Első fejezeteiben a, szerinte, dalmát-horvát-szlavón őstörténetben tu
lajdonképpen az lUyría ókori provincia területén lakó, és az ókori meg középkori iro
dalomban íUyrnek nevezett népek történetét irta meg. Mert ő horvát-szlavónnak (kora
nyelvhasználatában íllymek) tekinti mindazon népeket, melyek valaha is e területeken
laktak, s illyr néven neveztettek. Ezért kezdődik az ő horvát története már a Krisztus
előtti időkkel, sőt egyenest a vizözönnel, minthogy, vallja, egyházi és világi íróknál
azt olvasta, hogy Jafet fiai alapították meg a szláv nyelvet, (p, 17.) Másfelől Appianüstól ugy tudta, hogy lUyria Polyphemos fiától, Illyrustól nyerte nevét, (p. 18.) így fo
nódnak egybe írónk bibliai és görög-római mythologíaí ismeretei, s alakítanak ki na
cionalista horvát eredetmondát. Anélkül, hogy felemlítené a sulávok VII. századi be
vándorlását mai balkáni lakhelyeikre, felviszi ily értelemben vett illyr történetét a
maga napjaiig, 1651-ig, Első könyvében a legrégibb időket tárgyalja - a vizözöntőí a
kereszténységnek lUyriába való behatolásáig, mely szerinte Szent Pál apostol illyriáí
térítésével kezdődött - , a 2. könyvben a keresztény kort Szent Lászlóig, a 3. -ban
Szent Lászlótól, illetőleg a magyar szent koronához való csatlakozástól - Ráttkay kü
lönben sohasem nevezi koronánkat szentnek - Mohácsig, s a kettős királyválasztásig.
A 4. könyvben a XVI. század eseményeit beszéli el, az "invictissíma domus Austrica"ból származó királyok alatt 1616-ig, az 5. -ben a II. Ferdinánd trónralépésétől 1651-ig
történteket. Az egész mU (az 1772, évi bécsi kiadás szerint számított) összesen 247.
lapjából 122-őt tesz ki a három első könyv, 124-et a XVL század és a XVII. század el
ső fele, ebből is az 1616-tól 1651-ig terjedő éveket felölelő 5. könyv egymaga 75 la
pot. Vagyis Ráttkay munkájában a súlypontot a legújabb másfél századra helyezi, erre
vannak legjobb és legbővebb forrásai is, /A maga korára maga is jó forrása a modem
történetkutatásnak, /
Ráttkay története - leszámítva a már említett legrégibb időket - mintegy a VIII.IX, századokig, mikortól kezdve horvát királyok felbukkannak, vagyis míg az "illyr"
néven emlegetett népek történetét adja - tulajdonképpen egyes személyek története: a *
királyoké, bánoké és főrangú horvát uraké, köztük olyanoké is, kiket mi magyarok a
magunkéínak tudunk, épp a két Zrínyié, a hősé, a költőé, vagy az Erdődyeké és másoké.
Emellett Ráttkay memffriája legfőképpen hadtörténetet ad: a horvát végeken minden bé
kekötés ellenére állandóan villogó harcoknak rajzát, kiegészítve azt e harcok részt417

vevői egyéni sorsának elbeszélésével, s ha e résztvevők nevesebb főúri családok tag
jai, akkor e családok történetének felvázolásával is. Sokat foglalkozik Ráttkay a horvát
egyház, különösen a zágrábi püspökség és káptalan ügyeivel, ehhez is, mint emiitettem,
kutatásokat végzett a zágrábi levéltárakban. Kitér magyarországi eseményekre is, de
csak amennyiben ezek a horváttal összefüggenek, középkorban és újkorban egyaránt,
így Mohácsról részletesebben beszámol, Buda elvesztet azonban meg sem említi. A
protestáns mozgalmakat és felkeléseket sem hagyja figyelmen kivül, különösen Bocskay
támadásáról kellett megemlékeznie, mert ez a horvát rendiséget fegyverrel fenyegette
az esetre, ha nem csatlakoznak mozgalmához, (pp. 165-167,) Megemlékezik magyar
és horvátországi országgyűlésekről is, hiszen ezek fontos eseményei a bánok kormány
zásának. Érdekesek a horvát belső állapotokról a:dott beszámolóira bánok kormányzá
sa elé tornyosuló nehézségekről, a főrendü családok viszályairól, pártok küzdelmeiről.
Mindezek Memóriájának legértékesebb részletei közé tartoznak. Főrendi beállítottsá
gában megvetéssel ir Gubecz Mátéékröl, lázadásukat a legnagyobb mértékben elitéli,
de jólelkUségében Gubecz büntetését a tüzes koronával mégis borzalmasnak tartja.
(horrendum supplici genus, pp. 136-137.)
i s leirja természetesen Ráttkay elemi csapások pusztításait is, melyek oly ha
talmas befolyással vannak az emberek életére.
Mikor Ráttkay elbeszélésében lUyria népének keresztény hitre téréséhez ért el,
részletes földrajzi leírását adja Horvát- és Szlavónországoknak, amiben az egyébként
is mintájául szolgáló Bonfinit és Ransanust, s a XV. századi olasz humanista történet
írást követi,
TOrténeti elbeszélésében Szent Lászlóig igen sok és a legkülönbözőbb elbeszélő
forrásból merített, a XII, századtól kezdve Bonfini, Rahsanus, Thuróczy után dolgozott,
de felhasználta Callimachust, Tuberot, Brodaricsot - erről külön is megemlékezik (p.
113.) - , Joviust, a hirhedt Tomkó Jánost (I), Vramec Antal horvát nyelvU krónikáját
(Laibach, 1578. R. M. K., III., 4808.) és nagymértékben Istvánffyt, ki miután Bonfini
Decasai lezárulnak (1496-ban), vezérfonala volt. Fontos körülmény, hogy Ráttkay mint
Draskovich János bán bizalmas embere, ennek könyvtárában hozzáférhetett Istvánffy
Miklós gazdag történeti adatgyűjteményéhez, 12) Ráttkay egy helyütt idézi is istvánffy
Adnotationes-eit. Róla magáról is megemlékezik, mégpedig nagy tisztelettel, (p. 171.)
Ráttkay tehát mégiscsak sok erős szállal fűződik a magyar történetíráshoz. Ismerte
Ráttkay a XVI. -XVII. századi kortörténeti irodalmat is, és végzett - ami a legfonto
sabb - igen beható levéltári kutatásokat, különösen a zágrábi levéltárakban, melyek
előtte, a kanonok előtt, nyitva álltak. Okleveleket, aktákat igen nagymértékben használt
fel, előbbieket már a XIII, századra is. ^3) Sőt, s ez megint igen fontos körülmény, a
bánok történetét, melyre elbeszélő forrásokat nem találhatott, egészen okleveleld)ől
kellett felépítenie.
Saját korára aztán saját tapasztalatai a főforrása, hiszen a horvát bánok: Dras
kovich János, majd Zrínyi Miklós melletti bizalmas állásában kitűnően értesült a hor
vátországi eseményekről, különösen a török harcokról, melyekben maga is oly vitézül
vett részt.
Említettem már, hogy Ráttkay a horvát őstörténetre, s általában a legrégibb idők
re mily kritikátlanul lát szlavónokat, horvátokat minden népben, mely valaha "íllyr"
n ^ e n említtetett, vagy e területeken lakott. Éppily kritikátlan és naívul soviniszta a
későbbi korokban is, Sisic megjegyzi, hogy Ráttkayt is áthatotta kora erős horvát na
cionalizmusa. Elhiszi a legnaívabb eredetmondákat, hitelt ad a legátlátszöbb koholmá
nyoknak és komolytalan forrásoknak. Ablavius Annales Bohemící-jeíből átveszi, hogy
Cseh- és Lengyelországot az lUyriából oda felköltözött két fivér; Csehy és Lechy ala
pították, így valósággal visszájára fordítva a szlávok délre költözésének útirányát. El418

hiszi és közli Glavinich Ferenc Vitae Sanctoi-umáből Nagy Sándornak a szlávok számá
ra kiállított oklevelét, ezt a gyerekes koholmányt, melyben Nagy Sándor a "nobili
genti Slavorum" adományozta volna nagy érdemeik elismeréséül az egész területet:
omnem terrae plagam ab Aquilone usque ad ultimos fines meridiem v e r s u s . , . (pp. 2425,), melynek különben a hiszékeny és kritikátlan Révay P, meg Petthő is hitelt adott.
Pedig ennek hamisítvány voltát, mint Petthőről és Révayról szóló fejezetembenís em
lítettem, már Martín Cromer, a lengyelek nagy humanista történetirója kimutatta. (De
originibus et rebus gestis Polonorum, Basel, 1555., L, I., c, XV.) - Nem lehet vélet
len, hogy ily kritikátlan, naiv szellemi légkörben keletkezett a hires Szilveszter-bulla
hamisítvány, a Ráttkay által is nagyrabecsUlt Tomkó János tollából,
És épp ilyen naiv, mikor - egyébként teljes joggal - védelmére kél szláv nem
zetének Péter Opmer holland iró becsmérléseivel szemben: Augustus császárra hi
vatkozva, ki "Illyricam gentem prae caeteris bellicosissimam.,. teste Appiano affirmavít. " (p. 32.) Hiszen, tudjuk, Ráttkay szlávoknak tekinti az Augustus idejében
lUyriát lakó népeket is. De meg nem vette figyelembe Ráttkay azt sem,hogy egy nép
jelleme, nemkülönben a külföld által értékelése idők folyamán megváltozik. Itt még
hozzá 1600 évnél hosszabb idő elteltéről van sző!
Ráttkay nemcsak főpap és tudós, hanem, s talán még szivesebben katonaember is,
és harcias vérmérséklete megnyilatkozik írásaiban is: vitába száll a magyar királyi
kancelláriával, és hibáztatja, hogy a "r, Hungáriáé cancellaríae stylus" Szlavóniát
"Reg-no Hungáriáé subjectum" - alávetett országnak nevezi. Ezzel a felfogással szerabeszögezi, hogy Szent László nem fegyverrel hódította meg Horvátországot (a XVII,
századi államelmélet - hogy csak Hugó Grotiust említsem - és nemzetközi jog szerint
berendezni: addigi alkotmányát, jogrendszerét eltörölni), hanem nővére végrendelete
és a szentszék adománya révén jutott annak birtokába. Hiszen akkor, mondja Ráttkay,
Horvátország és Dalmácia felett a szentszék rendelkezett: "ad quam Jus Dalmatici
Croatícíque Regní pertinebat, " (pp, 59-61,) Ezen az alapon aztán Szent László "ea
regna Hungaríeae adjunxít coronae. " (p, 59.) Es a régi magyar hivatalos kancelláriai
szóhasználat (vetus Hungáriáé Regis (I) stylus (kimaradt: cancellaríae)) olvasható a
Tripartítumban is, mely éles különbséget tesz a Magyarországba bekebelezett orszá
gok és neki alávetett részek között, ^^) Kifogásolja Ráttkay a magyar törvénykönyv ka
talógusát is, mely csak három vármegyét enged át Szlavóniának, míg ő kilencet köve
tel. Ebbe a hibába beleesett, mondja, Brodarics is, aki pedig "nostrae gentis scriptor"
volt. (p, 37.) Vitába száll Szigetvár hovatartozása fölött Istvánffy Miklóssal is, és ál
láspontját azzal védi, hogy ő adatait "ex Hístoriarum authoritatibus ac Tabula praesertim Geographica Joannis Bleu accuratíssíme ordináta" vette,
Ráttkay valóban igen sok forrást használ, számtalan hivatkozása forrásaira azon
ban - mint az előbb emiitett példák is mutatják - elárulják, hogy semmi különbséget
nem tesz kifogástalan hitelű írások és teljesen légből kapott értesülések, sőt koholmá
nyok között. Bár - láttuk - igyekszik kritikát is gyakorolni. Azt azonban csaknem szo
rul szóra Istvánffytól irta ki, hogy hitelt érdemlő írásos emlékekből merítette mindazt,
amit az 1616 előtti dolgokról, -melyekig (a ma élő) emberek emlékezete nem ér vissza,
írt, s hogy most már biztosabb és világosabb dolgokról fog referálni, mint amelyek
már közelebb esnek a mi korunkhoz, emlékük is frissebb, de egyáltalán nem derüsebb.l^)
Lehet, hogy átértette ez átírt gondolatot, s valóban igyekezett is azt követni. Önálló
gondolkodónak azonban ez átvétel nem mutatja. Mégis, az a körülmény, hogy szívesen
polemizál a mintájául szolgált Írókkal, így ismételten Istvánffyval is, ha nem is árul
el helyes kritikai érzéket Írónkban, de legalább kritikára való törekvést. Kritikája
csak racionalizáló, helyes forráselemző módszerről - az erededetí jelentések kikutatásáról - nincs fogalma. Pedig, láttuk, hogy a magyar XVI, -XVII. századi történet419

irók már néha ráléptek itt a helyes utakra, a kortörténetirásnál pedig egészen kö
vetkezetesen követték azokat és alapelvül a szavahihető szem- és fUltanuk eiőadása
felkutatását tették meg. 16)
Vagyis családi hiúságból az ő családja tagjának akarja megtenni a mohácsi ka
tasztrófa egy szereplőjét, a Tomori által II. Lajos személyes védelmére kirendelt, de
aztán ugyancsak Tomori által onnan elparancsolt Ráskay Gáspárt, nevének egy betűje
megváltoztatásával = conjecturával, s egy tárgyi érvvel. Sem conjecturája, sem tár
gyi éive nem kielégítők. Abból, hogy az ő őse, Ráttkay Gáspár kapott behívót Lajos ki
rálytól, még nem következik, hogy ez volt a fiatal király testőre, Es Ráttkay maga is
érzi, hogy érvelése nem meggyőző, és becsületesen bevallja, hogy Istvánffy ismer
egy más Rás^kay Gáspárt is. Már helyesebb kritika felé tett lépes, hogy viszont egy
más helyen Istvánffynak ad igazat Jovius azon állításával szemben, mely szerint Katzianer horvát ember és Constanica vára birtokosa lett volna, mert Istvánffy "magis
rerum nostrarum peritus. " (p. 122.)
Ráttkay mtive még több tekintetben a korábbi, XV. századi olasz humanista tör™
ténetirás hatását mutatja: stílusa lendületes, néha kissé dagályos is, erősen purista,
a nem-latin tulajdonneveket, alkotmányos és katonai terminusokat erőltetetten latinositja, sok érzelmes, drámai jelenetet alakit kiszínezve patetikus szónoklatokkal, ked
veli az anekdotaszerU epizódokat, gyakran hivatkozik klasszikus példákra, s a költői-'
ség olykor föléjekerekedik előadásában a tényeknek. 17)
Hangja igen szenvedélyes, különösen, ha horvát nacionaliümusában érzi magát
sértTe, s még az oly régmúlt esemény is, mint Horváthy János bán méltó bűnhődése
1390-ben a legszenvedélyesebb védőbeszédre ragadja Horváthy érdekében, (pp. 8384.) Politikai ellenfeleivel, de tudományos polémiáiban is kíméletlen. Gyűlöli a pro
testánsokat és a törököt, de a török foglyokkal való bánásmódban nemes és lovagias
elveket vall. (p. 163. )18)
Hazája és Magyarország határain tul tekintve, Ráttkay, a horvát ember másfelé
irányítja szemét, mint magyar, főképp erdélyi magyar történetíró kortársai. Az ellen
ségen, a törökön kivűl, s a bécsi udvar mellett, melyhez hiven ragaszkodik, főleg Ve
lence és az itáliai fejedelemségek érdeklik, meg az észak-nyugati balkáni népek: a
thrax = rác = szerb törzsek. Az olaszt, velenceit nem igen kedveli, bár kultúrája
erősen hatott rá. Velencében Dalmácia birtoka miatt vetélytársat is lát, - ez is nagy
sérelme, hogy e tartomány nem tartozik össíie Horvátországgal - és szenvedélyes
támadást intéz egy velencei iró, a már emiitett Joh. Bapt. Verus ellen, ki - panaszol
ja - émelyítően dicsőíti a velenceieket, mig más nemzeteket igazságtalanul ócsárol.
Ezzel szemben - mint szintén már emiitettem - a horvátok mellett nemesen megvédi
a magyarokat is. A rácot azonban mint paraszti, jobbágyi sorban élő, s a horvát ne
messég jogait csorbítani igyekvő, részben törökké lett, orthodox tömeget megveti, és
nem érez vele szláv közösséget sem. Egy izben "sordidissima TTiracum natio"-nak
nevezi őket. 19) Pedig Ráttkay jellemének, iróegyéniségének alapvonása erős illyr
nacionalizmusa, mely azonban nem viszi ellenérzésre vagy ellentétbe a magyarsággal.
Sőt - eltekintve az emiitett közjogi sérelemtől - hatalmas rendi öntudatában teljes ér
dekközösséget érez a magyar főrendekkel, mint általában a horvát nemesi társadalom
a hozzá hasonló szerkezetű magyar nemesi társadalommaL Erősiti ez érdekközösséget
a török elleni közös élet-halál harc, s a magyar katholikus rendekkel, különösen a fő
papsággal karöltve folytatott küzdelem a katholikus restaurációért. 1646~ban a magyar
országgyűlés katholikus többsége Draskovich János horvát bánban, Ráttkay György cso
dált pátronüsában találta meg az alkalmas férfiút a palatinusi hivatalra. Ezt a válasz
tást Ráttkay örömkitöréssel regisztrálja, (p. 211.) Mert Ráttkaynak a protestantiz
mus majdnem olyan ellenszenves, mint amily gyűlöletes a török. Az ő katolicizmusa,
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csakúgy mint a magyaroké is, az európaiság megvallása: a kereszténységhez, Euró
pához tartozás szenvedélyes átérzése, ahhoz való törhetetlen ragaszkodás, szemben
az ázsiai barbársággal és vallással, az izlámmal.
Ráttkaynak e főrendU, katholikus, európai és törökellenes gondolat- és érzelem
világa bizonyos rokonságot mutat a költő Zrínyi Miklóséval, s Ráttkay Memóriája
ugyanabban a kultúrkörben, társadalomban keletkezett is, mint a Szigeti Veszedelem,
melynél csak egy évvel későbben jelent meg nyomtatásban. Amivel nem akartam a
költő és történetíró irodalmi és tudományos értékét egy szintre hozni; ilyen értékelés
nem is feladatom.
Ráttkaynak nincsen egységesen átgondolt, kialakult történetszemlélete. Ha filo
zofálgat az elbeszélte események felett, vagy mikor ajánlásaiban kifejti álláspontját
történetről, nem ad következetes elgondolásokat, a történtekből és tanulságaiból le
szűrt elméletet vagy elveket, hanem csak megállapításokat, melyek nem mind tevőd
nek össze egységes világ- éo történetszemléletté. Már láttuk mtivéhez irt ajánlásaiban
erősen pesszimisztikus nézeteit, melyek szerint egyenest a lassú, fokozatos, de fel
tartóztathatatlan degenerálódás rémképében látja meg az emberiség fejlődését, és a
végső pusztulásban a célt, mely felé az egész természet, a degenerálódó emberrel
együtt halad. Természettudományosnak mondható ez a történetszemlélet, mely min
denesetre távol áll a katholikus vallás és egyház által tanított theolőgiai-theokratikus
világ- és történetszenalélettől, mely vallásnak pedig őszinte hive, s mely egyháznak
papja Ráttkay volt. Nem véletlen, s nem csak költői hajlam jele, hogy itt Ráttkay
Horatiust s Lucretiust a nagy vallástalant és materialistát idézi. 20)
Ennek ellenére mUvében mindenütt kiérezni az ő nagy, mély, vallásos hitét, ér
zületét, és szövegében klasszikus idézetek mellett sUrUn alkalmaz az egyházatyákból,
,a bibliából és más vallásos iratokból vett Ítéleteket. Sőt, ellentétben az ajánlások tör
ténet- és természetszemléletével, melyekben nem talált helyet az istenség számára,
buzgf) katholikus érzUlete egy válságos hadihelyzet jóra fordultakor - Petrinja 1569.
évi felszabadításakor ~ hálatelten azt mondatja vele: "res profecto jam plena periculi
erat, adecxjue in extremis, ut nisí Deus Optimus Maximus" (megint klasszikus jelzők,
még itt isi) "cujus nutu reguntur omnia, occulta . . . sua benignltate suis fidelibus opportune succurrisset", elpusztult volna nemcsak Petrinja, hanem egész Illyria is.
(p, 160,) De: "plurimum Dei immortalis super suos fideles vigilantis et pro illis
pugnantis benignitate, qui cum omnibus belli casibus intersit, tum praecipue eis, quibus nihil ratione potuit adrninístrarí, erepti sumus, " (p, 161.) Ez tehát az akkori ma
gyar - és külföldi - történetíráson is uralkodó theokratikus történetszemlélet meg
nyilatkozása. E kétfelé ágazőnak mondható történetszemlélet Ráttkay műveltségének,
gondolat- és érzelemvilágának két főkomponensét tárja fel: a vallásos katholikus theolőgiát, mely uralkodik lelkületén, s a humanistát: az ókori klasszikusokból táplálkozót,
melyet azonban minden pogánysága mellett is a keresztény humanisták is, még inkább
a.niár a katholikus restaurációban élő Ráttkay bele tudtak építeni keresztény vallásos
ságukba.
Ráttkay előadása szoros időrendi, de nem annalisztikus. A fejleményeket a ma
guk összefüggéseiben beszéli el, inkább tárgyi kapcsolataik miatt szakítva meg egyes
eseménysorok összefüggő előadását, semmint az időrend miatt, legtöbbször valamely
uj történeti szereplő felléptekor, előadva annak előéletét és családja eredetét, történe
tét. Szerkesztése folyamatos, bár itt-ott egyenlőtlen, sokszor told be előadásába azt
megszakító kitéréseket, polémiákat. Mégis, ő egészen tudatosan építette fel müvét,
határozott kompozíciót igyekezve adni annak, s nagy vonalakban ugy szerkesztette meg
azt, hogy - mint már e fejezet elején emiitettem - anyagát tárgy szerint osztotta be
4 könyvre, nem valami külsőséges vagy időrendi szempontból.
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Ráttkay stilusa humanista, de már a barokkba vegyülő latin stilus; már emii
tettem purizmusát,
Kiadása: R. Georgius, Memória regum et banorum, Bécs, 1652. (R, M, K., III,, 1794.)
- Ugyanezen cím alatt, Bécs, 1772. (Semsey Andor által felajánlott nagyszombati "Libellus gradualis".)
Irodalom: Sisic F . , Gesch. d, Kroaten, Zágráb, 1917., p. 17. - Szinnyei, s.v. Pallas Lexikonban Margalits Ede cikke,

Jegyzet:
Saját célkitűzését a magyar-horvát államszövetség megalapítását elbeszélve Szent
László, illetőleg Kálmán király által, szögezi le: "quae de Colomanno dici possent,
persequi instituti non est, uti et de reliquis Hungáriáé regibus, nisi quae ad rem
nostram jpertinere videbuntur, cum alias copiose ea caeteri rerum Hungaricarum
scriptores posteritati tradiderunt: solum jd nobis consilii est, ea de illis referre,
quae nostrorum Ilii regnorum occasione gesserunt, saltem ad Bános sermonem
reducimus. (pp, 63-64,)
2)
Sisic F. sem sorolja fel ez emiitett mUvecskéket a horvát történetírás termékei
között, (Gesch, d. Kroaten, Zágráb, 1917. p, 17.)
3)Pallas Lexikon, Margalits Edétől, Szinneyi s.v. ezt ismétli.
4)
L. az apostoli cim kérdéséhez: Töth L., Ki és miért hamisiluLLa a Szilveszter bul
lát? (Turul, 1941,, pp. 69-70.)
5)Eredetileg Draskovich János bánnak, majd palatinusnak akarta ajánlani Memóriáját,
de Draskovich meghalt, mielőtt ez a mU megjelenhetett volna.
E második rész: Ad Illyrici imperii res praeclare gestas, aliaque calamo digna
posteritati tradenda invicem provocata excurrant. Ajánlás a horvát-szlavón ren
dekhez. L, ehhez még pl. buzdítását: ne a gyalázatos békét kívánjuk, hanem a be
csületes harcot a török ellen, hiszen minden kilátásunk megvan a sikerhez, (pp.
168-169.)
7)
.
Ajánlás a horvát-szlavón rendekhez.
'
Quod scripserim praeter impellentem Genium, majorum judicio atque authoritati,
qui jubere poterant, obaudire debui, (Ajánlás IV, Ferdinándhoz.)
9)
"Nemo sibi históriám esse scribendam intelligere debeat, quem non aetas et longa
rerum experientia docueruiit. " (Ajánlás IV, Ferdinándhoz,) Majd máshol, ugyan
ezen ajánlásában: "ego cum et aetatem jam superiorem atque aliquem rerum usum
adesse mihi Intelllgerem, nec inferiorem multo fortassis dignitati operis eruditionem, assidua lectione, ac improbo pene studio mihi compáravissem. "
"Veritate summa , , . quae princeps est históriáé virtus" , , , (Ajánlás a szlavón
rendekhez.) "Príma historici virtus prudentia est, eleganti veritati innixa, (Aján
lás IV. Ferdinándhoz.)
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^Fraena ad cursum jam inchoatum cohibendum adhiberi sentiam. (Ajánlás a szla
vón rendekhez.)
ismeretes, hogy Istvánffy egyik lánya, Éva, Draskovich János neje lett, s ez örökölte
apja kéziratait, melynek romjai a XIX. század elején kihalt Draskovich grófi csa
ládtól több kézen át a M, N. Múzeum kézirattárába kerUltek, s ma is ott őriztetnek,
(L.: Istvánffy fejezetemet,)
^ ^ L , : pp, 15, 69, majd 95, 96, 99, hol utal is az "archivum Zagrabiense"-re, 78. stb,
Tripartitum. P. I., tit, 13,, "omnes , , , Praelati, Barones, Magnates, Nobiles et
Proceres totius regni Hungáriáé necnon Regnorum eidem incorporatorum ac partium
sibi subjectarum" , , , - Ráttkay, Memória, p. 61. Még jól emlékezünk, hogy ezek
a sajánlatos közjogi viták minő' gyűlölséggel folytatódtak magyarok és horvátok kö
zött különösen a kiegyezési korban, egészen 1918-ig, Horvátország leválásáig a
szent koronáról.
15)
Quae pluribus hactenus Pfincipibus, Banisque lUyrii imperantibus (innen kezdődik
a teljes egyezés Istvánfís^val) paulo remotiora ab hominum memória gesta sünt... e
fide dignis literarum monumentis eruta, superioribus libris exposita sünt: deinceps
ceiCiura quideiu et clariora sequenLur, uLpote quibus aetas nostra proxima, quorumque memória recentior est, nequaquam tamen omnibus partibus laetiora. (p, 172.)
Istvánffy megfelelő helye: História L, XVII, első mondatai ad an, 1550,
L. ehhez Ráttkay naiv, de becsületes kritikai műveletét, mellyel a mohácsi kataszt
rófa leirásában Istvánffynál olvasható RaJ_kay Gáspár, s a Brodaricsnál álló Ra£kay
Gáspár nevét a maga ősére: Ráttkay Gáspárra magyarázza: "Rattcaium tamen tani
ex vetustioribus famíliáé huius literarum monumentis, quam conjectura ipsa nnius
immutaclone dumtaxat literae, fuisse facile assequaris; praecipue cum uterque
scriptorum in eadem non conveniunt littera; quamquam omissis conjecturis, sola
literarum authoritas Regiarum, in brevi quidem charta pro more veterum scriptorum,
qulbus Ludovicus Ladislao et Caspari fratribus peculiari ratione apparatum ad hocce
bellum indicit, sufficere queat. Nec tamen inficior, Casparem' Raskay alium quempiam stibinde ab Istvánffyo recitari. (pp. 155-116.)
17)
A legkirívóbb ilyen epizód, hogy miként étette meg ebéd közben Wallenstein sértett
hiúságból mérgezett retek átnyujtásával Zrinyi Györgyöt, a költő apját. (p. 180.)
- Vagy: miként szabadították ki II. Ferdinándot a horvát katonák, mikor Wrangel
Pilsenben már-már foglyul ejtette (p. 217,).
18)
L. pl. Johannes Baptista Verus velencei történetíró elleni kirohanását, (pp, 196198.) Bár itt nemesen megvédi a magyarságot is, a kereszténység védelmezőjét a
barbárság vádja ellen, Pannoniis velut barbáráé genti , . . quod . . . venenati animi
iudicium, Christianos, fines suos aut tuentes, aut recuperantes, barbaros compellare. (p. 198.)
19)
'p. 139. L.még: pl. pp. 187, és 207-208,
20),, ;

.

.

,

aetas parentum, peior avis tulit nos nequiores, mox daturos progeniem vítiosiorem. "
Horatius, Carm. III, 6. 45-48,
A fátum és fortuna is olykor klasszikus költőkből vett formában jelentkezik Ráttkaynál, mint az ember sorsának irányitója: Zrinyi primam Banatus sui arridentem excepit foitunam. (p. 125.) Ut humanarum rerum fért viclssitudo, nec in eodem unquam
aequalitatis gradu fortuna consistit, feliciora Nicolai se. Zrinyi principia adversa
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sors exciplens, secuto infortunio, ejus glorlam nonnihll adumbrasse visa est.
(p. 126.) Fortuna plerumque insolens ac infesta (p. 128.) - L. még a "szerencsére": Derencsényi Imre bán katasztrófája a török elleni csatározásokban
II. Ulászlót "incredibili dolore afficit, neque enim ignorabat plerosque omnia
adversae fortimae incommoda ejus negligentiae atque socordiae tribuere. " (p. 107.)
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Nadányi

János

Ismét az egész magyar történet megírására vállalkozott Nadányi János, külföl
di tanulmányútján, Leidenben látva, hogy a magyar történetnek nincsen olyan rövidre
fogott előadása, mely annak egészét felölelné, és csak a "tiszta történeti valóságot"
adná, míg más népek történetéről közkézen forognak ilyen compeddiumok, így csat
lakozott Nadányi azon külföldi írókhoz, kik az egyes európai népek történetéről rö
vid áttekintést adnak: Florusokat, Florüs, '(P. Annius), II. sz, -i (Hadrián-kori) római
történetíróról, Llvius kivonatolójáról nevezve el mUveiket, a Florus Germanicus,
Danícus, stb. mintájára megírta az ő Florus Hungaricusát.
Nadányi János előkelő nemesi család sarja, született 1643 körül Körös Nadányban (Békés m,). Apja Nadányi Mihály, erdélyi ítélőmester, anyja váradi Gargőcs
Erzse volt. Apját a legtragikusabb körülmények között veszítette el: ez gyanúba ke
veredvén az erdélyi urak előtt, vérpadon halt meg, mint annyi erdélyi magyar főem
ber a XVI. és XVII. században. És írónk elsiratja még több rokona elvesztését is, '
Apja halála után rokona,Rhédei Ferenc, ekkor mármarosí főispán gondoskodott
róla, ez taníttatta éveken át Hollandiában, előbb (1658-ban) Utrechtben, hol Nadányi
jogot hallgatott, majd Leidenben, hol írónk megírta 1663-ban, tehát mintegy húsz éves
korában történeti munkáját, a Florus Hungaricust, 1666-ban írónk már itthon van s
Nagyenyeden tanár - logikát és a zsidó nyelvet tanította a kollégiumban - de hanyag
sága, s lehet nyersessége miatt súlyos ellentétbe került tanítványaival. ' 1671-ben
már Nagyváradon tanárkodik, majd Nagybajomban lett lelkész. Meghalt 1707-ben.
Hogy magyar történetét megírja arra azonban Nadányinak más indítékai is
voltak, mint hogy ilyes müvek hiányában a magyar történetet külföldi és magyar mü
veit olvasóközönséggel egyszerűen megismertesse. Nemesebb és messzebb tekintő
indítékai. 0 használni akart történetírásával nemzetének, ha már fegyverrel nem
szolgálhatta azt, mert ugy vélte, nagy haszon háramlik az emberekre, különösen a
kormányt vezető férfiakra a történeti valóság helyes ismerektéből, s nagy kár szár
mazik annak nem ismeréséből, vagy helytelen hamis, elferdített ismereitébőí -, ha
sonló gondolattal találkozunk Szalárdinál is -,> hiszen a történet színjátéka - Nadány)
szereti magát kissé dagályosan és képekben kifejezni (barokki) - mindig ismétli ma
gát, csak a szei'eplők változnak. ' S e magas szempontok mellett, talán talán anyagi
hasznot is remélt a messze külföldre vetődött, s hazájából a legnagyobb csapások
hírét vevő erdélyi ifjú (az 1658 óta dúló török-tatárjárás Erdélyben, apja, családja
tragédiája) s írással próbálta magát függetleníteni? Nem kívánok minden forrásos
alapot nélkülöző feltevésekbe bocsátkozni,
Nadányi tehát külföldön, külföldi kiadó megbízásából, részben külföldi közönség
számára^) dolgozott. Innen van, hogy a magyar történetet az európai történet egy r é 
szeként, annak keretébe illesztve adja elő, s maga felveti a kérdést, vajon müve egész
Európa, vagy csak egy ország (Magyarország) történetének nevezhető-e inkább, ö)
Itt tehát messze tulment azokon a határokon, melyek kereteiben egy Istvánffy, vagy
Forgách Ferenc, vagy más akkori magyar történetíró a magyar történet viszonyát az
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európaihoz szemlélte. Pedig ezek is összefüggésbe hozták a magyar életet az euró
paival. De, ismétlem, Nadányi messze Nyugaton, Hollandiában irt, sokévi külföldi
tartózkodás és tanulmányok után, igy látóköre is tágabb, és részben másfelé irányulóbb is, mint az itthon irőké. Ahol teheti, a nyugati történeti irodalomra támaszko
dik, annak a magyar történetre vonatkozó adatait nemcsak bőségesen kiaknázza, ha
nem a magyar Írásművek értesüléseivel szemben előnyben is részesiti. így, hogy
csak a legfontosabbat említsem, ő vezeti be a magyar történetírásban Aventinnek,
(Joh. Turmair, 1477-1534) a bajorok nagyhirü humanista történetírójának addig ná
lunk''' ismeretlen bőséges előadását a X. sz. -i magyar kalandozásokról.
Történetírásról, annak céljairól, módszereiről Nadányi rövid vallomásokat tesz
Rhédeihez irt ajánlásában és . az olvasóhoz intézett előszavában. A történetíró,
mondja, irja mindig a valóságot, - hiszen ennek megismerése a történetírás célja kerülje a meséket, és főképp kerülje a szenvedélyességét, érzelmességét. Mert
nagy dolog történetet irni. Ezt Nadányi magán tapasztalta, hiszen az 1657-58 óta
Erdélyre és az ő személyére és családjára szakadt háborús és politikai csapások
hatása alatt, vallja, rajta magán is erőt vett a félelem s fájdalom, ugy, hogy feltevé
sét, - a tiszta történeti valóság keresését - nem tudta müvében koreeátUlvinni. tízt,
majd annak egy ujabb kiadásában remélte kijavíthatni. Igen őszinte, emberi beisme
rése ez a korlátoknak, melyek a történettudomány követelményeinek a gyakorlatban
való megvalósithatását akadályozzák. °^
Heurisztikai elveit már inkább meg tudta valósítani: mert ha ajánlásában és
előszavában ugy vallja, hogy igen sok forrást és irodalmi feldolgozást (sexcenti = igen
sok) használt fel, elsősorban magyarokat, amennyire lehetett egykorúakat (fere
coaevos), ugy valóban igen sok és az előadta eseményekkel egykorú, vagy az azokról
szóló legrégibb irásmUből építette fel magyar történetét, de ezek mellett éppúgy az
újkori s saját korabeli irodalomból is,
Olykor forrásai egymással való összefüggéseit isi megfigyeli, anélkül azonban,
hogy eredeti és leszármazott előadás, vagy későbbi feldolgozás között értékkülönbsé
get tenne. Egymás mellett idézi és egyformán használja pl, a hun történetre Priscos
Rhetort és Callimachus Attiláját, Jordanest és Bonfinit, vagy a Thuróczyt kiirő Oláh
Miklóst. Ha egy iró jó, szavahihető híreket ad, akkor Nadányi nem keresi többé,
hogy azokat honnan vette, hogy hányad kézből dolgozott. Pedig ismeri a humanista
történetírás nagy felfedezését: lehatolni a legeredetibb forrásokig, ajánlásában - i s 
métlem - büszke rá, hogy fere coaevi, lehetőleg egykorú Írókból merít, és szövegé
ben is hivatkozik oculatí testesekre, Es szép példáját adja eredeti és legjobban érte
sült forrásig való tudatos lehatolásnak, midőn az első keresztes hadak átvonulását be
széli el Magyarországon, Itt egyenest félreteszi az egyébként követett, bár nem sok
ra becsült, Bonfinit, mert ez "másképp meséli el mindezt", még fontosabb, hogy mel
lőzi még az annyira tisztelt, s Bonfininél hívebben követett Aventint, és Tyrusi Vil
most választja forrásul mint egykorú írót, s kit a magyar írók nem ismertek. Tyrusi
Vilmost, kinek elbeszélése az első keresztes háborúról a XI. -XII. századi történet
írás egyik legjelesebb alkotása, ^) Továbbá: II. István balkáni háborúira - megint
Bonfini helyes mellőzésével - Clnnamosból merít, "qui rebus interfuit", s helyesen
referálja az eseményeket, noha ellensége a magyarnak, '•^' De máshol is erősen me
rít a bizánci írókból,
A tatárdulásnál, hol elbeszéli a tatárok eredetét, Piano Carpini, Marco Polo és
Rubruquis a forrásai. •'•^'
A török történethez érve felvonultatja a török forrásokat is, előnyt adva ezeknek
még a bizánciak előtt is, vagy megerősítve őket ezekkel, 1^)
—
Es van érzéke Nadányinak történeti kritika iránt is, O is azok mellé áll, kik
426

felismerték Annius Viterbensis ál-Berosusának hamisítvány voltát,^3) és mesének
minősiti Thujróczy azon megállapítását, hogy a scythák Herculestől erednek, melyet
á történetkutatök nem fogadtak el. 14) Ez esetekben tehát mások eredményei után
dönt. Viszont Bonfini mesékkel és mendemondákkal telitett magyar eredettörténetét
a maga józan belátása alapján veti el. 15)
Forrásait csak aránylag ritkán igyekszik egymással egyeztetni: a bizánciakat
a törökökkel, mint fentebb láttuk, vagy Callimachust szintén a török Írókkal a várnai
katasztrófa elbeszélésénél, (p. 165.) Máshol közöl többféle értesülést ugyanazon
tényről, anélkül, hogy valamelyik mellett döntene, (pl. pp. 152. 180.) Általában a
legszívesebben egyugyanazon irőt követi huzamosabban, aki mellett aztán lépten-nyo
mon idéz más Írókat is, lehetőleg minél többet. Vagyis ugyanazt teszi - mást nem
is tehetne - mint a XVII. sz, -í európai történetirők, (Ranke,)
A magyar krónikás hagyomány - Thuróczy, Bonfini - mellett magyar története
honfoglaláskori és általában pogánykori részében Aventint követi mint főtekintélyt,
ezt már említettem, s minthogy ettől igen sok uj hirt kapott, melyről a magyar kró
nikák mii. Ktíin liidnak, müve e részében, de még fel egészen a XI,, talán, bizonyos
mértékben, a bizánci irók kiaküá;í;ása miatt, a XII. századig, nem is nevezhető kom
pendiumnak, hanem a magyar történet eddig ismeretlen források és irodalom alap- •
ján való uj kidolgozásának. így tőle hallunk először a magyar történeti irodalomban
Kussal, Dnrsak, Rngath, S7.alárd magyar "királyokról" (Bulczko bizonyára = Bulcsú),
a X. századi nyugati rablókalandozások vezéreiről, kiknek emlékét csak Aventin tar
totta fenn, feltehetőleg valamely, sajnos elveszett magyaí vagy német egykorú forrás
alapján. De lényegesen többet tud a keresztény térítésről is, így ismeri Pilgrím passaui püspök szerepét abban, A magyar történetnek erről a X, és XI. századi szaka
száról mondható el leginkább az is, amit már fentebb megállapítottunk, hogy Nadányi
azt erősen beépíti a német (osztrák), de egyben a tágabb európai történetbe is, így a
magyar megtérést is a szerinte ugyanakkor megtérő európai népek: angol (!), dán,
lengyel megtérése egy részépek tekinti. Megint csak elsőnek a magyar történetírók
között,
Aventint, mint általában forrásait egyszerűen kivonatolta, mégpedig elég felü
letesen, ki-kikapva belőle olykor egyes pár szavas passzusokat, és erősen összevon
va az eseményeket. Sajátságos, hogy a XI. -XIII. századi magyar történetírók főképp
Anonymus és Kézaí a X, századi rablókalandok elbeszélésénél (sőt, mindenekelőtt
Kézai a XI, században is) csakúgy összevonták a nem mindig összetartozó esemény
sorokat. Aventin tudomását azután összeolvasztja a magyar krónikás hagyománnyal,
(Thuróczyval és Bonfinível), és felhasznál mellette forrásokat, németeket és olaszo
kat egyaránt. Liudprandot ismételten idézi, de idézi az Annales Fuldensest is. ^^^
A királyok korától, különösen Péter és Gizella viszályától kezdve mind erősebben a
magyar krónikára támaszkodik, értékesítve Aventinnek krónikáinkból hiányzó adatait
is, pl. hogy Gizella jegyajándéka több magyar város volt, köztük Pozsony, melyet
Nadányi (Aventin nyomán) Posonium = Vratislaviának nevez, s beolvasztja müvébe
Hartvik egyes értesüléseit is. 17) Hogy az első keresztes hadak átvonulására Magyar
országon Tyrusi Vilmost is felhas?nálta, valamint más külföldi írókat, azt már imént
láttuk, s azt is, hogy a XII. századra a bizánci forrásokat is kiaknázza, A második
keresztes háborúra Matthaeus Parisíensis, és Jacobus Vitriacus a főforrása. Lénye
dében azonban Bonfinít követi egész XI, -XIV, századi története elbeszélésénél. Az
Árpádház kihaltával kapcsolatban megint sokat foglalkozik a német birodalom ügyei
vel, német irók nyomán. Midőn aztán Bonfini Decasai elhallgatnak (1496), előbb
Zsámbokynak Bonfinihez irt Appendixeit hívja segítségül, majd Istvánffy lesz főmintája, kit csakúgy használ, mint előbbi főforrásait.'lS) Aventint, és Bonfinít: őt veszi elő427

adása alapjának, erősen és felületesen kivonatolva, ' de merit a korukbeli többi
- legfőképp .kortörténeti külföldi irodalomból is, 1541,-töl kezdve jegyzetben adja az
egymásra következő évszámokat.
Hogy Istvánffy könyvei megszűntével, tehát a XVII. században kire támaszko
dik Nadányi, azt nem tudtam megállapítani. Lehet, már erdélyi, közte családi tradí
ciókra, legalábbis Zólyomiak 1633. évi összeesküvésénél I. Rákóczi György ellen,
apja elbeszélésére hivatkozik, (p. 379.) Forrásokat a XVII. sz. második felében
már egyáltalán nem idéz. Müvét I. Lipót trónra léptével fejezi be.
Emiitettem, hogy a X. századra, de még a XI, -re, sőt XII. -re is Nadányi mü
vét nem lehet kompendiumnak tekinteni, hanem a magyar történet uj források és
irodalom alapján, uj szempontokat követő: az európai (elsősorban német-osztrák)
történetbe illesztett uj kidolgozásának. A XIII. századtól aztán - megfelelően kitűzött
céljának - mindinkább főmintái kivonatává zsugorodik össze, annak ellenére, hogy
sok idegen forrást is felhasznál,
Miként magyar kortörténetiró kortársait, Nadányit is csaknem kizárólag a fő
hadi és politikai események érdeklik, ami különösen érthető nála, kit az 1658 óta
Erdélyre szakadt hadi és politikai csapások személyében és családjában is oly vég
zetesen sújtottak, A magyar történetet, melyhez hozzászámítja a hunt is, két rész
re osztja: az első hatszáz; évet felölelő hun-magyar korra, mely tartott mintegy
Nagy Lajosig, s az azóta eltelt 340 évre. Az első a virágzás, az emelkedés kora, mig
a második a lassú öregedésé, elernyedésé, melyben csak Mátyás tudta a "res Hungarorum"-ot rövid virágzásra emelni. Még súlyosbítja, sietteti a hanyatlást, a régi
erények (virtus) elernyedését, az elöregedést a török járom, s az 1526, évi kettős ki
rályválasztás, E pesszimisztikus történetszemlélet Nadányi müve névadójának, az
ókori Florusnak történetszemléletére emlékeztet, már akár tőle vette azt Nadányi,
akár nem. Florus, a Hadrián-kori (11, sz. ~i) római történetíró látja ugy. - persze
nem egyedül ő akkoriban -, hogy az emberiség elöregedik, lefelé süllyed. Láttuk,
hogy Nadányi kortársa, Ráttkay György, szintén osztja ezeket a nézeteket, éspedig
éppen - természettudományos meggondolások mellett - klasszikus római írók, ha nem
is éppen Florus tanítása alapján, Ráttkay 1652-ben, Bécsben megjelent Memóriáját
Nadányi ismerhette,
Egyébként - Nadányi szerint - a történet mindig ismétlődik, s - mint már fen
tebb idéztem - a történetet szemlélve ugyanazon tragédia vagy komédia játszódik le
előttünk, melyben csak a személyek változnak. 20) Ezért oly kiválóan alkalmas a tör
ténet tanulmányozása - véli - tanulságok levonására, főképp a politikusoknak. Müvé
be - már szintén emiitettem - Nadányi maga is szívesen sző be az elbeszélt esemé
nyekből levonhatónak vélt tanulságokat vagy általános filozofáló-moralizáló-politizáló szentenciákat,
Társadalmi kérdéseket egyszer érint Nadányi, Antal és Márton "parasztkirá
lyok" Zsigmond császár alatti lázadásánál - melyet elitéi - elmondva a jobbágyság
eredetéről vallott nézetét. Ezek elődei - véli - eredetileg szabad emberek voltak,
akik azért kerültek örök servítusra, mert a pogány korban a hadba hivó véres kard
körülhordozásakor nem akartak fegyvert fogni. Vagyis Nadányi egyszerűen átvette a
krónikás hagyomány hires előadását a hadba menni nem akaró szabad pogány magya
rok szolgaságra vetéséről. A XVII. sz. közepén aligha lehetett volna egy társadalom
történeti kérdést ennél alaposabban kidolgozni,
Nadányi előadása élénk, de latin stílusa kissé dagályos, tulhalmozott,
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Kiadás; N. J., Florus Hungaricus, Amstelodami, 1663. (R, M. K. III, 2192.) Kézirata
nem maradt.
Irodalom: Beöthy-Badics, A m. irod. tört. (3) Bp., 1906, 393-4, -

JegjTzet;
^Ajánlás Rhédel Ferenchez.
,211
L. az erre vonatkozó leveleket Bethlen Jánoshoz és Párlz Pápai Ferenchez, írod.
tört. Közi. ,1900,
^^Ajánlás RJi&leihez. ^
4)
Nam utcunque personae in hac mutentur, eadem igitur fabula et sive Comoedlam
seu Tragédiám ludimus, ludimus jam a priscis decantatam. (Ajánlás Rédeihez.)
5)
l Florus az amsterdami Joannis a Waesberge nyomdájából kerlilt ki.
A
6)„Bevezetés, p. l.
7)
' L , : Fueter, Historiographie, 1913. 194-197. és Riezler, Gesch. von Baiern.
In hoc quoque opere' propsitum meum fűit Patriae prodesse, quod cum a n n i s ef ••
ficere non potuerim, vei in hoc opere intendi commune non negligere. Bt^juia
magnum est históriám scribere^i quae pmni affectu seposito in puram veritatem
feratur, nobis vei in hoc fűit negotium, ut pierumque eodem affectu scriberemus:
sed quoniam miserabili hoc bello, quo projecta et prostrata sünt omnia, miseria,
dolor, anxietas, nobis quoque crevit, ut eundem tenorem servare non potuerimus,
sequienti editione meliorendum. (Az olvasóhoz intézett előszó, p. 3,)
9)Bonfinius secus narrat.. .verum nos Guillelmum Tyrium archieplscopum scrip-torem ejus temporis in his a nostris scriptoribus praetermissum sequutl sumus.
(p. 89.) A keresztes háború előzményeire: Amiensi Péter akciójára felhasználja
még Gualterlus Sensavirt is.
^ ^ V . 92. és 99. II.

Gézára is.

^^Vp. 112-115.
^ ^ V P - 146, 147, 163, 180, 200.
13)
Annius Viterbensis in Pseudo-Beroso (amit a scythák eredetéről előad) quo auctore
refutando ut supersedem, partim praesens conatus, partim Summorum virorum
lucubratlones monent. (p. 9,)
14)
Quod quia fabulosum est, sinceris históriáé rimatorlbus non acceptatum. (p. 9,)
15)
Bonfinius ad sua tempóra unus fere instar omnium fabulis et nugis originem Hun'•%l.
p. 39. replet
garorum
)p. 83.
17)
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^^^Mintegy Nadányi p. 200. = Istvánffy L. III. (1622.) p. 32-től kezdődően.
^^'Egy mondatát Szőrül szóra is kiirja: p. 204. = Istvánffy, L. VI. (1622.) p. 79.
Per.ényi Péter ellentmond a Habsburg örökösödési szerződésnek.
20)
Ajánlás Rédei Ferenchez.
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Gróf Kéry János

Az l663~ban újra fellángolt török háború, Érsekújvár gyászos eleste, majd a
következő évben Zrinyi Miklós nagy lelkesedéssel fogadott téli hadjárata s a szent
gotthárdi győzelem, de meg az ezekre következő évek belső zavarai nyomán.megint
"volt miről Írni", kortörténetet irni a királyi Magyarországon is, Hárorti "jelentékeny
alkotás szól az 1663-4. évi hadjáratról: Kéry János Mártis Turcici ferocia-ja,
Esterházy Pál Mars Hungaricusa és Auer János Ferdinánd Strenge Schiavitu-ja,
Lássuk most mindenekelőtt Kéry János grófot. Kéry, a pálos szerzetes, majd
szerémi, végül váci püspök nemcsak e nagyfontosságú háborús események leírására,
nemcsak kortöirténetirói célokért és indítékokból fogott történetírói tollat, hanem
egyenest politikai, sőt propagandisztikus célokért is. MUvére legjellemzőbb, hogy
azt 1672-ben adta ki, a Wesselényi-féle összeesküvés fejeinek kivégzését követő,
fegyveres íeikelésekkel megvérezett zavarok évében, a bécsi udvar abszolutisztikus
kormányzása kibontakozásának idején, s hogy abban igen nagy helyet juttat I. Lipót
politikája és komiányzása védelmének, igazolásának, sőt egyenest dicsőítésének a
magyar közvélemény előtt.
Gróf Kéry János régi, Nógrád megyei nagyobb birtokú család sarja. Elődei kö
zül csak apja, szintén Kéry János emelkedett ki a megyei főbb nemesség közül II, és
in. Ferdinándnak tett diplomáciai szolgálataival. Ezek jutalmául elnyerte III. Fer
dinándtól 1642-ben a bárói, majd 1654-ben a grófi méltóságot. Követi megbízatásai
körülhatároltak voltak: Erdélybe szóltak, s idősb Kéry Jánosnak előbb több Ízben
Bethlennel, majd szintén több alkalommal, I. Rákóczi Györggyel kellett tárgyalnia
királya nevében. 1647-ben a IV, Ferdinándot megkoronázó országgyűlés koronaőrré
választotta Kéryt, I. Lipót 1655-ben, koronázásakor aranysarkantyús vitézzé avatta,
mig - ami pedig döntő fontosságú esemény történetírónk egész életére is - SzelepchényiGyörgy,a későbbi primás az addig protestáns Kéry Jánost átvezette a katholi
kus egyházba. Felesége főrangú nő, Czobor Orsolya, Czobor Imre udvarmester lánya
volt, gyermekeik közül ifjabb fia János volt a pálos szerzetes, püspök és történetíró,
Ifj. Kéry János 1638-ban született Ipolykéren. Első iskoláit Pozsonyban végez
te, majd a bécsi egyetem artista facultásának volt három évig hallgatója,-^) s itt nyer
te el a filozófiai doktori cimet. 1655-ben elhagyva a bécsi egyetemet, belépett a pá
los rendbe. Mint novicius a rend hires lepoglávai házának (Zágráb mellett) Volt nö
vendéke, hol ugy ismerték meg, mint "előkelő származású, nagy bölcsességü, de
minden fennhéjázás nélküli ifjút, ki a közös étellel és itallal válogatás nélkül meg
elégedett. ^) Erdemeiért rendje 1658-ban Rómába, a CoUegium Germanicum-Hungaricum-ba küldötte, hol négy évet töltött beható theológiai tanulmányok között,^) melyek
v^eztével elnyerte a theológiai doktori fokozatot. Róma nagy hatással volt a fiatal
magyar szerzetesre: itt lett a katholikus hit rajongó hirdetőjévé, az ellenreformáció
harcosává. Hazatérve rendjének előbb (1663-ban) pápai, majd lepoglávai házába ke
rült, utóbbiban filozófiát tanított az években, mikor a Drávától északra dúlt a háború,
mely őt majd történetíróvá teendi. A háború utáni években a nagyszombati pálos nö431

vendékek spirituálisa, 1666-ban a pálos rend generálisának titkára, majd sociusa és
secretariusa lett, 1669 -tó'l 1675-ig pedig a rend generálisa volt. E hivatásában sokat
tett a rend felvirágoztatására, pl. 6' alapította meg rend feloszlatásáig működött
pálos egyetemeket, miután kieszközölte a pápától az egyetemek felállítására jogosí
tó bullát rendje számára,
Generálisi működése harmadik évében, 1672-ben irta meg Kéry történeti mllvét, a Mars Turcicust. A gcncrálisságról leköszönvén, ujből Lepogláván tanárkodott,
(1675) majd régi pártfogója és családja régi barátja, Szelepchényi György érsek
ajánlatára, ki őt különösen az igehirdetésre és hittérítésre tartotta alkalmasnak, I.
Lipót kinevezte előbb esztergomi kanonokká (1676), majd szerémi püspökké, Kéry
ettől kezdve állandóan Nagyszombatban Szelepchényi mellett tartózkodott, annak bi
zalmas munkatársaként. 1678-ban csanádi püspök, 1679-ben Szelepchényi érseki
helytartója, s ez uj méltóságaiban a magyar országgyűlés felső táblájának tagja.
Mint ilyen részt vett az 1681. évi királykoronázó, de egyebekért fontos soproni or
szággyűlésen, hol élénk viták folytak a vallási ügyekről, az alkotmány pedig helyre
állíttatott. Az országgyűlés befejeztével I. Lipót kinevezte váci püspökké. Különösen
tragikus, hogy a Habsburg ház ily buzgó hive 1683-ban, a török nagy támadáskor,
mikor a Bécs védelmére a határ mögé húzódó császári seregek védtelenül hagyták
az országot, s a királyi Magyarország királypárti főurai is, hogy életüket és birto
kaikat megmentsék, kénytelenek voltak átállani Thökölyhez, a török szövetségeséhez,
Kéry is velük tartani kényszerült. De aztán a Bécs diadalmas felszabadítását követő
háborúban maga is részt vett, mint csaknem minden magyar főúr, így Jelen volt
Kéry, mldön Lolhariuglaí Károly hnrccg I6K4. juniuS 27-én visszafoglalta Vácol, s
oda mint a hely püspöke mindjárt be is vonult. "*) Sajnos, csak pár hónapra, rnerl a
török a várost 1684, nov. 3-án újból birtokba vette. Ekkor Kéry Nagyszombatba me
nekült, hol rövidesen, 1685. február 28-án meg is halt.
Kéry János az 1663-64. évi török háborút tette munkája központjává. Ami az
után, fel egészen 1672-ig, könyve iratáaa, vagy legalábbis megjelenése éyéig történt,
azt pár oldalon, egészen röviden, éppen csak egyes főbb eseményeiben érinti. Elő
adása a hadi eseményekre szorítkozik, az azokat megelőző és befejező diplomáciai
tárgyalásokra is alig térve ki. Azonban igen részletesen jellemzi a nem harcoló, bé
kés lakosság sorsát a háború alatt, különösen a hadműveleti területeken, melyek - a
török-tatár rabló harcmodor mellett - messze túlterjednek a tulajdonképpeni hadiakclők terepén. Mély részvéttel ecseteli városok, falvak pusztulását, különösen ki
emelve a pálos kolostorok sorsát, a lakosság rabságba hurcoltatását, kirablását, leöldösését, vagy gyászos menekülését erdőkbe, hegyekbe, a félelmet, mely a török
közeledtét megelőzi, s elhatol egész Morvába, Sziléziába, menekülésre késztetve
még Bécs sok laiköját is. A konstruktív, építő ember, kolostorépítő, egyház- és isko
laszervező fájdalma ez a pusztuláson, a békés munka ellehetetlenülésén; a melegszí
vű ember részvéte oly sok embertársa szörnyű szenvedésén.
Nagy teret szentel Kéry Írásában politikai intelmeknek, melyeket a Habsburg
ház érdekében és I. Lipót igazolására a magyar olvasóhoz intéz, s melyekben egész
szörnyűségében tárja fel a török veszedelmet. Mert Kéry történetírásában inkább
politikus, mint történetíró. Képzettsége, láttuk, filozófiai és theolőglai, irodalmi
munkássága is eddig e tereken merült ki, s behatóbb történeti tanulmányokat írónk
nem is igen végzett. Az olvasóhoz intézett előszavában - I. Lipóthoz intézett ajánlása
dagályos barokk hízelgés - előadja kis körre szorítkozó történetírói elveit. Ezek is
inkább egy okos és tudományosan képzett ember nézetei, semmint behatóbb történeti
tanulmányok eredményei. Mindenekelőtt a r r a inti az olvasót, h<^y ne bírálja őt, ha
valamit másképp olvas nála, mint ahogyan azt maga hallotta- Íátti7mert ő azt irta
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meg, amit másoktól hallott, vagy írásokban olvasott. De mindig a leghitelesebb elő
adásokat követte. Kéry tehát helyes forrásérzékél árulja el és igyekezetét is, hogy
az igazat irja, ami általában véve sikerült is neki5 a modern történetkutatás müvét
hitelesnek ismeri el. De, folytatja előszavát a% olvasóhoz, nem Írja ki mindig az esé"
menyek szereplőinek nevét, t. i. akkor, ha szerencsétlen fejlemények oko2Öiröl van
szó - noha a közönség éppen ezt szeretné tudni -, mert ez vesaedolmekkel jár, a klllonberi sem szereti senki vállalni a rossz szergiőségét. Előadásában Is többször
említi Kéry, hogy nem nevezi meg a felelősöket", így a párkányi katasztrófa okozóját
sem, s cs ak annyit mond, hogy az nem Forgách Ádám VOlt. Mélyebben nem hatolt be
Kéry módszertani kérdésekbe. Müve első lapjain aitán a magyar történetre vet rövid
visszapillantást. Nem részletezem e szűkszavú történeti vásilatot, melyben Kéry
arra mutat rá, hogy a magyar valaha nagy és hatalmas volt» és ma Is vannak nagy
férfiaink, mégis szörnyU állapotban vagyunk, országunkkal e^Utt. Hasznos és tanul
ságos fürkészni, hogyan jutottunk ide. Azonban ő nem akarja Magyarországi régi
sebeit (vetusta vulnera, kész szállóige a Ráday-féle kiáltvány előtt is) és azok okozóit
feltárni, megtették ezt helyette mások, 0 csak azt a betegséget, s annak gyökereit
fogja megvilágítani, melyben most, mintegy kilenc év óta sínylődik az ország. A be
tegség pedig az 1663-64. évi török háború és a nyomában kelt belső zavarok; a Wes
selényi összeesküvés és következményei.
Kéry tehát kortörténetet ir, s ezért forrásai - mint maga mondja, s mint már
láttuk - általában kortársai elbeszélései és írásai. Azonban Kéry magas társadalmi
állásában, családjában és társaságban állandóan olyan férfiakkal érintkezett, kik fő
szerepet játszottak a hadi és politikai események irányításában, kiktől tehát mindenről
helyesen informálódhatott, köztUk saját testvérbátyjától, gróf Kéry Ferenctől, ki részt
vett az 1664. évi hadjáratban, hol Esterházy Pállal s egy kísérőjükkel együtt végrehaj
tott bátor akciója késztette Babocsát kapitulációra, (Bubics, Esterházy Mars Hung. -a,
p. 42), vagy nagy pártfogójától, Szelepchéiiiyi prímástól, vagy Esterházy Páltól, ki
már ekkor is a legfontosabb emberek egyike I. Lipót magyar tanácsosai között, s
kivel Kéry Ferenc többszöri komasághan állott. ^> Informátorait azonban sohasem
nevezi meg, és irott forrásokat sem idéz azonkívül, hogy e két forrás-műfaját az ol
vasóhoz intézett előszavában megnevezte. Beszámol azonban olykor, ritkán olyasmiről
is, amit maga látott-hallott, s ezt az ő tautológiájával meg is mondja. ") Már említet
tük, hogy Igazságszerető valóságérzékről tanúskodik egész müve, ha kifejezett kriti
kát nem is gyakorol forrásain.
Történetszemlélete tiszta realisztikus, s abban a korán egyébként uralkodó theológlai történetszemlélet alig érvényesül. Meglepő egy pálos szerzetes történetírá
sában. Kivétel nála az olyan kitétel, hogy egyesek rémhíreket terjesztettek, hogy az
ország hajója - et sí Diis placeti - a birodalomé is, a szikláknak vetődjék,^' s hpgy
müve egy helyén meghirdeti, hogy Magyarország eddig virágzott, mig a magyar nép
tisztelte Szűz Máriát, s azóta hanyatlott le, amióta nem tiszteli. ^) Csodákat elbeszél
ugyan, de olyanokat, melyek a leírta eseményekbe nem folytak be. Mert a történet
neki emberek cselekedetei, a történet főfaktora nála az ember. Kéry nem mélyed
ugyan be egyes szereplői motívumainak, tettei mozgatóokaínak kifürkészésébe, de
egyszer mégis megjegyzi, hogy szeretné ismerni Zrínyi Miklós legtitkosabb gondola
tait. Bár igen tisztelte munkájában is, és igen dicsőítette Zrínyit, mégis felveti a
kérdést, vajon nem ennek 1664, évi, egyébként dicsőséges téli hadjárata okozta-e a
háború újbóli fellái^olását? De kitér a döntés elöl: gordiusi csomó ez. Nagy figyelmet
szentel Kéry a közvéleménynek, helyesebben közhangulatnak, noha történetformáló
erőt alig lát i>ennük, s nála minden a legfelül állók: császár és miniszterei, táborno
kai, a magyar főméltóságok (a szultán, nagyvezér stb,) akaratából történik.
• • • • • . • • • •
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Lássuk mármost Kéry Mars Turcicusának politikai tendenciáját, melyet annak
legjellemzőbb vonásának, sőt létrehozó okának ismertUnlc fel. Ha behatóbb történeti
tanulmányok müvében nem Is nyilatkoznak meg - amit müve élén az egész magyar
történetről mond, azt bármely rövid krónikából is vehette - kora elméleti politikai
irodalmában lehetett jártassága: egyhelyUtt Macchiavelll elhallgató taktikájára hivat
kozik, mégpedig elítélően. ^) De Kéry Mars Turcicusa nem politikai elméletet akar
adni - ennél ő gyakorlatiasabb szellemű ember volt - hanem gyakorlati politikai taní
tásokat, intelmeket. Politikai állásfoglalását - már láttuk - a magyar társadalomban
és a katholikus egyházban elfoglalt állása szabja meg: nagybirtokos, mégpedig a ki
rályi Magyarországon, a töröknek még hódolt területen a nagybirtokos arisztokrata
s a pálosrend tagja, s annak egy legbuzgóbb hittérítője a protestánsok között. Püspö
ki méltóságokat csak már történeti müve megírása után nyert el. Mindebből követ
kezik tehát, hogy hive a Habsburg háznak, a katholikus hit legfőbb védelmezőjének, a
katholikus restauráció előharcosának, a török elleni harc vezérének. Mert Magyar
országnak és a magyar népnek a török a legnagyobb ellensége, annak részéről fenye
geti a legnagyobb vészedelem, s a török hódító vadsága: Mártis Turcici ferocia az,
amit Kéry könyvében oly élénken és élethűen ecsetel. Viszont a Habsburg ház az
egyetlen hatalom, mely ezt kivédeni tudja; Mártis Turcici ferocia anno.. 1663, et 4. '
Hungáriáé viscera Irruens, Invlctisque... Leopoldl I. agmlnibus eneruata... adja me;^
Írónk már könyve barokk elmében is annak egész irányzatát. Végtelen fájdalmas, és
egyben érthetetlen, vallja, hogy mégis akadnak, akik jöságoa, liüztaéletu, IgazságoRon
kormányzó uralkodó ellen lázadnak, mégpedig a török segítséget keresve. Hogy tehet
te már ezt Wesselényi Miklós is, aki azonban még az összeesküvés felfedezése előtt
meghalt, vagy az egyébként derék katona Nádasdy Ferenc, nem is szólva a kisebbek-.
tűi, Nadányiról, Nógrád vára parancsnokáról, ki átlépett Apaffyhoz vagy pláne Keresztury Lászlóról, M egyenest a török karjaiba vette magát. Wesselényiék már a
írancla eegédcsapatök Vezéreivel kezdik a lázadás szálait szövögetni, de ennek első
kezdetei sötéts<^st!ft lévén, történetirő nem irhát róluk. Pedig I. Lipót nem törekszik
a mi SJzabadstgiJRk Megsemmisítésére, kivéve, ha mi magunk nem hívjuk ki ezt az
által, hcígy iBteáfos szabadságot követelve, lázadozunk ellene. Még főrangú asszo
nyaink Is "b©SEfeti«y©sik teé-zeikei a szurokkal" , ahelyett, hogy a rokkát pergetnék.
Igj^ astán m©gí|3Cá©m©ljUk a méltó büntetést, mert Kéry Nádasdyék bUnhödését igaz
ságosnak és megétötitítitaek itéli. Hiszen Austria (= Habsburg ház) Magyarország
JÖtevőj©, mely nélkül élni sem tud» ahogy Kéry az előadásába ékelt számos dagályos
gzőnoklat féllben» vagy Intelemben bizarr képekkel, hasonlatokkal színezve-ékítve
Maionyltja. lÖ) js^ tSí-ököt ugyan még Igen nagy és tul hatalmas ellenfélnek tartja, még
is nem mlndett íf©ménykedés nélkül közli az állítólagos görög jóslatot, mely szerint a
XVII. s^áaad 70. évében, ill. pár éwel azután, leáldozik a török napja, belső láza
dások ^öngitlk meg birodalmát, a keresztény fejedelmek pedig szövetkeznek és öszsaetörik a török uralmát. A szultán hevetett e jóslaton, Kéry azonban sötét titoknak
véli, beteljesedik-e az vagy sem, melyet majd a jövő fog felderíteni. Azt azonban
kétségtelennek látja, hogy ha a keresztény fejedelmek összefognának, valóban véget
vethetnének a török uralomnak, legalábbis Magyarországon. Mert ez a hazáját és
népét mindenekfelett szerető Kérynek legfőbb gondja. A szentgotthárdi győzelem
után is - mely szintén a legnagyobb örömmel tölti el - felvirradt volna szerinte Is a
török utolsó napja Magyarországon, ha az üldözést következetesen folytattuk volna,
De a béke szép dolog, a hadi szerencse forgandó, s így mégis helyeselnie kell a hir
telen kötött vasvári békét, azokkal szemben, akik azt kárhoztatták. Mert ez volt az
akkori magyarok legfájóbb sebe,
Már említettem, hogy Kéry Igen nagy bámulója Zrínyi Miklósnak, s aiuiak min434

den hadi akcióját panegyricusszerUen irja le, s mindig kiemeli, hogy egyfelől az or
szág népe belé veti minden bizalmát, másfelől a török előtt ő az egyetlen félelmetes
ellenségi De szintúgy dicséri Montecuccolit, Zrinyi nagy ellenfelét is, s erősen vé
delmezi bírálóival (az "irigységgel") szemben. Hadai embertelenségeit, melyeket a
magyar lakosságon elkövettek, természetesen ő is elitéli, de értük nem a vezért
okolja, ki igyekezett katonáit féken tartani. Zrínyivel való viszályában is inkább Montecuccoll felé hajlik. Dicséri Souchest, és a többi külföldi és magyar hadvezért is,
ki sikert ért el. De mindenekfelett dicséri I. Lipótot, mint aki a leggondosabban
igyekszik a török elleni védelmet külföldi (francia) szövetségesek keresésével, biro
dalmi hadak toborozásával, s minden egyéb tőle telhető módon megszervezni. írónk
ez erősen aulikus beállítottságát szépen egyezteti össze magyar hazája és nemzete
iránti nagy szeretetével. Mindig is azok érdekeit képviseli, és azokat idegen táma
dások ellen megvédi. Vajon niíicsen-e valami összefüggés a "Mártis Turcici ferocia"
és a Bethlen Miklós-féle "Austriaca austeritas" és "Austriacae austerirtatis continuatio" létrejötte között? Minthogy nem világos, az Austriaca austeritas 1671-ben,
vagy 1672-ben jelent-e meg, és csak az kétségtelen, hogy benne még nem ismeretes
a Wesselényi-féle összeesküvés fejeinek kivégzése, csak belső érvekre vagyunk utal
va ennek eldöntésére. De sem Kéry, sem Bethlen müvében nem találok semmiféle
utalást, vagy célzást a másikra. 11)
•
Kéry szoros időrendben adja elő mondanivalóit, a hadi eseményeket, oly hiven
vetve a kronológiát, hogy egy-egy esemény, pl, várostrom (Érsekújvár vagy Kanizsa)
elbeszélését meg-megszakitja, hogy közben az ugyanakkor történt más akciókat is ,
elmondhassa. Hogy politikai intelmei kedvéért szintén sokszor áttöri előadása folya
mát, azt már szintén láttuk, de egyébként is szeret adomaszerU, vagy pláne novel
lisztikus kisebb epizódokat beleszőni szövegébe, mint pl. az idézett görög jóslatot a
török birodalom bukásáról.
Már szintén rámutattam nagy bőbeszédUségére, tautológiájára. Hiába, irónk
XVII. századi - barokk-kori - szónok, aki egy tényt vagy fogalmat nem szeret egy
szerűen, a legtalálóbb, legszabatosabb kitétellel kifejezni, hanem azt cikornyásan,
mindenféle hasonlatokkal kiszínezve valósággal körülírja inkább, semmint meghatá
rozza. Nem megokolatlan az az 1700. körüli bejegyzés, mely Kéry müvének ma az
orsz. Széchényi Könyvtárban őrzött másodpéldányában olvasható: "dolendum, quod
hic aactor, meris fere metaphoris verborum obscurat veritatem rérum", ha ezt nem
is szabad a tények elferditésére magyaráznunk. Mert tényeket Kéry nem ferdített el,
még csak el sem igeíi hallgatott minden politikai tendenciája mellett sem.
Kiadás; K. J., Mártis Turcici ferocia... Pozsony, 1672. (RMK,, II, 1313,)
Irodalom; Bathó István, Kéry János élete és mUvei, Bp,, 1911', (Müv, Tört. Értek. 52.)
hol a régebbi irodalom is felsoroltatík és K. egyéb irodalmi munkássága is tárgyal
tatik.

Modem életirója, Bathó István szerint nem járt a nagyszombati akadémiára. (B. I.,
KéryJ. ,Bp. 1911., p. 4. 3. jegyz.)
~
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•^Whó, i. m. p. 5,, Benger Annales O, S. P, P. E. alapján. (RMK. II. 1387.)
'Feljegyezték azonban azt is róla, hogy egy ízben pár napig engedély nélkül volt
távol az intézettől. Bathő, i. m., p. 8.
Vajon gondolt-e ekkor arra a török jóslatra, mely a török hatalom bukását az
1670 utáni évekre tette, s melyről Mars Turcicusában megemlékezik?
^^L,: Esterházy Pál családi naplója, (Tört. Tár., 1888. p.)
L. pl,: I verzó lap,
7)
B előtti második lap verzóján. Ez is antikizáló köntösbe van bujtatva,
8),

I verzó,
9)
Voltak, .akik I, Lipót előtt elrejtették a valóságot, premendo, quidquid illó intereVoltak,
tat, Macchiavellico sllentio. H 3. verzó,
10)
Pl. egyik; Haer. est Austria ad illud ad beneficium Hungáriáé natum et exortum
cor, quod vitae ocaturiginem servat et fons spirituum ao virium, quibus Hungária
Vlget* Nílus lile henigimö, qui nunquam alveum consiliorum egreditur, nlsi ut
Hungajriam beet. Maré mortuum es Hungária sine hoc Favonio, Aki ez ellen lá
zad, apa- és anyagyilkosságot követ el, stb, O mindig hirdetni fogja Austria ér
demeit Magyarország körül, mondja egy más helyen; Commendaberis multüugis
laudibuö Austria, ui quue fidee, méo, boftorumquc omniuiii L'UUUUU, SÍ quae aetaa
posthuma, scientque omnes, nihil te melius multa saecula tulisse Hungáriáé, nec
Hungarico coelo providam magis et gubernatricem intelligentiam potuisse affigi.
Ezt fogom hirdetni, mig élek... Ut omnia tempore consenescant, certe ad vitae
usque occasum vigebit apud me vox illa, Austriam Hungáriáé errant esse Magistram, pupillis parentem... stb, stb. a litániák modorában.
így, mikor Érsekújvár kapitulációja után a nagyvezér ajándékot adott azon magya
roknak, kik megmaradtak a török uralom alá kerUlt várban, a külföldön azt beszél
ték, hogy a magyarok összejátszottak a törökkel. Ez ellen hevesen védelmezi a
magyart, s szenvedélyesen bizonyltja, hogy a várat nem lehetett többé tartani,
Ki kell még emelnem Kéry rokonszenvét a horvátok iránt, kikkel ekkor még, a kö
zös török veszedelem, s a katholikus magyarokkal a közös hit érdekei miatt meg
van bizonyos összhang. Bár már bontakozik ki a horvát (illyr) nacionalizmus;
egyik első történetirási terméke Ráttkay Memóriája,..
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E s t e r h á z y Pál

herceg

Ugyanazon társadalmi rétegből, ugyanazon kultúrkörből való, mint a nála három
évvel fiatalabb gróf Kéry János,'ugyanazt a tárgyat dolgozta is fel, ugyanazon világ
nézet és hasonló történetszemlélet s ugyanazon politikai állásfoglalás alapján. Mint
Kéry, Esterházy is a magyar köznemesi rendből a XVII. században élre törő egy
családnak sarja, neki is apja szerezte a grófi méltóságot, ő is a királyi Magyaror
szágon nagybirtokos, tehát anyagi létérdekei a Habsburgok uralmához fUzik, s végül,
de nem utolsónak, ő is oly mélységesen hivő katholikus lélek, ha nem is lépett az egy
házi rendbe, mint Kéry János, hiszen vallásos tartalmú könyveket bocsátott közre
még többet is, mint pálosrendi kortörténeti ró kortársa és barátja. (Kéry vagy l2-t,
Esterházy 14-et.) Láttuk, hogy Kéry János testvárbátyja, Kéry Ferenc ós Esterházy
Pál mily szoros barátságban, többszörös komaságban állottak egymással, s közös
hadakozásaik - szép akciójukat Babocsa ostrománál Zrínyi 1664, évi téli hadjáratá
ban márl) megismertük - még szorosabbra fűzték barátságukat, egymás Iránti nagy
rabecsülésüket. Kétségtelen, hogy Kéry János, a történetíró szintén közel állott Es
terházyhoz és sokat érintkezett vele. Esterházy Pál élete annyira ismert, hogy itt
csak fontosabb mozzanatait sorolom föl. Született 1635. szeptember 8-án mint Es
terházy Miklós nádor és gróf Nyáry Krisztina fia. Anyai nagyapja Nyáry Pál, a neves
katonaember volt, kivel találkoztunk már fentebbi fejezeteinkben. Nevelését apja irá
nyította, maga is Íróember, felsőbb iskoláit Grácban - egy időben a későbbi IV. Fer
dinánd és I. Lipót királyokkal - és ÍJagyszombatban végezte. Iskoláit befejezve Pápa
városa parancsnoka és Sopron megye főispánja lett, 1655-ben I. Lipót koronázása
kor - Kéry Jánossal, a történetíró apjával együtt - aranysarkantyús vitéz, majd kama
rás, 1661-ben pedig főudvarmester. De következtek a döntő háborús évek: 1663-64.
s mint a többi magyar főrangú ifjú és férfiú, Esterházy is feg3rvert fogott, mégpedig
az általa oly mélységesen tisztelt Zrinyi Miklós parancsnoksága alatt. A háborút be
fejező vasvári béke miatt támadt országos elégületlenség, mely Wesselényiék össze
esküvésében csúcsosodott ki, Esterházyt nem tántorította el í, Lipóttól. Mindvégig
ennek oldalán küzdött, előbb fegyverrel, mégpedig sikeresen, majd 1680 óta inkább
politikai téren. A Habsburg uralom megerősödésével egymásután érték a sikerek,
1681-ben nádorrá lesz, 1687-ben nagyrészt ő viszi keresztül a magyar országgyűlésen
a dynastia öröklési joga törvénybeiktatását, minek jutalmául a római birodalmi her
cegi méltóságot nyeri el. 1683-ban fegyverrel védte Bécset, s az ostromnál meg is
sebesült, a kuruc időkben is tántoríthatatlanul kitartott I. József, majd III. Károly mel
lett, mind 1713-ban bekövetkezett haláláig.
Esterházy Pál tehát szintén férfikora nagy élményét, az 1663-4. évi háborút
dolgozta fel Mars Hungaricusában, miként Kéry is az ő Mártis Turcici ferociájában,
Esterházy - vallja előszavában - már egyenest a magyar rendekhez intézi irását, azon
bamis információk, sőt rágalmak eloszlatására, melyeket némelyek a nép között a
legközelebb múlt hadi és politikai eseményekről szánt-szándékkal elterjesztettek a
tudatlan nép egyenes megtévesztésére, még írásművekben is. Ő a teljes igazság fel437

tárásával óhajtja e rágalmakat megcáfolni. (Tehát, sublntelligitur, nem olyas intel
mekkel, mint amilyenekkel Kéry az ő Mars Turcicusában,) Emellett e sok szenvedés
felelevenítésével "annál nagyobb hévvel kérjük Istent, hogy hazánkat régi állapotába
és virágzására emelje.' ' A bevezetés után - minthogy a mU szövege kiadatlanul
rejtőzik a kismartoni hercegi levéltárban, a modern kutatás csak Bubics ismerteté
sére van utalva, tehát e kivonatos ismertetés szerint - Esterházy müve élére rövid
"áttekintést tűzött a magyar történetről, valamivel részletesebben csak II. Rákóczi
György dolgaira térve ki, s az ennek halála után történtekre. Azután rátér főtárgyá
ra az 1663-4. évi hadjáratra. E háború előidéző okát Köprili Achmed nagyvezér
nagyravágyásában, hóditókedvében látja, csakúgy mint Kéry (és, hozzátehetjük! Auer
János Ferdinánd, valamint a modem történetírás) s - ugy látom - éppoly drámaian
ecseteli áz egész ország népe, sőt az örökös tartományok lakói rémületét is a török
hadikészUlődések miatt, mint Kéry. Nem térek ki a továbbiak részletezésére: ezt
úgyis csak Bubics igen kivonatos ismertetése alapján tehetném. De Esterházy bizo- [
nyara a tényeknek niegfelelően irta le a hadjárat eseményeit, hiszen ismertetője,
Bubics megállapította, hogy a Mars Hungaricus adatai megfelelnek e háború más,
hiteles leírásainak s azon előadásoknak, melyeket a modern történetírás arról ad.
MUvét Esterházy mintegy 1665-ig vitte fel, bár - ugy látszik - szándékában volt azt
még tovább folytatni. 3)
Forrásait - legalábbis a Bubics-féle ismertetésből kivehetően - nem nevezi
meg, A leirta akciók legnagyobb részénél nyilván maga is jelen volt, s amit maga
nem láthatott, arról módjában volt a leghitelesebb információkat beszerezni. így a
szentgotthárdi csatáról, az egész hadjárat legfontosabb eseiíiényéről, melynek Es
terházy nem volt jelen, mégis lényegében hiteles leirását adja annak, bár ez nem
egyezik meg minden részletében a Szilágyi-féle M. N, Tört, -e előadásával, ^) Amit
mástól hallott, azt - Bubics szerint - jelzi. Módszere, heurisztikája tehát lényegében
megfelel Kéryének. Történetszemlélete azonban már eltérést mutat amazétól. Ester
házy Pál, a hivő katholikus lélek, bár világi ember, sőt katona és politikus, számos
imakönyv és theologiai míl szerzője vagy kiadója volt, s a theologiai történetszemlé
let alapján áll, sokkal inkább, mint Kéry János, a pálos szerzetes. Esterházy például
újkori nagy megromlásunknak okát abban látja, - mert ő is kutatja az események oka
it, összefüggéseit - hogy eltértünk Isten törvényétől, főképp hogy elfordultunk az egy
séges hittől. Az Igaz Biró sújtott le ránk a rosszakért, amiket elkövettünk, A multak
ra visszaemlékezve annál nagyobb hévvel kérjük Istent, - mint már idéztem - hogy
hazánkat régi állapotába és virágzására emelje, ^'
Ez alapvető hitvallás mellett Isten világkormányzásáról a történetben, az egyes
események leírásában ő is emberek cselekedeteiként fogja fel a történetet, melynek
alakitói császárok, királyok, fejedelmek, miniszterek, tábornokok, (szultánok, nagy
vezérek stb.) tehát az élen állók, akik az események kedvező vagy nem kedvező alaku
lásáért felelősek is, hiszen minden az ő akaratukból, elhatározásaikból, érzelmeikből
fakad. Ezért a kortársak s a történetírás meg is bírálhatja őket. "Ha II. Rákóczi
György élni tud vala szerencséjével, sokaknak rémületére, hazájának dicséretére
lesz vala: de hibáztatandó, hogy inkább hevité őt a magán, mint a közjó szeretete.' '
Az ilyes megállapítások csak egyes történeti főszereplőkről mondott bírálatok, Es
terházy Írásában ezeken felül hiába keresem Kéry János politikai intelmeit a nemzet
hez I. Lipót érdekében. Kétségtelen, hogy Bubics legalább megemlítette volna, ha
Esterházy Mars-a a Kéryét megközelítő mértékben tartalmazna hasonlókat. Sőt Bu
bics szerint Esterházy nem egyszer "csodás bátorságra valló nyiltszivUséggel mond
ja el véleményét, ítéletét nem csak a bécsi urak és császári hadvezérek viselkedésé
ről, de még a király intézkedéseiről és mulasztásairól is. "7) Ugy látszik, tehát, Es438

terházy a tények referálására szorítkozott. Bár lehet, csak Bubics látta érdemesnek
a tényeket eme kii ki az eredetiből, hiszen a kilencvenes években, mikor ő ismerteté
sét irta, a történetírást főképp ezek érdekelték, s lehet, hogy Bubics elmellőzött
olyas részleteket, melyek ma különösen foglalkoztatnának minket. De ha Esterházy
valóban nem akart' is beszédeket intézni a magyar nemzethez, miként Kéry, azért
volt egy, csak az ő személyét érintő fájdalma, melynek Írásában hangot kellett adnia
a magyar rendek előtt, melyekhez müvét intézte. Az a gyanú, vagy vád érte u. i.,
• hogy nem önzetlenül, saját költségén vett részt a hadjáratokban. Ennek visszautasí
tására felsorolja, hogy hány katonát, ágyút állított ki az elmúlt években (mintegy
3000 embert és 100 ágyút), s hozzáteszi, hogy csak akkor vett igénybe császári csa
patoktól kapott lőport, azt is az egyik császári alezredes kérésére fogadta el, mi
kor saját lőpora elfogyván, az ágyúzást nem folytathatta volna, "' Különben, mondja,
a hazáért szívesen elviseli a gonosz nyelvek rágalmait.
Ennél többet, jobbat nem állapithatunk meg e nagyértékU mUről, minthogy annak
tartalmát csak fogyatékosan ismerjük.
Esterházyról mint latin íróról - a Mars latinul van írva - át kell vennünk Bu
bics véleményét. Latin stílusa egyszerű és keresetlen. Szerkesztő képességéről,
előadásáról Bubícstól mit sem tudunk meg,
Esterházy értékes luiplöjáröl a naplök és évkönyvek műfajánál szólunk,
Esterházy Mars Huiigaricusa erededrl kéziratban maradt fenn a kismartoni le
véltárban, 11 eredeti toUrajzzal a liadjáratban szerepelt várakról, az első kilenc
magától Efiterházytól való. Bubics facsimilében közölte őket.
Kiadva nincsen: a kutatás Bubics Zsigmond ismertetésére van utalva: Esterházy Pál
Mars Hungaricusa, Bp, 1895.

'L. minderre Kéry fejezetemet és az Esterházyak naplóját. T, T. 1888, 216,217,
221,
2)„
Bubics, i. m, p. 14,
3)
Bubics, 10. L. azonban lejjebb a szentgotthárdi ütközetet,
^Wbics, 75-78. - és Szilágyi, i. m. VII., 197-198.
5)
'
Bubics, 14.
Bubics, 19, Sajnos, Bubics nem idéz több ilyen ítélkezést.
^ W i c s , 15-16,
^ W í c s , 81-82.
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Auer János

Ferdinánd

Kéry a török Mars vadságát igyekezett bemutatni a magyarországi hadjáratiban
elkövetett pusztításaival, határozottan tendenciózus mtlvében. Sokkal tökéletesebben
sikerült ez Auer János Ferdinánd pozsonyi nemes polgárnak az 1663-64. évi hadjárat
harmadik történetírójának, ki a maga török fogságáról készített teljesen részrehajlatlan, szavahihető, becsületes, tárgyilagos és mindenekfelett realisztikus, sőt natura
lisztikus írásában oly szörnyűséges, megcáfolhatatlan dokumentumát adta a török
ázsiai embertelenségének és kegyetlenségének, hogy az messze túlhaladja Kéry min
den bombasztját,
Ha a magyar naplóírók általában a maguk magánéletét helyezik az országos
események központjába, és családi történetükkel, születésükkel az életben nekiindulásukkal kezdik müveiket, ugy Auer János Ferdinánd pozsonyi nemes-polgár az ő né
met nyelvű Strenge Schiavitu-jában egy fontos országos esemény, az Érsekújvár
1663. évi bukására vezető török hadjárat keretébe illesztve, annak mintegy epizódja
ként adja elő a maga egyéni sorsát. Ez a sors azonban, mint a török fogságba hurcolt
magyarok szörnyű szenvedéseinek, sőt a török hódoltság legvégzetesebb következmé
nyének; a magyar nép kipusztitásának egy ember és társai sorsán való illusztrálása
meghaladja a személyes élmények jellegét, és országos, történeti jelentőséget nyer.
Auer János Ferdinánd Pozsony város legelőkelőbb, nemesitett polgári rétegé
nek tagja volt. A nemességet írónk nagyapja szerezte 1588. dec. 21. Ez Is, írónk
apja Is, Jakab, senatora, majd polgármestere volt Pozsonynak. írónk, ki 1640-ben
kereszteltetett meg, tehát akkor született is, gondos kiképzésben részesülhetett; í r á 
sa müveit, messzetekíntö, amellett finom lelki kultúrájú, érzékeny lelkiismeretű
embernek mutatja. Sokszor alkalmazott olasz kifejezései Itáliai tanulmányoknak,
vagy csak később, olasz katonákkal és rabtársakkal való érintkezés jele? Minő élet"
pályára készült, nem tudjuk, a történet a katonaira sodorta; midőn 1663-ban a török
támadás kivédésére elrendeltetett a nemesi felkelés, Auler is hadba vonult Pozsony
város nemesel között, ő Is ott volt a gr. Förgách Ádám és Plo dl Savoya Herbert
őrgróf vezénylete alatt álló keresztény seregben, s részt vett a meggondolatlan táma
dásban, mely a Párkánynál táborozó török túlerő ellen kudarcot vallva, mondhatni el
döntötte a háború sorsát, és Érsekújvár elestére vezetett. Auer előre látta, hogy a
támadás nem sikerülhet, mégis Igyekezett mint a pozsonyi csapat hadnagya csapatát
összetartani, s küzdött, míg török fogságba esett. Szörnyűséges testi és lelki kínzá
sok között hurcolta a győztes ázsiai keresztény foglyait, magyarokat és németeket
előbb Budára, onnan Belgrádba, majd Drlnápolyon át a Héttoronyba, embertelenségeit
a keresztények fogságában sínylődő török foglyokkal való bánásmód miatti retorziónak
tüntetve fel. Bár a császári követek a bécsi udvar (hadi tanács) utasításaira igyekez
tek a foglyoknak nemcsak sorsán enyhíteni, hanem azokat váltságdíj, vagy magyaror
szági török foglyok ellenében kiszabadítani, mégis csak 11 évi tárgyalás után sikerült
Auer és még életben levő rabtársai börtönét megnyitni, őket 1674. május lO~én
Szőnyben török foglyokkal kicserélni, Auer hazatért Pozsonyba, hol közéleti szerep440

léséről nem tudunk, de hazája felszabadítását még megérte. Boldog érzést kelthetett
a töröktől annyit szenvedett héttoronyi fogolyban Buda visszafoglalása, melynek tömlőceiben élte le rabsága legsanyarubb napjait.
Auert tehát életéaek katasztrofális, egész sorsát eldöntő nagy élménye: török
rabságba esése tette iróvá. írása ezen egyetlen eseményre korlátozódik, de ennek
széles történeti keretét tud adni: mint emiitettem, az 1663. évi szerencsétlen török
hadjárat egy mozzanataként Beszélve el azt. Kezdi e háború előzményeivel, az okok
feltárásával, melyek a törököt a támadásra vezették: mindenekelőtt II. Rákóczi György
elleni akciók nagy sikerei (Nagyvárad elfoglalása stb.) igen felcsigázták a becsvágyó
Köprlli Mohamed nagyvezér (+1661.) ambícióját további hadi sikerekre, de meg az
1642-ben húsz évre kötött második szőnyi béke is letelt, és végUl a török keresztény
részről békeszegésnek minősítette a fegyveres összeütközéseket, melyek az I. Lipót
és Kemény János erdélyi fejedelem közti szerződés értelmében a korona számára
átadott partiumbeli várak és területek körül állandóan fel-fellángoltak. Igaz, Köprili
Mohamed 1661-ben meghalt, de tervei kivitelét örökül hagyta fiára és utódára a
nagyvezérségben, a hozzá hasonlóan nagytehetségű Köprili Achmedre, ki aztán nagy
"Arglistigkeit"-tel hozzálátott azok végrehajtásához. Ürügyül a végeken állandóan
dűlő összeütközések szolgáltak, s Köprili Achmed 1663 nyarán 160 000 főnyi sereggel
megindult Magyarország ellen, I. Lipór is készUl a támadás kivédésére, Magyaror
szágon elrendelik a nemesi felkelést is, és - tudjuk - irónk a pozsonyi nemesek csa
patában hadnagyként szintén bevonult. Itt kapcsolódik be az ő személyes sox-sa köz
vetlenül a nagy, országoo eseményekhc, a ettől koi^dvc személyes élményei nyomán
adja elő a hadi fejleményeket, a meggondolatlan, helytelen felderítő jelentésekre ala
pított támadást Érsekújvár felől a Párkánynál táborozó török főerő ellen, s az elkerül
hetetlen vereséget. E csatában esett irónk török fogságba, s a további eseményekről:
Érsekújvár bukásáról 1663, szept. 26-án már csak a budai Csonkatorony tömlöcében, a törökök örömünnepségeiből értesült, Auer ezentúl már csak a maga és fogoly
társai sorsa előadására korlátozza naplóját, és mi mást tehetett is volna. 1663, au
gusztus 7-én került a törökök kezébe, és 1674. május 10-én szabadult ki onnan. Nap
lója azonban csak a katabazist irja le: a mérhetetlen lelki és testi szenvedésekkel
gyötört utazást Párkánytól, ill. Esztergomtól a konstantinápolyi Héttoronyig, hova
1664 január végén értek el. Ez valóságos megnyugvás, révbeérés volt szegény Írónk
nak. Ugy látszik, a héttoronyi rabosokodást Auer jó egészséggel élte át, legalábbis
abból szabadulva még jó negyedszázadig élt Pozsonyban, Konstantinápolyi élményei
ről nem emlékezik meg naplójában, munkája befejeztet naplója előszavában 1664,
június 24-re keltezte, s ahhoz később - ugy látszik - csak a Konstantinápolyt leirő
fejezetet csatolta.
^
Nem részletezzük itt a gyötrelmeknek, megaláztatásoknak szakadatlan soroza
tát, melyet láncravert, éjjel még kalodába is zárt irónk e rettenetes utazáson átszen
vedett. Csak ismét hangsúlyozzuk: tipikus esete ez sok százezer magyar ember:
férfi, nő és gyermek so rsának, azóta, hogy az első mongol átlépte Magyarország ha
tárát.
.
•
Hogy mi volt Auer célja Írásával, azt maga elmondja szép bevezetésében a
"lieber, gUnstiger Leserhez", - mert Auer müvét a nagyközönségnek szánta. Minde
nekelőtt filozofáló-moralizáló célzattal a szerencse forgandóságát akarja a maga
élete sorsával megvilágítani: hogy hogyan fordul egy fiatal, az életbe még alig belé
pett ember boldog sorsa a legszörnyűbb nyomorúságba. Ahogy, mondja, ma sok ilyen
szerencse-változás történik. De vallási tanulságul is szolgál az ő fogságba hurcoltatása, hogy Isten végtelen jóságát hirdesse, kinek irgalma a barbárok kegyetlenségét
végre is könyöfrületességre fordította át, neki pedig jóságában megmutatta, hogy ho
gyan rendezze be ezentúl életét Isten akarata szerint. Ezért örök emlékeztető neki
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magának az ő sok szenvedése, mig másoknak útmutatásul szolgáljon, hogy hasonló
esetekben hogyan viselkedjenek. E valláserkölcsi, részben pedig gyakorlati cél mel
lett határozottan felismerhető Auer írásában a történet- (kortörténet) iröi cél is.
Éspedig előadása gondos történeti megalapozásában: az egész 1663. évi hadjárat
előzményei, okai feltárásában, lefolyása pontos és hitelességre törekvő megírásában.
És előszavában is történetíróként hangsúlyozza, hogy maga és társai "Schiavitu"-ját
pártatlanul s legszigorúbban a valóság szerint fogja leírni. Tehát célja nem irodal
mi, nem az olvasó szórakoztatása, nem hogy annak valami olyasmit igyekeznék nyúj
tani az elbeszélte csodálatos, borzalmas és kegyetlen eseményekkel, milyet az még
sohasem hallott, olvasott, hiszen ilyesmi már sokszor megtörtént, ha - véli - nem
is ily kegyetlen módon.
Célja tehát kettős: valláserkölcsi, az élet gyakorlati vezetésére irányuló tanul
ságok szolgáltatása az olvasó számára, s a történeti események lefolyásának hiteles,
azok összefüggéseiben, létrehozó okaiban való feltárása.
Hogy írónk történetírói célkitűzését elérte: az eseményeket híven irta le, ahogy
azok történtek, azt Lukinich, a mU kiadója igazolta, de Auer becsületes előadása is
elárulja az olvasó előtt. Hogy az események okait kutatja, s azokat - egyes külső
körülmények mellett: a 20 éves béke letelte, a végeken dűlő csetepaték - a történeti
fő aktorok lelki mozgató okaiban, karakterében találja meg, az természetes pragma
tikus kortörténet írónál. Itt azonban inkább már feltevéseket kell felállítania, külö
nösen, mikor az 1661-ben elhalt Köprili Mohamed és fia, az Érsekújvárt elfoglaló
Köprili Achmed lelki, akarati mozgató okait, jellemét igyekszik feltárni. Mégis a
két török nagyravágyását stb. mondja a háború megindítása fő okának. Már közelebb
jár a valósághoz, bizonyára sokszor el is érve azt, mert már jól ismert területen
jár, mikor azt vizsgálja, minő lelki, jellemükből adódó indítékokból adta ki a paran
csot Pálffy Miklós, Forgách Ádám és Pio di Savoya Herbert a törökkel való végzetes
megütközésre, s minő motívumok vezették a nemesi katonaságot, hogy a támadást
helyeselje. Pálffy Miklós gróf, pozsonyi főispán, a pozsonyi nemesség vezére "eln
generoser Cavallier", mindenképpen ki akarta mutatni bátorságát a török ellen, s
ezért kívánta a támadást, mig gróf Forgách Ádám, a dunáninnení magyar sereg fő
parancsnoka örök hírnevet akart igy magának szerezni - és jó zsákmányt is. A ne
messég pedig, melynek véleményét Pálffy kikérte, részben, hogy vezérének kedvében
járjon, (aus Favorisierung) részben értelmetlenségből és előrenemlátásból, de r é s z 
ben azért Is, hogy ne lássék gyávának, hozzájárulását adta a támadáshoz, (frölích
ja geschrel, pp. 60. és 61.). Pár nap múlva ugyan már látta a "Gespanschaft",
hogy a sok esőzés, áradás miatt járhatatlanná vált terepről jő lenne Érsekújvárba
húzódni, de mlndőn ezt Pálffynak jelentették, ez haragosan rájuk szólt, hogy ezt
előbb kellett volna mondaniuk, most már nem lehet a haditervet megváltoztatni, gon
dolják meg, akarnak-e jönni, vagy sem, tí a maga személyére szívesen kockáztatja
életét őfelségéért és a hazáért, ők pedig, ha nem akarják lovagi módra védeni életü
ket és őfelsége parancsát teljesíteni, akkor majd annak idején mint hűtlenek fogják
gyalázatos életüket elveszteni. Erre az "udvari hízelkedők" (Hoffschmeichler), kik
előbb is tüzelték a nemességet (höchste Antreiber), bizonyára a gróf serviensei)
rögtön kiáltoztak, hogy ez meg az a század kész menni, mire a többi nem tehetett
mást, mint hogy ment velük. (p. 65.) Ez a jelenet ismétlődött közvetlenül Érsekújvár
előtt is (p. 68.), s a sereg ment végzetes utján, dacára a sok rossz előjelnek, ame
lyekben Auer babonásan hitt és Isten intelmének vélt, S a katasztrófa bekövetkezett,
mert a parancsnokok rosszul parancsoltak és egymás közt sem értettek egyet, nem
hallgattak a jő tanácsokra, alábecsülték az ellenséget, mert helytelen értesüléseik
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voltak annak erejéről, a helyes híreket nem hitték el, és nagyon mohó becsvágy fű
tötte őket, (pp. 72-73.).
így látja Auer, hogy a vereség a parancsnokok és a nemesség e hibáiból követ
kezett be, de tudja, hogy az emberek sorsa mégis az Istenség-kezében van. Isten
azonban hagyja az;embereket szabadon cselekedni, bár csodás előjelekkel figyelmez
teti őket, hogy hogyan kellene cselekedniük. Auer mélységesen vallásos ember - e
hiedelmek azzal akkor összeegyeztethetők - bár visszatetsző, hogy hisz a boszor
kányságban, s egy szerencsétlen, a rabló (érseki) hajdukatonáktól gyümölcsfáit vé
delmező deáki parasztasszony boszorkánnyá kikiáltását és ugyané hajdu-katonák ál
tali megégetését természetesnek találja, (p. 57.). Jól megfér vallásosságával az is,
hogy a szerencse oly nagy szerepet játszik világ- és történetszemléletében. Vallá
sossága nem í'elekezetieskedő, és Auer tisztelettel szól Misch°Dánielről, a derék és
bölcs jezsuita atyáról, I. Lipót követének a töröknél gyóntatójáról, ki a budai Cson
katoronyban sínylődő rabokat ura megbízásából meglátogatta, őket élelmiszerrel
és pénzadománnyal segítette minden nemzeti és felekezeti különbség nélkül, s csak
arra intette őket, megint valamennyi keresztény felekeziet követőjét egyformán, hogy
bízzanak Istenben és tartsanak ki az uralkodó mellett, (p. 146.). Auer vallásossága
megkönnyítette neki mérhetetlen szenvedései elviselését, szintúgy kiegyensúlyozott
lelkülete, hatalmas lelki ereje, O sohasem ragadtatta magát olyan kétségbeesett
átkozódásokra és vádaskodásra, mint némely író-kortársa, szelídebb, finomabb, mű
veltebb lélek volt azoknál és erősebb idegzetű. Es bámulatos volt testi ellenállóképcssége, egészsége, mert szinte hihetetlen, minő körülmények között, minő élelme
zést, helyesebben éheztetést és kínzó szomjúságot (a hajón szállított rabok nem
üdíthették fel magukat a Duna vízével), minő lázakat és egyéb betegségeket állott ki,
míg a Héttoronyba került. Es csodálatos az is, hogy e szenvedések nem ölték meg
humorát, nem tompították el fogékonyságát a külvilággal - a rabok életén kívül álló
világgal - szemben. Sőt nem egy igen jóízű, derűs, bár sokszor keserű megjegyzés
üditi fel az olvasót a sok szörnyűség olvasása közepette, kiváló megfígyelőképességével pedig értékes leírását adja Buda várának, hol pedig a Csonkatorony hátborzongató
tömlöcében embertelen bánásmód mellett sínylődött, szintúgy Belgrádnak, a budaihoz
hasonló körülmények között. ^' De végig az egész gyászos utai nem fogy ki az érde
kes megfigyelésekből.Mint már említettem, a Konstantinápolyt leíró fejezetet ké
sőbbinek kell tartanunk a napló többi részénél, ezt akkor Írhatta, mikor már meg
szokta az életet a Jedikulában.
,
Auert nem csak saját - és rabtársai - egyéni sorsa gyötörte; ennél ő messzebb
látó elme, mélyebben érző lélek. Egész művét áthatja hazája és honfitársai iránti
nagy szeretete, és személyes szenvedésein felülemelkedve fájlalja szép hazája pusz
tulását is, meg sok derék honfitársa életének oktalan módon való feláldozását a hely
telenül vezetett háborúban, s az újonnan hódított területek lakóinak rabszolgaságba
hurcoltatását. (A fogoly akkor árucikk: váltságdíj, vagy török fogoly ellenében érté
kesíthető, ) Megrázó jelenetek, mikor Auerék rabhajója magyar asszonyokat és gyer
mekeket rabszolgaságba hurcoló hajókkal találkozik, melyek rabjaival csak sírással,
jajgatással merik részvétüket és sorsuk közösségét tudatni, s mikor az Auert és
rabtársait szállító hajónak Budavára alatt várakoznia kell, mig a hajóhídon áthalad a
török nagj^ezér parancsára Érsekújvárba utazó Appaffy Mihály fejedelem és csa
pata. Csak aztán szedték szét a hidat, hogy a magyar rabok folytathassák útjukat. ^)
Auer ezt minden megjegyzés, érzelemnyilvánítás nélkül referálja. Azonban fáj szi
vének, mikor már közeledve Konstantinápolyhoz akadtak rab magyar asszonyok, kik
könnyedén beleélik magukat a pogányságba. 3)
A németajkú pozsonyi Auer magát mindig magyarnak nevezi, ami inkább állami
443

hovatartozóságát: a magyar király alattvalói, és a magyar nemesi rend tagjai közé
tartozóságot jelenti, tehát inkább politikai-rendi fogalom, semmint valami nacionaliz
mus megnyilatkozása. így kUlöniti el magát a birodalmi csapatokból vele egyUtt har
colt, majd fogságba jutott német bajtársaitól, s ezek szintúgy magukat őtőle és a többi
magyartól. Ámbár ekkor már, tudjuk, a szepesi, még inkább az erdélyi németségben,
(valamint a horvátságban is) erős nacionalizmus ébredezik.
Auer egyetlen forrása saját tapasztalatai, módszerei ezeknek a valósághoz
hiven ragaszkodó előadása. Nem kis irői tehetséggel eleveníti meg élményeit, ugy
hogy azok minden borzaJinassága ellenére a "Strengen Schiavitu" lebilincselő olvas
mány. Előadása egyszerű, tárgyilagos, de erőspn érzelmes, és mindenekelőtt igen
realisztikus, de nem nélkülözi a finomságot még a legnagyobb szörnyűségek leírásá
nál sem.
Történeti forrásként elsőrangú, mint már ismételten rámutattam, a XVII. szá
zadi magyar történeti naplóirodalomnak pedig egyik legkiválóbb, legmagasabb szem
pontú terméke, éspedig nem csak a német nyelvűek között.
Kézirata a pozsonyi ev. egyház kézirattárában. 332. kt. sz.
Kiadása: Magyarország törökkori történetének forrásai c. sorozatban: A. J. F. nap
lója. Közzéteszi Lukinich I. Bp, 1923.
Irodalom: u. o. a bevezetésben, L, még: Szekfu, M. T. / 2 / III., 406-8.

Jegyzet:
'•^CXI. fejezet, pp. 147-151. és CXXXVI, fej., pp. 173-174.
2)
L. ehhez: Lukinich, Auer, 151. 2. jegyz.
3)
"mancher (asszonyok) aber shon (Auer mindig igy irja az sch-tl) blinde Verstokung
in der Elteikeit der Heldenthumbs im vorUber passiren uns offt shmertzlich zu
Hertzen gienge. (p. 180.)

AZ ERDÉLYI MAGYAR TÖRTÉNETÍRÁS A XVII. SZAZAD
MÁSODIK FELÉBEN

Böjti Veres után, ugy látszik, a történetirás nem talált Erdélyben művelőkre. '
A XVII. század harmincas éveitől az ötvenes évekig terjedő két évtized: I. Rákóczi
György belső háborúktól nem zajklatott uralma, nagy eseményekben szűkölködő had
járatai, és II. Rákóczi György kormányzásának békében eltelt első tizede nem ihlet
te történetírásra az anyagiakban és szellemiekben egyaránt erősen meggazdagodott
erdélyieket. Hiszen a XVII. századi történetirás európaszerte politikai tendenciájú
kortörténetirás, tehát ott műveltetett, hol "volt mit elbeszélni", így Erdélyben is:^)
az ország határain belül nem történvén olyan, az egész erdélyi lakosságot, magya
rokat, szászokat, székelyeket életbevágóan érintő politikai é? hadi események, mint
a század fordulóján és első két tizedében, a Decsyek, Szamosközyek, Böjti Veresek
és a kisebbek - szászok - opusait megteremtő nagy országos csapások; a fejedelmi
udvar is közönyös a történetirás iránt, s közönyösek a társadalom vezető rétegei,
de az "értelmiségiek" is. I. Rákóczi György mintha sajnálkoznék az ilyen próbálga
tásokon, és fiának céljai is másfelé irányultak, semmint a múlt, vagy akár a jelen
eseményeinek Írásos megörökítésére.
Fordulatot hozott aztán II. Rákóczy György szerencsétlen lengyel hadjárata
(1657.), s ennek következményeképp az Erdélyre zúduló katasztrófák egész soro
zata. Most már'Volt mit elbeszélni." A politikai zavarok , végzetes hadi események,
a gyakori fejedelemváltozások, a török és német párt elkeseredett küzdelmei uj
életre keltették a publicisztikai, védőtendenciáju kortörténetirást.
Szalárdi János, I. Rákóczi György titkára és levéltárosa maga kezdeményezé
sére veszi kezébe a kortörténetiről tollat, s Írja meg Siralmas krónikáját, de ugyan
ekkor a fejedelmek is újból céljaik szolgálatába állítják a történetírást, A török ál
tal behelyezett Barcsay és a végleges győző Apaffy Mihály, amaz röpirat, emez ala
posan kidolgozott kortörténet megiratásával iparkodik tájékoztatni Európa közvéle
ményét, helyesebben e magas fórum előtt megvédelmezni a törökre támaszkodó po
litikáját. így jött létre Bethlen János Históriája és Innocentia Transsylvaniáé c. röp
irata, majd előbbi folytatása, helyesebben reakciójaképp Bethlen Farkas félbenmar
radt nagy munkája. Kétségtelen, hogy a Németországban ekkor oly erősen virágzó
birodalmi publicisztikai történetirás, meg nagyszámú röpirat példája késztették a
töröknek hódoló és az európai kereszténység ellen harcolni látszó erdélyi fejedelme
ket a német birodalom párt- és vallási viszályaiban szokásos szellemi fegyvernek
bevetésere. Mert Erdélyben ismerték ez irodalmat, mely már csak ezért is érde
kelte az erdélyi politikusokat, mert nagy része, különösen a harmincéves háború
idején, a protestánsok sérelmeiről és követeléseiről szólott, kiknek ügyét a protes
táns Erdély magáévá tette, a harmincéves háború harcterein is. Egy ilyen iratra
Bethlen János hivatkozott is, a História persecutionum ecclesiae Bohemicae (1648.
s. 1.) cimU tegtes könyvecskére, s ennek alapján a csehországi protestánsok sérel
meit állította oda elrettentő például a domus Austrlaca többi országainak protestánsai,főképp a magyarok elé: ime ezt várhatjuk a Habsburg uralomtóL
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A XVII. századi erdélyi magyar történetirásnak másik, még a XVI. századba
visszanyúló, történetirástörténeti szempontból jelentéktelen, bár a modern történet•kutatásnak jó forrásokat szolgáltató ága a gazdag emlékirat- és naplóirodalom. Nem
véletlen, hogy az erősen művelődő erdélyiek, urak, nemesek, sőt még mester ségeket
Uző városi polgáremberek is, éspedig nem csak a németek, napló- vagy emlékiratszerű feljegyzéseket készítettek, sokszor családi érdekből, vagy éppenséggel gazda
sági céllal: számotadva a szerző családjában előfordult nevezetesebb eseményekről,
vagy pláne vagyoni állapotáról. Országos érdekű események kttzül csak diplomáciai
kiküldetések azok a mozzanatok, melyek a XVII. század második felében virágzott
naplóirásnak témát és ösztönzést adtak, s ekkorról számos követi itinerárium, köz
tük konstantinápolyi útinapló maradt ránk, melyek jelentékeny részét teszik ki ez
irodalomnak. De ezek is az iró - követ - magánélete történetébe vannak beleilleszt
ve, nem Erdélyébe. Ezeket külön fejezetben, a magyarországi hasonló Írásművekkel
együtt tárgyaljuk.
Sajátságos, hogy a XVII. századi erdélyi-magyar kortörténetekben, különösen
Bethlen Jánoséban, van valami hasonlóság ez emlékiratokhoz, és Szaláy László ta
lálóan nevezte Bethlen Erdélyi történetét egy államférfi naplójának. Viszont Kemény
János Önéletírását az emlékiratokhoz kell ugyan sorolnunk, mégis Írója politikai és
történeti jelentősége ennek a műnek szinte a kortörténet jelentőségét adja. Nem való
színű, hogy Bethlen János ismerte volna az egykorú francia történeti memoár irodal
mat, - még kevésbé, hogy Kemény - és igy meglepő, hogy a jellemzés, melyet a fran
cia történetíráson ekkor is uralkodó memoár-történetirásról Fueter adott, ráillik
Bethlen János, vagy akár Kemény János műveire is. Közvetlen hatásra azonban - i s 
métlem - nem gondolok. Emellett, Bethlen János a német, aktákra támaszkodó, azok
kal bizonyító módszert követte apologetikus jellegű történetírásában, különösen mü
vei azon részeiben, melyek egészen publicisztikai jellegűek,, mint a Rerum Hungarícarum Praefatio ad lectorem-je, vagy a História zárófejezete, mely a domus Austriaca elleni röpiratnak nevezhető. (II,, pp. 466. sqq.) Ahogy e történetírók szívvellélekkel ragaszkodtak a magyarság vérévé vált európai kultúrához, gondolkodásuk,
lelkületük a korabeli európai szellemiséggel rokon, s azt tekinti tanítómesterének,
ugy müveik is az európai történetírodalommal mutat fel rokonságot, történetszemlé
letük, módszereik onnan vétettek.
Történetszemlélet és módszer tekintetében a XVII. század második felében vi
rágzott erdélyi magyar történetírás nem jelent haladást,: legjellemzőbb módszerét,
a bőséges aktaközlést már Böjti Veres alkalmazta. Formailag azonban szakított a
még Istvánffyn és Szamosközyn is uralkodó humanista - Líviusi - előadásmóddal:
előadása realisztikusabb, egyszerűbb, s Bethlen János már Tacltust, a barokk törté
netírás mintaképét követi.
Elbeszélő forrásaikat: más írók előadásait egyszerűen átírják, mint a századelejí írók is tették, sőt éppen abban látják munkájuk megbízhatóságának főkritériumát, hogy hiteles forrásaikhoz mit sem adtak hozzá a magukéból, pl. tartózkodtak az
ítélkezéstől a történeti alakok-felett. Csak éppen - mint a századelejí írók is - az
átvett elbeszélések közül igyekeztek kiválogatni a hiteleseket, vagyis - kortörténet
írók lévén - a szavahihető szem- és fültanuk jelentésein alapulókát. Ebben igen lel
kiismeretesek. Egyébként, mi mást tehettek volna erdélyi és általában magyar tör
ténetírók a XVII. században, melynek történetírását Ranke igy jellemezte: Manhatte
sich noch nicht die Aufgabe gemacht, weder die Materialien in gleíchartíger VoUstándigkeit zu sammeln, (ez alól Szamosközy és részben Istvánffy kivételnek nevez
hetők, mert igenis tudatosan törekedtek e r r e , ha nem is érték el teljesen, míg Böjti
Veres kicsit egyoldalúan támaszkodott főképpen akták - és levelekre) was ohnehin
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so schwer zu erreichen ist, noch auch sie erst kritisch zu sichten auf unmittelbare
Kundé zu dringen) erre is láttunk halvány törekvéseket pl. Forgách Ferencnél)
und endlich deíi ganzen Stoff geistig durcharbeiten, Man begnugte sich die im allgemeinen als glaubwürdig betrachteten Schriftsteller nicht sowohl zu grundé zu legén,
als geradezu herüberernehmen: ihre Erzáhlungen erganzte man w o e s tunlich war,
durch die neuen Materialien, die man zusammengebracht hatte, und an den gehörigen Stellen einschaltete. Dann war die Hauptbemühung diesem Stoff elnen gleich^
massigen Stiel zu gebenV^)
Történetszemlélete marad e kor történetírásának a középkorból átöröklött
theologiai (theokratikus) történetszemlélet, melyet a humanizmus csak rövid időre
tudott háttérbeszoritani, míg a vallásos élet újbóli felvirágzása, s a vallásháborúk
megint diadalra vitték.

Szalárdi emlití ugyan, hogy a nagyműveltségű Kovacsőczy István, Bethlen és I. Rá
kóczi György kancellárja (+1637) hagyatékában találtak egy iratcsomót, melyet
maga I. Rákóczi György nézett át, s ily szavakkal nyújtotta oda Kassai Istvánnak,
akkori, csak Itélőmesteri cimmel élő kancellárjának: "Szegény cancellárius uram
históriákat irt volt, kezébe adta vala. Amaz is elfogván elvévé. De azután hova lett,
arról csak altisslmum et perpetuum silentium, örök feledékenység. Ezt szemeim
mel láttam, jelen voltam, s hihető Bethlen fejedelemnek hadakozásai, minden viselt
dolgai és jő hasznos Írások voltak. Melly dologban, hogy a mi nemzetünk, s annak
igazgatói eleitől fogva illy restek, és gondviseletlenek voltak, ide alább megértetik
annak haszna és gyümölcse. " (97. hasáb.) Ezt keserű gúnnyal mondta Szalárdi.
Hogy mi volt a valóságban e kötet tartalma, azt ma már kideríteni nem lehet. Tény,
hogy Kovacsóczynak semmi történeti müve nem maradt fenn. Ha Szalárdi a való
ságot találta volna el feltételezésével, akkor ez a harmincas években Íródott mU
lett volna az összekötő kapocs egyfelől Böjti Veres, másfelől Szalárdy és a két
Bethlen között.
2)
R. Gothein, Staat u. Gesellschaft., d. Gegenreform. 208, (Kultur d, Gegenwart,
3)
'Idézi Ritter Moritz, D, Entwicklung d, Gesch. wissenschaft, p. 57,, Ranke, Gesch.
d. Papste, III. Analekten. S. 26. (Werke, 39, Bd.)
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János

Majdnem egy félszázaddal kell előremennUnk, mig Böjti Veres után ujabb e r 
délyi magyar kortörténetre akadunk; Szalárdi János Siralmas krónikájára. Szalárdi
középnemesi magyar család sarja, születési évét nem ismerjük. Mivel 1634-ben
igen fiatalnak mondja magát, az aligha lehetett a fogarasi sirfeliratái)ól kikövetkez
tetett, Szinnyeinél is olvasható, és Horváth Detre által is elfogadott 1601. év. Szü
letésének helyét a Bihar megyei Szalárd községben, irónk névadójában keresem,
mert szülei 1636-ban még itten éltek, s irónk itt látogatta meg őket. (119, hasáb.)
Magyar iskolái befejezése után feltehetőleg külföldi egyetemet is látogatott; 1634ben pedig I. Rákóczi György udvarába került mint a levéltár conservátora és Rá- •
kóczi vicesecretariusa - ahogy ő mondja: "fejedelemnek levelére gondviselő belső
titkos deákja." (119. hasáb.) Rákóczi 1641 és 1643 között kiadott oklevelein olvas
ható Szalárdi vicesecretáriusi ellenjegyzése. Szolgálatait íejedtilme birtokadományo
zással is jutalmazta: Fejér megyében és Bihar belényesi járásában. Udvari levéltá
rosi hivataloskodása bizonyára fontos momentum történetírói munkálkodásában, mint
hogy alkalmat adott neki a gondjaira bizott levéltárak anyagának kiaknázására. Szintoly nagyjelentőségű fordulat a történetíró Szalárdi életében nagyváradi tartózkodása,
hol a sorsdöntő 1660. évben egyike a "káptalanoknak", és az ostrom alatt egyike a
város polgári "igazgatóinak". Ide valószínűleg már l657-bt;n került, mikor II. Rakó
czi György Lengyelországból hazavergődött, s Erdélyből kiszorulva, Nagyváradon
gyűjtötte egybe híveit. Várad történetét e végzetes évben igen részletesen irja le
Szalárdi, és miként életét jórészt Gyulafejérvárott és Nagyváradon töltötte el, ugy
krónikájának is.első, nagyobbik része a gyulafejérvári udvar híreit, a második, ki
sebbik pedig a nagyváradi dolgokat örökíti meg. Szalárdi hiven szolgálta II. Rákóczi
Györgyöt is - láttuk. Váradra is utána ment - bár nem tartotta oly nagyra, mint ap
ját, és lengyel kalandját mélységesen elitélte. Gyulay Ferenc váradi várkapitány
mégis kétségbevonta Szalárdi Rákóczihüségét, s azzal vádolta, hogy ő a szerzője a
Rákóczi elleni röpiratnak, és hogy ő meg egy pár társa késleltették a város ismételt
hüségeskUjét. Ezért,.vasra verve fogságra is vetette, hói Szalárdi három hónapig
sínylődött. Kiszabadulva Váradról Debrecenbe menekült, Rákóczi halála után pedig
előbb Kemény Jánoshoz csatlakozott, majd ennek a nagyszöUősi csatában történt e l 
este után meghódolt Apaffynak, körülbelül azt a politikai irányt követve, melyet Beth
len Farkas is. Ezt bizonyára ismerte, bár sohasem emiitette.
1664-ben Szalárdi már elkészült krónikájával, de hiába fáradozott annak kinyomatásán. Az 1666. évi februári országgyűlés megválasztotta "a partiumbeli és Ko
los, Doboka, Belső Szolnok megyebeli hódoltatás alatt levő részeinek minden rendbeli
pénzbeli adónak és egyéb jövedelemnek generális perceptorává", de emellett megma
radt a gyulafejérvári Levéltár conservátorának, sőt a kolosmonostoriénak is. Mindé
hivatalai nem mentették meg az anyagi gondoktól. Meghalt Fogarason ugyanez 1666.
év július 23-a és szeptember 27-e között: utóbbi dátummal már halottként említtetik,
előbbivel kelt utolsó ránkmaradt levele.
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Szálárdi magyarnyelvű Siralmas kfőnikája kilenc köhyvébeití - rövid áttekintés
után az 1526-től Í540-ig töítént magyar eseníényekről: Erdély leválásáról - Erdély
XVI. -Xvit. századi törtáhetét beszéli el - erdélyi és kálvinista szempontból,. A
XVII. század közepétől (Erdély önálíósíllásától) kezdve' többé nem tér ki magyar ese
ményekre. Az egész XVI. századot és a XVII. század első két-három tizedét külön
ben igeií röviden adja* részletesebb csak í. Rákóczi Gyorgytó'l kezdve lesz (a 75;
hasábtól). Bocskayrol és Bethlenró'l, kiket pedig nagyon tisztel, csak szűkszavúan
szol, Bethlenről összefoglaló jellemzést ad, inkább belső kormányzatának kulturális
(építtetéseIt, iskolalapitásait, - szervezéseit) és (állami), gazdasági eredményeit
méltatva. •'^)Bethlen háborúiból csak az 1619-ig említi, de itt sem részletezi a hadi
eseményeket, ellenben közli teljes szövegébén Bethlen manifestumát és a nickolsburgi
békeszerződést. Bethlen-fejezete 34 hasábjábí31 e két szöveg 23-at foglal el, (a níanifestum latin szövege 37-55,, a békeoklnány 56-61, Bethlen belső kormányzatának ered
ményei 61~65i hasáb).
Rákócziról írva serii aíinyirá a hadi és politikai eseiíiényéket állitja előtérbe,
mint inkább az udvarban történteket, s ainit ott rneghallött: résizletesen beszámol a
fejedelem és családja rhagánéietéfől, vagyoni ügyeiről, hatahíiás gazdasági üiunkájáröl, (ezek kapcsán igen behatóan az államgaáíJaságról is), csakúgy, mint az udvari
és oirszágös főemberek életéről, pályájáról; fez udvar értesüléseit olykor tragikus
emberi életsorsok apróbb elbeszéléseivé foffnáljaí '^^ Es igen részletesén íeifja aZ
udvari széftaiiásukatj eg^-egy jelentékenyebb Ünnepsége lefolyásának vaíóságos
szabályzatát adva, i*éldáül í. Rákóczi György morvaországi hadjáratában, 1645-tien,
mikor ez Morvaországbatí TöístensnHnal, á harmincéves háböru hires svéd táburnokávál találkozott, mind a találkozás szinheiyét, a Liechtenstein hercegi kastélyt
és a gyönyörű parkját, vadaskertjét (201-204, hasábok), niind a két hadvezér közös
diszebédjét (210-212) apröléköísabbah irja le, iliint a hadjárat eseményeit, bár ezek
kel is behatóbban foglalkozik, mint általában hadi eseményekkel .szokott. Ezzftl szeiiibtín a Rákóczi és svéd szövetségese között lefolyt iiiegbeszéiéseki-01, valamint a rövi
desen liíegkezdödött éS a háboiiit befejező béketárgyalásokról alig tud valartiit, azok
közUÍ legfeljebb egy-két adomaszerU epizódot jegyzett fel. ^) Pedig 6 maga az egész
hadjárat alatt állandóan ott Volt Rákóczi kiséretél^en; Deí a vicesectétarius alig
tudhatott itíeg: vaiahlit a nagy pölitikáljóil
í, Rákóczi György halálával fejeZi be Szaíárdi krónikája W, könyvét (1-248.).
Erre következik az igazi "siraliTlas" krónika, az egész munkának több, mint fele,
á96 hasába teljes 644-böí, (a íviedgyési Pál prédikációiból álló kilencedik könyvet
nern ve.gzeiíl figyeíemte), az 1648; évtől kezdődő események, mert Szalárdi vissza
emlékezésében ínár é békás éveket is megázoínóritotta Rákóczi Zsigmond halála
(1652,) és II. Rákóczi György iHegbetegedésie himlőben^ De különösen az 1657. évtől
1662-lg töítént kegyetlen "változásök'Vkatönai és politikai katasztrófák, természeti
csapások sorozata adatta Írónkkal krónikájának á "Siralmas'' jelzőt: az események,

arneiyeket irdnk Bethlen Is h Rákóczi György urairna, Érdéiy xyii. századi "boldog
békeideje" szöniorü megváltozásának nevéZi Az Í657í évi lengyelországi kafasztró^
fáról szalárdi kemény János nyoTíiárt szárnól bé, ennek Rüind éjtércitus í r á n s s y l vanlci-jét egásZ terjedelmében szószerint közölve; Szalárdi krónikája utolsó fejeze
teiben mintegy a 365; hasábtól kéZdVe, Nagyváirad története"kerül előtérbe, megfele
lően é Hágyföfítösságu vár jelentŐségéHek; de rtiég azért Is, mert Szaláirdi, rhlnt tudjuk,
mintegy l6S7-töl, Ráköezi Hazatértétől kezdó'dően állandóan itt tartózkodott; króni
kája utolsó lapjait aztán Nagybányán irfá! zárófejezetében ennek viszontágságáiről
szól. Munkáját e szdVákkdl Végzi: "És éz tőrt az 166ái siralmas esztendőnek is vége;

in is itiöötébbéH végzem áz históriákat; "
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Szalárdit, már láttuk, e nagy erdélyi csapások tették - legalábbis nagyrészben történetíróvá, s a törekvés, hogy azokból nemzete, sőt az egész kereszténység szá
mára -nálunk ekkor még ezzel a középkori terminussal nevezték Európát és az euró
pai néposaládot - megszívlelendő tanulságokat tárjon fel. Semmi nyoma annak, hogy
hivatalos megbízása lett volna történetírásra, akár I., akár II. Rákóczi György r é 
széről, a legkevésbé Apaffy részéről, aki a már kész munka iránt is közönnyel visel
tetett, bármennyire igyekezett is Szalárdí pártfogását megnyerni a krónika kinyom
tatásához. És bizonyára Apaffynak szólt Szalárdí már idéztem kifakadása a történet
írást elhanyagoló fejedelmek ellen. ^^ De meg valósággal terelte írónkat a történetírás
felé a gondjaira bízott gyulafejérvárí levéltárak gazdag anyaga, csakúgy, mint két
régebbi elődjét a gyulafejérvári levéltárosságban: Szamosközyt és Böjti Verest.
Aztán: az ilyen izmos irótehetség, élénk szellemU ember, kinek amiyí mondanivalója
van, megtalálja a maga területét, tárgyát, a kifejeződésre, a formát mondanivalói
közlésére. Végül pedig Szalárdi - mint Decsy vagy Szamosközi, sőt Somogyi is - na
gyon fogyatékosnak látja a magyar történeti irodalmat, aminek főoka, szerinte, Er
délyben olvasóközönség hiánya, általában a szellemiek iránti közöny. Pedig, véli
.Szalárdí, a történeti és földrajzi íratok tanulmányozása nagyon hasznos éppen a gya
korlati államférfiak számára. II. Rákóczi György és tanácsadói, a könnyelmű Se
besy Miklós nem becsülték volna annyira alá a tatár kán erejét: az nem lehet több
25 000 fegyveresnél, mondja Rákóczi kérdésére Sebesy, ha elolvasták volna Thuróczy,
Boníini, vagy legalábbis eiuiek magyar fordítója, Heltaí előadását a - szerinte - 1242.
évi tatárdulásról. Ezek a "historicusok" világosan megmondják, írja Szalárdí, hogy
a tatár már akkor 500 000 fővel rohanta meg Magyarországot, s tartotta három évig
megszállva. Minthogy ez a nép még ma is ugyanazon területen lakik, mint akkor,
hadereje ma sem lehet kisebb. (293.) Szintúgy Sziget 1566. évi katasztrófája intő
példa lehetett volna Várad parancsnokai számára, kik a legkritikusabb időkben okta
lanul kivonták onnan a leghasználhatóbb csapatokat. Hisz Sziget is azért bukott el,
mert nem volt elegendő számú védöserege, (377. hasáb.) Mindebből az látszik,
mondja Szalárdi, hogy "a mi nemzetünk között eleitől fogva melly káros dolog lőtt
volna, hogy a meglőtt dolgoknak (res gestae = történet) megiratása csak semmibe
hajtattak volna. " (293.) "De amely dolgok megírattak volt is, a pad alá hajíttatván a
porban hevertetnek, jő ló avagy egy jó vendégsereg a népnek külső belső épületénél
(műveltség) elejitől fogva nagyobbnak tartatván. " (294.) Mintha Decsy panaszait hal
lanánk.
Szalárdi képzett történetíró: ismeri a magyar történet fontos szintéziseit:
Thuróczy, Bonfini, Istvánffy opusait, meg a XVI. -XVII. századi kortörténeteket: Szamosközy könyveit, valamint a külföldi magyar-török harcokról készült jelentéseket
is: Petrus Bizarrusét Sziget 1566. évi veszedelméről idézi is. (379. hasáb,) Tanul
mányozta természetesen az ókori mestereket, Liviust, Tacitust, s a történetírás e l 
méleti kérdéseire akkoriban oly fontos Cicerót. Van Szalárdinak a magyar, helyeseb
ben erdélyi történetről átnézete is, ha nem is éppen eredeti, melyet müve bevezető
lapjain ad elő. Az "istennek igaz ítéletéből - méltán mondhatjuk a bálványimádásért
(katholoícizmusért) - " e szegény haza" (Erdély) "a magyar koronától elszakadván",
(tehát Erdély különválását Szalárdí is szerencsétlenségnek tartja) "a hatalmas török
császár árnyékában kényszeríttetett is magának pihenést keresni" (mint, mondja
Szalárdí, kedvelt bibliai párhuzamaival: a zsidók országa Nabukodonozor alatt) "és
valamíg azon monarchoaristocratika igazgatás az ő igazi sarkából ki nem csuszamo
dott, hanem mint a Juda,.. Nabukodonozor hoz, kinek jármában az ő bűnéért az ő bölcs
tetszése szerint vette vala nyakukat, hűséget mutatták... esztendőnként való szokott
szenvedhető 10 000 arany adóját beszolgáltatta, valljon kitől mi hántása volt?" "Sőt
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virágzott az ország és a nemzet egyaránt. " "De 6 jaj, nincs állandóság a világon s
Isten akarata, hogy az édes mindenkor keserűvel elegyitessék"... s amint Judában
történt, Joachim és Szedeczás királyok idején, "ha ki azt emez szentirásbeli helyek
szerint Erdélynek állapotjával egybeveti, noha ugy tetszik, világosan föltalálhatja
okát a rettenetes nagy romlásnak, mely azon szegény hazát e néhány esztendő alatt
siralmasan követné. " Általános most már Erdélyben a gyűlölködés "törökösséget",
"áruló nevet teli torokkal rákogják" a legjobb hazafiak ellen. (10-11. hasáb.)
Eszerint Erdély leszakadása a magyar szent koronáról Isten büntetéséből kö
vetkezett be a katholikus hit (Szalárdinak: bálványiimádás) köver-íse miatt, a mostani
- XVII. századvégi szerencsétlenségek pedig a helytelen kormányzás: a töröktől
való elpártolás, és az egymás között való gyűlölködés, egyenetlenkedés és más bű
nök: "tobzódó rusnya részegeskedő élet" miatt. (386, hasáb.) Mindebből okulnunk
kell, nekünk erdélyieknek, de az egész kereszténységnek is, ez "alkalmatossága, vé
ge és célja "krónikájának. " "Mind a következő posteritásokra nézve azért, s mind a
kivUl való keresztyén nemzetek is, hogy valósággal érthessék nagy romlásunkat, és
abból a reájok következendő gonoszokat, mint egy tükörből kinézvén, eltávoztathassák,
igen méltónak Ítéltethetik Írásban foglaltatni és napfényre bocsáttatni: olly indulat
tal, igazsággal pedig, hogy ebben sem egynek sem másnak, tekintetére, személyére
nem nézvén, csak az egy igazságos valóságnak - mint illik - lineája szerint igazgat
tatnék, amennyiben lehet, a rövidségre is igyekezvén pennánk. " (11. hasáb.) Mert
Szalárdí pragniatíkus történetíróként, okait keresi a történeti eseményeknek, s
azokból gyakorlati politikai és általánosabb erkölcsi tanulságokat igyekszik levonni.
A földi történés neki is emberek cselekedetei, de természetesen Isten kormányzása
alatt. E theologiaí (theokratikus) történetszemlélete megnyilvánul végig egész krónikáján,5) mégis Szalárdi általában véve erősen realisztikusan adja elő az eseménye
ket, természetfeletti erők beavatkozását azokba csak ritkán vél felismerhetni, " ' Az
események: a történet, vagy ahogy Szalárdí a korabeli magyar terminussal mondja:
a "lett dolgok" intézői - legalábbis itt e földön közvetlenül észlelhető intézői - az
emberek lévén, ez eseménye'knek, s az azokból származó jónak vagy rossznak: E r dély virulásának vagy romlásának okai az egyes történeti aktorok lelki, akarati moz
gató okai, elgondolásai: egyszerűbben, s az ő gondolkodásának megfelelőbben kifejez
ve: virtusai és bűnei. A történet alakítói elsősorban a fejedelmek és tanácsosaik,
és Szalárdi drámaian írja le a végzetes lengyel hadjárat előtti végzetes megbeszélést
lí, Rákóczi György és Sebesy Miklós között, melyről Kemény János sírva távozott.
(292,) Szalárdinak meggyőződése, hogy a "fejnélkuli lábság" a legnagyobb veszede
lem (6-7. hasáb és passím), s ő feltétlen híve az Erdélyben akkor uralkodó és szerin
te Istentől rendelt kormányformának, melyet monarchico-aristocratícának nevez.
De az ő realisztikus, jnagukat a tényeket néző előadásában önálló történetalakitó
szerepet juttat hadvezéreknek, várparancsnokoknak, városi hatóságoknak is: Nagjwáradon, az 1660-i végzetes ostrom alatt maga is részese ilyen quasi önállóan működő
város-igazgatásnak. A "lett dolgoknak" okait kutatva tehát ezen, maguk kezdeménye
zésére cselekvő lelki mozgatőokait vizsgálja. E lelki tényezők mellett aztán a kűlés belpolitikai konstellációban látja Szalárdi minden politikai és hadi-esemény "oka
it. " ' ) A lelki okok vizsgálata viszi aztán írónkat szereplői jellemzésére is. Már
kiemelték, minő érdekes arcképet festett Szalárdi I. Rákóczi Györgyről - ez tekint
hető főhősének - mint Erdély 30 évig tartó jólétének megteremtőjéről és fenntartójá
ról. °) De nem maradnak el mögötte a kisebbek sem: részletes karakterizálásaí, s
egyes szereplőiről készített apróbb életrajzi vázlatocskái. Értékelései igen mérték
tartók, bár életizüek, és sehol sem csendül fel bennük a krónika bevezető hasábjai
nak szenvedélyesen invektiv, de neveket nem említő hangja, (10-11. hasábok. )9)
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A történetet alakitő egyéb tényezőket kutatva, Szalárdi talán a gazdasági mo
mentumoknak tulajdonítja a legnagyobb jelentőséget. Egyébként is feltűnően sokat
foglalkozik gazdasági kérdésekkel, s a hadjáratok leírásánál mindig kiemeli ezen
tényezők döntő fontosságát a hadiesemények alakulásában, A nagy vagyonszerző
I. Rákóczi György udvarában élt. ^^)
Feltűnő viszont, hogy nem igen veszi észre természeti tényezők befolyását az
eseményekre, az élet alakulására. Ha ilyet lát, pl. hogy Bethlen István támadásakor
a Maros erős megáradása megmentette az erdélyi sereget egy elhamarkodott táma
dástól a túlerejű török ellen, azt Isten gondviselésének tudja be. (127-128. hasáb.)
Ami Szalárdinak Erdély politikájáról vallott nézeteit illeti: külpolitikailag
Szalárdi feltétlen hive a török hűbériségnek, és szerinte: "a szegény hazának oltal
ma, megmaradása isten után onnan szokott fUggeni",^ ' és Erdélynek szerinte csak
a török biztosithatja életét, sőt ennek védelme még hatalmas virágzást is garantál
neki. A török túlerejének fontolgatása viszi Szalárdit a helyes reálpolitikai meggon
dolásra: a fejedelemnek alaposan ki kell számítania azon hatalmak erejét, teljesíi tőképességét, melyekkel háborúskodni, vagy szövetkezni akar. Az erőviszonyok hely
telen lemérése vitte II. Rákóczi Györgyöt is a lengyelországi katasztrófába. ^2) Igaz,
egyszer megvallja, hogy a töröknek egy ázsiai tartományaiban kitört lázadás miatt
oly sietve kellett Magyarországból hazatakarodnia, hogy ha Jenő védői még kitarta
nak, s Barcsay nem megy eléje a nagyvezérnek, Jenő is megmaradt volna magyar
kézen, a fejedelemség is Rákóczi Györgynél. (407.) De ebből Szalárdi nem vonja le
a következtetést a török birodalom meggyöngülésére. Bár, mint transsylvanus, sze
reti minden bajért a magyarországiakat okolni - különösen Eszterházy Miklós
palatínusra haragszik (pl. 146,) - mégis mikor az annyira tisztelt és rettegett nagy
patrónus, a török rohanja meg Erdélyt, rádöbben, hogy Erdély Is, Ö maga is, mégis
csak az egész kereszténységnek és egész magyarságnak tagja, s érdekei azokéval
azonos. Az 1660. év siralmas eseményei ránkszakadtak, panaszolja: "nagy kárával
az egész kereszténységnek, de főképp a szegény fogyatkozott magyar nemzetnek, s
abba letelepített isten anyaszentegyházának. " (481.) Es Várad katasztrófáját is:
"De megköszönheti a kereszténység a Magyarország és a szegény haza azoknak,
akik II, Rákóczi György holtteste elkísérésére kivonták Nagyváradból a helyőrség
nagyobb és használhatóbb részét, s ezzel a vár elestét előidézték. Mert kétségtelen,
hogy itt 3 "kereszténység" fogalmát Szalárdi már nem korlátoztaaz "igaz helvetica
religlo" híveire, s hogy Magyarország - megkülönböztetve a szUkebb erdélyi "hazá
tól" - az egész akkori Magyarországot jelenti. De legkíhangsulyozottabban érzi ez
az erdélyi történetíró az egész magyarság egységét az erdélyi fejedelmek felkelései
kor a. magyarországiak érdekében. Az 1644-45. évi hadjárattal kapcsolatban mondja:
I, Rákóczi György fegyvert fogott "az ország, a közönséges jóért isten dicsősége és
a közönséges magyar nemzetnek szabadságának felszabadításáért. " (246.) Semmi
kétség sem lehet afelől, hogy a "közönséges nemzet" fogalma egybeölelí a magyaror
szági magyart az erdélyivel.
A honvédelemről vallott nézeteire jellemző kései tanácsa, hogy erős várakat
kellett volna építeni - amit kUlöiiben már Szamosközy is szenvedélyesen követelt ha pedig e r r e nincs elég ereje az országnak és fejedelemnek, akkor a török-tatár ha
dak közeledtére a meglevő erődítményeket le kell rombolni, hogy az ellenségnek ne
szolgálhassanak támpontokul. Hiszen, ha a "sok gondvíseletlen várak nem lesznek
vala, valljon inkább hatalmas török nemzetnek birodalina ennyire terjedhet vala-e. "
(478.)
Erdély belpolitikáját illetően Szalárdi azt vallja, hogy minden népnek ragaszkod
nia kell meglevő, ístenrendelte kormányformájához, s annak megváltoztatására töre452

kednie nem szabad. Hiszen Isten a természetben mutatta meg, hogy szükség van
egy főre: a legvilágosabban a méhek államálian. ^'^' Viszont, akik a kormányt viszik,
vagy a közügyekbe bármely, még oly kis befolyással is vannak - például valamely
alárendelt hivatal viselői - tehát nagyok és kicsinyek egyaránt, mindig a közérdeket:
a "közönséges jót" tartsák szem előtt. A helyes kormányzásra Szalárdi Bocskay, de
főképp Bethlen és I. Rákóczi György.gondos, az alattvalók javát is_ munkáló uralmát
állitja oda példaképül, különösen két utóbbinak kulturális alkotásait: iskolaalapításai
kat és építkezéseiket. Rákóczi, a nagy vagyonszerző, gazdasági politikáját azonban
két oldalról jellemzi: dicséri annyiban, hogy a fiscus jövedelmeinek^^) nagyszerű fo
kozásával (pl. 141-144. hasábok) nem akadályozta meg, sőt elősegítette az alattvalók
meggazdagodását is, (246,) másfelől elitéli, kíméletlenül állami monopóliummá téve
az Erdélyben oly igen fontos só-, méz-, viasz- és állatkereskedelmet, éppen a leg
szegényebb népréteget fosztotta meg egy kitűnő jövedelmi forrásától, ti. a zsellérséget, mely addig a sókereskedelmet szép haszonnal Űzte. (84-85.) - A közérdekről,
magánérdekről Szalárdi többször elmélkedik: Várad bukása alkalmas téma erre: a
hirtelen verbuvált váradi parasztkatonaságról irja: "ez a nép eleitől fogva a szabad
élethez szokván, még a kinek kötelességeknek lenni a közönséges dolgokhoz láttat
nék is, de illy szoros spitzes (!) állapotban, a közönségbe levén kire támaszkodni, az
akármint vihetni is végbe, nagyobbnak most a maga privátumát tartja vala. Azonban
ez a közönséges jónak is valóban kárára esnék. " (535,) A II. Rákóczi György által
Váradba küldött pénzösszeget egyes főbb katonák egymás között osztották szét: "an
nak a szép végháznak nagy kárával, nem valami közönséges jóra, a várnak vagy vá
rosnak erősítésére" fordították. (462.) Ugy hogy már közmondás lett: "Privatum commodum, religionis ódium, longum consilium perdidit Varadinum. " (584.)
Szalárdi nézetei államról, alkotmányról, kormányzásról, politikáról nem kora
beli állam- és alkotmányelméleti olvasmányok lecsapódásai. Akkoriben nem egy ilyen
természetű értekezés íródott nálunk, pár igen hires külföldi politikai elméleti mU pe
dig le is fordíttatott magyarra: a spanyol Antonio de Guevara, Relox de principes-e
1628-ban, Justus Lipsius, Politicorum libri IV. -ja 1641-ben, utóbbi egy protestáns
prédikátor munkájából, előbbi a szintén protestáns Rákóczi György parancsára. '
Szalárdira még Calvin politikai ,tanai is erősen hatottak, ahogy Kemény Zsig
mond jelzi Is kiadásában, de az ő közelebbi forrásait kutatni e téren túlhaladná e
munka kereteit.
Miként a minden országban meglevő államforma istenrendelte, tehát a legjobb
és meg nem változtatandó, ugy a legjobb a fennálló társadalmi rend is, s azon sem
szabad változtatni akami. Szalárdi nem fejti ki bővebben, vagy elvszerUen, mégis
kiviláglik több helyéből, hogy ő teljesen á köznemesi szabadság alapján áll. így erősen
ostorozza Gyulay Ferencet, aki a nemesi szabadságot súlyosan megsértette, mikor őt:
Szalárdit és még pár társát vasra verve elzáratta. 16)
Es Szalárdi súlyosan elitéli a pórmozgalmakat: Császár Péterét, s egy másikat
is, amelyről szintén beszámol, 17)
Szalárdi - tudjuk már - transsylvanus és a helvetica evangelica /= kálvinista /
vallás buzgó, sőt türelmetlen hive. A katholicizmust bálványimádásnak tartja - ezt is
már láttuk - az ehhez való ragaszkodást okolja a Magyarországra 1526 óta zúduló csa
pásokért, s a magyarországi "clerus" provokációira vezeti vissza a XVII. századi
vallásháborúkat. 1^) És helyesli a szombatosok elleni kegyetlen, embertelen rendsza
bályokat is (133-134), noha tudja, hogy vagyonelkobzással, kényszermunkával nem
lehet a lelkeket megváltoztatni, s hogy az ily módszerekkel Űzött térités csak kétes
eredményekre vezethet. (135. )
Szalárdi forrásai egyfelől saját személyes értesülései, melyeket legelsősor453

ban a fejedelmi udvarban szerzett be, 1. és 11. Rákóczi György környezetében, mert
Szalárdi nemcsak Gyulafejérváron tartózkodott állandóan I, Rákóczi György közvet
len környezetében, hanem elkisérte őt útjaira is: a morva hadjáratban 1644-45-hen
legalábbis vele volt. Szalárdi maga megírja, mikor 1. Rákóczi György életmódját
jellemzi, hogy ez "házai"-ban (szobáiban), hol ruháit tartotta, helyeztette el "min
denféle leveleit" is és itt szokott munkájától megpihenni, s olykor levelei között Is
"kereskedni", kutatgatni, olvasgatni, amiből, folytatja, "Szalárdi János conservátorának, kit csak igen ifjú korában, 1634-ben kezdett vala házába venni, elég nyughatatlansága volt, napestig ott lakván, egybezuzódott leveleket disponálván és minden titkos
írásokat ott vivén és vitetvén végbe, s némelly szorgos Írásokhoz ugyan maga aszta
lárul parancsolván ételt italt neki oda felvinni. " Utazásaiban is magával vitte leve
leit "két két postaszekéren. " (244.) Ilyen belső udvari szolgálatban Szalárdi nyilván
mindent 'megtudhíitott, ami az udvarban történt, vagy oiman kiindult, ha a legmaga
sabb politikába őt nem is avatták be. Ilyen maradhatott Szalárdi helyzete II. Rákóczi
György mellett is. Ez az udvari híranyag Szalárdi krónikája 1634 utáni részének fő
forrása, mintegy II, Rákóczi György hazatértéig Lengyelországból (1657, augusztus
4. Szilágyi, VII, 51,), azonban valószínűleg szerzett a fejedelmi udvar Idősebb tagjai
tól Információkat a régebbi eseményekre, Bethlenre, Bocskayra Is, Többször hivat
kozik is rá, hogy ezt vagy amazt szavahihető szemtanutói hallotta. ^9) Midőn pedig
- mint emiitettem - bizonyára II. Rákóczi György híveivel a lengyelországi kataszt
rófa után Nagyváradra húzódik, krónikája második, majdnem kizárólag Nag3^áraddal foglalkozó részében megint személyes élményei, tapasztalatai a főforrása, hi
szen - ezt is már említettem - a hiteles hely jegyzője, (Horváth Detre, 98. 4. jegyz.
és Szilágyi M, N. T. VII. 100) "káptalan" Is volt, s az ostrom alatt egyike a város
polgári vezetőinek.
írott elbeszélő forrását a Rákócelak korára nem tudtam felfedezni. Kemény János
önéletírását aligha láthatta, hiszen ez azt Krímben, rabsága alatt irta, hazatértekor
pedig félretette. ^0) Pedig kettejük Bethlenről szóló előadása határozott rokonságot
mutat tárgyilag és beosztásban is. Keménynél: Bethlen kezd megerősödni, "de jaj"
át kell adnia Llppát a töröknek. ^^' Ez Igy van Szalárdlnál Is, még Indulatszőt Is al
kalmaz ez Is. ("de, óh nagy Isten". )22)
Ezek után Kemény is Bethlen iskolaszervezéseit, a külföldi tanárok behozatását
méltatja, (i. h, 35,) csakúgy mint Szalárdi és ugyanolyan sorrendben és összefüggés
ben Is, mint amaz. Erre mindketten az 1619. évi hadjáratról emlékeznek meg, csak
hogy mlg Szalárdi Hadieseményeket nem Is említ, addig Kemény elég részletesen
adja elő azokat, (Szalárdi 55, Kemény 38-40,)
A Kemény féle Ruina exercltus Transsylvanlci c. levél, melyet, mint már szin
tén említettem Szalárdi teljes egészében átirt krónikájába, aktaszerU jelentés. ^^)
1526-tól 1608-lg terjedő elbeszélését írónk lényegében Istvánffy nyomán irta
meg, kire többször hivatkozik Is, sőt utalva arra, hogy ez, és "mások" e dolgokat
már bővebben megírták, ugy látja, hogy neki csak röviden kell szólnia azokról. Ist
vánffy mellett hivatkozik Szamosközyre Is, kinek nagyobb munkált valószínűleg még
egészükben látta. ^^^ Sem Decsy, sem Somogyi használatát nem tudtam Szalárdlnál
megtalálni. Bojtl Veressel vannak ugyan közös hlreí (pl. Báthory Gábor gyilkosainak
megbüntetése), de közvetlen átvételt nem tudtam megállapítani itt sem. Bojtl nevét
éppúgy nem említi, mint Decsyét vagy Somogyiét, pedig egyébként megemlíti forrá
salt és Bojtl éppúgy elődje volt a gyulafejérvári levéltárosságban, mint Szamosközy.
Szalárdi - ezt Is már láttuk - bőségesen merített a gondjaira bízott levéltárak anya
gából,, igy egyes békeszerződések szövegét teljes egészében szószerlnt közölte. Kü
lön ki kell még emelnem oklevél, akta, (mlsszllls levél) jellegű forrásai közül az or454

szággyíllési iratokat, melyekből épp oly bőven merített, mint már a századeleji
magyar és erdélyi történetírók is tették. Kulönl)en is a levéltári kutatás is elmarad
hatatlan már csaknem 100 év, mintegy Forgách Ferenc óta minden komoly magyar
és erdélyi történetirónál. Hogyan használja, illetőleg dolgozza fel Szalárdi forrásait.
Szalárdii mesterien hámozza ki a tényeket a forrásokból és formálja értesüléseit
kitűnően folyó kerek elbeszéléssé. Külön ki kell emelnem, hogy az oklevelekből, ak
tákból, missilisekből vett adatokat mily szervesen tudja beledolgozni meséjébe,
amellett, hogy egyes fontosabb (béke)okmányokát in extenso szószerint is közöl. Bár
Írott forrásait, szóbeli értesüléseit igyekszik gondosan megválogatni, s hangsúlyozza,
hogy ezt vagy azt a hirt maga hallotta, vagy szavahihető szem- és fultanutól hallotta
(1. fajebb ), és vezérelvének ".az egy igazságos valóság" követését vallotta (11. ha
sáb), Szalárdi mégsem mondható elfogulatlan, vagy irányzat nélküli irónak, bár alig
ha volt hivatalos történetíró. így a Bethlent fejedelemmé választó gyűlésről és
ugyancsak Bethlen szerepéről Lippa átadásában a töröknek, valamint az I. Rákóczi
György 1644-45. évi morva hadjáratában az utánpótlásról adott tudósításai nem áll
ják ki a kritikát. (Csak e három adat elemzésére szorítkozom.)
Bethlen fejedelemmé választását, melyről Szalárdi csak közvetve, másoktól ér
tesülhetett, ugy adja elő, hogy az 16l3-i kolozsvári országgyűlésen "az ország státüsi közönséges gyűlésekben ugyan Szkender basának a törtSk tatár hadakkal az ország
ban ben létele alatt, nagy kedvvel, jó reménységgel, nem is hosszas tanácskozással,
Bethlen Gábort, mint hazájok fiát, magok csontjokat, verőket az 1613. esztendőben
die octobris mindjárt választották vala fejedelemnek, s ugyanakkor inauguráltatott is
vala. " (31. hasáb.) Ezzel szemben Nagy Szabó Ferenc apjától, Marosvásárhely birájától, ki követként részt vett az országgyűlésen, a következőket ludLa meg annak le
folyásáról és hangulatáról: "Kolozsvártt a gyűlésben választák a fejedelemségre
Bethlen Gábort, Mert noha holyagozni kezdett vala az ország, hogy a török akaratja ne
légyen" (Bethlen a török jelöltje volt) "hanem a "libera electiö" légyen, de ugyan lőn
electiol Azt választák, akit a török császár akara és a bassa - féltekben libere eligálták Bethlen Gábort. Ez végbe menvén a gyűlés, elmene a bassa haza a törökkel és
Bethlen G, székibe űle a puszta országban. Mert többet rabla 25 ezer embernél ezutatal Erdélyben a tatár és török, " ' Világos, Nagy Szabóé a helyes értesülés, realisz
tikus előadás, s a modem történetírás isiezt^ fogadta el. ^"^
Ami Lippa és Jenő átadását illeti: Bethlen e két várat még Konstantinápolyban,
akkor "igirte vala" a töröknek, mikor ez a fejedelemséget neki adta, ezt megírta
megint csak Nagy Szabó, aki nagybátyja. Borsos Tamás, Báthory Gábor portai követe
mellett ekkor szintén Konstantinápolyban tartózkodott, (Lippát különben Báthory is oda
"igirte" a töröknek) és Nagy Szabó maga is evett abból a tál cseresznyéből, melyet a
nagjTvezér efelett! örömében Borsosaknak küldött, •^'^^ Szalárdi ezek ellenére mégis
ugy tünteti fel, mintha a török csak később, már 'Bethlen megválasztása után követel
te volna a két várat, s akkor sem azon az alapon, hogy az neki már egy izben meg
ígértetett, (35-36. hasáb.) Azt azonban kétségtelenül el kell hinnünk Szalárdinak,
hogy az erdélyiek, az "ország" de maga Bethlen is nem szívesen tette, sőt fájlalta a
lippai végvár átszolgáltatását. Szalárdi, ki nagy súlyt helyez a gazdasági mozzanatok
ra, Lippa elvesztését is annak nagy gazdasági jelentősége miatt fájlalja. Ez ugyanis
a Maroson lebonyolódó só- és egyéb kereskedelem fő kikötő helye és igen jelentékeny
harmincadszedő hely volt.
. I. Rákóczi György morva hadjáratáról Szalárdi azt irja, hogy az erdélyi sereg
utánpótlása a legmintásabban működött, mig a magyarok a föld népéből éltek. Ezzel
szemben a Rákóczi mellett tartózkodó svéd katonai attasé ugy tudja, hogy Rákóczi tá
bora "megerősítéséről, élelmezéséről, raktárak felállításáról sző sem volt, rövid tá
borozás alatt is kiélik a vidéket"... (Szekfű, i. m, IV., 158.)
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E három példából is kiviláglik, hogy Szalárdl nem elfogulatlan: kétségtelenül
szépiteni akarta Bethlen uralomrajutása körülményeit, valamint Rákóczi hadvezetését.
Az előbbi két eset még távolabb áll irónk korától, s menthető lenne helytelen infor
mációkkal: helyesen jegyzi meg Angyal, hogy Bethlen szerencsés uralma elfeledtette
kezdeteit, (Szilágyi, i.h.) azonban a legutóbbi már Szalárdi személyes tapasztalatai
nak retusirozása. De mindez még bővebb vizsgálatra szorul. Kétségtelen az is, hogy
a bevezetés szenvedélyes hangja, állásfoglalása a török barátság mellett szintén bi
zonyos irányzatosság szinét adja a Siralmas krónikának. Iránymlínek azonban nem
mondanám azt, de ez még szintén behatóbb vizsgálatot követel.
Szalárdi krónikáját helyenként az eseményekkel egy időben Írhatta. így nem csu
pán az utolsó részleteket, pl. Nagyvárad ostromát, hanem kétségtelenül pl. a morva
hadjáratot is. Mai alakjába azonban csak 1660 után önthette, hiszen már a 30. hasá
bon a váradi 1660. évi "romlásról" ir.
Szalárdi szerkesztése meglehetősen egyenlőtlen. Sokszor hasábokon át foglalko
zik egyes apróságokkal, míg nagyfontosságú eseményekről, egész hadjáratokról,
hosszas béketárgyalásokról egyáltalán hallgat. Előadása gördülékeny, az érdelődést
mindig ébi^entartő. Ezt, valamint stílusát különféleképpen Ítélik meg. Angyal szerint
"valami prédikátori és tudákos szine van előadásának, hanem amellett kedvét leli az
eMeszelésben, s a leírásban is, és noha nehézkesek mondatai, tőről metszett magyar
ságát nem könnyen unjuk meg. "28) Ezzel szemben Pintér ugy véli, hogy Szalárdi
"stilusa egyhangú, színtelen, száraz, bonyodalmasán megszövegezett, hosszú monda
tai kifárasztják a legturelmesebb olvasót Is. " - Inkább Angyalnak adok igazat. Sza
lárdi stilusa nehézkességeit az okozza, hogy hosszú mondatait teljesen a latin mon
datszerkesztés mintájára formálja, és aki jól beleolvasta magát a magyarországi új
latin stílusba, annak Szalárdi mondatszerkesztése sem okoz nehézséget, fáradtságot,
vagy akár csak unalmat is. Gondolatai még kevésbé.
Kiadás. Ujabb nemzeti könyvtár. II. folyam. Pest, 1853. Kemény Zsigmond báró gon
dozásában. - Fentebb természetesen ezen egyetlen kiadás után idéztünk.
Irodalom; Beöthy, M, írod. Tört. Bp., 1906. I., 395. - Pintér, Irodtört. Bp. 1930. III.,
178-179. - Horváth Detre, Szalárdi J, és Siralmas krónikája. (Századok, 1923.,
94-122.) - Koncz József, Sz. J. kiadatlan levelei és a reá vonatkozó apró adatok.
(Irodtört. Közi. IX., 1899.)- Kemény József g r . , UjM. Múzeum. 1855. I.
A XVII. század végén Enyedi István, Nagybánya város jegyzője kivonatot készí
tett Szalárdi krónikájából "Occasio suscepti itinerls et belli . , . Georgii Rákóczi II.
in Poloniam. " címen, 1657-től 1660-íg. Erre a periódusra szorítkozva, Enyedi több
nyire szószerint veszi át Szalárdi szövegét, de mert több olyan aktát is közölt, mely
nincsen meg amannál és máshol sem, forrásként bir bizonyos.jelentőséggel, és ezért
Mikó Imre gróf felvette kiadványába, az Erd.tört, adatok-ba. (Uj folyam I. köt,, 219319,)
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E részt érdekes forráskritikai összevetést nyújt Nagy Szabó Ferenccel.
^Szalárditól tudjuk meg Tarnóczy Sára és Mikes János regényét (97-100. hasáb),
tőle értesülünk Gyulay Ferenc és Pécsi Simon leányának házasságáról, mely
Lórántffy Zsuzsanna müve volt, vagyis témákat, melyekbő} Kemény Özvegy és
Leánya és a Rajongók témáit vette. Nem véletlen, hogy Kemény volt az, ki Szalárdi krónikája kiadásának fáradságos munkáját az Ujabb Nemzeti Könyvtár számára
vállalta. (Hozzátehetem: a Rajongók két politikus főhősének: Kassai Istvánnak és
Pécsi Simonnak jellemzését viszont Kemény János Önéletírásából vette.)
3V
A legnevezetesebb: Eszterházy Miklós palatínus és Török János, Rákóczi követe
közti szóváltás. (218. hasáb.)
^^197. hasáb.
^pl. 127, 128, 145, 289. hasábok, vagy II. Rákóczi' György végzetes lengyel hadjá
ratánál, Kemény halála után, 611, vagy 289, 386, 579 stb,
Isten mellett a közkeletű fortuna és fátum beavatkozását emeli ki, (pl. 231, 256).
Szintén II. Rákóczi György lengyelországi katasztrófája "istennek csudálatos itéltibul, a szerencsének hizelkedő, csalárd változandó mivolta szerént következett
be".
7)
I. Rákóczi Györgyöt a magyar evangélikusok fegyveres megvédése mellett szemé
lyes sérelmei is késztették fegyverfogásra: Eszterházy Miklós palatínus és
Homonnay János őt magát Kocsis Györgynek nevezték, hitvese Lórántffy Zsuzsan
na ellen pedig gyalázkodó pasquillust bocsátottak közre. (146. hasáb.) II. Rákóczi
Györgyöt nagyravágyása vitte a lengyel kalandba, ezt Szalárdi hosszasan fejtegeti,
dé emellett alaposan ismerteti a nagy diplomáciai játékot, melybe apja svéd szö
vetségé folytán IL Rákóczi György amúgy is belebonyolódott. (266-268. és 279-293.
hasáb.)' íí. Rákóczi György bukásának "okait" még a következőkben látja: a bölcs
öreg taftácsosok generációja kihalt, I, Rákóczi György óriási gazdagságot, tekin
télyt, hadianyagot hagyott hátra, fia már ebben nőtt fel, "ki csudálhatná, ha ilyen
nagy világi boldogságoktól az ifjú elme megtántorodhatnék is, az emberi gyarló
természet a . . . romlottságra különben is nagy hajlandósággal sőt hanyatthomlok
rohanván?" ahogy uáVid és Salamon példái mutatják. Méltán adta Szalárdi fejezet
eimül e fejtegetéséítez: "Nem a porbul vágynák a nyomorúságok: Ez világi gaz
dagságok a tántorodásía általutak. ,A fejedeleíH meghányattatásának szerző okai".
Kemény Jánost fejedelemségre vitte rengeteg Vagyona mellett, hogy "Rákóczi feje
delem pártjaitól arra kinszefiítefvén is, de íiőgy már a tatár chám is egyszer a fe
jedelmi méltóságra rabságból is promoveálnl... igyekezettel lett volna... s ma
ga szép virtusira nézve is", hogy a portán "grátlát szerez magának, a hazának
pedig pihenést".,. "az dologhoz nem utolsóképen járulván palatin Wesselényi Fe
renc biztatása is" ki sógora volt,.. és Keményt "az országnak okosabb minden
rtíódon virtusosabb, nagyobb jószágokkal biró fejedelmek, magok szabados válasz
tásából lévén, " (598-599. hasáb, ) Az ellenfélnél hajlandó Szalárdi egészen kicsi
nyes, személyes okokat feltétélézíii: A "palatínus és magyarországi clerus"
"bosszús kedvek töltésé*'^i § i 6"íá'z'ág6t ittég nagyobb nagyobb romlásban ejteni"
nem átallották, mondja a I f e í Mk€ íáfgJ/Siááai alkalmával, (213. hasáb.)
\ n g y a l a Beöthy-féle M. ífödaíöfflíöfíáfi§tberi; 1906., I. köt., 395.
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9)Pl. Gyulay Ferenccel szemben, kit pedig igazán gyUlölt, s kit elsősorban vádol
Nagyvárad elestéért, - ritka kivétel szelidlelkU, mindenkiről jót mondani alcaró
Írónknál - azzal mutatja ki haragját, hogy sohasem adja meg neki az őt előkelő
hivatalai és származása szerint megillető titulusokat, melyeket másoktői alig ta
gadott meg, hiszen néhol valósággal egy kinevezési okmány pontosságával sorolja
fel hősei méltóságát, cimeit. Vagy Barcsay Ákost, kit szintén nem szeretett, s
csak a Biblia kinyomtatásáróli gondoskodáa miatt dicsért meg, sem nevezi soha fe
jedelemnek, ezzel a címmel II. Rákóczi György életében csak ezt illette.
^%h

194-195., 200-20L hasábok.

- 145. hasáb. L, még: a bevezetés merev állásfoglalását, vagy: "Es ilyen gyümöl
csei lőnek egyelőször ó boldog isten! a török császárral való ujvonásnak, kardoskodásnak, magyaros magyaroskodásnak". II. Rákóczi Györgynek a törökkeli öszézetUzése: "magyaros magyarsága az égig magasztaltatik, szives magyari név
commendálása. " (406. és 371. hasábok.) Ezek talán a helytelen sovinizmus el
leni első tiltakozások a magyar történetírásban.
12)
A lengyel kaland elbeszélését e szavakkal végzi Szalárdi: "illyen respektusokból",
tekintetekbul azért a respublica" (Lenygelország) "oblatioját, igireteit hátrahagy
ván, az svékusok, kozákok nagy vitézi erejeket, tehetségeket fontolván s még ere
jéhez is azok mellett nem utolsóképen bizván, azok társaságokat választotta s
frigyet, szövetségeket azokkal vetett vala, török császár s a porta hire, engedelme
nélkül. " (292.)
13)
"A felséges isten e világi dolgokban nem utolsó bölcsessége tetszik meg abban is,
hogy e külső világi birodalmakat nem mind egyformában levő módokkal igazgattas
sanak. Hogy a miképp a ncgy elementombeli tulajdonságok,,. az ember és egyéb
állatok testében szépen megegyeznek, úgymint a tuz, ég, viz és föld amclyokbőí
állanak minden testek - igy e világi birodalmak is kUlön kUlÖn igazgatások által
szépen megállhassanak. " Háromféle ilyen "igazgatásnak formált" állították fel a tu
dósok: "aristocratikát... a minémii a belgáké, vagy velenczéseké, democratlkát,..
mint a helvétusoké... és monarchicát.,, mint régen a római birodalomban volt a
dictatoroké, " Hogy melyik jobb a három közUl azt "még a tudósok is alig tudják
dlscernálni", de mindet Istentől rendeltnék mondják, s "hogy a mellyik hol bevétetve
volna, az elöljáróknak is a szerint illenék a haza szabadságit oltalmazni megma
rasztalni és a lakósoknak is engedelmeskedni, s más igazgatásbeli formákra nem
kellene igyekezni, hanem a mellyik hol mint való mixtúrával, úgymint: midőn a
monarchika forma aristocratikával, az az a magános fejedelem mellé rendeltetett
fő tanácsos személyek rendelésével monarchico-aristocratikummá változott lé
gyen" (ilyeimek tartja Szalárdi Erdély alkotmányát)' "azt megtartani és a
fejetlen lábságot, mint minden zűrzavarnak szerző okát nagy szorgalmatossággal
kellene távoztatni igyekezni." S itt fejti ki Szalárdi, amint már emiitettem, hogy
Isten ezt a "természetbeli dolgokban mintegy,,, élőkbe rajzolta" amire példa a
méhek állama. Tételeit e természettudományos érvek mellett bibliai példákkal pró
bálja megvilágítani, (5-11. hasáb.)
14)
Erdélyben a fiscus nincsen különválasztva a fejedelem magánvagyonától: az állami
jövedelmek a munkácsi és sárospataki Rákóczi-várakba vándoroltak.
15)
'L. ennek ismertetését SzekfU, i. m. IV., pp. 61-64. és 580. - Hogy Révay Péter
egyenest Bodint tanulmányozta, arról szólók Révay fejezetemben.
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Keserű gúnnyal mondja: Gyulay esküjéhez hiven "az nemesi szabadság oltalmazá
sához ugy nyúlni kezdett vala, "hogy őket tömlöcbe vetette. " (482.)
17)

Császárról: 83-84. - II, Rákóczi György fegyverbe hivta a török ellen a Nagyvárad
körüli parasztságot, de ezek földesuraik ellen mentek, azon ürügy á'latt, hogy azok
Bárcsay-pártiak, Mikor pedig Rákóczi alatt mégiscsak megütköznek' a törökkel,
de vereséget szenvednek, átkozzák a katonaéletet, mellyel szemben paraszti éle
tüket: "az életöket noha munkásnak, de nyugodalmasnak tapasztalták. " Hazaszalad
nak és "falunként földesurokkal megalkuván és kedveket keresvén, haza követ
keztek és szállottak vala. " (475.) Szalárdi eszményképét a gazdaságilag és kultu
rálisan virágzó, békés erdélyi életről, benne az egyedül igaz (helvét) evangélikus
hit virágzásáról 1.: a többször idézett 9. hasábon. L. még 267;' 474-475. és passlm. - A nép "belső és kUlső épületéről", anyagi és szellemi-erkölcsi műveltsé
géről, I. 294.
'
^^^.I619-re 37, aztán 75, 213 stb,
^^^182. 218. hasáb.
L,: Deák Farkas, Rövid észrevételek Kemény János önéletírásáról. Értekezések
a történettudományok köréből, Bpest, 1886. 5, lap,
21)
••
•
Magyar tört. Emlékek. Kemény Önéletírása Ed. Szalay László, p. 32.
^^^35. hasáb.

•

'özalárdi 320-329 = Kemény 5U3-516, a Szalay László-féle kiadásban. Pest, 1856.
M.Tört, Emlékek.
^
' •
24i
'L,: SzekfU, Számosközy, 72-73.
25)
'Nagy Szabó Ferenc memoriáléja: Mikó, Erd. Tört. adatok. I. köt. 115-116.
26)

' L . : Angyal, Szilágyi, VI., 125. és SzekfU, IV. 58,
^''^Mikó, i.h. 122.
28)
'Beöthy, M. irodtOrt. Bp., 1906,, L 395.
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Bethlen János
Ha Szalárdi, a két Rákóczi György levéltárosa és az idősebbik titkára azon pa
naszkodik, hogy fejedelmek és más hatalmasok nem törődnek a történetirással, ugy
Bethlen János, ki Barcsay Ákos, majd Apaffy Mihály kancellárja volt, már egyenest
fejedelmi megbízásból irta meg, legalábbis első történeti munkáját, a Rerum Trans
sylvanicarum négy könyvét. Apaffy ugyanis, miként Barcsay is, belátva a propaganda
nagy fontosságát, a közvélemény nagy jelentőségét, s bizonyára a német birodalom
ban igen müveit és Erdélybe is eljutott politikai védekező és támadó röpiratokat, sőt
történeti munkák példájára, egy az utóbbi évtizedek erdélyi történetét előadó munka
Íratásával, a "valódi történeti tények" feltárásával próbálta ellensúlyozni a kedve
zőtlen benyomást, melyet török parancsra történt uralomra jutása, s a német párt:
Kemény János és fia Simon megbuktatása a török ujabb nagyarányú támadását váró
Európára, s mindenekelőtt a bécsi udvarra tett. E munka megiratását Apaffy udva
rában csak egy férfiú vállalta, a német pártról nem régiben Apaffyhoz csatlakozott
Bethlen János, ki még Barcsay megbízásából készített, de ugyané célt szolgáló Innocentla Transsylvaniáé cimtl röpiratával bebizonyította irói képességeit.
Bethlen János az előkelő, gazdug, nagymultu ée hatalmas Bethlen nemzetség
bethleni ágának sarja, (Bethlen Gábor az iktáriből származott), született Kishunon,
1613-ban. Apja Bethlen Farkas KükUllő megyei főispán, fejedelmi tanácsos és az ud
vari lovas hadak kapitánya volt, anyja Kemény Anna, Kemény Jánosnak, a későbbi fe
jedelemnek féltestvére, Apja meghalt, mikor János kétéves volt, s anyja 1620-ban
újból férjhez ment Macskási Ferenchez, ehhez a "deáktalan, de jeles, tökéletes ma
gyar által(7) ember és vitéz ember nagy főemberhez", ahogy Kemény János második
sógorát jellemezte. '•> Kemény Anna is, Macskási Ferenc is buzgó kálvinisták lévén
János Is még gyermekkorában elhagyta a Bethlen családi eredeti vallását, az unltá• riust, és áttért a kálvinira. Iskoláit Gyulafejérvárott, Keresztúri Pálnál, a kiváló
pedagógusnál végezte. 2) Külföldi egyetemre Bethlen nem jutott el, amit öregségéig
fájlalt és hiányolt, de még igy is, Erdélyben is szép műveltséget szerzett. így kitű
nően elsajátította a latin nyelvet, s jeles ismeretekre tett szert a jogtudományokban
és filozófiában is. A természettudományokat mintha elhanyagolta volna, ilyen Isme
reteket, vagy akár érdeklődést legalábbis nem árul el müveiben, melyekben egy
meteorhullás s néhány rossz előjelnek magyarázott üstökös feltUnte az egyedüli em
lítése természeti jelenségeknek, melyekről más XVI. -XVII. századi magyar történet
íróknál annyit olvasunk. Már gyermekkorában bejutott a fejedelmi udvarba, az erdé
lyi főrangú ifjúság e továbbképző iskolájába, s neveltetése, életpályája í. Rákóczi
György udvarában alakult ki. 1637-ben nőül vette Váradi Borbálát, egy nemesi szár
mazású gazdag kolozsvári kereskedő lányát. Ettől született Miklós fia, a történetíró.
Első felesége 1661-ben elhalván, Bethlen 1662. végén vagy 1663. elején üjBóTmegnősUlt, tehát abban az Időben, mikor első történeti müvét, a Rerum Transsylvanicarum
könyveit irta. Bár I. Rákóczi György alatt Bethlen János még nem viselt hivatalt, a
politikai életben már részt vett, s 1640 óta szerepelni kezd az országgyűléseken.
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Ez fontos mozzanat történetírói munkássága szempontjából: Bethlen történeteiben,
főképp a Históriában mindig a legrészletesebben számol be országgyűlésekről, s
azoknak a politikai életben, s ezúton a történetben is igen nagy jelentőséget tulajdo
nit. Első jelentősebb, ismert politikai szereplése is országgyűlésen játszódott le
1647-ben, mikor is azokhoz csatlakozott, kik I. Rákóczi Györgynek a portai adó tár
gyában engedékenységet ajánlottak SztambuUal szemben. Igen jellemző Bethlenre
ez az állásfoglalás, mert ő egész életében igen óvatos politikus, s a török iránt igen
engedelmes magatartás hive volt, hogy már ekkor, mikor Erdély helyzete még igen
kedvező, azokhoz csatlakozik, kik nem akarták a porta haragját felidézni. Még sok
kal inkább lett meggyőződése ez az engedékenység, sőt később meghunyászkodás,
üiikor Erdély 1658 óta a porta lábainál feküdt, bármily fájö ihlett légyen ez, s
Oármilye keserU kifakadásokra indította iS. De a királyi Magyarország felé iö ha
sonló óvatos mérséklet hive, és nem helyesli az ez ellen tervezett vakmerő támadást
sem. Egyébként mint harcos részt vett az idősebb Rákóczi 1644-45. évi morvaorszá
gi hadjáratában. II. Rákóczi Györgytől aztán hivatalokat is nyert, előbb, 1651-ben a
tordai, majd 1656-ban a KUküllő megyei főispánságot kapta meg. Utóbbit már apja is
viselte. Első diplomáciai kUldetéee a lengyel udvarba vezette 1653-ban, hóvá az if
jabb Rákóczi küldte Lupuj vajda elleni akciója kapcsán. Rákóczi szerencsétlen len
gyel háborújának, bár ezt - legalábbis későbben - igen elitélte, egyik fővezére lett:
a fejedelem Öíá bljsta a Krakkót megszálló erdélyi csapatok parancsnokságát. Igaz,
a már ott parancsnokló svéd tábornok mellett katonailag alárendelt helyzeté volt, a
lengyel lakosság pedig a legnagyobb ellenszenvvel fogadta, s még lakást sem akart
neki adni. Végzetes lépé§re ragadtatta magát Bethlen krakkai tartózkodása alatt, mi
kor visszatartó;fitaita aat az erdélyi követet, kinek a szultán szigorú hazaparancsolő
levelét kellett Ráköczihoz vinnie. így a fejedelem nem volt tájékozódva a porta tilal
máról éppen a legválságosabb pillanatokban, ami nagyban hozzájárult a lengyelor
szági katasztrófa bekövetkezéséhez. Erről - kevés őszinteséggel, de nagy óvatosság
gal - Bethlen a Rerum Transsylvanicarum-ban csak annyit mond, hogy a porta fenye
gető levelekkel parancsolta meg a már Lengyelországba behatolt Rákóczinak a vissza
térést, aniit ez gőgösen visszautasított. •*) Bethlen krakkai szereplése 1657. április
27-től augusztusig tartott, mikor is a várost ostromló cfiászári seregek előtí a köz
ben legyőzött, vereséget szenvedett Rákóczi parancsára kapitulálnia kellett. Esthlen
szabad elvonulást tudott biztosítani a császáriaktól, s augusztus 14-én még a győztes
János Kázmér lengyel királlyal is találkozott, majd csapataival akadálytalanul haza
tért Erdélybe. Ekkor nyíltan is Rákóczi ellen fordult, s az 1657. október 25-re Össze
hívott országgyűlésen nagy része volt Rákóczi letételében és Rhédey Ferenc fejede
lemmé választásában, Rhédeyt azonban már a következő meggyési országgyűlés
Rákóczi fegyverei nyomására lemondatta, Rákóczit pedig fejedelemként ujból elismer
te, Ekkor Bethlen ujból a Rákóczival való együttműködésre kényszerült, anélkül hogy
annak bizalmát megnyernie sikerűit volna. Mikor a török bosszúja elől RátóSczlliak
Erdélyből menekülnie kellett, Bethlen nem követte a bukott fejedelmet, hanem vissza*
húzódott családjával az erős Segesvárra, mig a mongol pusztítók Erdélyben kidühöng
ték magukat. Barcsayhoz, a török parancsára megválasztott legújabb fejedelemhez
aztán Bethlen szívesen csatlakozott, sőt ennek utóbb 1659. júniusában kanééllárja is
lett, a Rákóczi mellett tartózkodó Mikes Mihály helyett. Rákóczi nem nyugodott b©le
a fejedelemség elvesztésébe, s a bécsi udvarra támaszkodva,, vagy a Német Bifodalőlli
felé orientálódva ujból szerencsét próbált Erdélyben. Barcsay védekezett, mégpedig
publicisztikai fegyverekkel is, és Bethlennel emlékiratot készíttetett a bécsi udvar és
az európai fejedelmek - elsősorban a német birodalmiak - tájékoztatására. így író
dott meg az "Innocentia Transsylvaniáé" c. ismert röpirat. E propagandairatban
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Bethlen azt igyekszik bebizonyítani, hogy Rákóczinak a porta parancsára le kell mon
dania az erdélyi fejedelemségről, s ha ezt nem teszi, Erdélyre a teljes megsemmi
sülés vár. Kéri tehát a keresztény fejedelmeket, birják rá Rákóczit a lemondásra.
A mUvecskét Haller Gábor, Barcsay követe vitte fel 1658. októberében I. Lipót csá
szár és magyar királyhoz, 1659. nyarán pedig, mikor Rákóczi elhatározta magát,
hogy fegyverrel szerzi vissza fejedelemségét, Bethlen a könyvecskét Kolozsvárott
k i i s nyomtatta. Rákóczi előny omulására 1659. augusztus végén Barcsay visszavo
nult, majd Kemény János tanácsára tárgyalásba kezdett Rákóczival, kihez Bethlen
Jánost küldte követül, A kötött egyezmény ellenére a béke nem jött létre a két fe
jedelem között, s bár küzdelmük Barcsay török patrónusának Rákóczival vivott csatá
jában Rákóczi vereségével, majd halálával Barcsay javára dőlt el, Barcsay mégsem
tarthatta meg az uralmat, Bethlen megint nem marad a bukott fejedelem mellett,
hanem Kemény felé orientálódik, kihez imokaöccse, Bethlen Farkas vezette át. Ke
mény különben is riagybátyja volt, s ezt aztán az ő erős közreműködésével választót^
ta meg az erdélyi országgyűlés 1661. január elsején fejedelemmé. Keménnyel - rö
vid időre -r a németekre támaszkodó politika győzött Erdélyben. A török azonban nem
tUrte a németes fejedelttiet; Barcsay uralmát ugyan nem erőltette tovább, de uj, meg
bízható embert: az engedelmes Apaffy Mihályt választatta meg, Bethlen Kemény
zászlaját követte, mikor ez az uj törökös fejedelem letaszítására indult. A hadisze
rencse azonban ApaJfynak kedvezett, Kemény János a döntő nagyszőllősi csatában el
esett (1662. január 22,), Bethlen megint nem kötötte sorsát a leáldozóban levő Ke
mény-párthoz, és annak német orientációjához: nem Kemény fia mellé állt, mint
Bethlen Farkas, hanem a törökös Apaffynak hódolt meg. Apaffy uj hivét megtartotta
Icancellári állásában, s jóindulatát birtokadományokkal. Fejér megye főispáni hivata
lának és Udvarhely megye főkapitányi tisztének ráruházásával is kimutatta iránta,
De, s ez tárgyunkra legfuntüsabb, felhasználta irótehctségét ia, mely már az Innocentia Transsylvaniáé-ben is megnyilvánult: miként Barcsay, Apaffy isJethlenJános—
tollával fordult az európai fejedelmekhez, és közvéleményhez, hogy azt helyesen tá
jékoztassa törökös politikájáról és helyzetéről, mely erre kényszeritette. Ennek
megírásához az 1662-63, év telén, ötvenéves korában fogott hozzá, s azt mintegy
1663, júliusában kitört német-török háború, az a "most megindult nagy hadművelet",
melyre zárószavaiban utal, s melynek fejleményeiből csak Érsekújvár ostromáról
tud, 1663, szeptember 26-án bekövetkezett elestéről még nem. Bethlen János Apaffy
megbízását a "Rerum Transsylvanicarum" négy könyvével teljesítette. De még ez
után, vagyis 1663, óta, mikor e müvét megírta és kinyomatta, sem tette le a történet
írói tollat, A következő tlz éven át napról napra, vagy legalábbis hónapról hónapra
jegyezgette e válságos, háborús Idők eseményeit, Igy váltva be a Rerum Transsylva
nicarum befejező mondataiban tett abbeli ígéretét, hogy ez első történeti miivét foly
tatni fogja.1673 óta Bethlent sok csalódás érte,valószínűleg ezért Is hagyta abba a kortörténetlrást. Gyanúba került, hogy Béldlvel ő Is fondorkodik Apaffy ellen. Ez elfoga
tására Is gondolt, de azután csak Internáltatta a Bethlenek keresdi kastélyában, (1676.)
1677, március 31-én Bethlen Ismét visszanyerte mozgási szabadságát, E száműze
tés alatt kancellári hivatalában Bethlen Farkas helyettesítette, ki halála után utódja Is
lett, s ki megkapta még Bethlen egy másik hivatalát Is, a Fejér megyei ifőlspánságot.
(1667. január 1.) Bethlen János ekkor már lelkileg megtört, és testileg súlyos beteg
ember volt, vlzlbetegségben szenvedett, s bár 1667-ben rövid Ideig még ujből ellát
hatta a kancellári teendőket, ez év őszén már minden közfunkciótól visszavonult. A
politikai eseményeket azonban még nagybetegen Is figyelemmel kisérte, de erősen
bírálva az Apaffyt körűivevő kamarillát. Ismét gyanúba keveredett, s ujabb üldözte
tést is szenvedett. 1678. februárjában csak nagyon nehezen viselt lelki és testlSzen4 6 2
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védésektől váltotta meg a halál. ' Bethlen kortörténetet irt, ezt programként állítja
.fel a Rerum Transsylvanicarum prooemiumában, előadván, hogy az Erdély különvá
lását okozó nagy katasztrófának, Mohácsnak megvannak a maga történetírói, nem hi
ányzottak, kik megörökítették Zápolyai küzdelmeit a trónért, a Báthoryaknak, Bocskaynak, Rákóczi Zsigmondnak, Bethlen Gábornak tettei sem ismeretlenek Európa
előtt, őrá tehát az a feladat hárul, hogy az aután történteket Brandenburgi Katalin,
Bethlen István, s az idősebbik Rákóczi György kormányzását írja meg. II. Rákóczi.
György és utódai történetét aztán már részletesebben fogja elbeszélni, mégpedig
"absque fuco, in verítate perscribere. " Előadását Brandenburgi Kata Un kormányzá
sával kezdi, és ftlső könyvében, a bécsi kiadás 24 kis nyolcadrét lapján zsúfolja össze
nemcsak Katalin rövid, hanem még I. Rákóczi György csaknem húszéves uralmát is.
Már jóval részletesebben foglalkozik II, Rákóczi Györggyel, különösen 1658 óta,
második könyvét erniek története teszi ki, (pp. 37-155, y Itt adja elő Rhédey (p. 45,),
majd Barcaay (p. 64.) fejedelemmé választását is. A harmadik könyvet Barcsay (pp.
158-216), majd Kemény János fejedelemsége elbeszélésének szenteli (216-288), túl
nyomó részben azonban a már Kemény életében fejedelemségre jutott Apaffyról szól
(pp. 253-370,), szintúgy az egész negyedik könyvben Is, 1663 nyarának eseményei
vel zárta le mUvét, az utolsó esemény, melyről még megemlékezik - mint emiitet
tem - Érsekújvár ostroma volt, melyet 1663, augusztusáig követett. Záró szavaiban
Ígéri, hogy megírja az ezután tOrténenedőket is, ha más nem vállalkozik erre a mun
kára.
ígéretét a História renun Transsylvanlcarummal változtta be, melyben Erdély
történetét 1663-tól 1673-ig beszéli el. E második mUvét szenvedélyes vádirattal zár
ja be a Pomus Austriaca ellen.
Bethlen a História nagy részét is az eseményekkel egy időben Irta, ezen egy
idejű feljegyzéseit olykor rövidebb időközökben - pár hónappal - megszakította, s
utóbb összedolgozta a közben történtek visszatekintő előadásával. Az egész munkához
legkésőbb 1664. májusában fogott hozzá, s már a Horányi-féle kiadás 129. lapjáig
jutott, mikor mint a legfrissebb eseményről, beszámol a szigetvári török táborból
érkezett levélről, mely jelenti, hogy a német és török főhaderő összeütközésre készUl.
"Dum haec scribo, maims titubare, omnesque, mi Lector, credas tremere artus,
nec immerito; cum ex feliéi Chirstianorum progressu vitám pendere nostram, alias
neci destinatos crediderim. " A megtörtént összeütközés eredményéről, a szentgott
hárdi győzelemről aztán Bethlen már az augusztus végi események elbeszélésénél, a
165, lapon emlékezik meg, Copp császári tábornok augusztus 20-án érkezett levele
alapján. Ily szorosan véve napról napra jegyezgette Bethlen az eseményeket, Histó
riájának legalábbis e részében. Vannak azután elbeszélésének az eseményektől na
gyobb időközökkel elválasztott részletel is. Bethlen Históriája tehát tulajdonképpen
tiiz év szakadatlan jegyezgető munkájának eredménye, és ő maga sohasem gondolt
arra, hogy ezt a hónapok, sőt napok szerint irt munkáját - Szalay László egyenest
egy államférfi naplójának nevezte - egységes szempontok szerint, egységes mUvé fel
dolgozza. .
. •
Bethlen első történetének befejezése és a másodiknak, a Históriának elkezdése
között alig telt elegy fél év (1663. július-augusztusától 1664-nek! legkésőbb áprilismájusáig), természetes tehát, hogy a két niU között erős rokonság van. Hiszen Bethlen
a Rerum Transsylvanicarum-ot a harmadik könyv utolsó fejezeteitől kezdve, (L. III.,
sectio XXXIII,-XXXIV., pp. 360-tól) végig, az eseményekkel éppúgy egy időben irta,
mint a Históriát, ugy, hogy a História tulajdonképpen folytatása a Rerum Transsylvanicarumnak. E rokonság mellett azonban van közöttük eltérés is. Ugyanis a Rerum
Transsylvanicarum négy könyve (mintegy a p. 269-ig) folyamatos, kerek elbeszélését463

adja az eseményeknek, ha forrásaira: aktákra, levelekre, okiratokra hivatkozik is,
azoknak csak rövid tartalmát, vagy pláne csak tárgyát adja meg, legfeljebb még
egyes részleteit közli, mig azontúl - mintegy 1662. március 29. öta leszámítva a váradi kapituláció pontjait (pp. 187-192) - egyik szószerint, és teljes szövegével, teljes
címzéssel, aláírással egytltt közölt levél, akta, - különösen sok országgyűlési irat követi a másikat és szakítja meg az előadás fonalát. Ugy hogy tulajdonképpen Bethlen
Rerum Transsylvanicaruma 1662-től kezdve leválik az elejéről és a Históriához csat
lakozik. E kUlső eltérés tehát Bethlen két történeti munkáját nem a mai, 1663 köze
pi ceruzával választja el egymástól két kUlön szerkesztéssé, hanem már jóval előbb.
E külsőség ellenére a Rerum Transsylvanicarum négy könyve tartalmilag mégis egy
ségesebb mU a Históriánál: Bethlen első mUvében a dolgokat 1663-4. évi hangulatá
ból nézte és értékelte.
El lehet mondani, hogy Bethlen Rerum Transsylvanicarumának első, mintegy
1658-ig terjedő lapjain (pp. 1-40) csak annyit mond el Erdély történetéből, amennyit
akkor minden mUvelt, és a gyulafejérvári udvarhoz közelálló magyar ember tudott
és éppen ugy fejből leírhatott volna. Az is. kétségtelen, hogy miként Bethlen ez esemé
nyeket értékeli, az volt akkor az erdélyi mUveltek közvéleménye és Apaffy udvarának
felfogása. Még a szerencsétlen 1657. évi lengyel hadjáratról is, melyben pedig neki
vezető szerepe volt, egészen röviden emlékezik meg (pp. 36-42.), alig említve saját
krakkal parancsnokoskodását. (pp. 38-39.) Már emiitettem életrajzában, hogy miként
simította eil Bethlen János azt a sajátságos tettét, miszerint a porta fenyegető leveleit
Rákóczihói vivő követ visszatartásával hozzájárult Rákóczi katasztrófája bekövetke
zéséhez. Mintegy l6S8-töl kezdve azonban már behatóbban számul Le az események
ről, helyenként bővebben, helyenként rövidebben, mint Szalárdl, ki II. Rákóczi György
környezetében ugyanezen évekkel igen részletesen foglalkozik, szintén kitUnően érte
sült szemtanuként, Bethlen helyenként a maga személyes történetét adja, (pl. pp.
207-212.) (amiről Szalárdi mit sem tud) s általáhíin fizUkebb ezemkörből nizi a pár
tok küzdelmeit, melyek ekkor Erdély politikai életén uralkodtakj mint az alacsonyab
ban álló Szalárdi, ki inkább a közösség, az egész nemzet és állam érdekeit tekinti.
Bethlen - itt legalábbis, és Szalárdival összehasonlítva - a maga és egyes vezető
politikusok, főrendU egyének személyes sorsát kiséri figyelemmel.
Már emiitettem, hogy Bethlen első müvét hivatalos fejedelmi megbízásból irta,
Európa felé védekezésül a magyarázatául az Erdélyben győzelemre jutott törökbarát
politikának, s egyes erdélyi politikusok, elsősorban sajátmaga átpártolásának a török
oldalra. Tehát a Rerum Transsylvanicarum - ^ de a zárófejezete miatt a História is,
noha ez nem Íródott hivatalos megbízásból - kifejezetten propaganda mU. Jöjj vagy 10
évre Erdélybe^ lakni olvasóm, te Bécsnek, Párizsnak, vagy Madridnak lakója! másképp
fogsz megítélni minket, erdélyieket, kik tehetetlenül, a világ két leghatalmasabb mo
narchiája közt ékelve, melyek közül hol az egyik, hol a másik kerekedik felül, de
minket mindkettő tűrhetetlen terhekkel sújt, a végső kényszerűségtől (extrema necessitate, quae cunctls mortallbus praedomlnatur I) kényszerítve válogatjuk patronusalnkat, ha csak nem akarunk elpusztulni. (Praefatlo ad Lectorem, a Rerum Transsylvanicarumhoz.)
Politikailag Bethlen - leszámítva rövid németpárti szereplését Kemény János
oldalán - a török orientáció híve. Mégis, gyűlöli a törököt, ezt az "ázsiai coUuviest",
s sziwel lélekkel a keresztény európai oldalon áll, mindig hangsúlyozva, hogy a ke
reszténység győzelmét kívánja, és élesen elválasztja magát a túlságosai), vagy telje
sen törökös erdélylektől, S ezen érzelmeit nemcsak Európa felé vallja és hirdeti,
és nemcsak müve védelmi céljaihoz képest, hanem teljes őszinteséggel. (L.: pl.
História, I., 140. és 129.) De a török túlságosan hatalmas, azt teheti Erdéllyel, amit
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akar, s e szerencsétlen évtizedben, mellyel Bethlen behatóan foglalkozott, elvisel
hetetlen adókat sarcolt ki a szegény országból, csapataival végig raboltatta, égette
uzt, s még területi épségét sem tisztelte, a megszokott módszereket alkalmazva,
melyek, mellesleg, emlékeztetnek szövetségese, XIV. Lajos terjeszkedési módsze
reire - a határvidék falvait, jobbágyait a már meghódolt területekhez csatolva át.
A császár, Magyarország királya viszont nem segit, vagy segíthet, ezt mutatja Ke
mény bukása és a későbbi események is. Bethlen szerint Erdélynek a törököt, ezt
az embertelen, semmi eszköztől vissza nem riadó "pártfogót" semmiképpen sem
szabad maga ellen ingerelnie, mindig hiven kell követni parancsait, tilalmait. De
másfelől a császár és magyar király felé sem szabad ellenséges szándékot mutatni.
Bármennyire egyUttérez is tehát Bethlen a magyarországi protestánsokkal s politikai
okokból és vallásuk miatt Erdélybe menekült vezetőikkel, a török tilalma ellenére
- ki nem akarja az 1.664-ben a császárral kötött békét megszegni - nem ajánlja azok
fegyveres megsegitését. Ellenezte Teleki Mihály elhamarkodott és kudarcba fúlt
1672, évi akcióját is. Hiszen a török sohasem engedné meg Magyarország és Erdély
egy fő alatti egyesülését. ^^ A római császárról a Rerum Transsylvanicarum köny
veiben, s még a História első fejezeteiben is a legnagyobb tisztelettel, sőt alázattal
szól, pl. II. Rákóczi György végzetes lengyel háborújával kapcsolatban, melyet Beth
len is igen elitélt, igy emlékezik meg I. Lipót közbelépéséről: "Nec Sua Sacratissima Romána Imperatoría Maiestas.,, dedignata est" Szelepchényi György püspököt
és kancellárt küldeni Rákóczihoz, hogy őt e kalandtól visszatartsa, de hiába: "trahebat
jam suum fátum Principem maturabatque. "'' Csak az 1666 óta szövögetett magyar
országi összeesküvés, protestáns és politikai mozgalmak hatása alatt válik Bethlen
mind ellenségesebbé az udvar iránt, hogy aztán a Históriát a "Domus Austriaca" el
leni szenvedélyes vádirattal zárja le: keresztény olvasóm, e könyvecskémmel bizo
nyítom be szeretetemet irántad, "cum secus hac vice nequeam tibi prodesse", s igyek
szem neked azzal használni, hogy világos dokumentumokkal feltárom a sok szeren
csétlenséget, mely Magyarországot sújtja. így mutatom meg, hogy viselem el én, a
"natívus Hungarus" e viszontagságokat. így valósággal mentegeti magát nemzettársai
előtt: csak tollával segíthet a magyar protestánsokon és politikai üldözötteken. Mert
Bethlen igen óvatos, megfontolt, sőt agodalmaskodó politikus, aki nehezen tud dönteni,
és szereti meghallgatni mások véleményét, a fontosabb, bonyolultabb ügyeket több ta
nácsos társai, Sőt az országgyűlés elé terjeszteni. Idegenkedik a szélsőségektől, sőt
a határozott állásfoglalásoktól is, s minden törökössége mellett keresi Erdély számá
ra a protestáns fejedelmek barátságát. Mikor például Apaffy 1671. januárjában levél
lel fordul Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedd emhez, hogy Erdély politikájá
ról tájékoztassa, Bethlen in extenso közli e levelet, és fájdalommal megjegyzi, hogy
nem hiszi, hogy az alkalmatlan követ valóban eljuttatta azt a nagy választófejedelem
hez. ' Es általában aggodalommal látja, hogy Erdély politikája nem ugy alaklttatik,
mint ahogy ő helyesnek vélné. Nagy keserűséggel ugy állítja fel Erdély külpolitikai
helyzetének mérlegét, - az 1671. októberi gyulafejérvári országgyűlésen kialakult
véleményként - hogy a magya_r menekültek befogadásával elrontottuk a dolgunkat a
császárral, elmulasztottuk a keresztény fejedelmek jóakaratának megnyerését, (fatali quodam torpore neglegeramus) a töröktől pedig a egnagyobb áldozatokkal sem
tudtunk békét vásárolni. 9)
A belpolitikában Bethlen János a rendi szabadságok védelmezője, ellene van
Apaffy személyes (abszolút), a tanácstól függetlenített vagy csak szűkebb kamarillával
való kormányzásának, a valami rendi-arisztokratikus kormányzást szeretne, mely
ben a fejedelem tanácsosaival, elsősorban kancellárjával vezesse az ügyeket. Erősen
kiemeli az országgyűlések szerepét, szerinte ezek hivatvák dönteni minden fontos kér465
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désben. Mert Bethlen egyáltalán nem híve a kor modern kormányformájának, a feje
delmi abszolutizmusnak, melynek pedig egy Kemény János, aki maga is vágyott a
fejedelemségre, oly készségesen alávetette magát, a fejedelmeket, ha keserű r e z i g n á c i ó v a l i s , de a maga és fejedelmei viszonyából meritett tapasztalatai alapján földi
isteneknek nevezve. Szalárdi a "temperált" monarchico-aristocratiát" helyesli, ami
körülbelül megfelel ugyan Bethlen felfogásának is, azonban Szalárdi mindig osto
rozza a "fej nélküli lábságot", az alattvaló túlságos beleszólását a kormányzásba. ^^'
De Kemény, kinek nem volt nagy iríUveltsége, sem hajlama politikai elméleti okosko
dásra, sem ujitó szellem, vagy v é r m é r s é k l e t nem volt, tisztán a gyakorlati életet
nézte, és egyszerűen elfogadta az akkori, II. Rákóczi György alatti, I. Rákóczi
Györgytől átörökölt abszolutizmust a kormányformának, anélkül, hogy annak h e l y e s 
sége felett sokat elmélkedett volna. Hiszen Bethlen sem értekezik a kormányfor
mákról, mint Szalárdi, ő is gyakorlati politikus, mint Kemény, kinek véleményét
ugy kell kihámozni előadásából, értékléseiből, s ha történeti munkájával a helyes
kormányzásról egyenest tükröt is akar a fejedelem elé állítani, akkor sem elméleti
fejtegetésekkel teszi ezt, hanem az eseményekben kivan követendő és elrettentő
példákat eléjeállitani, 11)
Bethlen a belpolitikában is óvatos, s midőn i672-bén ugy érzi, hogy Apaffyuál
kegyvesztett lett, egészen kétségbeesik. Si est Jehova nobiscum, quare obvenit
nobis totum hoc eí ubi sünt omnia mirabilia suis, jajdul fel, Judit könyvét idézve.
12)
Annál megelégedettebben, büszkébben referálja, midőn aggodalmai nem válván v a l ó "
r a , Apoffy rövidesen megint igénybe veR7,\ fizolgálatait, '
Bethlen János magát "natlvus Hungarus"-nak nevezte (Hlst. II. 466.) s a
"tota natio Hungarica" tagjának érezte, mely egybefoglalja a magyarországi és e r d é 
lyi magyarokat, s csak a XVI. századi szerencsétlenségek folytán szakadt e két ágá
ra. 14) Különösen a protestáns vallás köti össze a magyarországi magyarokkal. De
meg tudna a katholikusokkal is békülni, annak ellenére, hogy ezektől Erdélyben is
kissé elkUlöniti magát, és annak ellenére, hogy a kathollcizmust, különösen a klérust
gyUlöli, utóbbit egyenest a magyarországi bajok felidézésével vádolja, s még a mohá
csi katasztrófa bekövetkezését Is.'Tomori és a "hozzá hasonló püspökök v é s z e s t a 
nácsainak" tudja be, 1^' De a nemzetet és annak érdekeit mégis föléje helyezi
nemcsak a pártoknak, hanem felekezetének is, s a "tota natio Hungarica".-nak e m a 
gasabb felfogása Íratta vele egységre, ö s s z e t a r t á s r a intő szózatát is a magyarokhoz.
Excutite, 0, tandem ex oculis veternum gloriosissimae olim natiortis nostrae rélíquiae! seponite rixas et contentiones, cesset Politicus C l e r o , Catholicus Reformato
invidere, nostro proprioque malo edocti, communi communibus r e s i s t i t e a r m i s , alis
(recte a l i a s ! ) utinam falsus sim vates dum ambitione praecipites, vix p a r e m inter
vosmet plerique f e r r e vultis, aut sub praetextu religionis alii alios persequimini,
religionis simul regionisque jacturam vos facturos experiemini.
16)
Bár Bethlen őszintén vallásos protestáns (kálvinista) ember, és b á r az erdélyi
vallási ügyek - szerinte - alig folytak be a politikai életre, s nem tartoznak a t ö r t é 
netírásba, a magyarországi protestánsok helyzete a legmélyebben érinti őt, erdélyi
vallásügyekről alig és csak akkor emlékezik meg, ha azok az országgyűlésen t á r 
gyaltatnak.
Kulturális kérdések nála nem szerepelnek, és t á r s a d a l m i problémák nem é r 
deklik Írónkat: ezek országgyűléseken sem kerültek Szőnyegre, s ez utón sem jutot
tak be müveibe. Ő egyébként a műveltséget igen nagyra becsüli, és fájlalja saját i s 
meretei hiányát.
Társadalmilag e r ő s főrendi öntudat tölti el, rendje tagjait erkölcsileg és s z e l 
lemileg is többre kötelezettnek tartja az alacsonyabban állóknál. 1'^)
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Jobbágyok helyzetével, ügyeivel nem igen foglalkozott - azok is kivUl álltak a
politikai, állami életen -, de pár megjegyzésével mégis elárulja, milyen érzülettel
van irántuk. így keserűen referálja, hogy a jobbágy csatavesztés után a török elől
menekülő nemesi harcosokat leöldösi és kirabolja, s csak akkor nem meri őket meg
támadni, ha azok csoportban haladnak. Viszont elismeréssel jegyzi fel Gyulaffy Lász
ló jobbágyainak szép tettét, kik menekülő urukat megmentették: "rara in rusticis
fides. "18) Őszinte részvéttel szemléli és kárhoztatja a török kegyetlenkedéseit, rab
szolgaszedéseit, adóbehajtásait, élelmiszerrekvirálásait, ázsiai emberte len bánásmódját, mellyel a parasztot sanyargatja. 19)
A realisztikus gondolkodású Bethlennek erős érzéke van gazdasági jelenségek
iránt, magukért is, de azért is; mert erősen érzi ezek kihatását a politikai és hadi
eseményekre. A portai adó - hozzátehetjük a török államférfiak megvesztegetésére
szükséges összegek és értéktárgyak, ami annyit foglalkoztatta az akkori országgyű
léseket -, valamint a beszállásolt török-tatár hadak rablásai, zsarolásai, üzletezései volt az a betegség, mondja Bethlen, melytől Erdély akkor (különösen 1662-3-ban)
a legtöbbet szenvedett. ^0) De Bethlen nemcsak az egész ország gazdasági helyzetével
foglalkozik, az ő szemléletében történetről az egyes emberek egyéni sorsai is fontos
mozzanatai a történetnek, s befolynak a hadi és politikai események irányításába is:
egyfelől tehát részei a történetnek, másfelől történetalakitó tényezők. Fájlalja az
enoberek - nemesek, de parasztok, vagy a városi polgárok gazdasági romlását, s
történeteiben jelentős helyet foglal el annak leírása, hogy a történeti - belpolitikai
és háborús válságok miképp tették tönkre emberek tömegeinek anyagi és társadalmi
exisztenciáját. Erdélyiekét, s az Erdélybe menekült magyarokéit egyaránt.
Bethlen János panaszkodik ugyan, hogy nem látogathatott külföldi egyetemeket,
s ezért nem nyerhette el a legmagasabb tudományos kiképzést, de mégsem mondható,
hogy ne lettek volna elég szép történeti ismeretei. Hogy Tacitust jól ismerte, s ezt
választotta történetírói mintaképéül, ez korabeli magyar - helyesebben: európai
- történetirónál természetes: a XVII, század - barokk - történetírásának Tacitus a
követendő mintaképe, nem többé Livius, a XV, -XVIi századi humanisták ideálja.
Bethlen tehát nemcsak egyéni Ízlését követve formálta meg a Rerum Transsylvanlcarum proemiuma első mondatát Tacitus Annalesei első mondatának mintájára, szer
kesztette meg e proemiumot a-píiak első fejezete gondolatmenetét követve. (?)^1'
Ismerte Bethlen természetesen a magyar történetet és történetirókát is: Scythia
említése, a székelyekről való megemlékezés, a proeminumban a törökök Európába va
ló benyomulásáról vallott felfogása, mindez Thuróczy olvasására mutat. Forgatta a
XVI, -XVII. századi magyar, főképpen erdélyi kortörténetirók leírásait is, hiszen,
láttuk már, a Rerum Transsylvanicarum proemiumában utal is rájuk. Itt ugyanis
megmondja, hogy azért kezdi munkáját 1629-cel, mert az előbbi eseményeknek már
akadtak megirói. Sőt a német birodalmi publicisztikai irodalom termékei sem kerül
ték el figyelmét - ezek egyenest Ösztönzői lehettek védelmi jellegű munkájában - s
egy 1648-ban megjelent, a csehek sérelmeit tárgyaló iratra - mint már láttuk - hi
vatkozott is, 22)
Munkájának természete, s a szempont is, mely szerint forrásalt kiválasztja,
mindőn igen nagy mértékben használ fel okleveleket, aktákat, leveleket, országgyűlé
si iratokat, mindez megint csak arra mutat, hogy történetírási módszerről való isme
reteit s korabeli hazai (Böjti, Szamosközy), de szintúgy a külföldi, bizonyára német
birodalmi kortörténeti munkák tanulmányozásával, sőt azok mintájára szerkesztette
meg. De lehettek esetleg még más mintái is,
Bethlen történetei előadása központjába - különösen a Históriában - saját sze
mélyes: politikai, kancellári működését állítja, és a Históriában többször "ego Joh.
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Bethlen regni cancellarius" kissé fontoskodó bejelentéssel mondja el tetteit, szerep
lését a fejedelem körUl. De nem adja pusztán személyes élményeit, mint Kemény Já
nos. Mégis lépten-nyomon megemlékezik hangulatairól, félelmeiről, nagyritkán re
ményeiről is. A Rerum Transsylvanicarumban még szerényebben, harmadik személy
ben szol magáról, de hangja itt is szul)jektiv. Mindez Bethlen kortörténetének, különö
sen a Históriának az emlékirat, sőt napló jellegét adja, de egyben a propaganda iratét
is, hiszen Bethlen sokszor kiesve az objektív előadásból, egyenest megszólítja az ol
vasót, s igyekszik szinte lelkére beszélve, azt meggyőzni és a maga oldalára vonni.
Az emlékiratszeril töiténetirási jelleg a korabeli francia memoárokra emlékeztet,
anélkül, hogy azok közvetlen használatát Bethlen által ki tudnám mutatni. ' A His
tóriát záró fejezet vallomásai: világos dokumentumokkal illusztráltam vádjaival a
Domus Austriaca ellen, (Hist., II., 467.) már a birodalmi publicisztika, aktákkal-oklevelekkel bizonyitó módszerére emlékeztet, emellett24) Bethlen történeti előadásából
sokszor kiérezni a jogász (kancellár = biró) és kormányférfi oklevelekkel, aktákkal
bizonyító poiilosságát, ami - ismeretes - oly rcndklvUl fontos tényező a XVIL -XVIII.
száaadi tortdnetirás kritjkai módszere) kifejlesztésében,
E jogi és történeti ismeretek mellett Bethlennek van filozófiai képzettsége is;
az erdélyi kálvinisták 1673. évi viszálykodásal országgyűlési tárgyalásánál eniliti,
hogy Csernátonyi Pál Cartesius filozófiáját követte. 25) van hajlama is az elmélkedés
re: van valami történetfilozófiai elgondolása is, ha nem ia valami alaposan kigondolt,
vagy következetesen felépített, hanem csak valami laikus bölcselkedés, filozófiai
olvasmányok maradványaiból kialakítva. Az egész mindenség, vallja Bethlen, mindaz,
ami a "hold alatt van" (sublunaria quaelibet) alá vari vetve a változandóságnak, ezt
megerősíti minden bölcs. Nemcsak a lélek nélkilli dolgok, az oktalan és vad állatok,
hanem az ember is, kit Isten értelmes lélekkel (anima rationalis) és isteni adomá
nyokkal kegyelmeseri felékesített, egyformán nyög a változaridóság járma alatt. Sőt
az egyes emberek és egész nemzetek, egyes korszakok (=singula saecula) országok
és tartományok története is az emberi változandósághoz szolgáltat bizonyító anyagot,
(Mutationum humanarum, posteris tristia praebent, práebueruritque documenta.) Bár
rie lenne Magyarország - sóhajt fel Bethlen - a legjobb példa erre a változandóságra!
Ez a változaridóság Bethlen elgondolásában nem pusztán megváltozása az emberek,
országok sorsának, hanem egyenest rosszabbra fordulása, amint ezt Magyarország
történeté mutatja. A magyar nemzet - natio Hungarica - véli. Isten különös kegyel
méből jött ki Scythia sivatagaiból, a minden jóval bővelkedő Magyarországba, itt
sokáig ígéri boldogan élt dicső és győzedelmes királyok alatt, de most - versa nunc
fortuna - a legnagyobb ínségben sínylődik. Tehát Bethlen a változaridóságban látja a
történet lényegét, s abban, hogy a változás inkább a rossz felé fordul. De ebből nem
vonja le kifejezetten az általários következtetést, hogy az emberiség sorsa általában
és szükségképpen a romlás felé halad - mint megtette azt Rátkay Gergely.
Minderit összefoglalva: Bethlen nem nagyon átgondolt világképében a "muiatlo
rerum humnariarum" az a princípium, mely egységbe foglalja az egész mindenséget:
az élettelen tárgyakat, az élő lényeket, még az embert is, és életüket is megszabja.
Ezt a világképet Bethlen részben spekulációval alakította ki magának, részben empi
rikus utón: a természet életériek, az emberi életriek, s legelsősorban a magyar nemzet
történetének szemléletéből.
Tudjuk, Bethlen János nem áll egyedül filozofálásával á magyar történetírók kö
zött, vannak elődei már a.Szent István legendák Íróitól kezdve egészen saját koráig.
Ez elmélete mellett, melyet Bethlen az olvasóhoz intézett Praefatioban fejtette
ki, Bethlen is vallja - már vallásos kedélyéből fakadóan is - korának uralkodó theologiai (theokratikus) világ- és történetszemléletét. Isten vllágkormányzásáról, és az
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emberek életébe, tehát a történet alakulásába (eseményeibe) való közvetlen beavatko
zásról. Vallásos és mélyen érző, fogékony lelke költői kifejezésekben nyilatkozik
meg, ha Isten büntetését, vagy kegyelemnyilvánitását véli felismerhetni a történet
valamely mozzanatában, valamely szereplője sorsa alakulásában. ^^>
A fátum szintén természetfölötti erő, mely Bethlen szerint, és magyar történet
író társai és elődei szerint is, a történet irányítására kihat. De csak Isten akaratát
szolgálva. 27)
A "fortunának" is ad Bethlen szerepet az ember, s a történet irányításában. Ez
a horatiusi, az emberekkel kegyetlenül játszó, sőt csúfolkodó szerencse. '
A sors nála is valami embereknél hatalmasabb, maga erejéből az emberek fe
lett uralkodó erő, mig a "necessitas", a körülmények kényszerítő ereje, mely az em
berek tevékenységét korlátai közé szorítja, s nem akart cselekvésekre kényszeríti.
És Bethlen János nagy jelentőséget tulajdonit a "kényszerűségnek", az emberek, kü
lönösen fejedelmek, államíérfiak, hadvezérek, vagyis - nála - a történet hordozói
tetteinek irányításában, s ezzel a történet alakításában. Ha nem Is működteti gyak
ran, mégis egyenest "domitrix necessitas"-nak nevezi, tehát döntő tényezőt lát benne,
mely mint "extrema rerum necessitas, quae cunctls mortalibus praedomlnatur" min
den halandó fölött uralkodik. ^^) Bethlen a "necessitas" politikai stb. (történeti) tet
tekre kényszerítő erejének olyan értelmezését adja, hogy kétségtelen, miszerint ha
nem is mélyedt bele valami behatóan a XVI. -XVII. századi elméleti politikai és ál
lamelméleti igen terjedelmes és európaszerte - olaszok, némeiek, franciák, angolok
által - müveit irodalomba, a főproblémákat, melyek körUl ez forgott valamelyest is
merhette. Ha nem is olvasta Machiavelli müveit, ugy vélem, az ő "necessíta" fogal
máról hallott valamit. 30) Csakhogy a nagy elméleti államszervező elgondolásában ez
a "necessíta" az a kényszer, mely az embereket és népek mozdulatlan tömegeit te
vékenységre, erejük kifejtésére, akaratuk megedzésére kényszeríti,'^•'•) Bethlennél
pedig keserű megalkuvásra. Az ő pesszimisztikus történet- és világszemléletében a
körülmények kényszerítő ereje (a legtöbbször: idegen népek erősebb akarata, nagyobb
hatalma), megint csak valami kedvezőtlenebbre hajtó hatalom, zsarnok megszemélye
sítve: domitrix, mely imperáll32)
Ezen, az emberek akaratát részben korlátozó, részben irányító, felettük álló
erők korlátai között aztán Bethlen János szabadon cselekedteti szereplőit; a nagy
politikai, diplomáciai és hadi akciók aktorait, s azok jelleméből, gondolkodásából,
lelkületéből vezeti le, motiválja a történeti eseményeket, sokszor gyengeségeikből,
hibáikból, bűneikből. Ebben teljesen realista, sőt feketén látó, igaz egy oly korban,
melyet összehasonlítva Bethlen Gábor és a Rákóczíak korával, felsóhajt: "Boné Deus,
ín quae conjecísti nos saecular'33) Bethlen tehát, mint magyar történetíró kortársai
is, lelki mozgató okokból magyarázza szereplői tetteit: szerinte a történet eseménye
it. Nem elégszik meg megemlíteni az "alkalmat", mely II. Rákóczi Györgyöt 1657.
évi támadására késztette, tehát e szerencsétlen hadi akció legközvetlenebb külső okát;
a legmélyebb okokat ő Rákóczi gondolkodásában, lelkületében, jellemében látja meg,
Ha pletyka jellegűnek kell is mondanom azokat a magyarázatokat; melyekben Bethlen
Nádasdy és Zrínyi kivégzésének mélyebb okait kereste, Itt mégis a bécsi udvarnak
messzebbre tekintő politikai motívumokat imputál, bár maga sem egészen hiszi el
azokat: e két férfiúban nemcsak közönséges lázadókat láttak, hiszen összeesküvésük
ben nem is mentek oly messzire, hogy azért halálbüntetést érdemeltek volna, hanem
Zrínyinek meg kellett halnia, mert kegyelmi kérvényében elbeszélte, hogy az udvar
őt fel akarta használni a magyarok tönkretételére: "ad praecípltandos Hungaros subordtnatum fuísse Zriníum. " Miután ez kitudódott, nehogy Európa-szerte elterjedjen,
miszerint a magyar nemzetet saját királya akarja romlásba dönteni, kivégezték Zri469

nyit. Nádasdy kivégzésének oka pedig az volt, hogy ő volt Magyarországon a leghatal
masabb ember, az egyetlen, aki meg tudta volna akadályozni az udvar abbeli tervét,
hogy a magyar választó-királyságot örökös monarchiává alakítsa át. "De his omnibus, mi Lector, relinquo iudicium," (Zrínyiről), és "quae, utrum sic se habeat,
Deus omnium arcanorum scrutator novit prae ceteris secundum iustltaeque trutlnam
certo certius iudicabit, Nádasdy esetéről. (História, II. pp. 98-99.) De Bethlen János
- az akkor és még Igen soká, nálunk és külföldön is közkeletű felfogás szerint - a
történetet egynek veszi a fő politikai, diplomáciai és hadi eseményekkel, ezekből is
azokkal, melyek a fejedelmi udvarból indulnak ki, vagy arra közvetlenül kihatnak, A
történetformáló tényezőket azonban nem csupán - az imént jellemzett természetfö
lötti erők korlátai között cselekvő - fejedelmek, tanácsosaik (ezek közül való maga
Bethlen is), hadvezéreik, - diplomatáikban látja meg. Ezen a téren Bethlen mélyeb
ben belepillantott a történetalakitó erők mliködésébe. Lehet csak politikai meglátás,
az aktuális politikai helyzet biztos, bár Erdélyben általánosnak nevezhető felisme
rése, hogy a magyarok két császár, a földkerekség két leghatalmasabb monarchája
között őrlődve kénytelenek akaratuk, meggyőződésük, lelkiismeretük ellenére is eh
hez a helyzethez igazítani politikájukat, s hol ehhez, hol ahhoz a félhez csatlakozva,
hinta-politikát folytatni, mint ezt az előbb Idézett Praefatio a Rerum Transsylvanicarum könyveihez elárulja. De ez a gyakorlati politikus tapasztalataiból leszűrt meg
állapítás azért mégis, már ha csak tudat alatt is, megérzése egy a modem történet
tudomány által felismert történetalakitó tényezőnek: egy nép földrajzi helyzetének,
s az abból politikájára adódó kihatásnak, ha Bethlennél nem Is absztrahálódott e felIsmerés történetkutatási elvvé. Bécs, Párizs, Madrid boldog lakói, jöjjetek vagy 10
évre lakni Erdélybe, s akkor majd megértitek az erdélyi politikát. Erdély pedig Eu
rópának abban a szögletében fekszik, melynek sértetlensége (incolumltas) szorosan
összefügg a többi Európa biztonságával. (Praefatio ad Lectorem, a Rerum Transsyivanlcarumhoz.) Ha ebben, ismétlem, Bethlen csak Erdély akkori politikai helyze
tét definiálta is, abban azonban már kifejezetten a történetet alakító erőket lát meg,
niikor felismeri a nemzetek történetalakitó szerepét, fejedelmeik, vezető államférfiaik, hadvezéreik fölött. így az áttekintésben, melyet a História zárófejezetében
(II., pp. 469,) ad a magyar történetről, a gens Hungarica-t teszi meg a történet
hordozójának. S bár a Rerum Transsylvanicarum bevezetésében e müve céljául az
erdélyi fejedelmek dolgai elbeszélését tűzte ki, (s azt Is adta rövid vázlatában)
mégis itt a "glorloslssima olim natio" az, mely felé a mohácsi vész "fatalem perlodum accelerasset, " (1. m. 1-3,) Megrendítő felszólalása az egész magyar nemzethez
- a magyarorsizági és erdélyi magyarokhoz egyaránt - megint csak a nemzetet buz
dítja politikai és hadi cselekvésre, s minthogy szerinte a cselekvések teszik ki a tör
ténetet, a nemzetet tekinti ily akciókban a történet hordozójának Is. (Rerum Tr, p,
425,) Az egész magyar nemzet szégyeneként ostorozza azt a gyáva tehetetlenséget,
mellyel az várait német kézre engedi jutni, az a "natio Hungarica", mely 200 éven
keresztül a kereszténység védbástyája volt, de most a "fatális Időpontban" eler
nyedt. 34) A nemzetet itt egy emberként, élő organizmusként fogja fel, mely virágzik,
dicső tetteket visz véghez, aztán elernyed, szerencsétlenségére éppen a fatális Idő
pontban, Az egész magyar nemzet "álarcos szereplők által lejátszódó tragédiáját"
látta Bethlen a Zrlnyi-Nádasdy összeesküvés áldozatablak sorsában, bár magát ezt a
mozgalmat igen elitélte. Zrínyi Péter alázatos kegyelmi kérvényén elmélkedve Így
kiált fel, szavait megint olvasójához intézve: "Specta, mi lector, et mlserere suppllcantis verba, mirare elusdem nationis Hungaricae tragicum, qui per larvatas per
sona snunc geritur, actum. "35) Szemben áll a magyar nemzettel egyfelől a Domus
Austriaca, a Habsburg ház, másfelől a "natio Turcica", yagy "Ottomanica. " Az oszt470

rák ház, és nem annyira a "natio Germanica", mert bár Bethlen Magyarországot a
Germani-től szerette volna szabadnak látni, mégis a politikai-hadi (történeti) cselek
vés hordozóját a dynasztiában látja, nem a "natio Germanica"-ban, vádjait az ellen
emeli, nem emez ellen. A törökről szólva mindig erősen kihangsúlyozza, hogy a
"natio Turcica" a "natio dominatrix" ( Hist., II., p. 159,), "natio potentissima"
(Hist. I,, p. 125.) ez a "colluvies Aslatica" az, mely Magyarország és a "natio
Hungarica" (magyarországi és erdélyi egyaránt) megsemmltésére tör,^hogy helyére
maga telepedjék. 36) És Bethlen hangsúlyozza azt is, hogy itt egyenest Ázsia tör egész
Európára.
Hogy Bethlen a "natio" (patria, regnum, Transsylvania) politikát-hadvezetést
(ebben történetet) alakitó erejét, jelentőségét ily erősen előtérbe helyezi, az kétség
telenül összefügg az ő, már fentebb jellemzett, politikai és alkotmányos törekvései
vel. Ő - láttuk már - Erdélyben a rendeknek nagyobb szerepet kívánt volna juttatni a
kormányzásban, azt szerette volna, hogy a fejedelem tanácsosaival és az országgyű
léssel tanácskozva döntsön a fontos kérdésekben, s tartózkodjék az abazohit, vagy
kaiúariUára. (ez Teleki Mihálynak szól) támafszkodó kormányzástól. Az országgyűlés
sel kormányozni, erre biria óvatossága és a személyea (lauácsüsl) felelősségtől való
- már szintén említettem - Idegenkedése Is / é s szívesen ajánlta Apaffynak Is, hogy
vigyen valamely Ügyet a rendek elé. / Magyarországon a választó-királyság fenntar
tásáért lelkesedik, az örökös királyságot, mely Magyarországot "haeredltaria orovlncla"-vá tenné, az ország és a nemesség Immunitásai megsemmisítésének véli. '
A nemzet hatalmas faktora azonban nem egységes: az kisebb szervezetekben
működik, még csak nem Is a rendek szerint, hanem pártokban: egy főrangú ur köré
sereglő főurak, nemesek tömörüléseiben, Bethlen maga is kifejezett pártember,
mindig állástfoglal valamely politikai Irány mellett, de nem ragaszkodott fanatikusan
egy párthoz sem, hanem engedett a "necessltasnak". Pártváltoztatásaiért - ugy érez
te - mentenie is kellett magát. Kemény János német orientációjú pártjáról nem ne
hezen lépett át Ápaffy törökös pártjára, és egyik résben sem volt szélsőséges. A tö
rök párton Is áz európai közösség, a kereszténység tagjának : érzi magát, és elítéli
a "totl Turcorum"-pkat, a törököknek túlságosan, talán érzelmileg is, nemcsak poli
tikailag hódolókat, kik nem örülték a keresztények győzelmeinek a török fölött, *8)
Erősen belebonyolódott az erdélyi, sokszor személyes érdekekért alakult pártok
életébe, s nem kíméli az ellenpártiakat, kiket egyszerűen önzéssel, s a haza érdekel
semmibevevésével vádol. (Igen jellemző pl, az 1673,-1 helyzetről, Hist. II. pp.
399-400,) Apaffyhoz Irt előszavában (Rerum Transsylvanlcarum) programként tlizl
ki, hogy senkit sem fog kímélni, mert havalaki nem iszégyélt valamit megtenni és ki
mondani, miért röstellje ő azt előadni? Ha valaki azt teszi és mondja, amit akar, ak
kor olyasmit kell aztán hallania, amit nem akar. Viszont: Isten a tanuja, hogy nem
azért fogott tollat, hogy másokat ócsároljon. Igen érdekesen jellemzi a három fő e r 
délyi párt törekvéseit 1672-ben: a Telekl-Bánffy Dénes féle pártnak egyetlen gondja,
hogy vezérélnek ne essék bántódása, ellenségeik viszont minden alkalmat és eszközt:
németet, törököt fel akartak használni az Apaffynál mindenható Teleki Mihály meg
buktatására, mégpedlgi személyes bosszúból. Voltak aztán "semlegesek", köztük egy
fejedelmi tanácsos is, Haller Jánosi kik Teleki iránt nem éreztek ugyan haragot, de
a haza (patria) dolgaival sem akartak törődni, pedig a hazának köszönhetünk minctent,
Végül vannak "boni pátrlae elves", akik nemi akarták Teleki vesztét, hanem csak azt,
hogy "annak biztonsága ne okozzon kárt az országnak, " mert ezek az ország üdvét
ismerték el a legfőbb törvénynek. Ezek közé számította magát Bethlen, 39) És jól
látta Bethlen a gyakorlati politikus, a vezető politikusok rokonsági kapcsolatainak
szerépét a pártok kialakulásában, általában a politikai életben: Bánffy Dénes felesége
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soror germanaja Bornemissza Anna fejedelemasszonynak, Teleki Mihály ugyancsak
a fejedelemasszonynak cognatusa, ezért mindenhatók mindketten Apaffynál. ^0)
Bethlen a.pártéletben is olyan óvatos, mint minden egyebekben, és erősen elítéli a
viszálykodást, gyűlölködést, mely például az 1658-1662-es években odáig fajult,
hogy a pártellenfelek (Rákóczi, Barcsay és Kemény párthívei) egymást kölcsönösen
rabolják, fosztogatják. "^^^
Egyben azonban nem ismer Bethlen megalkuvást: a vallás kérdésében, és kál
vinista, mint ő mondja: Augustana hitéhez, melyet a keresztény vallásnak nevez,
fanatikusan ragaszkodott,
Már láttuk, hogy Bethlen az egész magyar nemzethez intézett felhívásában
egyenest az egész magyarság politikai törekvéseit akarja irányítani, az egész magyar
közvéleményt befolyásolni, ebben is, uieg mindenütt, mikor a "mi Lectoit" egyene
sen megszólítja. Mert Bethlen a közvéleménynek nagy jelentőséget tulajdonit az
események alakítására. Állandóan jellemzi az erdélyi közhangulatot, főképp az or
szággyűlésekét, ^^)
Bethlen szerint a történetíró célja, illetőleg kötelessége - mert Bethlen minden
gondolatának van valami érzelmi és erkölcsi alapja -• a tiszta igazságnak, a tények
nek a maguk valóságában való megírása, ^''^ Ezt a tiszta Igazságot iparkodott saját
korára, saját tudomásából, tapasztalataiból, hivatalos és magán értesüléseiből re
konstruálni, ezenfelül oklevelekből, aktákból, diplomáciai levelezésekből, mlsszllisekböi, országgyűlési iratokból. Levéltári forrásanyagát - neki, a kancellárnak, a?,
erdélyi hivatalos levéltárak teljes mértékben rendelkezésére állottak - oly bőségesen
aknázta ki, hogy mUvel - különösen a História - egyes részleteikben valóságos akta
stb. publikációk, az országgyűlésekről adott leírásai valóságos dletai diarlumok, A
mai történetkutatás számára ez - a ma már részben elveszett - irat-anyag adja meg
Bethlen müvei értékét. Elbeszélő forrásokat; egykorú leírásokat a hadi és politikai
eseményekről alig használt. Például a szentgotthárdi győzelemről készült jelentések
kel polemizál, tehát ismerte őket, de előadásában sem találta értékesIthetőknek. A
Rerum Transsylvanlcarum első fejezeteiben, hol nem kortörténetet ad, hanem vlezszaplílaníást az 1629 óta törtéiitelfröl, sem vett elő írott históriákat / é s nem nyiijt
többet - ezt már említettem - mint ami akkor Erdély müveit, és az udvarhoz közelálló
köreiben köztudomású volt. /
Szóbeli értesüléseit kifejezetten kritika alá vetette. Először is, csak a hiteles
szemtanuk előadását fogadja el, de ezek jelentéseit is l@méri saját tapasztalatain és
általános pszichológiai tapasztalatokon, •^4) Ha értesülései ellentmondanak egsnmásnak
<- más magyar korabeli történetírók szokása szerint is - közli valamennyit, a döntést
pedig az olvasóra bízza; válassza ki az, melyiket látja a legvalószínűbbnek, így nem
csak az állásfoglalással járó felelősséget kerUU ki, hanem gondolkodásra késztl ol
vasóját Is: az mintegy folytassa a történetíró munkáját. Ezért szólítja meg öly gyak
ran a "ml Lector"-t.
Bethlen tehát józan eszével, világos, reális gondolkodásával, államférfiul és
katonai tapasztalataival igyekszik tisztázni szóbeli értesüléseit, de akta, oklevél stb,
anyagával szemben nem látja helyét kritikának. Ezeket egyszerűen szószerint köz
li, mint a tényekhez - eseményekhez, tettekhez - tartozó mellékleteket. Láttuk már,
hogy a Rerum Transsylvanlcarum első fejezeteiben, hol Igen röviden adja elő az ese
ményeket, aktákat, leveleket stb. csak kivonatban közöl, vagy egyes részleteiben,
vagy pláne csak tartahnukat, sőt tárgyukat említi. Azonban mihelyt részletesebb lesz
előadása, ahhoz teljes szövegű Iratokat csatolt. Aktákkal, törvényszövegekkel meg
világítani előadását, már akár csak Idézetekkel, utalásokkal, akár szószerinti, és In
extenso közléssel, ezt az eljárást érezte ő a "clarlsslma documentumokkal" való
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bizonyításnak, melyet a történetirő kötelességének tartott, s melyet bizonyára kan
cellári forrásából merített, de más magyar és főképp külföldi történetírótól is ta
nult. 45)
Anyagát egyszerűen dolgozza fel, különösen a Históriában, hiszen ez nagy ré
szében nem egyéb, mint az eseményekkel egészen egy időben papírra vetett, naplószerU feljegyzések sorozata. De amit irt, azt összefüggő, kerek előadássá szerkesz
ti, s ezért még a História sem mondható pusztán adathalmaznak, Bethlen ügyelt ar
ra, hogy az események helyes összefüggését megtartsa még a Históriában is. 4")
Bethlen müvei szerkesztésének, előadásának feltűnő vonása, hogy lépten-nyomon
egyenest megszólítja olvasóját, különösen a Históriában, Ez az olvasó, a "mlLector", a Rerum Transsylvanicarum könyvei Praefatiojában az európai ember: Bécs,
Párizs, Madrid lakója, de bizonyára a protestáns országok fejedelmei és lakói is, a
szövegben inkább a magyar olvasó. Olvasójához rövidke beszédeket intézve, hol po
litikáját védi előtte, hol hírei hitelességét, hol szerkesztését: egyes eseménycso
portok miként és miért való összefüggését magyarázza, hol egyszerűen érzelmeit
tárja fel, melyeket az események belőle kiváltottak, Rgyszer egyenest egy szószerint közölt levél Írójával: Reniger (nála Rainiger) Simon császári diplomatával, ki
nek - mellesleg - Auer János Ferdinánd hálásan sorolja fel a keresztény rabokkal
tett jótéteményeit, száll perbe: "O mi Simon falleris, si Transsylvanos omnes
caecos autumas. (Hisj t., I., 268. és Auer fejezetem.)
Előadása rendkívül érzelmes, szinte valami költői mU, v a ^ szenvedélyes szó
noklat hangulatát árasztja. Alaphangulata keserU, sokszor kétségbeesett: a török
tűrhetetlen zsarnoksága, területi követelései, s az erdélyi magyar és állami teljes
tehetetlensége, kiszolgáltatottsága az, ami a legjobban sérti. Bántják a Donius
Austriaca részéről a magyarországi protestáns vallásgyakorlatot és a nemesi immu
nitásokat ért sérelmek is. De gyötrik egészen személyes bántalmai is: honfitársai:
tanácsostársai és iuás erdélyi föurtársai áskálódásal, a fejedelem fel-felébredS bi
zalmatlansága, és elviselhetetlennek érzi az egész kort, melyben élt. Már idéztem
feljajdulását: jóságos Isten, minő korba vetettél be minket!47) Csak nagy ritkán csil
lan fel Bethlen müveiben humor, és noha a humanista, adomákat kedvelő előadásfor
mával gyökeresen szakított, a Rerum Transsylvanicarum könyveit mégis derűs ado
mával fejezi be a gagyi székelyek együgyűségeiről, hogy, mint mondja, müve szomorú
hangulatát enyhítse. Egyébként legfeljebb keserU gúny váltja fel Bethlen müvei komor
és sötét alaphangját, ^ö)
Közöl Bethlen beszédeket is, ezek valóban elmondott beszédek lehettek. *^^
Kiadás: Rerum Transsylvanocarum. libri quatuor. (Cibinii), 1663. (RMK. II. 280.)
Ua. Atnstelodami, 1664. (RMK., III. 2238.) Két variáns, ed. Bodnár (p. 26.), és
Lukinich (Bethlen c s . , 223.) U.a, Bécs, 1779-1780., (jfentebb e szerint a kiadás sze
rint Idézek:) Német fordítása: Tröster Johann, Das bedrangte Dazien. Nürenberg,
1666. (RMK., III. 2355.) - História Rerum Transsylvanicarum. Ed. Alexlus Korá
nyi, Bécs, 1781-83. és Kolozsvár, 1789. (Fentebb az előbbi kiadás szerint idézek.)
Irodalom: Legújabb müvek Bethlen J. -ról: Bodnár G y ö r g y i e m i g , B. J. erdélyi kan
cellár és történetíró. Nagyvárad, 1922. - Lukinich I,, A Bethlen család története,
Bpest, (1927.) 177-272.
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Jegyzet:
^Kemény J., Önéletírás, p. 12. Bethlen Miklós az "erdélyi állapotokhoz képest tisz
tességes tudományú embernek nevezte. (Bethlen M., Önéletírása, I. p. 143.)
^Keresztúri Pálról (1589-1655) érdemes megemlíteni, hogy Debrecenben végezte a
kollégiumot, s Angliában tökéletesítette képzettségét, elsőnek a debreceni diákok
közUl. Angliából hívta meg Bethlen Gábor a jjulafejérvárl kollégium tanárává,
majd I. Rákóczi György vette udvarába fiai nevelőjének. Megmaradt az udvarnál
II. Rákóczi György idejében is, valószínűleg egészen 1655 ben bekövetkezett ha
láláig, s Így lett itt nevelője Bethlen Farkasnak is. Szalárditöl tudjuk, hogy a fe
jedelmi udvari iskolában theológiát, filozófiát és fizikát tanultak. (Szalárdi Siral
mas m. krónika. Ujabb nemz. Kvtár., Pest, 1853., II. évf. 84, hasáb.) L. mind
ehhez: Pintér, 1931, III., pp. 142-143. Keresztúri tanítási módszeréről egyik
tanítványa, Bethlen Miklós számol be. L.: Lukinich I., A Bethlen cs. tört., Bp.
(1927. ) p . 276.
3)Bethlen J., Rerum Transs, libri IV., Praefatlo ad lectorepi. Bethlen ekkor 50 éves
volt.
4)
Bethlen Rerum Transs. p, 38. - A tényekre 1. Krauss Georg, SiebenbUrgische
Chronlk. (Fontes rerum Ausriacarum, I., tom. III., pp. 269 270.) Krauss érte
süléseit a Bethlen mellett Krakkóban tartózkodott Georg Schelker szebenl polgár
tól vehette. (L.: u. o., p. 307.)
^^L.: Szilágyi, M.N. története. VII,, pp. 178-179.
História II., 368. Czauk basa Izenetéről: "Magnum in hls verbls cerne mi Ifictor,
callidae gentis (török) contraHungarös arcanum. "
7)Rerum Transsylvanicaruip, p. 38.

, •

h i s t ó r i a . II. , p p . 71. és 89.
^^Historla, II., 185.
Szalárdi, Siralmas m, krónika. Ujabb Nemz. Kvtár, 11., Ed. Kemény, 5-7. hasá
bok (M. Tört. Emlékek. Ed. Szalay L.I. Pest, 1856.)
Apaffyhoz Intézett bevezetése a,-Rerum Transsylvanicarumhoz. Vestrum quoque
Célsltudlnem lynceis procul dublo oculls quld In quoquam imitandum quld evitandum, qulque rerum scopull amovendi, In rerum Transsylvanicarum speCulo pervestigaturam nll ambigo, quod faclendo tam quletl affllctlsslmae suae patriae,
quám proprlae consultum főre credat existimationi, futurumque procul dublo, ut
praesens nunc aetas, seraque tandem posteritas, non vitae tuae Celsltudinls, (ut
de nonnuUis factum) sed morti, dum in humanls esse deslerit, indoleant, quod
tamen ad nepotum meorum et allorum tempóra dlvlna differat bonitas.
^^^Hist. II., 328 329.
13)
Hist. II,, 378. "solus ego Joh. Bethlen regni cancellarlus intereram aulae principls: a lengyelekkel való 1673. évi tárgyalásokon a lengyel királyi követ által
átadott, és Lengyelország helyzetéről tájékoztató levelek felolvasásakor "prlncepSque una mecum haerebat dublus", hogy rögtön a portához; forduljanak-e a lengyel
kérdésben, (u. o. 1. még 361. Is.)
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A "natio Hungarica" az összmagyarság jelentésében igen gyakran fordul elő Beth
lennél. Pár jellegzetesebb helye: Apaffy 1666-ban ingadozik, támogassa-e Wes
selényiéket: "vicit tandem amor natíonis Hungaricae metum, " (História, I. , p.
370.) Vagy: Apaffy nem ugy fogadta Telekit 1671. évi kudarca után, mint aki v e 
reséget szenvedett, hanem mintha "expulsis tot regno Germanis, restitutaque in
pristinam libertatém natione Hungarica .psi s p e r a r e licuisset. '"(Hist. 11., 297.)
- L. még: Hist, I I . , 459.
^Exitiosa(recte: exitioso) Tomoris aliorumque simillium episcoporum consilio.
(Hist., II., p. 468.)

Rerum Transsylvanicarum 1. IV., p. 425.
17)
'•Szöcs János, éz a "sub infima casa natus" ember, aki gyermekkora óta rablásból
élt, de vitéz katonaember volt, Barkóczy Sándor esetében "nobiliorem se ostendit",
a nemeseknél 1.1. megakadályozta, hogy Barkóczyt, a császári vezér öccsét, ki
azonban nem vett részt hadi akciókban, s kit a Magyarországból menekültek ma
gántiázából elhurcoltak, hogy eladják.vagy ajándékba adják a. töröknek. (História.
II. p. 439.) Vagyis ezek szerint a természetes az lett volna, ha a nemesek v i s e l 
kedtek volna nemesen.
Boér Zsigmondot bevádolják. Ugye az országgyűlés elé
kerül, vádlója: infimae sortis, sed perflictae (recte: perfrictael) frontis erat
accusator, per eum accusati e converso primarii et potentiores Consiliariorum,
quorum invisa nonnullis potentia commiserationem Sigismundo pariebat, ne ille.
in causa. (ut quldam putabant) iusta aemulorum potentia opprimcrctur. (História,
II. pp. 196-197.) A nemes ne foglalkozzék hozzá nem méltó alacsony dolgokkal,
mondja, mikor a.szász cserző vargák és suszterek elmérgesedett viszályába az
országgyűlésen a nemesség is szenvedélyesen pártokra azakadt^ (Hist., I. pp.
225, sqq.)
^^^Historia, II. pp. 273. és 272.
'Rerum Trans., pp. 3 5 6 , 3 5 7 , 3 6 1 , 3 6 5 .
20)
Egy kiáltó példa: 1662-3. telén a Segesváron parancsnokló basa a.környékbeli pa
rasztoktól háromszor annyi élelmiszert rekvirált, mint amennyit katonái el tud
tak fogyasztani. Az Így fennmaradt élelmiszereket - h ú s t és kenyeret aztán
óriási nyereséggel árusította ki a lakosság között, mely a kiszipolyozott vidékről
magát ellátni nem tudta. Mikor Segesvár és környéké kimerült, a.basa átment
Meggyesre, s ott folytatta ugyanezt az üzletet. (Rerum Transs.pp. 365-366,368.
és 1. még 377.)
21)
'
Tacitus, Annales, c. 1.
Bethlen J., Rerum Transs. Proemium.
yi^iJLB£'í5á.í!} * principio reges habuJí'!S§fllX.?Pl'^ a principio inclyti
e r e . . . következik pár szóban Róma
reges Hungáriáé p o s s e d e r e . . . de betört
történetének vázlata . . . veteris populi
Európába a török, cum quibus quam
Romani prospera vei adversa Claris
varia per complures annosdimicatum
scriptoribus memorata sünt; ternporigloriosissimaeque olim nationi quo pacto
busque Augusti dicendis non defuere
Mohacsiana clades fatalem accelerasset
decora ingenia . . . Inde consilium^
periodum a compluribus memorata sünt.
m_ihi pauca de Augusto et extrema traNec defuere succesivis quoque temporldere, moxTiberli principatum et cetébH£ iPJlSDÍ?_Íí?É?JliL' Quorum laboré
ra, sine iia et studio, quorum causas
Zápolyai küzdelmei a trónért meglratprocul habeo.
tak. Ismeri a világ a magyar szent ko475

rónáról levált Erdély fejedelmeinek:
a Báthoryaknak, Bocskaynak, Rákóczy
Zsigmondnak, Bethlen Gábornak tetteit.
'•ííi^ l'^\iíS.' ^^^ '^^ umbratilem post
decessum mariti sui Catharinae Brondenburgicae... Bethlen István s az
idősebb Rákóczi György acta-it megír
ni. Utódja és fiáról paulo fusius, jóval
bővebben fogok irni, valamint utódai
ról, absque omni fuco in veritate persribere.
De szívesen vesz tollára más klasszikus római Íróktól vett helyeket, alább egyet
az Aeneisből idézek is. Tacitus utánzására már Benkő József rámutatott a XVIII.
sz. végén, utána Angyal idézi a Rerum Transsylvanucarum p. 21. -en hivatkozását
Tacitusra. (Beöthy, M. írod. tört., 1906., 1. p, 392.) Bodnár György R., B. J.
Nagyvárad, 1922. p. 28. és 4. jegyz. felsorol még egy-két tacitusi kifejezést
Bethlennél. Egyet a már idézett l. fejezetből.
^^^HiBtoria, 11., p. 494.
^^^L, erre Fueter, 148, 149,152.
Hogy Magyarország hajója a Habsburgok imnjár majd 200 éves kormányzása
alatt "ad nattfragium sit deducta, clarissimls ex documentis experiaris" mondja
az itt is megszólított Olvasónak, (i. h.) L. ehhez is: Fueter, 200, 201.

^ ^ W t , II. ,391.
LegéléBebbeu Nácksdy Ferenc tragédiájakor. Ezt minden részvét nélkül Isten
iMlntetésének nevezi, amiért Nádasdy katholizált, s előbbi hitsorsalt üldözte.
Nádasdy katholizál, mondja, hogy elvehesse Eszterházy Miklós palatínus szép
lányát, s azután 200-nál több templomot vett el a protestánsoktól. "Sed in
quorum grattam Ecclesiam Dei fuerat peisecutus, inluriam eius per eosdem ulciscente Deo corrult. " (História, L. p. 43.) L. még Rerum Tr. p. 2 1 , , 259.
A törökhöz átszökött 38 renegát pusztulása (u. o. p. 323.) "lusta et praepiopera
ultlo divlna, a Kucsuk basát gonoszságai miatt, melyek "patientlam divlnam ad
ultjionem provocantibus," Ali halálbüntetéssel fenyegeti meg, "quod utlnam Dlvina
faxlt bonitas," (u. o., p. 370,) - A török seregek Nándorfejérváron való gyüleke
zésének hire félelemmel tölti el a nemzeteket "nlsi, subsidiis humanle deflcientlbus, misericordia dlvina medlcas rei admoveat manus. " (u. o. 373.) L. mégi
u. 0., p. 415., vagy: História, I. P. 127, stb,
27)
Legjellegzetesebben: II. Rákóczi György rohan lengyelországi vesztébe, (1657.)
"Deo fatalem Transsylvanos et eum puniendl accelerante perlodum," (Rerum
Trai^ss. p. 43.) noha előjelek figyelmeztetik, "sed dlviniae providentiae fatális
disposltio nec agnosci, riec vltarl ab eo poterat. " (u. o. 42.) - Rákóczi 1659-ben
győzhetett volna, "sed manet Inevitabile fátum. " (u, o. 114.) - L.: még: História,
H., p, 287. "allud erat in fatis. " stb.
28)

Ne tamen fortuna (sui similis) rebus nostrls laeta tristibus nostrls ridicule llludentis. (Hlst. , 1 , , p. 325.) - Novas, easque duplices novercantis fortunae saevltles denuo nobis paruit laffllctiones., (Hist., I. p, 114.)
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Az idézett hely.' Praefatio ad lectorem, a Rerum Transs. -hoz, hol ismételt párt
változtatásaiért kell magát mentenie. Az olvasóhoz szólva: ne képzelj minket oly
együgyűeknek (insensati), mint akik nem láttuk volna, hogy a töirök nem fog enged
ni (a váradi és jenöi határfalvak birtoka és adója kérdésében) "sed omnibus aliis
mediis destituti, ea sequi debuimus, quae necessitas obtulit. " (Hist., 0 . , p.
295.) - Már kedvezőbb, Macchiavelll necessitá-jával rokonabb felfogásban: "Post
amissum inaestimablli nostro malo Varadinum, coarctatis regni Transsylvaniáé
limitibus necessario castella, quae nondum nobis era&erepta praesidils munire,
eorumque diligentia nosmet utcunque tutari necessitas adeglt. " De itt is véde
kezésül említi a "necessitas"-t a török vádaskodásai ellen, aki kifogásolja, hogy
Erdély várakat emel ellene. (História, I., p. 411.) - Huszt megrohanásánál
1667-ben az eleinte ellenálló helyőrséget: "renitentes parere coegit ipsa neces
sitas, arx enim munitissima omni per negligentiam possessorum destituta commeatu vbc per 4 dies suos sustentare potuisset. " (Hist., I., p. 322.) A török köve
telésekkel kapcsolatban: "posteriorem sententiam, ut approbemus, dqmltrix
necessitas imperavit. " (Hist. , 1 . p . , 297.)
'L. a fentidézett helyet. (Hist. I. 411.)
31)
L.: Meinecke, Staatsrason, 46-47.
32)
Láttuk már különben Bethlen előtti magyar történetíróknál is e "necessitas" sze
repeltetését.
33)
História, II., p. 173. Pl. Barcsay jellemzése, kinek kancellárja volt, hogy miért
fogadta el a töröktől a fejedelemséget. (Rerum Transs. pp. 64-65.) L. még
Bánffy Györgyről: Hist., I. p. 309. Pletyka jellegflek Zrinyi és Nádasdy kivégzé
sének megokolásáról közölt hirel. (Hist. 11., 92. és 98.) Már idéztem II. Rá
kóczi György mozgatóokait a lengyel hadjáratnál. (Rerum Transs., pp. 36-37.)
34)
Hurigaros inclytam hactenus gentem quae Turcarum impetum per 200.,. annos
sustinuerat, antemuraleque totius Christianitatis dici meruerat, adeo fatali tempore elanguisse fertur, ut fortalitia quamvis sat egregie munlta plerique procerum manutenerent, de deferisione tamen eorum nihil soUicitl, nec aliorum, qui'
clementiae imperatorlae se submittentes . arestati fuerant exeratplo sapere gnari
complicatis in sinum manibus, apertis portis Germanls, numero paucis iisque
tyronibus, semet captivandos praeberent, oinjfélicissímamnationem Hungaricam!
(Hist. II., p. 57.)
35)
'História, II., pp, 70,71. 1. még u. o. 41,42,43. - Nádasdy iránt - már láttuk - nem
érzett részvétet. - A "natio Hungarica". fogalmára 1. Hist, II., 468: "regni proceres, neonon nobilitas, populusque, "
36)
A török a "potentlssima natio, quae nationem Hungaricam obtrivit, reliquiasque
ejus in dies deglutire nititur, ". (A Rerum Transs, -hoz irt Praefatio ad Lectoremben.
37)
'L. pl. História, II., pp. 188-189,192. Magyarországra u. o., p. 98. pl. Megkell
kiséretaUnk, hogy ne engedehheskedjUnk vakon a töröknek, ha ez "sine perlculo
patriae" lehetséges, (História, II., 159. - vagy: "patria, cui debemus omnia. "
u, o,, p. 292., érzelmi színezettel!)
^TOst, l. 146, 159, 197. II. 437.
^ ^ W t o r i a , n . , pp. 292-293.
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40)
História, II., pp. 414. De általában mindig kiemeli a szereplő' politikusokról,
hogy ki kinek rokona, magával sem téve kivételt.
41)
História, I., pp. 38. 1. még 1673-ban egy a magyarországi felkelők érdekében
indított háborútól: "ex bello Germanico" sokan hatalmas birtokok megszerzését
remélték, ezért akartak háborút, mások, mert jó katonák voltak, kívánták azt,
ezeket követték azok, kik teljes egyetértésben amazok segítésére határozták el
magukat. Igen világos szavak pártok kialakulásáról. (Qui unitis sensibus omnia
cum iis velle aut noUe iuvandum decreverunt, sed inconsultis regni Transsylvaniáé
statibus bellum cuipiam indicere, non piacúit reliquis," és a porta is megtiltotta
a császár elleni támadást. Ezek győztek, a háború leszavaztatott. Jellemző hélyelc
Bethlen alkotmányos és politikai felfogására: döntsön az országgyűlés, s itt a párt
érdek ellen, az ország javára döntött is. "Piacúit itaque abstinere bello. " (Hist.,
II., p. 399.)
42)
Például álljon itt egy igen jellegzetes hely: Apaffy 1663-ban több napi Ingadozás
után elszánta magát a török parancs teljesítésére és elment a török táborba, miu
tán Erdélyben kormányzótanácsot helyezett be távolléte idejére. Opere (recte:
operae) pretium forsitan érit, tempore discessus e Transilvania dicti principis,
quis erga euin xéjJiii Staluuiu favor? quae Inter se affectio? quae secura? quae
dubia? breviter percensere, (História, I., p. 35.) L. még az e r r e következő lapo
kat, valamint passim> különösen a rengeteg országgyűlési leírást,
"Sic me vidisse, sensisse, de iisque, quorum... magna pars fui (Vergilius, Aen.
II. 6.) non ea, quae huic aut illi piacent, sed quae vera sünt, rara Principis nostrl
clementissime bonítate, quo regiiante non saltem sentire, verum etiam vera
scribere absque periculi metu fas esset scripsisse intelligas. Qui verő praeconceptae opinioni velificando, veritatis autem indicium autem de iis omnibus integrum
vobis relictum habebit"... mondja az olvasóhoz intézett Praefatiojában a Rerum
Transs. -hoz. - Már idéztem, hogy egy szokatlan szövegű török levél latin fordítás
ban, de szószerinti közlésénél megjegyezte, miszerint "veritatem scribendi non
licet immutare ea, quae verbotenus erant transmissa. " (Hist., II. 2 l 8 . )
44)
'História, I,, pp. 29-30, 167-168, és II,, pp. 360, 388. és Rerum Transs. pp. 6465.
L. a História sokszor idéztem II. köt. pp. 466-467.
46)
Egykoruságra vallanak ezek a valósággal az események alakulása közben készült
passzusok: História, I., p. 129. (1664.) a szentgotthárdi ütközet heteiben: "dum
hac seribo" . . . stb., mint fentebb már idéztem. Vagy: a Dika vajda Erdélybe me
nekült felesége ügyében: "opinioni meae finem nunc imponunt, dum haec seribo, ad
nos super venientes purpurati supremi (nagyvezér) litterae. (Hist., I., p. 197.)
(1664-ből.) Vagy: a Görgénybe zárt foglyok "subitanea morte esse extinctos, recte,
an falsé, testőr Deum dum haec seribo, me latere. (Hist., II., p. 425, 1673.
szept.) - L. még pl. Hist. , I. 247. "O, utinam haec spes etiam non evanescati"
mondja egy éppen beérkezett kedvező hirről. Vagy: Hist. I., 140., ahol egészen
naplószerü. - Az 1665, és 1666. évek hónapok szerint tárgyaltatnak: május, júli
us, augusztus stb, (Hist,, I., 295, 296. stb,) igy 1669,, (I,, 418, stb.), 1672.
(II., 207, 246. stb.) és 1673. is. (II., 363, 364 stb.) Ezek voltak a rövidebb Időre
visszatekintő és összefoglaló előadás legjobb példái. Hosszabb időközből vissza
tekintő összefoglaló feljegyzésre jellemző a Wesselényi-Nádasdy összeesküvés
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előzményeinek elbeszélése, (Hist., I., 366-397.) hol Bethlen az 1668. évnél össze
vonva beszéli el az 1666. óta szövődő magyarojiszági mozgalmat. Meg is jegyezte
hozzá: "Haec pluribus annis gesta connectere piacúit, ne interrupta rerum series
obscuritatem tibi, mi Lector, pareret. " (Hist., I., 397.) - 1669-ben ugyanezen szö
veggel magyarázza az események összevonását. (Hist., I., 452.)
47)
Hist., I., 172., már csak Istentől remél segítséget erdélyi ellenségeivel szemben.
- U, o., 151. az olvasóhoz, I., 420. pedig egyenest Európához kiált a török miatt.
11,, 153. szintúgy.
48)
A fejedelmi udvarban szokásos ivásokról közölt sok részlet nem számítható ado
mának, hanem szomorú ténynek.
"^^Vl. Rerum Transsylvanicarum, pp, 87, 88, 103, 105, 106, 108, 129. és 132, 141.
(oratio obliquában) 264-5. a besztercei polgárok határozata Teleki Mihályhoz.
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Bethlen

Farkas

Vagy 25 évvel fiatalabb Bethlen Jánosnál unokatestvére, Bethlen Farkas. Szüle
tett 1639-ben, apja Bethlen Ferenc, előkelő ur, I. Rákóczi György főudvarmestere
volt, számos diplomáciai küldetésben követe a magyar királynál és a lengyel udvar
ban, A Rákóczi családhoz bizalmas, bensőséges kötelékek fŰzték, igy megtartotta
fontos pozícióját II. Rákóczi György alatt is, 1653. június 15-én bekövetkezett halá
láig. Farkas anyja Bethlen Ferencnek második felesége volt. Kemény Boldizsár lánya,
Katalin, Kemény Jánosnak, a későbbi fejedelemnek nővére, kit Bethlen Ferenc 1633ban vett nőül. Minthogy Kemény János féltestvére, Anna volt anyj^ Bethlen Jánosnak,
FHrka.s és János unokatestvérek voltak. Farkasnak több testvére volt, kik közül azon
ban Farkas történetírói munkájában csak öccse, Elek jutott szerephez. Bethlen Fe
renc az unitárius vallást követvén, ebben nevelkedett eleinte Farkas is, és tanulmá
nyait is a kolozsvári unitárius iskolában kezdte meg. 1654-ben apja a fejeldelmi ud
varba küldte, az erdélyi főúri fiatalság e nevelő iskolájába, hol Keresztury Pálnak,
az akkor nagynevű iskolamesternek lett tanítványa, és együtt nevelkedett 11. Rákóczi
György akkori fejedelem fiával, Ferenccel, a későbbi fejedelemmel, Bethlen Miklós
sal, Jánosnak, a történetirönak és kancellárnak majdan szintén történetíró fiával, éa
Kemény Ferenccel, a szintén fejedelemségre Jutott Kemény János fiával, A gyulafe
jérvári kálvinista udvarban Bethlen Farkas éppúgy áttért a kálvinista vallásra, mint
annak idején János bátyja is. Tanulmányalt azonban, mint maga panaszolja, már tlzénötéves korában abba kellett hagynia, és miként János sem, ő sem élvezhette at
magasabb külföldi iskoláztatás áldásait.
Miután Bethlen Farkas bejutott a fejedelmi udvarba, élete a legszorosabban öszszenfonódott Erdély politikai történetével. Ez a körülmény jelentékeny hatással volt
történetírói hajlamai kifejlesztésére. Első ismert közéleti szereplése,__hogy 1657-ben,
tehát mint 18 éves Ifju, elkísérte II. Rákóczi Györgyöt ennek végzetes i lengyelországi
hadjáratába, - melynek, tudjuk, egyik vezére János bátyja volt honnan azonban, szo
rosan a fejedelem mellett tartózkodván, ezzel együtt sikerült hazamenekülnie, s el
kerülte Kemény János és á legtöbb erdélyi harcos kegyetlen sorsát, a krimi tatár
rabságot,
Bethlen fáradtan, betegen tért meg. Egyelőre a fejedelem mellett kellett marad
nia, az .1657-58. év telét azonban már keresdl várában tölthette. Kitartott Rákóczi
mellett - nem ugy mint János - Rhédey Ferenc, a török által behelyezett uj fejedelem
rövid kormányzása Idején Is, és 1658. tavaszán, Rhédey lemondása után visszatért
az Ismét trónrajutott Rákóczi udvarába. Rákóczi helyzete ugyan Igen bizonytalan
volt, s Erdélynek a Rhédey bukása miatt haragvó török támadásától kellett tartania,
amiért Is Rákóczi Bécs Segítségét keresve, Bethlen Farkast és Mikes Mihály kancel
lárt I. Lipóthoz küldte a török elleni segítség kleszközlésére. A követek 1658. május
végén indultak el, július végén, vagy agusztus elején előbb Pozsonyban kezdtek tárgyal
ni Llppay György esztergomi érsekkel, szeptemberben aztán Bécsben az udvarral,
de mást, mint ígéretet nem kaptak. Mlg Bethlen és Mikes kancellár Bécsben jártak,
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azalatt Erdélyre m á r i s rázúdult a török támadás, hatalmas rablások, pusztítások,
rabszolgaszedések 'kivetkeztek be, s az erdélyi országgyűlés török p a r a n c s r a 1658.
október 11-én Rákóczi hetyet fejedelemmé választotta Barcsay Ákost. Bethlen F a r k a s
az erdélyi németbarát politika e súlyos kudarca miatt Bécsből hazajövet nem tért
vissza Erdélybe, hanem egy ideig Nagyváradon maradt, s mikor anyagi és személyi
érdekei biztosítására mégis v i s s z a kellett mennei hazájába, akkor ott mint a német
barát Rákóczi párt hive igen kedvezó'tlen fogadtatásban részesült. Még személyes
szabadsága is veszélyben forgott, és csak nagynehezen sikerült 1658. májusában
kijutnia Erdélybó'l. Mikor aztán 1659-ben Rákóczi újból bevonult Erdélybe, k í s é r e t é 
ben voltak Bethlen F a r k a s és öccse Gergely is. Az 1660. év első felét F a r k a s K e r e s den töltötte, hogy részt vett volna Rákóczi kormányzásában és hadi akcióiban, nem
tudni. Ugy látszik Rákóczi szászfenesi veresége (1660. július 2 2 . ) után neki i3 m e 
nekülnie kellett, 1660. szeptember 13-án legalábbis m á r Tokajon tárgyalt Wesselényi
Ferenc nádorral, majd csatlakozott Kemény Jánoshoz, ki felemelte a németbarát po
litika zászlaját és az udvar fegyveres segítségében bízva, hadaival behatolt Erdélybe,
s azt könnyűszerrel foglalta, A népszerűtlen Rarcaay lemondott, 8 az erdélyi ország
gyűlés, mint minden erfíazakkal fellépfí praetenrienst, I66l, január elsején Kemény
Jánost is megválasztotta fejedelemmé. Bethlen F a r k a s t e r m é s z e t e s e n előkelő helyet
kapott bátyja udvarában, hiszen éppen ő volt az, ki azt a fejedelemség m e g s z e r z é s é r e '
felbiztatta, s m á r 1661, márciusában megkapta a fejérmegyei főispánságot. Azonban
Kemény fejedelemsége sem tartott sokáig: a török nem tUrhette a németbarát párt
uralomrajutását, megint megrohanta Erdélyt, azt megint szörnyűségesen végigpusztí
totta, mig Kemény visszahúzódott a F e l s ő - T i s z a mellé, hogy ott Montecuccoli s e r e 
gével egyesüljön. Montecuccoli azonban megelégedett néhány fontos h a t á n ' á r (Kolozs
v á r , Bethlen vára, Kővár és Szamosujvár) elfoglalásával, s e sikerek után ismét k i 
vonta seregét Erdélyből. A magára hagyott Kemény János 1662, január 22-én Nagyszőllős mellett megütközött a török p á r t által, török p a r a n c s r a 1661. szept. 14-én
fejedelemmé választott Apaffy Mihállyal, de itt ugy a csatát, mint életét elvesztette,
Ezzel Erdélyben megint u r a l o m r a jutott a török párt. Bethlen F a r k a s , a német orien
táció hive, mindvégig kitartott a nyugati elgondolás mellett, ami fontos történetiről
felfogá.sa szempontjából is: Históriája előszavában is a Nyugat hívének, a félhold e l 
leneégének vallja magát, s k é r i a Nyugat támogatását Erdély és Morvaország s z á m á 
r a , a török kiveréséhez. Bethlen Farlcas résztvett a nagyszőUősi csatában, de abból
szerencsésen megmenekült, s egy ideig Bethlenben, családi várában húzta meg m a 
gát. Pártja most Kemény János fia, Simon köré csoportosult és Aranyosmeggyesen
(Szatraár megyében) gyülekezve, mindenekelőtt az udvar segítségét igyekezett m e g 
szerezni. Evégre megint Bethlen Farkast küldték ki Bécsbe, az udvarhoz, és Wesse
lényi nádorhoz. Bethlen és követtársai - m e r t nem ment egyedül - Bécsben csak Ígé
reteket kaptak, I, Llpófés udvara ekkor még nem óhajtotta a háborüt a török ellen.
Hasonlóan eredménytelen maradt még két későbbi bécsi segítségkérés, s e z é r t Bet¥len F a r k a s i s , aki ekkortájt többnyire Aranyos-Meggyesen, a Kemény párt központja-.
ban és Szatmáron tartózkodott, és sokat betegeskedett, m á s németbarát Kemény p á r tiak is közeledni kezdtek Apaffyhoz, kivel Bethlen különbén is rokonságban állott. Az
1663. évi szászkézdi országgyűlés amnesztiát adott Kemény Simon valameimyi p á r t h i vének, csak Keményt zárva ki abból, ugy, hogy Bethlen F a r k a s és fivérei 1663. nya
rán vissza is tértek Erdélybe, csatlakozva a párthoz, melyre az óvatosabb, hajléko
nyabb Bethlen János m á r régebben áttért. Apaffy szívesen fogadta őket, és Bethlen
F a r k a s m á r 1664-ben, a nagysinki országgyűlés megbízásából, közfunkciókat végzett,
1667-ben pedig fejedelmi tanácsossá is lett. Ugyanez évben nó'Ül vette Ostrosich Mi
hály koronaőrnek - igen jellemzően egy magyarországi főúrnak - leányát. Borbálát,
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kivel Bécsben ismerkedett meg, ottani követjárásai alkalmával. Az eskUvő is magyar
királyi területen volt, Liptóujváron, az Ostrosichok nem régen (1620-as években)
zálog'ut.ján nyert birtokán. 1)
Nincs jelentőség nélkUl történetiről munkásságára az a körülmény, hogy Beth
len sokat járt diplomáciai kiküldetésekben, állandóan résztvett a politikai életben,
szerepet vitt az országgyllléseken s ezek tárgyalásaiban, de még mint fejedelmi ta
nácsos is, sokat foglalkozott áliampénzUgyekkel, főképp adóügyekkel. így az 1671.
novemberi országgyűlés alatt az ő lakásán folytak a portai adó arányos kirovása és
behajtása körüli tárgyalások, egy izben pedig ő is, de meg öccse, Gergely és a
Bethlen családnak még más tagjai is 100-100 tallért kölcsönöztek a fejedelmi kincs
tárnak. Látni fogjuk, hogy Bethlen Farkas történetírásában behatóan foglalkozik az
országgyűlésekkel, igen erélyesen kiaknázva az országgyűlési iratokat - ez a feltaitatása okleveleknek, aktáknak, leveleknek, valamint követjárások lefolyásának
tisztázása, mondhatni, az ő történetírói munkásságának majdnem egyetlen önálló
mozzanata.
Nem jelentéktelen történetírói egyénisége, felfogása kialakulásában az sem,
hogy jól ismerte a pártviszonyokat, a pártoknak a korabeli Erdély közéletét annyira
jellemző vetélkedéseit, vezetőik és tagjaik személyes viszálykodásalt, nemcsak
közérdekben, hanem egyéni, személyes, fűképp anyagi és karrier szempontokból. ^>
Mert hiszen Erdély a Bethlen által feldolgozott korban is állandóan a pártok játéka
volt. Német párt, török párt küzdelme vezetett a Bethlen által leirt nagy tragédiára,
a Kendy-féle 1594. évi összeesküvésre is.
Bethlen Farkas maga is részt vett egy majdnem ilyen tragikusan végződött
összeesküvés ártalmatlanná tételében: a Béldy-félében, miután a németpárti Kemény
János, majd Simon melletti állásfoglalása miatt - mint már láttuk - maga is vád alá
került. Sajnos, nem vet kedvező fényt iróniára az a gyűlölködés és ellenségeskedés,
az a végsőkig menő harc Béldy ellen, ki ellen pörbefogatása után a vallatás pontjait
is maga fogalmazta meg, s kit legnagyobbrészt ő juttatott a Jedikulába, haláláig tar
tó raboskodá sba. Ezért vállalta Bethlen Farkas a konstantinápolyi követségnek,
.
ennek a "bajos és gondos hirtelen útnak" (ahogy azt maga nevezte) fáradalmait Is.
S ha ezzel kétségtelenül szolgálatot is tett Apaffynak, és Erdély békéjének megóvá
sát is munkálta, az is bizonyos, hogy Béldy elleni gyűlöletét nemcsak a közérdek
tüzelte, hanem az a viszály is, mely kettejük között Bethlen vára birtokáért évek óta,
folyt. A gyűlölet és áskálódás kölcsönös volt, és Béldy a maga részéről Bethlen Far
kast a "köznyugalom helyreállítása egyik akadályának nevezte. Béldy megbuktatása
után Bethlen Farkas és testvérei fejedelmi adományban megkapták Bethlen várát.
(1678,) Még sötétebb pont Bethlen Farkas rövid élete utolsó éveiben - maga ekkor
mindössze harmincas évei végét járta - unokatestvére, Bethlen János, a történetíró
elleni ellenségeskedése. Hiszen kérlelhetetlen állásfoglalásával Bethlen Farkas is
hozzájárult ahhoz, hogy Béldy mellett Bethlen János és Miklós is letartóztassanak.
Mégis, Bethlen Farkas sem volt rosszabb erdélyi főúri rendtársainál. O is csak ré
szese az ezek által vezetett politikai életnek, a gyenge, de korlátok nélkül uralkodó
(abszolút) fejedelem kormányzásának, mely alatt az erdélyi főúri társadalomban ál
landó gyanalcvás, valóságos "félelem-pszlhózis" volt ur a lelkeken (Szekfü.).
Mindenki mindenkiben, még rokonban, barátban is egyaránt ellenséget, birtokok és
féltékenyen birtokolt hivatali pozíciók elragadóját látta. Mégis a Bethlenek viszálya
még ilyen milieuben is feltűnő volt, és Teleki Mihály ugy jellemezte ezt a szomorú
családi perpatvart, hogy "az kegyelmetek egyenetlensége Isten előtt is vétek, embe
restül nem dicsirendő, az hazára nézve is akadályos. "7)
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Bethlen Miklóssal - Teleki Mihály közvetítésével - legalább őszintén kibékült
1678 elején, s végül is ő méntette meg a maga emelte vádak következményeitől. De
a nála jőval idősebb Bethlen János elleni küzdelme és gyűlölete nem enyhült, s ennek
hivatalait egymásután ruháztatta át magára, mig ez a nótapör alatt állott. Előbb a
kancellárságban lett helyettese 1676 ős?én, Szütán 1677~ben Teleki Mihály javasla
tára a Fejér megyei főispánságot is átvkte tőle, melyet már 11. Rákóczi György
alatt is viselt. 5) A kancellárságot azonban 1677 nyarán vissza kellett adnia Ján7)snak,
s azt csak ennek 1678. február 13-a körül bekövetkezett halála után foglalhatta el
ismét, az 1678. évi február 21, fogarasi országgyűlés választásából.
így viaskodott Bethlen Farkas hivatali és birtok előnyökért legközelebbi roko
naival. Politikailag viszont, amily következetesen ragaszkodott lí. Rákóczi György
höz, majd a két Keményhez, s ezek törökellenes és Bécsre, illetőleg a magyar király
ra támaszkodó politikájához, mindaddig, mig ez nem lehetetlenült,") éppoly követke
zetesen és hűséggel küzdött Apafíy mellett, miután énnek szolgálatába lépett. Ahogy
11. Rákóczi György, vagy a két Kemény érdekében Bécsben, ugy tevékenykedett Apaffy érdekében követként Konstantinápolyban, Meghalt alig negyven éves korában,
1679. december 3fl-án, Bethlenszentmiklóson, oly hirtelenséggel, hogy testvérei mé
regre gondoltak, melyet felesége adott volna be neki, Keresden temették el, felesége
1681-ben nov. 20-án Bolkácson halt el (Kis KUküUő megye).
Bethlen Farkas, csakúgy mint János, szigorúan vett erdélyi történetet irt, er
délyi olvasóközönség számára, s ha Históriáját - Szalárdi beosztását követve 1526-tal kezdi is, s az egész Magyarországon történt eseményekkel, ezt csak azért
teszi, mert munkáját "ab ovo"8 "a fimdamentis" akarja megirni, tehát azzal kezdeni,
hogy Erdély mikor és hogyan szakadt le Magyarországról, ami az 1526, évi kataszt
rófa következménye volt. Elég sajátságos, s a "transsylvanizmus" kifejlésének jele,
hogy a XVII, század harmadik negyedében az erdélyi olvasót külön figyelmeztetni
kell, miszerint Erdély addig Magyarország része volt. ^) De, állapítja meg Bethlen,
a török befészkelvén magát az ország szivébe, Erdély népének magának kellett keilett kezébe vennie sorsa intézését, s megszerveznie a semmiből a maga erdélyi ál
lamát, hogy a török el ne nyelje Őt is, a maga és az egész kereszténység nagy kárára.
Bethlen előszavában 1609-ig jutott el, ' noha eredeti terve szerint "tovább" akarta •
felvinni Históriáját, egészen saját napjaiig, ebben azonban megakadályozta "sok ter
hes hivatala". Ami 1609 után történt, azt - mondja - irja meg most már más, "vigye
- (t. i. "fel") - aki érkezik, s hazáját szereti. "9) De lehetett ennek a félbenmaradás
nak tisztán tudományos oka is. Az 1610-es évekkel u. i. elapadnak azok a nagyszerű
kortörténétek és derék kortörténeti feljegyzések, melyek addig, különösen mintegy
1590 és 1610 között oly bőséges és megbízható forrásanyagot szolgáltattak e kor
történetíróinak: Szamosközy aligha'jutott tul 1608-on vagy l609-en, valószínűleg
1612-ben már meg is halt, Decsy 1598-cal, ístvánffy 1608-cal zárja müvét, szlntigy
az utóbbit kiiró Somogyi, márpedig ezek voltak Bethlen Farkas főforrásai, s az ő
munkája^") nem is igen volt más, mint e főforrásai átírása, itt-ott áldolgozása, amibe
Bethlen még beleszőtte az általuk gyújtott, de fel nem dolgozott anyagot (Szamosközy
gyűjteményét) és más kisebb, vagy ma már ismeretlen Írásokat, Ugy hogy az 1660as, vagy ami még valószínűbb, 1670-es években dolgozott Bethlen Farkas Históriája
tulajdonképpen a századeleji történetírásába, vezeti vissza az olvasót. Igaz, Bethlen
igen alaposan kiaknázta az előtte mint erdélyi főhivatalnok előtt nyitva álló erdélyi
levéltárakat, de ez okleveles,- akta-, misszilis anyagöFszőszerint közölve csak bele
illeszti előadásába, oklevelekből, aktákból stb, rekonstruálni egy kor politikai és hadi
történetét - hiszen ő is csak ilyet irt - ez idegen Bethlen Farkas célkitűzéseitől és
történetírásról való meggyőződésétől, Bethlen János, láttuk, Rerum Transsylvanicaru483

ma első résjsében ezt megtette, s mint ezt Apaffy Mihályhoz intézett előszavában
maga is megmondja, egész históriáját mások munkáiból: régi, egykorú, hiteles narrációktól vette. (És honnan vehette volna máshonnan egy XVII. század közepi ma
gyar töiténetiró, hiszen a modern magyar történetirás által oly kedvezően megítélt
Szamosközy ugyanezt tette, mikor saját koránál régebbi időkről kellett beszámolni,
mint ezt Svétia Pál igen helyesen kiemelte. ^' Bethlen Farkas maga megmondja,
- Justus Lipsius szavait idézve - hogy "a fát és a köveket másoktól kapta, az épület
felépítése és formája azonban az ő müve, és nem értékesebb a pókháló, amiért azt a
pók a magáébői szövi, mint az én munkám, amiért azt másoktól gyűjtöttem, mint a
méh. "^^^ ő ugy vallja, s ebben igazat is mondott, hogy csak szavahihető feljegyzé
seket (genuinas rerum adnotationes u. o. p, XV.) választotta forrásaiul, s hogy sok
feledésbe merült elbeszélést fedezett fel, melyek kéziratai addig csak a moly rágta,
Más elbeszélések viszont annyira elfogultan, gyűlölködve, pártoskodóan vádaskod
nak egyesek ellen, hogy ezeket félretéve, és csupán a tiszta igazságot helyezve szem
elé (solam veritatem ob oculos ponens) fogott az erdélyi történetek rövid, de alapos
(oppido) leírásához. 13) Ezek nem nagyon élesen megfogalmazott elvi célkitűzései
és vallomásai forrásairól, módszereiről. A gyakorlatban általában véve beváltotta
igéretét mind a szavahihető források kiválasztása, mind a lappangó történeti elbe
szélések felkutatása tekintetében, mert valóban akkor, mikor 6 irt, Brutus és Szamos
közy kéziratai a gyulafejérvári levéltárban rejtőztek, s Bethlen e kettőnek, de meg
Somogyinak, Böjti Veresnek, Zermeghnek, Gyula.ffy Lestárnak, Borsos Tamásnak,
csak majd a XIX. század folyamán, Petthő Gergelynek a XVIII. század első éveiben
nyomtatásbari megjelent, müveit választotta főforrásaiul. Csak az egy Istvánffy
Históriája volt I3ethlen főforrása! közül már akkor, az 1622. évi kölni kiadásban,
közkincse a magyar tudományosságnak és olvasóközönségnek. Mind e milvek mind
máig a Bethlen által feldolgozott korszak leghitelesebb, legragyogóbb kortörténetei.
Hogyan alakította ki főmintáiból saját munkáját? Svéda Pál a HochmeisterBenkő kiadás I, kötete és a II. kötet 1-230. terjedő lapjai szövegéről (1526-1571)
megállapította, hogy abban Bethlen Farkas legelsősorban Brutus Ungaricarum re
rum libri-jei máig fennmaradt és elveszett részeit, valamint Istvánffy Históriájá
nak megfelelő passzusait szinte egyforma mértékben használta fel, s ahol e régebbi
években Szamosközyvel egyezik, azokat a részeket is minden valószínűség szerint
Szamosközy forrásából: Brutusból irta ki, "hiánytalanabbul, mint amaz. -14)
Másodrangú forrásait itt (1526-1571) a Bánffy Gergelynek tulajdonított krónlka,^^)
Gálfy János emlékirata (u, o. , 1 , k,, 79-84.), Zermegh János történetei, és az
egyéljként ismeretlen Tamás deák elveszett műve. Brodarics nevét is idézi, Descriptíoját azonban - Svéda szerint - eredetiben nem használta volna,
A VI. könyvtől (a Hochmeister - Benkő kiadásában a II, köt. 231. lapjától egé
szen a 443. lapig, 1580-ig) Bethlen továbbra is Szamosközy Rerum Ung, tom, I,,)
és Istvánffy megfelelő részeit veszi előadása alapjául, Szamosközyt különösen a II,
köt. 300. lapjától kezdve, (Szamosközy I. köt. 152.) De átvételeit kissé átdolgoz
za és átszövi más értesülésekkel is. így bizonyára fel kellett használnia valami er
délyi rövid krónika-jellegű forrást, honnan az egyes években történt kisebb-nagyobb
fontosságú egyes elszigetelt eseményeket vette: uralkodók epochális eseményeit:
koronázások, halálozások, házasságok pontos időrendi felsoroláöát. Es felhasználja,
idézi is Báthory István lengyel dolgaira Paulus Piasecius Martinus Cromerus, De
originibus et rebus gestis Polonorum (először: Basel, 1555,) és Salamon Neugebauer,
Hist. rerum Polonicarum c, lengyel történeti munkákat. És előveszi már e Hochmeister-Benkő féle II. kötetben is Somogyi Ambrus krónikáját, melyre az 563-564,
lapon hivatkozik is. 16) Minthogy e Somogyiból vett passzusok 1589-re vonatkoznak,
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Szamosközy Rerum Hungaricarumának ma ismert szövege, pedig 1586-tal szUnik
meg, Bethlen e Somogyira való hivatkozásábőlarra is következtethetünk, hogy Sza
mosközy vagy egyáltalán nem irta meg már az 1586-ra következő évek történetét,
vagy az már Bethlen korában sem volt meg, s ezért kényszerült itt Bethlen Somogyi
használatára. Igaz viszont, ő máshol párhuzamosan is használta a két irót. Á III.
kötetben aztán (1590-től kezdődően) Bethlen előbb Somogyit követi (rBethlen II., 2-37
általában = Somogyi II., 120-128.:), de betétekkel más forrásokból, oklevelekből és
más kisebb-nagyobb eltéréssel, majdDecsyvel kezd egyezni szövege az 1593, évről
(Decsy 18-95 = Bethlen III., 37. - mintegy 166.), itt-ott betéttel Istvánffyból, So
mogyiból: utóbbitól való Kendy Sándor nagy beszéde (Bethlen III., 126-133 = Somogyi
11,, 142-147.). Minthogy Bethlen sehol sem említi Decsyt, noha forrásait lojálisán
mindig megnevezi, ugy látszik, nem magának Decsynek szövegét használta, - emiek
eredeti kézirata, tudjuk, 1603 óta úgyis Istvánffy, majd az ő utódai birtokában volt
- hanem lehet, hogy Szamosközy átírásában Ismerte csak azt, nem is tudva róla,
hogy az nem Szamosközy müve. •'•'') Talán Szamosközyből való Bethlennek sok részle
te, mely ma, - mikor csak Decsy szövegét ismerjük - betoldásnak látszik Decsy elő
adásába, így, hogy csak egyet említsek. Kakas István angliai követségéről szóló rész
letes elbeszélés Kakas szónoklatával Erzsébet királynő előtt, (Bethlen, III. 185-200,)
Ezentúl Bethlen megint át-átvesz részleteket Somogyiból is (Bethlen, III,, 209 =
Somogyi, 11., 141.), de még gyakrabban Szamosközy adatgyűjteményéből (Szamosközy
IV., kUl. 36-45., a Kendyék 1594. évi tragédiájáról), ugy hogy valószinUleg Szamos
közy ma elveszett Pentasai (I, -IV,) voltak főforrásai végig az egész III. köteten,
szintúgy a IV. kötet 1-47. lapjain, Jacobinust eredetiben használta, nevét említi is;
Decsy közvetítésére itt azért nem gondolhatunk, mert, mint emiitettem, Decsyt
Bethlen általában nem igen használhatta. Hacsak nem Decsyre vonatkozik a "prout
scribunt alii" a székelyek 1595, szeptember 15. szabadságlevelére való hivatkozás
nál, 18) Pethőből valók a III, kötet 174, 201, 204-205, 598, stb. lapjain is a magyar
országi, rövid lélegzetű hirek. - A IV. kötet 47-től 469-ig terjedő részén, vagyis az
1598-1599. évek történetére vonatkozóan aztán már kimutathatólag Szamosközy máig
feniimaradt Pentasai Bethlen főmintája Báthory Endre temetéséig, (Szamosközy, II,
6-369.) kisebb-nagyobb betoldásokkal, a 406, lapon hivatkozással Hídvégi Mikó Fe
rencre, de Bethlen elhagyja Szamosközy moralizáló-politizáló bölcselkedéseit és
híres fejezetét a székelyekről. (Szamosközy, II., 374. sqq.) A 469-481, lapokon ol
vasható részlet tehát Somogyi után készült, legalábbis a IV., 483-587. megfelel So
mogyi II,, 200-240. lapjai szövegének. A 481, lapon irónk megjegyzi, hogy a magyar
eseményeket "Istvánffy és Petthő fusius descripserunt. " (1599.)
Bethlen általában jobb, értelmesebb szöveget ad, mint Somogyi, s azzal nem
egyezik oly erősen, mint Szamosközyvel, Itt Is lehet közös forrásra gondolni.
A 204-528, lapok szövege az 1603, évről Szamosközy Hebdomasai (III., 6-334) ma
meglevő szövege alapján készült, de átdolgozásokkal, kihagyásokkal, szövegátcsoportositásokkal, mire még visszatérünk. A 192. lapon (1602, évi magyar-török harcok
nál) Bethlen Petthőre hivatkozik. Ahol Szamosközy megszakad (Bethlen V. 528. -tói
kezdődően egész végig (537.), valószínűleg megint csak Szamosközy Hebdomasainak
ma ismeretlen könyveit követte Bethlen, szintúgy a VI. kötetben is. Itt van ugyan há
rom hosszabb szószerinti egyezése Böjti Veressel, mely azonban ugy látszik szintén
csak Szamosközy közvetítésével került be hozzá, 19)
Ez elbeszélő forrásait Bethlen következőképp dolgozza fel, A forrásul válasz
tott elbeszélések közül a legtekintélyesebbet, legbővebbet teszi előadása alapjául. Ezt
a főmintáját általában véve szószerint kiírja, azonban hozzáolvas más hitelt érdemlő
egykorú elbeszéléseket is s azokból interpolálja azt. Vagyis módszerére szószerint
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ráillik Ranke fentebb idézett jellemzése az e kori történetírásról. Főmintája szö
vegét is sokszor meg-megszakitja, egyes részeit átcsoportosítja: amit mintája előbb
mond el, azt későbbre teszi és fordítva, ugy, hogy a szövegösszehasonlitás Bethlen
Mistoriájálian helyenként meglehetősen bonyolult munka, igy különösen a IV. kötet
ben, hol Bethlen Szamosközy és Somogyi szövegeit folytonosan szétszabdalja és át
csoportosítja. 20) Bethlen, említettem, szószerínt szokta átvenni forrásai szövegét,
melyen csak kevés stiláris és nyelvtani javítást végez, olykor egy-egy kifejezést,
igealakot változtat-va meg. Ez a kompilációs módszer csak ott alkalmazható zökke
nő nélkül, hol a különböző források vagy meggyőzően számolnak be az eseményekről,
vagy egymást ellentmondás nélkül kiegészítik. Azonban Bethlennnek meg kellett küz
denie egymásnak ellentmondó előadásokkal is, melyek ugyanazon dolgokról ellentéte
sen nyilatkoztak. Igaz, a leghíresebb helyen, hol az ellentétes jelentésekből kellett
kiigazodnia, ott nem tényekben van az ellentmondás különböző forrásai közt, hanem
a történeti aktorok motívumainak megítélésében, akarati, érzelmi, gondolati mozgaióokaik kiíürkészésében. Kendyék 1594, évi tragédiáját értjük, Erről az esemény
sorról Bethlen kétféle véleményt olvasott - Ugy látszik nagyszámú egykorú leírásban egyfelől Kendyék, másfelől Zsigmond motívumaira, céljaira, terveire vonatkozóan,
és tisztán látja, őszintén megvallja: ez ellentmondások régibb keletU leírásokban,
melyeket kortársak nem ellenőrizhetnek, nehézségeket okoznak neki. Bűnösök vol
tak-e Kendyék: valóban le akarták-e taszítani Báthory Zsigmondot a fejedelmi trón
ról, s államcsínnyel maguk kefébe veiuii a kormányt a velencei arisztokratikus al
kotmány mintájára? Avagy Kendyék nem törtek uralomra, s Báthoryt nem letaszítani
akarták, hanemcsak a végzetes török háborútól eltériteni?^!-)
Magát az események elbeszélését Bethlen két részre osztva adja: a "proceres"
elleneinek érvelését: III,, 366-404, lapokon, a "proceres" védelmezői érvelését pe
dig: u. o. 404-425. lapokon. Azonban mégis mintha magáévá tenné a "proceres"
(Kendyék) védőinek abbeli okadatolását, hogy Kendyék és Báthory Boldizsár ártatla
nok, hiszen Báthory Zsigmond 1599-ben, mikor Báthory Endrének átadta az uralmat,
oklevélben Ismerte el Boldizsár ártatlanságát, amit aztán a következő meggyesl or
szággyűlés (1599„ márciusában) törvényben újból megerősítette. Ez jogilag kifogás
talan bizonyítás, de történetileg nem kielégítő. Báthory Zsigmond e rehabilitációs
nyilatkozatokat öt évvel a kivégzések után, teljesen megváltozott politikai körülmé
nyek között tette és tétette, hogy ezzel egy politikai akcióját: Báthory Endre uralom
ra juttatását lehetővé tegye. Célja tehát nem a tényeknek a valóságnak megfelelő (tör
ténetileg helyes) tisztázása volt, hanem éppen ellenkezőleg, azoknak egy politikai cél
érdekében tendenciózus beállítása, 22) Másfelől Zsigmond motívumait Is különböző
képpen adták elő Bethlen forrása Is. Valóban nem önszántából, hanem Kendyék meg
félemlítésére utazott el oly sietve Gyulafej érvárról Kővárra? Es miért tért mégis
vissza?
Mindkét fél mozgatóokait pedig mindenféle "susurrationes"-ből - pletykából, '
szóbeszédből - kellene a történetírónak tisztáznia: mit beszéltek tulajdonképpen
Kendyék?, az ő követük Iff ju János őszintén akarta-e Zsigmond javát, ki az ő raegbl- .
zásukból Zsigmondot távozásra birta, vagy pedig csak kétszinUsködött Zsigmond
előtt, hogy megfélemlítse? Szintúgy Kovacsóczy kancellár Is becsületesen munkálta-e
Zsigmond érdekeit, vagy ő is csak alakoskodott, és megtévesztette fejedelmét? Mert
hiszen a döntő tény> hogy Zsigmond távollétében Kendyék alkotmán5nAáltoztatást ter
veztek, s ezt az ő védelmezőik is elismerik, (III., 418.) Még nehezebb kifürkészni
Zsigmond zavart gondolatalt. Indulatait, Bethlen Farkas közli mindez eltérő motivá
ciókat azzal, hogy ő nem foglal állást egyik mellett sem, hanem rábízza a döntést az
olvasóra. Minderről még csak annyit, hogy Bethlen kihagyta Szamosközy azon helyt
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nem álló megjegyzését, mely szerint Bocskay mindig ellenezte volna Erdély átadását
a németeknek. ^3)
Egy más, Bethlen kritikájára, általában dolgozásmódjára jellemző helyen már
tények tisztázása okoz Írónknak bizonyos nehézségeket: éspedig a Csomortányi Ta
más követi kiküldetését Mihály vajdához elbeszélő passzusban. A ténybeli eltérés
különböző forrásai között itt az, hogy az egyik, Somogyi szerint, nem Báthory Endre
adta utasításul Csomortányinak, hanem Komis Gáspár beszélte rá azt arra, hogy
parancsolja meg Mihálynak: vonuljon ki Havasalföldéről.Csomortányi Kornis izenetét, mint Endréét adta át, és Komis ezenkívül is mindent megtett, hogy Mihályt
Báthory Endre elűzésére feltüzelje és Erdélybe behívja, amiben azok az urak is tá
mogatták, kik 1594-ben Zsigmondot Kendyék kivégzésére rábeszélték. Ezzel szem
ben Bethlen másik forrása, Szamosközy ugy tudja, hogy Báthory Endre volt az, aki
Mihálynak ezt a gögős és oktalan parancsot küldte, amivel aztán azt annyira magára
haragította,
Bethlen megint nem tud dönteni a két variáns között, közli tehát mindkettőt,
sőt még Szindi semmitmondó jelentését is, hogy semmit ki ne hagyjon mindabból,
amit erre a tárgyra vonatkozóan sikerült felkutatnia. •^^'
Egy más hasonló helye Bethlennek: Kornis Gáspár, illetőleg Ravazdi György
követjárása Báthory Endre megbízásából Mihály vajdánál. A két követjárást elbe
szélő írók: Somogyi, Szamosközy és "mások" egymástól eltérő előadásából Bethlen
ugy próbálja megállapítani a valóságot, hogy elővesz "valamely feljegyzéseket" hogy mik ezek, közelebbről nem határozza meg, csak annyit mond róluk, hogy azokat
íróik napról napra készítették az akkor történt dolgokról - és ezen napló szerU fel
jegyzések alapján aztán, mint maga mondja, "hozta rendbe" az eltérő elbeszéléseket.
Éspedig ugy, hogy Somogyiból kiírta Komis Gáspár követségét, amiről Szamosközy
nem szól, Szamosközyből pedig Ravazdiét. Harmadik forrása ugy látszik mindkettőt
hozta. ^^' Hogy két (vagy több) elbeszélés megfelel-e a tényeknek, azt egy harmadik,
teljes hitelűnek látszó forrásbdl eldönteni: lelkiismeretes és módszeres eljárás,
Szamosközy sem tetetett volna különben. 26) Ahol csak egy forrás említ valami fon
tos dolgot, amiről mások mit sem tudnak, ott Bethlen nem tudja megállapítani ennek
hitelességét: Szamosközy szenvedélyes előadásának megítélését Báthory Endre
hadüzenetéről a szultánná^. '' rábízza az olvasó ítéletére: ő: "nec affírmare, nec
negare íd nobís praesumimus, sed tuae, candide Lector, trutínae submíttimus",
hiszen sem Borsos Tamás, sem Istvánffy, sem Báthory Endre levele Zamoískíhoz,
sem ennek válasza Endréhez nem említ nyílt hadüzenetet, Báthory Endre pedig maga
azt írta Mihálynak, hogy a törököt békével áltatja, 28) Megteszi Bethlen azt is, hogy
két eltérő értesülés közül azt fogadja el, melyet több író hirdet. 29) De legszíveseb
ben egyaránt közli az egymástól elütő adatokat, felfogásokat, - mint az előbb felso
rolt esetekben is - olykor helyes kritikai érzékre valló megjegyzésekkel. Például:
Báthory Endre haderejéről a Nagyszeben melletti végzetes ütközetben a különböző
szerzők - mondja - különböző számokat adnak meg. "Níhilominus tamen, quí ac- .
curatíus investigarunt", 9000-re teszik azt, "sed quí omníno exercitatí ad pugnam
fuíssent, statuunt eos 5000 non excessísse. "^0)
Utánanézve itt Bethlen forrásaínak: Szamosközy, V, Pentasa 5. könyvének és
adatgyűjteményének, előbbi helyen az áll, hogy az egész sereg 5000 főnyi volt. Nem
kisebbítem - mondja itt Szamosközy - kedvezésből ezt a számot, de ennek valódisá
gát bizonyítják mind a jelenvoltak, mind saját szemem bizonysága. Csoda, hogy End
re 5-6 nap alatt még ennyi haderőt is össze tudott gyűjteni, ^^) Viszont ugyancsak
Szamosközy közöl adatgyűjteményében - e részt Bethlen másik forrásában - egy le
írást, mely Endre seregét 9000 főnyire teszi. Ehhez Szamosközy a lap szélén magya487

rul hozzájegyzi: "ötezer is alig volt. Cyrus Spontone egy olasz historicus azt irja,
hogy az Cardinal (Báthory Endre) hadából 8000 vesztett, az oláhéből 2000. De hazud,
Mert mind az két felől sem veszett kétezer, ^'^^ Tudjuk, mily bizonytalanok a hadse
regek, általán embertömegek számáról szóló tudősitásoki Fő az, hogy Bethlen itt
Szamosközy azon adata mellett dönt, melyet az "exercitatus ad pugnam" maga ta
pasztalt.
Bethlen itt is következetes: ő tájékoztatni akarja olvasóját, feltárni előtte
minden vonatkozó adatot, értesítést, s nem ráerőltetni a maga véleményét olyan
dolgokról, melyekről jól látja, hogy mily nehéz azokat a valósághoz hiven eldönteni.
Bethlen éppoly hivatottnak tartja olvasóját, gondolkodásra, történeti kritika elvégzé
sére, mint saját magát. Ez nemcsak kritikájának, hanem a történetírás feladatáról
vallott meggyőződésének, elgondolásainak is alapelve, amire még visszatérünk.
Pedig a figyelmes olvasó előtt nem marad titok, hogy Böthlennek többnyire mégis
megvolt a maga véleménye azon esetekben, melyeket itt ismertettunk. Már láttuk,
mennyire hasonló Bethlen János kritikája Farkaséhoz.
E főforrásai mellett felhasználta Bethlen Szamosközy adatgyűjteményét, ezt
már ismételten láttuk, és még több, ma már elveszett kortörténeti feljegyzést.
Névszer int hivatkozik Szindi János feljegyzéseire, ki Mihály vajda katonája. Örmény
Péterére, ki Mihály diplomatája volt, s a vérpadon kimúlt, nagyműveltségű kancel
lár, Kovacsóczy Farkas, Szamosközy pártfogója Írásaira. Lehet azonban, hogy
mindezeket (és még másokét is) csak Szamosközy közvetítésével ismerte. 33)
Bethlen elbeszélő forrásairól még csak annyit, hogy ő olykor lehatol a legere
detibb előadásig: Svéda Pál kimutatta, hogy Bethlen Brutust irta ki, nem az ezt átiró
Szamosközyt, a későbbi részekben pl, Jacobinus szövegét veszi át, nem az ezt köve
tő istvánffyt, vagy talán mégis Decsyt?? Azonban ezt nem következetesen és nem elv
ként teszi, mert legszívesebben megy egyszerűen Szamosközy után,
Bethlen elbeszélő források mellett a legalaposabban kiaknázta a gyulafejérvári
levéltár akta, oklevél, misszilie, országgyűlési irat stb, anyagát is. Ilyes természe
tű forrásait, csakúgy mint Bethlen János is tette, egész terjedelmükben, a címzéstől
az aláírásig, szószerint közli. Egyszer már idéztük, hogy a Báthory István által ki
végeztetett urak ügyében hozott itéletlevelet valamennyi mellékletével együtt átirja,
hogy világosabban kitűnjék, "quomodo actum fuerit" a vádlottakkal, tehát nem a
tények tisztázása, hanem a vádlottakkali bánásmód érdekli, igaz-e a vád?34)
Országgyűlések munkája különösen érdekli Bethlent, s ezeket is a róluk ké
szült hivatalos iratokból adja. Különös súlyt helyez diplomáciai akciók aktáira,
követek szónoklatalt küldetésük helyén gyakran közli, és átir egészen kicsinyes
ügyekről folytatott diplomáciai levelezéseket is, ha^ azokban nagy pénzösszegekről
van szó. Vagyis olyan állami, politikai akciókat ad, melyekben maga is közéleti-po
litikai és diplomáciai pályáján működött. 35)
A modern történetírás Bethlen különös érdemének ismerte el, hogy tömeges
akta-, oklevél- stb, közlésévél éppúgy fenntartott azóta elveszett fontos okleveles
anyagot is, ahogy ma ismeretlen elbeszélő forrásokat is.
Mikor irta Bethlen munkáját? Minthogy, ugy látszik Írónkat története megírá
sára - legalábbis részben - Bethlen János erdélyi történetének egyes, Bethlen Ferenc
re, Farkas apjára nem kedvező állításai, s magának Farkasnak politikai magatartá
sa ellen intézett egy oldalvágása vihették, Bethlen János könyve pedig 1664-ben je
lent meg, Bethlen Farkas minden valószinüség szerint 1664 után fogott munkája
megírásához. 36) Szövegében a legutolsó évek, melyekre hivatkozik 1657, amikor
ra is a tordai római kapu összedőltét helyezi (II., 301. és III., 331.) és 1660
(a IV. -ban.). Minthogy Bethlen 1657-ben alig 18 éves volt, 1660-ban is csak 21, az
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1664 utáni datálás lesz a helyes. Benkő szerint éppenséggel 1674-ben kezdett volna
Historiájához,37) sőt Lukinich ugy véli, hogy csak kancellár korában juthatott hozzá
az erdélyi levéltárak anyagához, tehát 1676 ősze óta, mely Időpont előtt történetét
nem kezdhette el. 38)
Érdekes bepillantást engednek továbbá Bethlen dolgozásmődjába széljegyzetei
Szamosközy dolgozataihoz. 39)
Bethlen történetszemléletét az ő - különben a XVI. -XVII. században általános
- kompiláciős módszere mellett csak abból hámozhatjuk ki, hogy mit hagyott ki, és
mit vett át forrásaiból, s abból a kevésből, amit maga adott ezekhez hozzá.
Bethlen Farkasnak történet egy nép eredete és viselt dolgai (res et origó): a
történet hordozói tehát az egyes népek, a keret, melyben az igy értelmezett történet
lejátszódik az egyes népek államszervezete, politikai élete. A történetírás az a tudo
mány, mely ezt a "res et orlginem" igazságszeretően, a valóságnak megfelelően fel
tárja. Bethlen szűkre szabta történetét: csak egy népre, a magyarra, annak is csak
egy ágára, az erdélyire s annak államszervezetére: Erdélyre és annak is csak egy
rövid korszakára. ^^) Bethlen a "res" fogalmát, illetőleg tárgyát is korlátok közé
szorította: a fő politikai és hadi eseményekben látta meg azt. Ebben is egyezik Far
kas Bethlen Jánossal, többi mintái közul pedig Somogyival, vagy Decsyvel, szemben
pl, Szamosközyvel, vagy akár Istvánffyval, kik, különösen előbbi, az emberi élet
tágabb körét ölelik fel történeteikben. így Bethlen nem tér ki gazdasági jelenségekre,
melyek iránt Szamosközy oly nagy figyelemmel van, sőt Istvánffy sem feledkezik
meg róluk én Bethlen Jánosnak lö van érzéke irántuk. Bethlen Farkas forrásaiból
az ilycamikct sorra kihagyogatja, és csak az állaiupénzUgyek iránt mutat érdeklődési,
de ezekről is csak inkább az országgyűlések határozatai között emlékezik meg,
mikor is mindig kiemeli az adómegajánlásokat, illetőleg az azok körüli nehézségeket.
Az eseményekre való befolyásukkal nem foglalkozik. Kulturális mozzanatokat nem
tekint a történetírásba valóknak, noha maga izig-vérig kultúrember. •*!)
Felekezeti harcokat alig emlit, vallásilag türelmes, maga, tudjuk, eredetileg
unitárius volt. A kolozsvári jezsuita kolostor feldulását és kirablását alig pár sor
ban referálja, noha Szamosközy, kit e részt is követett, lapokon át részletezi ezt az
őt személyileg is sújtó tettet. Kihagyja Bethlen Szamosközy szövegéből ennek Rómát
és a pápát dicsőítő passzusait is, ^^) Elhagyja Bethlen forrásainak természettudo
mányos kitéréseit, s csak nagy ritkán Írja át mintáiból - SzamosközybŐl, ki annyira
kedvelte ezeket - az emberek gazdasági munkáját is befolyásoló természeti tünemé
nyek, elemi csapások ismertetéseit. 43) Csak a földrengések, Üstökösök, érdeklik.
Ebben is hasonlít Bethlen Jánoshoz.
Társadalmi kérdések, az erdélyi magyar (székely,szász,román)társadalom fel
építése, feszültségei nem foglalkoztatják. Beiktatja ugyan Jacobinus előadásába - me
lyet, tudjuk, átvett - valamely más forrásból: talán Decsytől, ki e levelet szószerint
közölte: "prout aliqui scribunt", a szabadságlevél rövid kivonatát, mellyel Báthory
Zsigmond 1595-ben szerencsés havasalföldi török hadjárata előtt a székelyeket fegy
verfogásra birta,44) (je a háború után a szabadságuktól újból megfosztott székelyek
lázadását és ennek leverését'13-14 sorban, alig féllapon beszéli el, miről pedig Decsy is, Szamosközy is részletesen számolnak be, ^^>
Néprajzi leírások, népek erkölcseinek, társadalmi szervezetének, gazdasági
életformáinak jellemzése alig kötik le: SzamosközybŐl, már emiitettem, kihagyta an
nak híres fejezetét a székelyekről.de a románokról szóló rövidebbet átvetteJ^o)
Es igen röviden szól Bethlen a magyarországi eseményekről. Csak a legfonto
sabb török harcokat sorolja fel. Jobbára Istvánffy és Petthő nyomán, előbbit mindig,
utóbbit többnyire rövidítve. De, mondja, a magyarországi fejleményeket mások
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részletesen leírták, "nostri propositi sit res Transsylvanicas hactenus in obscuro positas in lucf m producere, "47)
Külföldi eseményekről alig emlékezik meg, legfeljebb a Báthoryakkal kapcso
latos lengyel fejleményekről, vagy a szomszédos fejedelemségek dolgairól, vagy
egyes törökországi történetekről. Mindebben megint egyezik Bethlen Jánossal, ta
lán éppenséggel követi azt,
Ha a területet, a tárgyat, melyet feldolgoz, Bethlen Farkas ily szUkre szabta
is, másfelől mintha igyekeznék mélyebbre lehatolni: a fejleményeket "ab ovo", "a
fundamentis"; előzményeikből kifejleszteni, Ugy látja, igy világosabban megérthető
az erdélyi történet szövevénye. Ezért nem elégszik meg a saját kora történetével,
ezért megy vissza 1526~ig, az erdélyi történet kezdeteiig. Koiflpiláciös módszere
mellett ezt persze nem viheti keresztül az egész általa feldolgozott korszakon, an
nak minden egyes fázisán, egyes eseményein; mert hiszen Itt mindenről csak azt Irja^ amit másoktól olvasott, igy önálló kérdések felvetésére, oknyomozásokra nem
gondolhatott. Csak egy problémánál s csak egy előszavában - különben megint Beth
len Jánossal egyezően - teszi fel a kérdést, mely azonban az általa tárgyalt korszalcnak, sőt minden erdélyi történetnek alapja, kiinduló pontja: miért vált le Erdély
Magyarországról? Bethlen a mohácsi katasztrófában és következményeiben látja
meg ezt az okot, helyesebben a magyaroknak abban a meghasonlottságában, pártoskodásában, mely a XVI, századi szerencsétlenségeket: a török behatolását az ország
szivébe okozta. Bethlen szerint a magyar földkerekség legdicsőségesebb népe volt,
mlg pártokra nem szakadt, s ezzel - Isten méltó büntetését vonva magára - alkal
mat adott az ottomán birodalomnak, hogy kiterjessze uralmát Magyarországra és a
magyar népre is. A török behatolása miatt Erdély szinte magától levált Magyaror
szágról, s Erdély népe kényszerült maga kezébe venni sorsa intézését, megszervez
ni a maga külön államát, hogy a török igától meneküljön. Legyen ez intő példa a
Nyugatnak, mondja Bethlen, hogy ha nem segíti meg Magyarországot a török Iga le
rázására, a félhold azt is jármába hajtja,*"' Röviden: a mohácsi katasztrófa követ
kezményeit (két király választását) a magyarok egyenetlenkedése okozta, • Trans
sylvania leválását pedig a török behatolása az ország szivébe. Nem eredeti gondo
latok, hiszen mindez, mondhatni közkincse áz egész mohácsi vész utáni magyar tör
ténetírásnak, sőt közvéleménynek. 49)
E bevezető alapgondolatokon kívül Magyarország történeti és európai helyzeté
ről Bethlen nem igen mélyed be az események okai fUrkészésébe, mint emiitettem,
kompiláló módszere mellett ez nem is Igen volt lehetséges. Ahol mégis fel kívánja
tárni valamely esemény vagy eseménysor okait, ott egyszerűen előadja a megelőző
eseményeket, anélkül, hogy a mélyebb összefüggéseket feltárni igyekeznék. Csak
egészen halvány körvonalakként bontakozik ki Bethlennél valami, a történeti fejlemé
nyek. okait, összefüggéseit kereső történetszemlélet, ami természetesen nem lehet
más, mint a középkorból az újkorra átszármazott, s humanizmuskori ellanyhulása
után a vallásos élet újbóli megerősödésével újra uralomra jutott theologial (theokratikus) világ- és történetszemlélet. Minthogy Bethlen szerint is minden magyar sze
rencsétlenség okozója a török uralom,éz pedig ő szerinte is Isten büntetése a magya
rok pártoskodásáért, ez arra mutatna, hogy Bethlen gondolkodásában is Isten a földi
történés legvégső, légfőbb Irányítója. De ezt inkáWcsak munkája már idézett elő
szavaiban vallja meg, történeti elbeszélését nem hatja át ez a felfogás oly mértékben,
mint egyes erdélyi és magyar XVII. századi történetíróét, pl. Bethlen Jánosét, és
Bethlen előadása közben csak elvétve bukkanunk Isten világkormányzó munkája fel
ismerésére. 50) Történetszemlélete általában inkább teljesen realisztikusnak mond
ható: a történetet emberek cselekedeteinek fogja fel, és természetfeletti erőket
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- íortunát, fátumot, - Bethlen alig mlíködtet a történetet alakitö erők között. ^' És
általában kihagyja forrásai - főképp az ilyesmit halmozö Szamosközy - csodás elője
leket, prodigiumokat felsoroló és részletező helyeit. A történet alakitól Bethlennek
emberek: fejedehnek, tanácsosaik, általában az akkori társadalmi, alkotmányos szer
vezet keretei között a politikában érvényesülő, közügyekbe beleszóló férfiak, kiknek
elgondolásai, célkitűzései, érzelmei a földi történés földi mozgatói. De nem becsüli
le Bethlen Farkas sem a tömegek: a közvélemény jelentőségét sem, sőt a történet
hordozójának egyenest a "gens Pannonicát" látja, és mesteriek az országgyűlések,
elsősorban azonban ezeken is a "proceres", "senatores" hangulatait festő részletei. '
Azonban Bethlen korántsem hatol be aktorai lelki mozgatóokai, gondolatai feltárásába,
jellemük rajzába oly behatóan, mint főforrása Istvánffy, vagy Szamosközy. Sőt, rend
szerint kiliagyja a helyeket, hol ezek a már két emberöltővel az ő irása előtt elhunyt
történeti szereplők lelki, gondolati rugóit oly szívesen és részletesen elemzik. ^^'
Gondolt Bethlen arra is, hogy a történetből bizonyos tanulságokat lehet levonni:
ez a tanító tendencia felcsillan az ő Históriájában is, azonban megint inkább csak a
két előszóban, hova beleöntötte mindazt a gondolatot, tanulságot, érzelmet, amit az
elbeszélte erdélyi történet benne felkeltett. Kétféle irányban akarja intőül odaállítani
a XVI, -XVII. század eleji erdélyi történetet: a Nyugat felé, Európa felé, és befelé, a
magyarság (az erdélyiek) felé. Már emiitettem, hogy a Nyugatot figyelmezteti, hogy
ez is Magyarország sorsára jut, ha nem veszi fel a harcot a török ellen, mig a ma
gyarságnak (erdélyieknek) a pártosság, széthúzás katasztrofális következményeit
akarja szemük elé tárni. 54) Előadásában azonban kerUU a tanilű vagy moralizáló
szentenciákat, Ítélkezéseket, elmélkedéseket, s ahol mintáiban ilyesmit talál - külö
nösen a szenvedélyes és erős állásfoglalásokat kedvelő Szamosközy bővelkedik ef
félékben - azokat a legszívesebben megint csak kihagyja. Kihagyta például Szamos
közy hircs kirohanását az erdélyi fejedelmek, főurak ce városok ellen, amiért nem
gondoskodtak Erdély lakosságának kellő katonai védelméről várak és városfalak épí
tésével, 55)
,
,
Bethlen éppen csak hogy felemlíti Kendyék alkotmányrefonh tervét a velencei
arisztokrácia mintájára, melyet pedig Szamosközy oly igen helyeselt, s mely velen
cei alkotmány volt az akkori európaszerte felfogás szerint, minden alkotmányok leg
tökéletesebbje, 56) Pedig volt Bethlennek érzéke alkotmányos kérdések iránt, ez talán
az az egyetlen terület, melyre vonatkozóan itt-ott megjegyzéseket is tesz, 57) De
Bethlen Farkas - határozott ellentétben Jánossal - inkább hajlott a korában uralkodó
fejedelmi abszolutizmus felé, és ugy látja, hogy a fejedelmek kegye felvirágoztatja
és gyarapítja, a szellemi életet is. 58)
Bethlen Farkas azokban az éveiben, mikor Históriáját Írhatta, - láttuk élettör
ténete ismertetésénél - a legelkeseredettebb küzdelmet vivta két közeli rokona, Be&P
len János és Miklós, különösen pedig az előbbi, valamint Béldy Pál ellen, ellentétes
pártállásukból kifolyólag is, de meg birtokokért és hivatali pozíciókért is. M ^ i s ,
történetírásában ezek a szenvedélyesebb, Önzőbb, kíméletlenebb jellemvonásai nem
nyilvánulnak meg. Ellenkezőleg, a História modern olvasója nem hinné, ha nem is
merné Bethlen Farkasnak például Béldy Pál elleni akcióját Konstantinápolyban, hogy
ugyanaz a férfiú, ki egy állítólag fejedelmük ellen lázadó honfitársát a török előtt be
vádolva a Héttoronyba, haláláig tartó rabságra juttatta, hogyan lehetett olyan ideáli
san megértő Kendyékkel szemben. De hát maga mondta: ezeket a régen elhalt embe
reket sohasem ismerte, és, hozzátehetjük, ezek nem állták útját a hivatali emelkedés
ben, s nem emeltek igényt az ő családi váraira, Ugy, hogy Bethlen Farkas, a történet
író - s minket itt ez érdekel, s nem megoldhatatlan pszichológiai rejtélyek hiányos
anyagból megkísérelt megfejtése - ma ugy áll előttünk, mint igen nagyműveltségű,
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vérbeli kultúrember, emelkedett szellemű és erkölcsi! férfiú, jólelkű, megértő, iga^
ságszerető ember, aki a történetírásban is a legmagasabb szempontokat kívánta kö
vetni, bár nem eredeti vagy önálló elme és szellem. Két előszavából, ha nem is va
lamely mély gondolkodás, vagy újszerű történetfelfogás, de mindenesetre az iró céliáinak és indítékainak tisztasága, idealizmusa árad. Bethlen Farkas e tekintetben
Révay Péterhez hasonlítható a XVII, századi magyar történetírók között, bár hiány
zik belőle anna.k költői kedélye, képzelőtehetsége. Bethlen a maga józan realizmusá
ban a tiszta Igazságra, helyesebben valóságra törekszik: a veritas áll mindig szeme
előtt, ő nem akar mást, mint a jelentékenyebb események őszinte és tiszta leírását
adni, célja a tények puszta és egyszerű leírása, és nem akar Ítélkezni sem a múlt és
annak aktorai, rég elhunyt emberek felett, kiket sohasem ismert, - elsősorban Kendjrt és társait érti itt - csak feltárja az összes adatokat, véleményeket, melyekből ily
Ítéletek alkothatók, s általában a múlt megismerhető. V E pozitív nyilatkozatai
mellett negatíve abban fejeződik ki Bethlen gyöngéd igazságszeretete és szereplői
iránti emberies megértése, hogy kihagyja forrásai túlságos ítélkezéseit amazokról.
S ha még valamit ki akarnánk emelni Iröegyéniségéből, akkor az finom, jó Íz
lése, mellyel forrásainyerseségeit enyhébb,Ízlésesebb kifejezésekkel pótolja, s
egyéni sorsok elbeszéléseiből felesleges és Ízléstelen, pletyka jellegű részleteket el
hagy, De meg: ő már annyival későbben élt a leírta események szereplőinél, hogy e
rég elhunyt emberek életkörülményei, kiknek már talán leszármazottai sem éltek ak
kor, senkit sem érdekeltek többé. '
Bethlen kitűnően szerkeszti meg előadását, hiszen voltaképp anyaga helyes
diszpozíciója volt az ő egyetlen történetírói munkája. Maga is megmondja: a köveket
és a fát, mellyel müvemet felépítettem másoktól vettem, azonban az épület "exstrukciója" és formája az én müvem, "l)
Előadását már ismerjük: alapelve a szigorú időrendi referálás, és a történeti
anyag kerek elbeszélésbe foglalása. Ezért - ezt is láttuk már - forrásai szövegét
széttagolja, s az időrend, a folyamatos, logikus, összefüggő elbeszélés kedvéért apró,
néha 5-6-10-soros, néha egy-másfél-lapos részletkékre darabolva, átcsoportositja.
Stílusa erősen függ forrásaiétól, hiszen azokat legtöbbnyire szószerint irta át, mégis
apróbb módosításai arra mutatnak, hogy igyekezett itt is mintái stílusát egyszerűbbé
tenni, különösen Szamosközy humanista szenvelgéseit természetesebb, közérthetőbb,
az erdélyi hivatalos és tudományos latínságból vett kifejezésekkéípótolni. Főképp a
földrajzi és tuIajdonneveket,jOgi, alkotmányos terminusokat, "^^ Bethlen nem riad
vissza a "vajvoda", Status et Ordines és hasonló terminusoktól, amilyeneket Szamos
közy nem vett vohia tollára. De Bethlen nem tanult Páduában, s ő már lényegesebben
eltávozott a humanizmus klasszikus korától, s neki az akkori purzimusok már el
avultaknak látszottak, s nem volt tudós, hanem gyakorlati államférfi. Maga mondja
Apaffyhoz irt, sokszor idéztem előszavában, hogy müvében hiányozni fog a szép stí
lus csillogása, Livíus terjedelmes és kellemes elbeszélése, valamint Herodotos
csodálatos és utánozhatatlan édessége, mert ifjúkorában nem volt elég ideje Minerva
szolgálatára, sem pedig külföldi iskolák látogatására, (Képzettsége egyébként is in
kább jogi, mint filológiai, vagy filozófiai,) Igen közvetlenné teszi Bethlen előadását az
a már ismételten emiitettem eljárása, hogy forrásai eltérő felfogását valami esemény
ről egyformán ismerteti, felszólítva az olvasót, döntsön maga, melyik felel meg in
kább a tényeknek. Ezt a fogását bizonyára szintén Bethlen Jánostól tanulta. Minden
esetre tanulságos és gondolatkeltő az olyan olvasmány, mely véleményalkotásra,
gondolkodásra serkenti az olvasót, (szinte az Íróval való közös munkára), esetleg
további tudományos kidolgozására is valamely kérdésnek, Bethlen maga is gondolkod
va olvas, forrásai adatait szereti kiegészíteni, és gondolkodásra késztl olvasóját is,
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Még egy szót Bethlen Históriája sorsáról. Eredeti kézirata nem maradt fenn,
de Bethlen Elek, Farkas testvéröccse még 1683-ban, vagy 1684. januárjában hozzá
fogott annak kinyomatásához s evégre Keresden, a Bethlenek várában nyomdát állít
tatott fel. Bethleh Elek maga korrigálta a kiszedett iveket, de a munka lassan haladt,
és 1690. augusztusáig, mikor Thököly török-tatár-oláh hadaival Erdélyre tört, Beth
len Históriája még csak a XI. könyv végéig volt kinyomva. A keresdi nyomda e za
varos időkben megszűnt, a kinyomtatott ivek nagyrészt szétszóródtak. 1782-től
1793-ig aztán Hochmeister Márton nagyszebeni nyomdász adta ki a Históriát a keres
di nyomtatványból négy kötetben, amihez Benkő József gondozásában hozzácsatolta
a mU 1601-en túli folytatását az V. és VI. kötetben, Benkő kitUpő bevezetésével az
V. kötethez. A Keresden nyomtatott szöveg a Hochmeister-Benkő kiadása V. kötete
30. lapjáig terjed, a "quidquid extra in pagls erat repertum imo" szavakig. Ami ezen
tul ma Hochmeister-Benkőnél olvasható, azt Benkő az ő V. kötete anyagához öt, a
VI. kötetéhez nyolc különböző kéziratból vette át. De Benkő még igy sem tudott volna
a rossz kéziratokból helyes szöveget rekonstruálni, ha - mint az V. kötethez irt
nagyértékli bevezetésében, hol Bethlen müve kutfőkritikai kérdéKKinek lényegében
valő teljes megoldását adta - nem ellenőrizte volna a rendelkezésére álló szövegeket
Somogyi és Szamosközy mllveiből. ' Ami a Bethlen müvében közöltek hitelességét,
kutfőértékét illeti, azt az általa használt míivek hitelessége adja meg. E tekintetben
tehát azokat kell vizsgálni.
Kiadás; Bethlen Wolfgangus: Historiarum Pannonico-Dacicarum. Keresd.
R, M, K. II., 2036.
2, Bethlen Wolfgangl, História de rebus Transsylvanicis. Editio secunda (Ed. Josephus Benkő), Nagyszeben, 1782-1793. I, -VI. köt. Fentebb e szerint idézünk,
Irodalom: Alapvető: Benkő idézett kiadása V. és VI. kötetéhez irt már idézett elő
szava. - SzekfU, Szamosközy, passim, különösen 73-76. 11. - Svéda Pál, Bethlen
Farkas históriája. (1526-1571.) Pécs, 1938. (Specimina dissertationum facultatls
philos.r, univ, Elisabethanae Quinqueecclesiensis 129.

'L. mindehhez: Lukinich, I., a B. Bethlen CS. Bpest. (1927.), pp. 154-174. és pas
sim,
2)r
'L. ehhez: SzekJfü, M. Tört., (2), IV., 86-91
3)
ner sziyesen indult a fáradságos és nem veszélytelen útra, ahhoz 1. Lukinich,
Hogy nem
ii. h. 347
4))Lukinich, 254j
5)

I.ukinich, 253.
6)
Jellemző, hogy mikor a magyarországi protestánsok üldöztetése idején 1676-77-ben
Erdélyben erős mozgalom indult a magyarországi testvérek fegyveres megsegítése
érdekében, Bethlen Farkas óvatosságot ajánlott.
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''^L.: Szekfil, M.Tört. (2. kiad,) IV. k.. 90-91. és 579-580..
Pannonicae gentis originem et res pace belloque prospera et adversa fortuna
gestas jam hactenus prodidere magni nominis Historici; n o s . . . Id tantum deducere
volumus, quomodo Transsylvania a regno Hungária avulsa fuerit, quidve delnceps
in ea aut circa eám gestum sit, (Ed. Benkő, tom I. pp. 1-2.) és Ad lectorem: Ab
aimo videllcet 1526s deducemus ad haec usque tempóra, ad praesentem videlicet
post decimum sextum seculum annum, (tom. I., p. XIV.) és: Transsylvaniám.,,
tot malorum fluctibus concussam.,. illud (se. regnum Panriönicum) relinquere et
peculiare sibi domínium qüáérere, sicque labentes Patriae res e cineribus revocatas tolerabili tranquillitati restituere coactam esse, ni ab ipsa Ottomanica
tyrannide obrui durumque jugum aeterno suorum, Christianorumque damno subire
vl)luisset. (u. o. p.)
"~~
^^Beöthy, M. írod, tört. 3. kiad. 1906., p. 390. Angyal Dávidtól.
10)

Hogy Böjti Veres meddig jutott el Bethlen-történetében, nem tudni, ránk csak 1614ig terjedő első Mrom könyve maradt.
^^hvéáa. Pál, Bethlen Farkas Históriája, (1526-1571.) Pécs, 1938. (Specimina dissertationum facultatis philos. r. universitatis Elisabethanae Quinqueecclesiensis. 129.) p. 55. - Szamosközy oly szoígaiíag irta át elbeszélő forrásait, hogy
átvette belőlük azok Íróinak tőle idegen, erősen katholikus vallomásait. L. Sza
mosközy fejezetemet.
12)
Tom, 8 I., p. XII,
•"•^ Vom. I., pp, X-XI,
14)

Svéda Pál, i, m. 57. - Brutus müvét Bartholomaeus Pez, Rudolf király és császár
egyik Erdélybe küldött megbízottja ugyan magával vitte Rudolfhoz, "quarum tamen
exemplar non sine Dei providentia in Capitulo Albensi conservatum, ad hoc usque
tempus exstat," irja Bethlen, (IV,, p. 107,)
15)^Kemény-Kovács, Erdélyország történetei tára. í. köt., pp, 32-49.
)
^^Whlen
II. köt,, 562-563. lapok = Somogyi II. köt., 113-114.
17),
SzekfU, Szamosközy. 22,
18)

III,, 602-603. Decsy u. i, közli ezt az okmányt teljes szövegében, (M. H. H. ,11.
XVII., pp. 209-211.) melyet Bethlen kivonatban ad. - Jacobinus müve Bethlennél:
III., pp. 590-620. A "quibus non sine.,. expeditis" szavak még egyeznek kette
jük között, p, 623, Jacobinus nevét is emlitl, - Szamosközyre; IV., 47.:
(1597-hez) itt legalábbis megjegyzi, hogy "prout haec omnia~ Szamosközius
seribit, " A IV,, p. 37. -en is rá hivatkoizik, a p. 35-ön Somogyira, a 18., 31-35ön Istvánffyra, a 37, -en Szamosközy mellett Borsos Tamásra isj a 20. -on "né
melyekre"; "prout nonnulli scribunt."
19)
SzekfUp i. m, 73, - Meg kell jegyeznünk azonban, hogy pl. a VI. köt, 472-474. -en
Bethlen szőszerint és teljes szövegében: a címzéstől az aláirásig adja Homonnai
Drugeth Bálint levelét, amit Szamosközy adatgyűjteményében (IV. 363.) csak rövid
kivonatban közöl. Itt tehát Bethlen, ha felhasználta is Szamosközyt, hozzákutatott
levéltárakból is, amiről még szintén szólunk.
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20)
Jellemző Bethlen IV. cca. 430-460. lapok szövegében Szamosközy megfelelő szö
vegének átcsoportosítása (Szamosközy 11., 340-3^07)
21)
Verum in pertexenda Históriáé tela non exigus sese nobls offert difficultas,
quandoquidem haec non nostro gesta sünt aevo, illius autem secull Historiographl
in exponendls his multum inter se dissentiunt. Alii namque Proceres illos"
(Kendy és társai) "sententiae Vajvodae" (Báthory Zsigmond átlépése a török hűbé
riségből a magyar király szövetségébe) "subscribere detrectantes... affectati
regni, commisique in Vajvodam dőli suspectos fuisse produnt; contra alii, eos non
modo non seditiosos, sed potius a seditione alienissimos.,. fuisse referunt;
prout id hl tum variis rerum circumstantlis, tum litteris ipsiusmet Sigismundi...
ad fratrem suum Andreám Cardinalem datis... tum denique Articulis successu
temporis de hoc negotio conditis comprobant. Nobis autem propositum est, nec
lato judicio sontes absolvere, nec criminando famam cujuspiam confodere; cum
nos eo nec piavus asöentatlonis affectüs, nec coriceptum contra eos, quos nunquam
noveramus, ódium adducere possint. In quibus itaque hallucinamur, munere
nostro rite nos perfuncturos arbitrabiumur, si ea, quae a veteribus in utramque
partom litterarum monumentis sünt tradíta, fldeliter exposuerimus; Judicium
autem de hac, quae sequitur. Tragédia a Tlia, candide Lector, exspectamus trutlna,
simulque veniam deprecamur, si in relatione horum paulo prolixiores esse videbimur." (tom. III., pp. 356-366.)
,
^^^Bethlén, III. 425.
^^^Bethlen, IV. 132., Szamosközy, II. 109.
24)
Quia de legatione variant authores, piacúit nobis juxta expositionem eorum sequentia
annotare. Idézi Szamosközy II., 269-270. lapjainak szövegét, ha nem is egészen
szőszerint, utána pedig Somogyi megfelelő helyét (Bethlen, IV., 330-331.), ezután
megint Szamosközyét: "in fragmentis suis seribit", végül Szamosközy 4. könyvét
(ő helytelenül 5. -öt ir) Szamosközy II., 288.
^^^Bethlen IV., 279 = Somogyi II., 189-190.; ezután Bethlen IV., 279. alsó két sorá
tól kezdje Szamosközy II., 251-252. szövegét adja: G. Ravazdi senatorum unum
quam infestam experiri.
érdekesek Bethlen itt megvallott kritikai kételyei: Hic non exigua nobis, in exposltione legationum ab Andrea Principe ad Michaelem Vajvodam escpeditarum...
tum et ordine et tempore amandatorum legatonun, ac de commissis ipsis a Prin
cipe datis. tum denique de eo, qualiter munere legatlonis perfunctl fuerlnt, óccurit
difficultas, eo quod Historici ex quibus haec sünt referenda, utpote Symigianus et
Szamosközius atque alií inter se discrepent, quapropter operae pretium duximus,
id delegenter indagare, et ex annotationi bus eorum, qui dletim acta illius temporis
consígnarunt. in hunc, qui sequitqr ordinem redigere: tom. IV., pp. 278-279.
27)—
'Szamosközy, II., 263-264. ugyan kifejezett hadüzenetről csak Szamosközy margi
nális jegyzete szól.
^^Whlen, IV., pp. 310-3H.
29)
Non desunt tamen ex scriptoribus, qui necem ejusdem Kornisii ex mandato ipsius
met Vajvodae patratam esse referant, sed prior relatio píures assertores habét.
(Bethlen, IV. 590.)
^°^Bethlen, IV. 390.
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Szamosközy, II, 324. Nec clevo ad faverem numerum ad cuius verltatem testificandam et praesentium authoritas, et oculorum meorum fldes suffragatur.
^^^^SzamoskOzy, IV. 107, .
^^^L. minderre: SzekfU, i.m. 35-37. Megemlíthetjük még, hogy az "Annales Transsylvanici", melyre Bethlen oly gyakran hivatkozik, nem jelenti mindig Szamosközy
mUveit. Egy helyt ugyanis Bethlen ezt mondja: "Szamosközy et a 1 i i Annales
Transsylvanici, " (Tom. IV,, p. 455.)
'''^Wthlen F , , III. 332-380. Ugyanitt elhagyja forrása Szamosközy (II., 176-177.),
részletes megjegyzéseit Werbőczy Tripartitumáről (Bethlen, III. 332) - Ugyané
kötete 236-240, lapjain pedig, itt is követett forrása: Szamosközy (II., 204-206.)
elbeszélő szövegével szemben okleveleket, aktákat közöl. Szintúgy IV,, 156-157. en, hol közli Báthory Zsigmond követi megbízólevelét Haller és Trausner részére
Miksa főherceghez, mig Szamosközy a megfelelő helyen csak szőnokoltatja a kö
veteket. (Siiainosközy, II, 130-131.)
agy Dáthory Zsigmond által egy unicornie-szarv árának - ezt akkor rendkivlil sok
ra becsülték - (40.000 aranynak!) és Báthory Grizeldisz jegyajándékának vissza
térítése tárgyában a lengyel kormányokhoz intézett jegyzékeket, (Bethlen, III, 9,
és 22.)
Lukinich, i. m, 354. és 82, jegyzet. Lukinich e véleményét Bethlen Eleknek, a mi
Farkasunk testvéröccsének és történetírásban munkatársának Bethlen János Rerum
Transsylvanicarum libri quatuor. Nagyszeben, 1664. c, mtive egy példányába irt
megjegyzéseire alapítja, melyeket Benkő József másolt ki onnan, az ő másolatából
pedig Torma Károly közölt a Századok 1885, évfolyama 423-425. lapjain, Adversiák
Bethlen János Históriájához cimen. Itt Bethlen János u. i, az I. Rákóczi György
által a lengyel királyválasztó rendek megnyerésére küldött pénzekkel kapcsolatban,
melyek Bethlen Ferencre voltak bizva, ezt irta: "qui (t. i, B. Ferenc) potiore
pecuniae parte incassum profusa..." amihez Bethlen Elek hozzá jegyezte "Hazug
ság, mert a nagyobb részük meghozta, nállam az irás róla. Ez is oly igaz, mint
sok a többi. " Magáról Bethlen Farkadról Bethlen János egy izben a Históriában
igen elismerően szól, amikor az 1672. évben vele együtt vállalta a portai adó
behajtásának nehéz és népszerűtlen munkáját, (História, II., p. 426,) - Egy más iz
ben azonban éppen a Rerum Transsylvanicarumban erősen vádolja a fiatal unoka
testvérét, hogy 1662-ben, Kemény János eleste után, szövetkezik főúr társaival
Apaffy ellen és ugy tünteti fel őt, mint aki az erdélyi rendek nevében ilyen Apaffy
ellenes megbízással feltolta magát követül I. Lipóthoz, anélkül, hogy az erdélyi
rendek erről tudtak volna: "Paucasque post septimanas" - t. i. azután, hogy az e r 
délyi rendek hivatalos követe, Macskási Boldizsár tolmácsolta I. Lipótnak az
erdélyi országgyűlés segélykérését, - "Volfgangus iterum Bethlenius communi
quasi statuum nomine (sed illis nec consciis^ nec approbantibus) ad solicitanda
per eosdem missus auxilia, promissisque (ut progressus rerum docuit) procul
dubio oneratus ad suos rediit." (Rerum Transsylvanicarum libri 4, pp, 291-292.)
- Az előbbi hely: "in comitiis anni praetriti, 1672... ego J. Bethlen condolens
aff lictioni patrip.e meae, e medioque Senatorum surgens óbtuli me sponte una cum
fratre meo charissimo WoÜ'gango B, regni consiliarlo; si Statibus placuerit, diligentissime procuraturum tributum, quod persolvendum huic imponi necesse
erat. " (História, II., p. 426.)
^^^Bethlen, V., p. 24.
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38)
Lukiiiich, i. h, 354.
39)
Szilágyi az ő Szamosközy-kiadásában pontosan közli ezeket. L.: Szamosközy, I.
és III. megfelelő jegyzeteit. (M. H. H., II. oszt. XXI, és XXIX, köt.)
40)
Paimonicae gentis originem et res pace belloque, prospera et adversa fortuna
gestas jam hactenus prodidere magni nominis Historici, nos itaque actum agere mi
nimé opportunum rati, id tantum deducere volumus, quomodo Transsylvania a
Regno Hungáriáé avulsa fuerit, quidve deinceps in ea aut circa eam gestum sit;
quod aggressuri, exordiemur a luctuoso Ludovici, Vladislai.,, filii ad Mohács
interitu.., probe scientes, nihil magis requiri ab Historico, quam falst vitandi
stúdium, et veri scribendi sinceram f i d e m . . , ( ! . , pp. 1-2.) és: Veritas, qua
Historico nihil debet esse antiqulus, quem nihil prorsus praeter sinceram puramque factonim ilhistriorum descriptionem edefe c^cet. nc^ prout odio, vei favore
in alterum propendet.., ideo sepositis iis omnibus, quae vei mortuorum miseros
manes lacessere, vei calumniis innocentes proscijidere... posáent, solam veritatem ob oculos ponere, et, ne cuncta tandem edax lile dens vetustatis corroderet
et mundi senium absumeret, rerum Transsylvanicarum brevem oppido descriptionem in publicum edere piacúit. (Tom. I., pp. X. -XI., Elősző.)
41)
•
Erre jellemző sorai, igaz S?alárdi nyomán (18. hasáb): Mintegy 1555-től 1595-ig,
az első török betörésig tartott "Erdély aranykora": "Aureum Transsylvaniáé seculum, "amikor is ezt a provinciát "aedificia", szép városai, különösen a szász vá
rosok cseréppel fedett kőházai és kastelyszerll templomai ékítették. Má ezek mind
romokban hevernek, "ut cum tunc nuUus reperietur locus desertus".,, most
azokat még helyreállítani sem tudtuk régi fényükben, "ad hoc usque tempus", a
lakosság is igen megcsappant, t, i. a magyar és a szász, és helyükre a román pa
rasztság nyomul: "tanta diminutio, ut nunc loco eorum agrestes Valachi tentoria
ipsorum incolunt." (Tom. IIIl, 583.) - L. ehhez Szalárdi: Siralmas krónika:
xVIiután a 15-18, hasábokon dicsérettel referálta az első két Báthory áldásos kor
mányzatát, mely alatt a"SzulimámiaI kötött frigye alatt" megmutatják csak a Szászságon a szegénység által falunkint épitetett sUrü cserepes és sok kőházak mellyek
a.népnek akkori értékes és boldog állapotját eléggé prédikálják" (17. hasáb), áttér
Zsigmond kárhoztatására: "De ellenben mikhelyt Báthory Zsigmond imide-amoda
való kapdosásával... a szegény országnak frigye ellen a török nemzetre kardos
kodni kezde, azonnal mint jára az ország, nem mutathatják-e csakugyan azon
szászságon levő fris kőépUleteknek fenn álló sUrU puszta kéményei, az égés és r é 
gen pusztában való állás miatt romladozó kőfalai, mellyek im ötven és hatvan esz
tendőktől fogva ujabban meg nem épülhettek." (18. hasáb.)
Kihagyja Szamosközy II. 262. -ről: "a Pontifice Maximo.,. cuius autoritate orbis
Christianus regeretur. " Bethlen IV. p. 306. és: "Romám, unde pietatis universalis fons in orbem Chirstianum manat. " Szamosközy I., 211. Bethlen megfelelő
helye: II., 455.
43)
L. SzekfU, i. m. 76.
44)
'Bethlen, III., 602-603. - Decsy, Commentarii. M. H. H. II., tom. XVII. pp. 209211.
45)
Bethlen, III., 632-633. Viszont kihagyja Szamosközy epés megjegyzését (Szamos
közy, II., 261,): "populus, cuius proprium est desipere", bizonyságul népszerete
tének. (Bethlen, IV., 305.)
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A székely-fejezet Szamosközynél, 11,, 374-382,, a románokról: II., 343-344,
ad aii, 1599 = Bethlen, J V . , 428-430,
47),,,_
Bethlen, III., 1-2.
48)
Bethlen, elősző Apaffy Mihályhoz és "ad Lectorem. " tom. I,, pp. IX. X. ,XIV. és
XVI.
49)
Rem... ab ovo, ut ajunt, inchoabimus, utque totiiis rerum Transsylvanicarum contextus luculentius pateat, ordiemur negotium ab ipso Joanne Scepusiensl, ultimo
Ungaro Ungarorum Rege, ab an. videlicet 1526., slcque deducemus ad haec usque
tempóra, ad praesentem videlicet post 16. seculum .annum. Ne te in admirationem
rapiat, nos res Transsylváríícas scripturlentes, Pannonicis quoque manus admovisse, atque proinde extra oleas scopumque quasi nostrum oberasse videri. Equi"
dem non te fugere autumamus Transsylvaniám membrum quondam Pannoniéi regni
ab Ipsis auspicils fuisse, verum tot malorum fluctibus concussam ác laceratam
illud relinquere, sicque labantes afflictae Pátriáé res e cineribus revocatas tolerabili tranquillitatl restituere coactum esse: ni ab ipsa Ottomanica tyrannideohrnii j ^
aeterno suorum Christianorumque damno.., voluisset. Quibus in hunc modum
constitutis, altius nobis repetenda fúlt rerqm gestarum narratio, non prurientis
animi affectus vei immaturae mentis excessus, sed_rgrum^ab^lpgís fmidamentís
petendarum et eruendarum studiiim eo nos induxerunt, multo minus qucmpiam
laedendi vei offendi, sed nude ac simpllciter res describendl fűit animusi quocirca
genunas rerum ádnotationes orbi tradiinus, nusquam nobis usurpantes, sed semper
£tjtoi£uej£2uo_l£CtoriJudlcii^^
. Per has itaque veras et nullo
fuco, odio, vei amore corniptas narrationes, perque veras ac genuinas terrarum,
reram casuum descrlptlones clrcuniferas animum quaeso. Videbia volvi magnum
hunc mortalitatie circulurn, mirandam belli aleam, va£i^ÍMtuna£jusus, horrcndam detonante Oriente vastationem, mlserrimam rerum omnium faelem, fatales
deni(]|ue regni Transsylvaniáé c r i s e s , , . (Bethlen, Tonié I. p. XIII-XVI. Ha tárgyilag hibáztam, folytatja, ezt forrásaimból vettem, spero tamen me, meosque antesignatos insoiites áb omni criminelaesae veritatis futüros, siquidem multi ex lllis infelicis Tragédiáé spectatores fuerint, variisque jactati malis proprio etiam sanguine
vltaeque detrimento fidelitatem suam erga Pátriám testatam fecerint. (Bertüenj^
Tom. í,, p. XIII) - A török behatolása pedig: justo omnipotentis Dei judicio glori®'
sissima olim... Gens Pannonica in partes ac divulsa bellam Gttomanico praebuerat
prorogandi imperii occasionem. (Bethlen, Tom. I. IX.)
50)
így pl.: Omnia plena erant trepidatlone, moestitla atque lachrymis, nuUlbi tuta r e manslo fűit, sub potenti Dei manu quisquese humiliaverat, divinitus inflicta poena
pro peccatis gentis Transsylvanicae in rabiem ablerat,.. igy festi egy önállónak
látszóp Szamosközy szövegébe illesztett nyolc soros betétjében Erdély 1599. évi ál
lapotát Mihály vajda rémuralma alatt. (Tom. IV. , p . 428.)
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Érdekesebb hely, mikor a fortimát közvetlenül avatkoztatja be az emberek sorsá
ba: önállónak látszó betétben, (itt is Szamosközy szövegébe illesztve), de ha átvétel
lenne is, tartalmát Bethlen mindenesetre magáévá tette, másképp kihagyta volna,
hiszen ő maga az ilyen elmélkedéseket kerüli, a forrásaiban találtakat pedig rend
szerűit kihagyja: "Sic fortuna non contenta eos, qui in acie adversus crudelem
hostem certant,_occldione aperta occidere, illios etiam insuper, quos pugnae dls- ;
erimini subduxerat^ alios aiiis in locis, non jam militibus armatis, aut manifesto
praeliojsed pene inermibus latronibus ex insidiis trucidandos objeclt. " (Bethlen,IV^,
p,430.)
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S2)
Ha ugyan mindezeket nem megint maguk egészében másoktól irta ki. De 1, egy
önállónak látszó helyén, Í594-ről, III, köt., VII, könyv, s a következő VIII. könyv
többször idéztem passzusait az ez évi Kendy összeesküvésről. A gens Pannonicáról
1. bevezetéséti
53)
'L, ezzel szemben az 1594. évi Kendy-összeeskUvés részle£ej.t,
54)
L. még ehhez Bethlen egy megjegyzését, hogy Báthory Zsigmond engedélyével sok
erdélyi nemes ifja j^ép be a török ellen toborzott magyar csapatokba "tum gloriae
studio exciti, tum populariuin fortunam miserati adducti in magnam spem recuperandae e Turcarum servitute Hungáriáé, " (Tom. III,, p. 203,)
'Ezt a helyet Szamosközy kéziratában különben Bethlen Gábor, a fejedelem egész
szenvtelenül, éppen csak hogy rategjelölte. (Szamosközy, III. 259-269.)
^^Whlen, III,, p. 418., Szamosközy, IV., p. 37.
5 7 ) .
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Összehasonlítva a Báthöryak-korabeli 1594. évi, és a saját idejebeli törvényhozási
szokásokat, megjegyzi: "neque enim et hodie ratum quidquam habetur, quod'Status,
ét Ordines regni statuerint, niei Prlnceps et Senatores consulta eoníirmaverlnt.
(III., p. 206.)
58)
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'Előszava Apaffyhoz: Favor... Principum alit et vegetat ingenia. (Tom. I., p. XIÍ,)
59)
~'" "
Multí minus quempiam laedendi, vei offendendi, sed nude et símpliciter res describendi fűit animus. (Tom. I., p. XV.) Nihil praeter sinccram puranique facEorum 11lustriorum descriptionem edere decet, non, prout odio vei favore in alterum propendet, ideo sépositis iís omnibus, quaé vei mortuorum miseros manes lacesseré,
vei calumniis innocentés proscindere... possent, solam veritatem ob oculos ponere..
(Tom. i. ,p. X, -XI.) - Nem Ítélkezett Komis Gáspár felett sem, nem mond véle
ményt arra vonatkozóan, hogy valóban ez hívta-e be Mihály vajdát Báthory Endre
megbuktatására.
60)
Ha pedig egy Ízben törtáieti feljegyzések hitelessége kritériumául iróik önfeláldo
zó hazaszeretetét nevezi meg, ez nem a tudós, hanem megint csak a nemesen érző
és gondolkodó, tiszta szivU ember megnyilatkozása. (Tom, I., p. XIÍI.)
^^ Vom. I., p, XII.
62)
Cum propria antiquorum quonmdam locorum, arcium, oppidorum, hominum nominaj,
atque seriem annorum vix ipsl ex Auctoribus ubique assequi possemus, dirutis
nlmirum, deletis, ac vetustate obliteratis locls illis eorumque nominibus, id eglmus, quantum in nobis erat, ne quidpiam desiderari pateremur. Sí tamen genuinam
nomenclaturam alicubi assecuti non fuerímus, id non culpae, sed errori imputari
volumus. (Tom. I. ,p. XV.)
'Bethlen, Tom. V. pp. 23-30, és VI.', :Ad Lectores praefatio editoris. (L. még Lukinich, B. F. történeti muve keresdi kiadásához. M.Kszemle, 1913. 148-151.)
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Kemény János
A XVII. századi erdélyi történeti napló- és emlékiratirók közUl messze kima
gaslik Kemény János az ő Önéíetirásával. Személyes súlya miatt is, hiszen Kemény
mint fejedelmi tanácsos, generális és diplomata I. és II. Rákóczi György mellett
igen fontos pozíciót töltött be, /tehát értesülései, élményi, tettei, véleményei legelsőranguak,/ de meg munkája terjedelme is fölülmúlja a többi akkori emlékiratiróét,
tartalma pedig: politikai és hadtörténeti előadása is sokkalta jelcntétenyebb amazo
kénál.
Kemény János erdélyi főnemesi család ivadéka. Kemény Boldizsár és'Tornyi
Zsófia, I'ornyi Tamás,"Gyulában lakott, igen hires vitéz s nagy főember, lugasi 6e
karánsebesi bán" lányának (Kemény, 7.) fia, született Bükkösön, Besztercenaszód
megyében, 1607. december 11-én. Első iskoláit Gyulafejérváron végezte, ezután ti
zenötéves korában, 1623. augusztus 14-én Bethlen Gábor fejedelmi udvarába került,
mint ezt "Bethlen maga parancsolta atyámnak" (p. 44.). Kemény nem részesült maga
sabb kiképzésben, bár Gyulafejérvárott jó tanárai voltak, Gelei István és Csulai
György, és maga is éppúgy érezte ismeretei hiányát, (Önéletírása, pp, 44-45,) mint
Bethlen Farkas vagy János, Bethlen Gábort igen tisztelte, hiven szolgálta ennek halá
láig mint legbelsőbb embere, előbb - a kor szokásai szerint - mint a szó legszoro
sabb értelmében vett inasa, elvégezve mellette valóban egészen szolgai házi munká
kat is. Alighogy bejutott a fejedelem udvarába, mindjárt hadba is kellett vonulnia,
s ezt az elsőt még számos hadbaszállása követte. Első külföldi útját, s első diplo
máciainak nevezhető munkáját azon követség tagjaként végezte, mely Bethlen számá
ra osztrák főhercegnő kezének megnyerését szorgalmazta Bécsben, s mikor itt ném
járt sikerrel, Berlinben keresett feleséget az erdélyi fejedelemnek. Az ott elért jó
sikerért Kemény is kapott jutalmat: Bethlen "főinnyadőjává" nevezte ki. (p. 77.)
Résztvett Kemény abban a követségben is, ugyanazon követekkel, kikkel előbb Berlin
ben járt, mely Brandenburgi Katalint Erdélybe kisérte (1626.) De már ugyanez évben
megint "hadra indula római császár" ellen Bethlen mellett, 1628-ban pedig Mikó Fe
renc kíséretében - ez már a bécsi és berlini követségben is főnöke volt - Konstanti
nápolyban tevékenykedett. Es ő jelentette Bethlen halálát is 1629-ben II. Ferdinánd
nak.
Kemény a gyulafejérvári udvarban maradt Brandenburgi Katalin rövid uralma
alatt is, erős ellenségeskedésben Katalin gyűlölt kegyencével, Csáky Istvánnal. A fe
jedelemasszony lemondása után I. Rákóczi Györgyhöz csatlakozott, ki maga kérte
át őt magához Katalintól (p, 196.), s kit aztán mindvégig szolgált. Rákóczitól Kemény
birtokadományokban részesült, s magas hivatali pozíciókhoz jutott: Fejér megyei fő
ispán, fogarasi főkapitány (235), s az 1644-45. évi hadjárat egyik generálisa lett. De
résztvett Rákóczi egyéb hadakozásaiban is, igy az 1636. éviben, ahogy előbb a Beth
lenéiben. Es résztvett az 1644-45. évi diplomáciai tárgyalásokon is, a svéd tábor
nokokkal, majd a magyar főméltőságokkal, és III. Ferdinánd többi kiküldöttével. Leg
kimagaslóbb eseménye volt életének az 1657. évi szerencsétlen lengyel háború, mikor
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is 6 volt annak az erdélyi hadseregnek parancsnoka, mely eleinte szerencsésen tört
élőre egész lÉszaklengyelországig, de azután a dán támadás miatt Lengyelországból
kivonulni kényszerült svédektől magára hagyatva, az erdélyi sereg kegyetlen pusztí
tásai és zsákmányolásai miatt elkeseredett és bosszút forraló lengyelektől tőrbe
csalva, s egyenest a tatár seregek torkába kalauzoltatva részben megsemmisült,
részben Krimbe, tatár rabságba hurcoltatott. Kemény volt az, ki látva a válságos
helyzetet, maga ajánlotta Rákóczinak - Önéletírásában legalábbis igy adja elől)
- hogy mentse meg legalább maga személyét, mig ő megpróbálja felvenni a harcot a
tatárral, s igy történt, hogy Rákóczi csekély kíséretével - köztük a két történetíró
val: Bethlen Jánossal és Farkassal - megmenekült. Kemény pedig csatát vesztve
Krimbe hurcoltatott. Kemény - Szalárdi szerint - ezt a háborút már eleve nem
helyeselte,^) Rákóczinak a béke fenntartását ajánlotta minden szomszédjával, s
mikor az előzetes megbeszéléseken Sebesy Miklós Rákóczi kérdésére igen csekélyre
becsülte fel a tatár haderőt, Kemény sirva kiment a szobából, hol ez a jelenet leját
szódott. 3) 1658-ig tartott Kemény sanyarú rabsága, hol testi és lelki szenvedéseit
imádságok irogatásával és Önéletírása megszerkesztésével próbálta enyhíteni. A
Krimből hazatéírve, aranyosmeggyesi birtokán pihente ki a .rabság szenvedéseit, s
nem csatlakozott sem Rhédey Ferenchez, sem Barcsay Ákoshoz, a török által Rákóczi
ellen behelyezett két fejedelemhez. Azonban mégsem tartotta magát teljesen távol a
közügyektől: 1659 őszén az ő közvetítésével kötötte meg a békét Barcsay II. Rákóczi
Györggyel. A másik békeközvetitő Barcsai legerősebb hive, Bethlen János, a történet
író volt. A béke nem tartott sokáig, s az ujból megincluli. elleusíjgeskedés Rákőezi
Szászfenesnél szenvedett teljes vereségével, és itt kapott sebeiben rövidesen bekö
vetkezett halálával végződött. (1660. május 22. Rákóczi halála június 7.) Ekkor, a
súlyos adóterhek miatt fellázadt székelyek felszólítására, és sógora, Wesselényi
palatínus biztatására Kemény elérkezettnek látta az időt arra, hogy az erdélyi feje
delemséget magának megszerezze. Sereggel Erdélybe nyomult^), majd BarcQ.ay
Ákos lemondatása után 1661* január 1-én a szászrégeni országgyűléssel fejedelemmé
választatta magát. Kemény a bécsi udvarra és Magyarországra támaszkodott, és az
1661. áprilisi besztercei országgyűlésen Erdélyt nyiltan el is szakította a portától,
amivel igen maga ellen ingerelte azt. Igy Kemény mint fejedelem éppen az ellenkező
jét köVette annak a törökbarát politikának, melynek egyetlen helyes voltát Önéletírá
sában hirdette. Bent az országban terrorisztikus kormányzásával - igy Barcsay Ákos
és fivére megöletésével - keserítette el alattvalóit. A török végre is akcióba lépett,
és Apaffy Mihályt léptette fel ellene, s mikor kettejük között csatára került a sor,
Nagyszöllősnél, 1662. január 22-én Kemény a csatát is, életét is elvesztette.
Noha Kemény nem képzett történetíró, mint kortársa Szalárdi János, ki Siral
mas krónikájában ugyanezt a kort dolgozta fel, sőt nem is volt valami magasabb tör
téneti vagy egyéb műveltség birtokában sem, és aligha olvashatott komoly történeti
munkákat, - idézni legalábbis senkit sem idéz - hatásuk sem észlelhető munkáján,
és kora eseményei sem emlékeztetik a magyar történet régebbi,^) hasonló helyzetei
re, fejleményeire,") mégis volt neki valami történetírói ambíciója és célja, hiszen
Írása tárgyának ezt vallja: "Ez boldogtalansággal teljes világra származásomnak...
életemnek és annak nehéz folyása alatt forgott némely nevezetes dolgoknak... szo
morú de igazságos leírása, kedves atyámfiainak és gyermekeimnek emlékezetől ha
gyására melyben jünek be némely én értem" (amiket én megértem) "avagy időm
előtt történt, de valóságos relációkból tanult holmi dolgok i s . " Tehát, ha Kemény
pusztán maga életét akarta is leírni, s az országos eseményeket csakis annak kereté
be illesztve és a maga szempontjai szerint kiválogatva, szinte járulékképpen a maga
sorsához előadni, mégpedig egészen szűkre szabott olvasóközönség: családi köre
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Éizámáraj mégis volt benne valami bizonytalan törekvés történetet is imi, régebbi
eseményeket is feldolgoznis s azokat "valóságos relatiokböl" (hiteles forrásokból)
rekonstruálni. Ez az, igaz, meglehetősen ködös sejtése annak, hogy hogyan kell tör
ténetet imi, mondatja vele, hogy családja történetét majd oklevelekből fogja megimi,
ha már nem lesz azoktól "elrekesztett", mint most a krimi rabságban, (p. 3.).
Kemény "nemzetimnek eredeti és genealógiája leírásával" kezdi önéletirását,
igen részletesen és erős rendi: főúri öntudattal adva elő családja történetét, O
"nem utolsó, nem aljaSj hanem böcsUletes familából" származik, mert "az Kemény
í'amiliának eredetei lőtt az Scythiából kijUtt régi magyarok közzUl, truncus levén,,.
egy Nikla nevll nevezetes ember" stb, egészen naiv és fantasztikus genealogizálásba
bonyolódva valami családi hagyományok, vagy kitalálások alapján, A Scythiára
hivatkozás sem a magyar krónikákból való, hanem szintén valami eltorzult családi
htagyomány, illetőleg a.krónikák Scythia-hagyományai reminiscenciájáből képzett ki-,
találás. Országos eseményekre Báthory Istvánnal tér rá előadásában, s a Szalay-féle
kiadás 16-32. lapjain adja a Báthoryak rövid történetét, ahog^r akkor az az erdélyi
közvéleményben élt. Bethlen Gáborról elég részletesen szól (32-152. lapok), 1623 óta
személyes élményeiből és tapasztalataiból, minthogy ez év augusztus 14-én került
- 15 éves korában - a gyulafejérvári udvarba (44,), s attól kezdve ott is maradt Beth
len, majd a két Rákóczi mellett is. Bethlen Kemény minden tiszteletének tárgya, en
nek kora Erdély aranykora. Annál megvetőbben, de igen részletesen ir Brandenburgi
Katalin személyéről és rövid fejedelemségéről, (152-210,) ki mellett szintén fontos
szerepet játszott. Ittg főképpen mUve további, több mint fele részében pedig, mondirntni, kizárólag a maga életét és tetteit adja elő. (A 210-486. lapokon adja azt, amit
I, Rákóczi György^ az utolsó tiz lapon, amit 11. Rákóczi György szolgálatában vitt végf"
hez,)
Kemény önéletírása tehát két részre oszlik| ő maga is megtette ezt a cezúrát,
Az elsőben a régebbi eseményeket mondja el: itt mások relatiói a forrása:^), a má
sodikban régzben, hol saját koráról szól, egyetlen forrása volt: saját emlékezete,
hiszen önéletirását a Kírlmben, tatár rabságban Irta, minden néven nevezendő irás,
könyv, történeti munka, oklevél vagy másféle "forrástői" elzárva. Csak bámulhatjuk
emlékezőtehetsége hUségét, frissességét, mellyel az ötvenéves ember sanyarú helyr
zetében 25-30 évvel régebben történt dolgokra visszaemlékezett. Minthogy Kemény
életét az udvarban élte le, tevékenysége a fejedelmek szolgálatában katonai, politikai
tanácsadől és diplomáciai munkásságban merült ki, önéletírása Is az ő katonai, majd
hadvezéri, politikai és diplomáciai működését írja le: Erdélynek Bethlen- és Rákóczi'^
kori hadi és politlkal-dlplomáclal történetének az ő személyére eső részét.
De Kemény nem marad meg pusztán az események: hadltények, az ő hadi tetteii
elbeszélésénél (legrészletesebb ezek között az 1644-45, évi morvaországi hadjárat
leírása, melyben generálisa volt I. Rákóczi Györgynek), és nem elégszik meg azzal,
hogy behatóan előadja, mit tanácskozott tanácsos társaival, mily válaszokat adott a
fejedelemnek kérdéseire, miként tárgyalt külföldi követekkel, fejedelmekkel erdélyi
követként - 11. Ferdinánd császárral, kihez Bethlen Gábor halála hírét vitte meg,
Pázmány Péterrel, Eszterházy Miklós palatínussal, otthon Croissl francia követtel,
svéd szövetséges tábornokokkal, Moldvában Lupuj vajdával -, amiről mindenről küné-^
ritően beszámolj hanem ad általános jellemzést a bel-, de még behatóbban a külpoli
tikai helyzetről is. így mindenekelőtt az egész mUnek mondhatni központjában állő
1644-45. évi hadjárat előzményeiről. Itt elsősorban a magyarországi protestánsok
sürgetései: segélykiáltásal Erdély felé, a svéd politika, Lengyelország, az oláh fejed§lemségek, a kozák és tatár súrlódások, vagyis az északkeleteurópai áUamofe helyS02

zete és törekvései azok a mozzanatok, melyeket Kemény Erdély szempontjából mér
legel, 8)
És keresi Kemény a hadi-politikai fejlemények okait is: például mikor felveti a
kérdést: miért ném hozott jobb eredményeket az 1644-45, évi hadjárat?9) De mindezt
a gyakorlati politikus és hadvezér szemével vizsgálja, nem a történetíróéval, és Ke
mény mint politikus vallja ugyanazt a politikai koncepciót, melyet Szalárdy mint tör
ténetíró építette ki magának - bár bizonyára a fejedelmi udvarban uralkodó felfogás
hatása alatt, E szerint: Erdély csak a török védelme alatt maradhat fenn; a törököt
nem szabad maga ellen ingerelnie, mert egyedül gyenge, külföldi segítségre pedig
nem számithat. De mi magunk ingereltük magunk ellen a szultánt. Az fejedelemségek
ügyeibe való beavatkozás volt az első provokáció Konstantinápoly felé: "ez császár
szakállában kapás és privatum commodum (Rákóczi haszonlesése) "lőn kezdeti és
fundamentuma az mi veszedelmünknek. " (268.) Ezért nem segit Isten sem. (463.)
Mert Kemény a fejedelemtől és általában a hadi-politikai akciók alakitóitól azt köve
teli, hogy kormányzásukat a köz, a haza érdekeihez szabják, s I, Rákóczi György
legnagyobb hibájának rója fel, hogy magánérdekeit "magános hasznát" (p. 267,) haj
hászta, mind kul-, mind belpolitikájában, még alattvalói nyilt megkárosításával is. 10)
A hadügyben Kemény szerint az életbevágó fontosságú végvárakat "mindenkor
bátoröáguBabb voUia az lő s gyUkeres hazafiaira bizni,., mint sem valamely sehonnai,
avagy közrendből való darabontokra, hadnagyokra, kik mihelt tarisnyánál egyebet
nem féltenek, sem hazájok ugy nem fáj, sem abban levő javok, sem böcsületek, mert
egyik sincs; sőt kereskednek szükség idején az várakkal, és azoknak uraikat is nyakonkotik, s javaikkal ósztoznalc Mely voksommal" (mindezt egy országgyűlésen fej tette ki) "gyanút és haragot is vonék magamra, " (261,)
Meglehetősen anyagias és erős rendi, főúri öntudatból fakadt felfogása ez a
hazaszeretetnek és köJ;szolgálatnak,ll) mely szerint igazi hazafi és a köznek hü
szolgálója csak birtokos, vagyonos nemesember leliet, kinek "van mit féltenie", s ez,
mint Kemény is bevallja, rossz benyomást tett, visszautasításra talált az országgyű
lésen is, hol ezt kifejtette, •
Maga személyére Kemény nem volt ilyen szigorú, egyszer cynikusan megmond
ja, hogy "én nézem vaja az haza szabadságát is igen, de in privato nekem nagy szük
ségem van arra, hogy az fejedelemnek megkevántassék szolgálatom" (271.), mikor I.
Rákóczi György 1636-ban a török segédcsapatokkal Erdélybe induló Bethlen ellen hív
ta "nagy bajjal" fegyverbe az országot, vagyis a nemességet, és Kemény készségesen
követte Rákóczit, Rákóczi iránti hűségét is mindig hangoztatja Kemény, s bizonyára
a közszolgálatnak ez az anyagias felfogása keserítette el fejedelme "hálátlansága és
fösvénysége" miatt, aki nem jutalmazta szolgálatait oly mértékben, ahogy ő azt r e 
mélte, 12) Mert a fejedelmek, mondja egy helyt, földi istenek, kiknek mindenben enge
delmeskedni kell (363.), - ennyire megy Kemény a fejedelmi abszolutizmus vallásá
ban -, de aztán a jutalom se maradjon el. Tehát Kemény is olyan realisztikusan fogja
fel a politikai-hadi események alakulását (történetet), mind Szalárdi, s azok neki sem
mások, mint emberek - fejedelmek,'tanácsosaik, hadvezéreik, diplomatáik - többnyi
re önző és anyagias magánérdekből adódó cselekedetei. Figyelemre méltó különben,,
hogy Kemény idézett elmélkedésében (pp, 462-463.) a fejedelem mellett a nemzeteket
is beleszámitja a politikai-hadi akciókat hordozó faktorok közé.
De ez anyagiassága mellett az ő kálvinista-fatalista hite és világnézete - tör
ténetszemléletről Keménynél aligha lehet szó - a krimi szörnyűségek között megtört,
és a vallásból vigasztalódó lelke Isten világkormányzó kezét is megérezhetni véli a
politikai-hadi fejlemények (történet) irányításában: jutalmat, védő, segitő gondvise
lését (260-261, 289), vagy büntetését bűneinkért.
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Módszere Keménynek egyszeri], ösztönös: megírja, amire emlékezik, s amit
abból feljegyzésre méltónak tart. Kritikáról az ő ösztönös önéletrajzában nem lehet
szó,
Deák Farkas ugy jellemzi Kemény Önéletírását, hogy az "politikai iráiívmll",
mely azért Íródott, hogy szerzőjének útját egyengesse a fejedelemség felé, ^ ' Miu
tán II. Rákóczi György a lengyel kudarccal lehetetlenné tette magát, véli Deák,
Kemény ugy látta, hogy eljött az ő ideje régi célja, a fejedelemség megszerzésére,
Ezért irta önéletírását, vagyis röpiratot a nagyközönség, különösen a kálvinista
kisnemesség számára a Rákóczi név varázsa gyöngítésére, (i. h, 9.). Szekfil elfo
gadja, hogy Kemény irása politikai iránymU, s elfogadja Deák Farkas cáfolatát a Ke
mény által Pázmánynak tulajdonított hírhedt mondás fölött is Erdély hivatásáról. 14)
Deák megállapítására csak az az észrevételem van, hogy Kemény munkáját
kifejezetten legszűkebb családi körének: "atyafiai és gyermekei"-hez intézte, s mi
kor a krimi rabságból hazatért és hozzálátott a fejedelemség megszerzéséhez, ép
pen Deák szerint tette azt félre, pedig, ha ez propagandairat lett volna, éppen ekkor
kellett volna minél szélesebb körökben terjesztenie és feltétlenül kinyomtatnia is.
Kétségtelen azonban, hogy Kemény önéletírásának mégis volt célzata és irányzatossága: egyik célja maga igazolása ^ ez gyakorlati és személyes cél - kétségkívül po
litikai vágyai elősegítésére is, hiszen maga Kemény Írja, hogy neki barátai már egy
szer ajánlgatták a fejedelemséget. Mindenekelőtt bizonyos gyanúsítások ellen akarta
magát igazolni. Így tiltakozik az ellen, mintha Brandenburgi Katalin idején, mikor az
államkincstár kezelője volt, Bethlen Gábor javaiból az ő "kezéhez sok jutott volna"
(234.), I. Rákóczi György idejéből pedig tisztázni igyekszik magát az 1644-45, évi,
nem nagy sikereket elért, hadjáratban erősen halogató hadvezetéséért, mikor is
kerülte a császári és a magyar seregekkel való megütközést. (399-401.) I. Rákóczi
Györggyel szemben is erősen kihangsúlyozza, hogy mindig feltétlenül hü volt hozzá.
Másik célja elvontabb: politikai és moralizáló-filozofáló tanulságokat tárni az
eseményekből azok elé, kiknek Írását szánta, vagyis atyafial és gyermekei elé. 15)
Ami Kemény müve hitelességét illeti, ez még nincsen tisztázva. Az általa elő
adott haditényeket: Kemény saját katonáskodása, majd hadvezetése tényeit hitelesnek
fogadják el. 16) Ezt megerősíti az e részt kétségtelenül hiteles Szalárdival való egye
zése is, Ilidjuk, Szalárdi független Kemény Önéletírásától, s annak csak Ruina i
exercitus Transsylvanici c. levelét ismerte. Legérdekesebb,s mindkettejük dolgo
zásmódját, a történeti eseményekről vallott felfogását a legjobban jellemző részle
tük, mely az 1636. évi hadi akciót Bethlen István és a törökök ellen, valamint az
1644-45, évi morvaországi hadjáratot beszéli el. Mindketten részt vettek mind a két
akcióban: Szalárdi majdnem állandóan Rákóczi környezetében tartózkodott 1636-ban
és 1644-45-ben is, Kemény pedig a második expedícióban Rákóczi seregeinek gene
rálisa és diplomáciai tárgyalásainak egyik vezetője volt. Szalárdi az egész 1636.
évi akcióról részletesen tudósít, az összes hadifejleményekről beszámol. Kemény
is behatóan foglalkozik mindezzel, a tényekben meg is egyezik Szalárdival, de ő
annyira előtérbe helyezi magát, annyira mindent a maga személye köré csoportosít,
hogy forrásként Szalárdi használhatóbb, noha Kemény sem nélkülözhető. Csak valami
kivágatszerü, kicsinyes és csonka az amit ad, szemben Szalárdlnak átfogóbb, több
mindenre kiterjeszkedő előadásával. Legjellemzőbb a két Íróra, hogy Kemény ösztö
nösnek, ötletszerűnek tünteti fel ez akció hadvezetését, jóformán csak azt írva meg,
hogy neki mi jutott eszébe, s azt, hogy hajtotta végre, míg Szalárdi a fejedelem köz
vetlen környezetében Ismerte annak hadi terveit, s azok következetes megvalósítá
sát. 17) Viszont Szalárdi nem tud azokról a szenvedélyes tanácskozásokról, melyeket
Rákóczi vezérei folytattak egymás között. 18) A törökkel való tárgyalásoknál a főté.504

nyékben szintén megegyezik a két irő, de Kemény, ki egyike volt Rákóczi követeinek,
itt természetesen jóval többet tud. ^9) Az 1644-45. évi morvaországi hadjáratban Ke
mény volt Rákóczi ama seregének generálisa, mely 1644-ben a legelői járt. Már a
politikai és diplomáciai előzmények előadásában is lényeges az eltérés a két irö kö
zött, Nem mintha ugyanazon tényeket másképpen mondanák el, hanem mindkettő tud
olyasmit, amiről a másik hallgat. Kemény, a fejedelem tanácsosa részletesen ismer
teti a háború megindítása előtti megbeszéléseket a fejedelem és tanácsosai között,
és Rákóczi elgondolásait, s már idéztem részletes ismertetését a háborúra vezető
általános külpolitikai helyzetről. (299-300,) Szalárdi, az udvari vicesecretarlus
csak a hatalmas hadikészUlődésekről tud, a tanácskozásokból azonban mi sem jutott
el ő hozzá, s ő csak azt állapítja meg, hogy,a "belső embereken kívül" senki sem
tudott bizonyosat e nagy háborús előkészületek céljáról. (147.) Azonban a háború lét
rehozó okai között - a magyarországi protestánsok sürgetései és a kényszerű hely
zet mellett, melybe Rákóczit a svédekkel, lengyelekkel való szövetkezései sodorták,
amiről mindről Kemény ie megemlékezik - felemlíti Rákóczinak és Lorántffy Zsu
zsannának személyes sérelmeit is, amit viszont Kemény vagy elfelejfett már, vagy
nem tartott érdemesnek megemlíteni, 2^) A háború fejleményeit egymással egye
zően írják le, mindketten egészen hitelesen, de Kemény itt is a maga tetteit részle
tezi ki szinte túlságosan, s egész előadását a m ^ a személyére összpontosítja. Jel
lemző, ahogyan az általa megvívott Szatmár helyőrségéből 100 német gyalogos felfoga
dását Rákóczi számára beállítja: "ami jövedelmem lőn a nagybányaiaktól és szatmá
riaktól szétosztottam a vitézlő rend közt,.. Uram számára is 100 gyalogot fogadék,
azon magamnak tartható jövedelemből igen keveset tartva meg. " (313-314;) Szalár
di ezzel szemben elmondja, hogy Kemény János 400 német muskatérost fogadott fel
a szatmári helyőrségből, azokkal Kassára a fejedelemhez "sietett vala,., Melly a
fejedelemnek nagy kedvére esek," mert kevés gyalogosa volt. (Szalárdi, 155,) Hogy
Kemény lOO-as, vagy Szalárdi 400-as száma-e a helyes, nem tudom, a jellemző
azonban nem ez, hanem hogy Szalárdi megint az egészet nézi: a fejedelemnek, az
erdélyi seregnek hasznát, gyarapodását. Kemény pedig azt, hogy saját jövedelmét a
hadizsákmányból hogyan használta fel. Itt is kiemeli önzetlenségét, innen is kiérzik,
hogy müve alapcélja hadvezetésének és közszolgálati sáfárkodásának igazolása,
Mindebből tehát kitetszik: Kemény a hadi és politikai-diplomáciai tényeket híven,
a valóságnak megfelelően adja elő, de hogy aztán a titkos, négyszemközti tanácsko
zások külföldi követekkel - Croissival, a francia udvar követével, (pl, 432-454), vagy
a svéd tábornokokkal, (442-45), vagy Moldvában Lupuj vajdával, (478-480), vagy akár
otthon az erdélyi urakkal, s magával a két Rákóczival - valóban ugy folytak-e le
amint ő azt előadta, azt ma már aligha lehet eldönteni. Leghirhedtebbi epizódját,
Pázmány Péterrel való állítólagos beszélgetését és ennek állítólagos kijelentését
Erdély feladatáról. Deák Farkas megcáfolta és utána SzekfU is kétségbevonta, 21)
Igen valószínű, hogy a töméntelen epizód, legnagyobb részében ízléstelen adoma,
pletyka és emberszólás, melyért, már idéztem. Kemény maga is ugy érezte, hogy
mentegetnie kell magát (p. 17.), legalábbis részben nem hiteles. Mégis, különösen a
modem irodalomtörténészek ítélete szerint Kemény iróegyéniségének egyik legerő
sebb oldala erős karakterérzéke és az ő értékelései, szereplőiről adott páratlan
elevenséggel megrajzolt jellemzései müve legmegkapóbb részletei. Kemény Zsig
mond Rajongók-ja két politikai főalakjának. Pécsi Simonnak és Kassai Istvánnak jel
lemzését maguk egészében Kemény Jánostól vette át. Angyal Dávid kiemeli, hogy
Keménynek Mansfeldről adott portréját Ranke szószerint idézi, ^2) Ezzel szemben
Deák Farkas rámutatott, hogy Kemény jellemzései sokszor gyűlölködők és torzak, sőt
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egyenest kitalálások. A modern törtéiietkutatö mindenesetre igen gondosan ellenőriz
ve használhatja csak fel Kemény Ítélkezéseit kortársairól. ^^)
Adomákat, egyéni sorsok sajátságos alakulását elbeszélte Szalárdi is, de mily
messze marad el Kemény, a főúr Szalárdinak, a köznemesi udvari levéltárosnak fi
nomsága, tapintata és jőizlése mögötti
Kemény János nem volt tehetséges, vagy szerencsés hadvezér, mégis izig-vérig
katonaember: egyformán kedvére való az egyszerű harcosi és hadvezéri munka, s
lenézi az olyan embert, kit testi vagy lelki gyengesége képteleimé tesz a katonásko
dásra, a tábori élet nagy fáradalmai elviselésére. Különösen elemében van hadifor
télyok kitalálásánál. 24) Mégis az európai, finomabb főúri életformák után őszinte
ifágyakozás erősebb benne a katonánál: szinte meghatva örvendezik azon, mikor egy
Jzben hosszabb táborozás után felvidéki magyar főúri kastélyban rendtársai vendége
ként, főúri asszonyok finom társaságában vehet részt ezek lakomáján, és dicséri
Lupuj vajdát, hogy lánya lakodalmát "keresztény királyi formán" Ünnepelte meg, nem
"oláh, paraszti barbariesszel. " (423.)
A politikával mintha nem foglalkoznék oly szívesen, mint a katonáskodással.
Aimál jobban megfelel Ízlésének a diplomáciai munka minden furfangjával, - ahogy
a hadakozáöban a fortélyuk -, mert Kemény jellemében tagadhatatlanul megvan a ,
ravaszság, sőt egy kis cinizmus is. /De milyen legyen egy erdélyi ember a tatárok
között?/
Nem volna teljes Kemény János arcképe, ha nem emlékeznénk meg legnemesebb
vonásáról, mély vallásosságáról, mely világnézetét is alakította, s önéletírásában Is
sok helyütt kiérződik, krimi sanyaruságában pedig lelki vigaszául szolgált, s egy
imádságos gyűjtemény üsszeállitására indította. Bár tagadhatatlanul türelmetlenül felekezetieskedő is, pl. 234,
Kemény önéletírásának szerkezete egyenlőtlen, munkája nincs végleges formá
ba öntve, maga mondja első soraiban, hogy hazájába visszatérve még át kell írását
dolgoznia. Előadása igen eleven, élénken jelenetező, az elbeszélte események mintha
oivasásközben peregnének le előttUnk, De magyar stílusa nem valami szép vagy tö
kéletes, Legbántőbb a sok magyarosított latin kifejezés, mellyel írását túlzsúfolja,
hogy az sok helyütt valami perirat magyar-latin szövegére emlékeztet.
A JRuina exercitus Transsylvanici cimli még a Krimben irt levél az Önéletírás
tól független jelentése Kemény Jánosnak a lengyelországi katasztrófáról. Ez is ön
igazolásul készült a nagy pusztulás miatt kétségbeesett erdélyiek előtt. Történetirástörténetl szempontból nincs rá ok, hogy vele külön behatóan foglalkozzunk. Kiadása
az Önéletírás alább idézendő kiadásában található.
Kiadás: Kemény Önéletírása eredeti kéziratban maradt feim, a Kemény bárók birto
kában. Először Rumy Károly adta ki, de sok hibával: Monumenta Hungarica, Pest,
1817p - Ezután Szalay László az eredeti kéziratból nyomatta ki: Magy. Tört. Emlé
kek, I. köt. Pest, 1856, bevezetéssel, itt a mU kéziratairól is szól. Itt közölve a
Ruina exercitus Transsylvanici is.'
Irodalom: Szalay, í.^m., Deák Farkas. Rövid észrevételek Kemény J. önéletírásá
ról, Bpest, 1886. (Értekezések a történettudományok köréből.) Csabai István, Kemény
J. irodalmi munkássága. Bpest, 1911. Persián Kálmán, Kemény J. fejedelemsége,
Kolozsvár. 1907. SzekfU, M. Tört. 1935. IV. 581.. Beöthy, M. Irodtört. I. köt.,
397-400. Pintér, 1930, III., 187-188. és passim. - Szilágyi, M. nemzet^örténete,
Bpest, 1898. VII, köt. 105-119. és passim. Márki Sándor, K. J. élete. (Századok, 1883.)
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Jegyzet;
1),Szilágyi, M. N, T., VII., 45, - Kemény, Ruina exercitus, Önéletírás, 504.
^hgyanigy, Szilágyi, i. h., VII., p. 37.
3)c
'Szalárdi, Siralmas krönika. Ed. Kemény Z s , , Ujabb nemzeti Kvt. 292, hasáb.

4)
Második felesége, Lőnyai Anna révén került sőgorságba Wesselényivel. Első fe
lesége Kállay Katalin volt.
•^Csak egyszer említi, hogy Gusztáv Adolfról eleget írtak a történetírók, s ezért
ő nem foglalkozik vele.
Például: II, Rákóczi György végzetes lengyelországi visszavonulásakor, mikor
Kemény rábeszéli fejedelmét, hogy váljék külön az erdélyi seregtől, s mentse
meg legalább maga személyét, ha a sereg tönkremegy is, nem ötlik fel Kemény
előtt a mohácsi példa: ne járjunk megint ugy, mint II, Lajos katasztrófájánál.
L.: Ruina exercitus Transsylvanici-ben. Szalay kiadása;, p. 504. - Egyetlen ref
lexiója a magyar történetre, hogy "Bethlen volt a legnagyobb fejedelem Mátyás
király óta, és István királyon kivül" nem is volt hozzá fogható. (146.)
7)
A mezőkeresztesi csata (J596.) lefolyását "fejedelem és több nagy rendU embe
reknek hiteles relatiojáből hallottam" (24.) - Bethlen fejezetében Szalárdival erős
egyezés állspitható meg í^árgyilag és az anyag beosztása tekintetében is: Bethlen
kezd megerősödni, "de 6 jaj" át kell adnia Jenőt é^ Lippát a töröknek Lippát át
adja, Jenőt azonban nem. (Kemény, 32.) Ez igy van Szalárdinál is, mint áizalíxcii-'
fejezetemben idézem. Folytatásul: Bethlen hatalma gyarapodásával építkezik^ i s 
kolákat szervez, külföldi tanárokat hiv be. (Kemény 35.) Eddig ez igy van Szalár
dinál is, de aztán Kemény sokkal részletesebb lesz. Ugy vélem, mindkét iró vala
mi Bethlenre vonatkozó, már formulává, stereotyp szöveggé jegecesedett, vezér
szavakba foglalt udvari szóhagyományt, tudomást követett. Mert tudjuk, Szalárdi
nem ismerte Kemény önéletírását, ezt kizárja a tény, hogy egyébként semmi egye
zés sincsen közöttük. Szalárdi - tudjuk - csak a Ruina exercitus Transsylvanicit
ismerte, illetőleg közölte Krónikájában.
8)

•

•

296-298., majd 462. Velence Lengyelországot szeretné háborúba sodorni a török
kel, IV. Ulászló hajlandó is lenne erre, de az ország megakadályozza, amibe
Ulászló rövidesén bele is hal. Az interregnuni és következményei: 466, 470, 473.
9)
Az okok: 1. a svédek előbb cserbenhagyták minket, mikor a dánok hátba támadták
őket, aztán meg mi hagytuk cserben a svédeket, mikor a török visszaparancsolt
minket. 2. Mert "az pogány ebek" = törökök először biztattak minket a háborúra,
aztán a németektől megvesztegetve ellenünk fordultak. 3. Rákóczi György Ígérte
a fegyvert fogott erdélyi nemességnek, hogy kiterjeszti Erdély határait, ezt azon
ban "posthabeálta", amiért az erdélyi seregnek elment kedve a háborútól. 4, "Mind
ezek felett, mert Magyarországnak mind lelki s testi szaEidságának helyreállítá
sát töttük volna fel iczélul, de az Isten látta az sziveket, és hogy az fejedelmek
csak praetextusnak csinálják az Isten dicsőségét, de azalatt magok világi haszno
kat keresik az mint az dolgoknak kimeneteli is minden helyeken azt megmutogatták
nem is csuda tehát, hogy az Úristen is az fejedelmel^rSs nemzeteket kevánságok
szerént való végekkel nem boldogítja. " (462-463.)
'Rákóczi belső kormányzását Kemény általában ugy jellemzi, hogy "belsőképen szUn507

felen oppressio" és "mind csak az fejedelmek hasznok keresése" és "mások nyomorgatáöa törvényes szinek alatt"; jogfosztások, egész népcsoportok - székelyek,
szászok - és egyes emterek megkárositásával (296, és passzim), ami mind Rá
kóczi Györgyöt gazdagította. L. még az erősen Rákóczi-párti Szalárdi elitélő
megjegyzését is, a só-viasz- és mézkereskedelem állami monopóliummá tételéről.
Igaz, Szalárdi máshol védi. Rákóczi gazdaságpolitikáját, mint amely lehetőséget
adott alattvalóinak is a meggazdagodásra.
Az erős rendi öntudatra: Bocskay Istvánnak, egy korabeli főrangú származású
"mezei kapitánynak" jellemzése. 386.
12),
•^Magára: 338, 388, 439. Bornemissza Pálra: 414.
13)
'Deák Farkas, Rövid é
Deák
Rövid észrevételek K. J. önéletírásához. Bp., 1886. (Értekezések
a tört.Farkas,
tudjcöréből.)
^'^^Kemény, 147. SzekfU, M, Tört. 1935. IV., 581.
•' Egy Ízben, mikor jónak látta mentegetni magát szigorú ítélkezéseiért fejedelmek
és mások fölött, ezt Írja: "Noha pedig csak közrendbeli annál inkább méltóságbeli
megholtak felől is" (itt megint az erős rendi öntudat szólal meg, mely még a ha
lottak között is megteszi a rendi megkülönböztetést!) "vagy hallgatni, avagy
csak jót mondani, annál inkább írni kellene; mindazáltal valamint az jőt követésre,
ugy vétkes dolgot és eltávoztatásra való példáját nem böcstelenitésekre való intentioval ha jelentem érette meg ne ítéltessem," (p. 17.)
^^ WkfU, M. Tört, IV. 581.
17)
így pl. Szalárdi tudja, hogy a fejedelem hadiszállásáról állandóan küldtek ki ké
meket az ellenség mozdulatai kíismerésére (122.), s ezek hirUl hozták, hogy a
török Lippánál táboroz. Erről Kemény csak annyit mond "megértettük", hogy az
ellenség Lippánál van, mellesleg emliti, hogy mit intézkedett Rákóczi, főeseménynek pedig elmondja, hogy mit tett ő. Kemény János. Mert ő mindig hallgat arról,
amiben neki személyesen nem volt része, így Győry Jakab szép hadítettéről, és
éppen csak említi Böjti István derék csatáját (278, 280-281.), a maga éberségének
tulajdonítva a főérdemet, hogy a török nem Üthetett rajta éjnek idején az erdélyi
táboron. Szalárdi mind Győry, mind Böjti jeleskedéseiről részletesen számol be,
s mindkettőnek nagy jelentőséget tulajdonit. (Szalárdi, Siralmas krónika, 115-119.
és 122.)
^^Vemény, 275-277.
19)
'Kemény, 280. és 281., Szalárdi, 129.
^^^Szalárdi, 146.
21^
'Deák Farkas, i. h. 11.
221
'Beöthy, a M. írod. Tört. Bp. 1906., 1.1., 399.
23)
'Deák Farkas, i. h. 6. 1. és u. az. Csáky István.
24)
' L . : Eszterházy Miklós rászedését. (p. 355.)
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Már a kortörténetírás jellegével bir, mindenesetre túlnő a naplöirás keretein
Szepsi Laczkő

Máté

munkácskája. Szepsi Laczkó Máté életéről csak annyit tudunk, hogy Lőrántffy Mi
hálynak volt udvari concionátora (prédikátora), majd ennek 1614-ben bekövetkezett
halála után lelkész Erdő-Bényén, Zemplén megyében, (Szinnyey s, v.) Kortörténeti
feljegyzései az 1520-1(51 1619-ig lejátszódott magyarországi fő hadi és politikai ese
ményekről, ahogy azokat ma birjuk, több iró által szolgáltatott adatok eíső, lazán
megszerkesztett összeállítása, egy "rudis et indigesta moles", olyasféle, mint Szamosközy adatgyűjteménye a Mon, Hung, Hist. IV. Szamosközy kötetében, mely még
legkidolgozottabb részleteiben is nélkülözi a végső simításokat és még ezekben is
olykor csak jelzi, hogy mi lenne még a szöveghez hozzápótlandó, hogy mi lenne az,
ami "bővebb szóval declaráltassék."' (p. 37. )1)
Szepsi feljegyzései nem mind az ő, hanem több iró közös mimkája, O csak mint
valami szerkesztő rendezi az összegyűjtött anyagot, melyből aztán majd kerek, meg
komponált elbeszélést kellene irnia. Kik leheltek Laczkö munkatársai? Talán paptár
sai? Érdekes lenne tudni, rift erre legfeljebb találgatásokkal felelhetnénk, ^) Laczkó
müve legnagyobb részében egészen szimpla évkönyvezés, amilyen nem sok van a
magyar töiténeti irodalomban, s melynek csak egyes, aránylag kis részletei - külö
nösen az 1604-i és az 1616-1619-1 évekre vonatkozóan - nyújtanak egységesen meg
szerkesztett elJDeszélést, De ezek is évek, sőt napok szerint^adják elő az eseménye
ket, az annalesek módjára. Feltűnően sok az akta, oklevél, levél, államszerződés,
melyek többnyire teljes szövegükben közöltetnek, magyarul. Ez már hozzátartozott
az akkori magyar kortörténetiráshoz,
Laczkó papi ember, Lórántffy Mihálynak, a nagy Lőrántffy Zsuzsanna apjának
házi "concionátora" (prédikátora), aki történeti munkásságával is tanítani akar, s a
történetet, helyesebben a XVL századi főbb magyarországi eseményeket és saját
korának "emlékezetre való dolgait" azért jegyezte fel, hogy azok "a magyar nemze
tet jó vigyázásra" serkentsék "igen Ugyefogyott állapotjában. " Mert ő az ő szigorúan
theologiai-theokratikus világ- és történetszemléletével a földi történést isten akarat
nyilvánításainak érzi, s a hadi, politikai események alakulásában, szintúgy a természe
ti csapásokban, rendkívüli természeti tüneményekben Isten intelmeit látja meg, me
lyek szerint kell aztán az embernek életét berendeznie, tetteit szabnia, 3) De hisz a
kor asztrológiai és más babonás hiedelmeiben, s egy helyt idézi "a helvétiai Sebaldus
Brandinus" jóslatait az 1604-től 1623-ig terjedő évekre, (P. 42,) "Ridjuk, a nagytudásu, világosfejU Szamosközy szenvedélyesen kikelt a jövendőmondók krakkai szektája
ellen,
Laczkónak ez a Gesta Dei per Hungaros-jellegű történetszemlélete és erős ál
lásfoglalása a protestánsok vallásszabadsága Ügyében valami átfogó alapgondolatot
ad laza évkönyvezésének. Első - az 1614-í, sorsfordító év eseményeit elbeszélő 509

könyvét Laczkő igy fejezi be: "a magyar kereszténység" (protestánsok) "minden
kUlső emberi segítségtől megfosztatott vala.., csak Istenhez... fohászkodunk
y a l a . . . " , a második könyvet pedig igy kezdif'Isteni segítség kezdetik" ti. i, Bocskay
felkelés. De ezt a kettős alapeszmét sem igyekszik következetesen :kiépiteni, s a
harmadik könyv már igen jözan, reális szemlélettel azzal a vezérszóval vezeti be az
elbeszélést, hogy a papi jószágokat visszaadják a katholikusoknak, s megkezdik a
"ft)cskaytól... jő karba állatott dolgokat vissza más karba állitani. "^>
RendkivUl érdekes azonban Laczkó szűkebb pátriájában, a Kassa, Eger, Mis
kolc közötti területeken és Zemplén megyében történtekre, kis és nagy eseményekre
a Bocskay és Bethlen-féle felkelések Idejére, általán 1604-től 1619-ig, - müvét 1619.
október 12-én kezdte el imi -^> különösen pedig a Zemplén megyei nemesség és
megyegyUlések tevékenységére, s a magas politikában szóhoz nem jutók életére vo
natkozó apróságok előadásával, (terméseredménynek, elemi csapások, feltűnő bün
tettek, egyházi események stb,).
Laczkó pártember, aki mindent a protestantizmus szempontjaiból néz, dicsőit!
Bocskayt miiit "a hitnek és megromlott Magyarországnak hajnalcsillagát" (p, 52.),
tiszteli Bethlent is, és feltétlenül bizik mindkettőben. Helyesli azok szövetségét a
törökkel, noha azt a magyarok és keresztények nagy ellenségének tekinti, szégyelli
is, hogy a inagyarországi protestánsok a törökkel fegyveres szövetségben vivták ki
vallásszabadságukat, s krónikája élére ezt a vallomást tuzi: "A magyar keresztény
ség (protestánsság) "a törököt szivből gyűlölte, vele szive szerént harcolt és sem
mi szövetéége vele nem volt, mig Rudolphus csásg;ár őfelsége meg nem háborítot
ta. , . ",6) és jónak látja Bethlent mentegetni, mikor ez 500 erdélyi kopjást küldött
Szkender basának a keresztény lengyelek ellen: "A fejedelem gondolkodok a Szkender basa kívánságán... a nagy szükségtől kénszeritetvén reáhajla... mint bölcs,
okos eszes ember... elég nehéz vala, de Istenre bizta az evfentust, "^) Sok érdekes
adata van Laczkónak a hajdúkról is, kiket nem itél meg olyan szigorúan, mint kor
társa-történetírói, köztük még Szamosközy is. Mert Laczkó mUve nem történetirástörténeti szempontból, hanem forrásként jelentékeny, noha irója türelmetlen
protestantizmusa, talán nem is mindig jólértesUltsége miatt kritikával használandó.
Laczkó magyarul irt, s csak sajnálhatjuk, hogy vázlatos feljegyzések helyett
nem tudott olyan szépen kidolgozott kortörténetet adni, mint latinul iró kortársai,
Istvánffy, Révay, Decsy, vagy Szamosközy. (Legutóbbi éppen csak, hogy megpróbál
kozott magyarul imi történetet.) Eredeti kézirata - kiadója gróf Mikó Imre tanúsá
gára - fennmaradt, s a marosvásárhelyi Teleki könjrvtárban őriztetik, 1420, sz,
alatt. Ebből adta ki báró Apor Károly másolata után a nagyérdemű és nemeslelkü
gróf Mikó Imre, aki az eredeti kéziratot részletesen ismerteti kiadásában: Erdélyi
történelmi adatok. Kolozsvár, 1858. III. köt. p. 6. Laczkó szövege u, o. pp. 9-246.
Laczkó mUvéből a XVIII, sz, elején kivonatot készítettek, s ezt Toldy Ferenc Sáros
pataki magyar krónika elmen kiadta. Megjelent előbb még a M. Tört. Tár rv. köt.
49-87. lapjain, Pesten, 1857-ben. (Sziimyey, s. v.)
Irodalom; Mikó értékes bevezetése i. h. pp. 3-7.
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Jggyzet;
Hogy több irö közös munkája, ez kitűnik az ilyes oldaljegy'zetekből: "akinek a csá
szár missilis mandátumának páriája vagyon, itt inseráltassék. " (p. 163.) Vagy:
"Itt a hajdúkkal valö zenebona inseráltassék, " (p, 123.). A zsitvatoroki békeszer
ződés szövege "Haec reperiuntur de verbo ad verbum in libello rubro impresso. "
(p. 88.) "Inserendum est hic exemplar litteratum, quibus (Tlirca) bellum indixit
Töíóniae ad diem Marti, 1612. (p, 135,)
2)
Anyagát Laczkö igen gondosan gyűjtötte össze munkatársaival egyetemben, hiteles
elbeszélések szemtanuktól forrásai a kortörténeti részre és "közelmúltra, - Lőrántffy Mihály nagyúri udvarában sok mindent hallhatott, olvashatott minderről egész
ennek 1614-ben bekövetkezett haláláig, igazat, nem igazat vegyesen -, de ismerte
a külföldi egykorú, elég kiterjedt jelentéseket is a magyar harctérről: Büchholtzer-t
névszérint is idézi, Szamosközynek átvette egy-két epigramma ját, lehet, hogy
egyébként is használta. Láttuk már hogy Laczkö lapokon keresztül közli a leirta
eseményekre vonatkozó aktákat, leveleket, okleveleket, államszerződések szövege
it, ugy hogy ezek munkája jelentékeny részét teszIF ki. •
. 3)

"•

Legérdekesebben az 1617. évi rekordtermésre következő Ínséges évek furcsa jelen
ségeiben, pp. 170^171.
'
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EVKÖNYVEK, NAPLÓK
Már említettük, hogy erdélyi főrangú és köznemesek, városi polgárok (magya
rok és németek), sokan és szívesen jegyezgették fel életük eseményeit és ezek kere
tében országos eseményeket is. De virágzott e jegyezgető tevékenység Magyarorszá
gon is. Itt is, ott is különösen azok fognak naplóiról tollat, kik a politikai-hadi élet
ben, főképp diplomáciai kiküldetésekben részt vettek: palatínusok, hadvezérek, püs
pökök, orsüággylilési, nemesi és polgári (városi) követek, sőt egyes müveit mester
emberek is, (Nagy Szabó Ferenc szabómester volt!) Ha a hivatalos évkönyvező fel^
jegyzéseket leszámítjuk is: ezek főképp a szepesi és erdélyi szász városokban Íród
tak e városok megbízásából, vagy legalábbis azok céljaira, - a XVII. sz. -ban Sop
ronban is megindul a naplóírás -, akkor is elég nagy a ránkmaradt emlékiratok szá
ma, pedig valószínű, hogy sok elveszett közUlUk.
Hogy a korukbeli kalendárium-irodalom a maga történeti részléteivel - tudjuk,
e nagy számban készült naptárak mind közöltek rövid beszámolókat a közelmúlt or
szágos eseményekről - határozottan befolyásolta, talán ihlette is e naplóirókat, mint
azt Pukánszky a hazai német Írókra vonatkozóan szépen kifejtette - azt bizonyltja,
hogy van olyan napló, - az erdélyi főúr, Bánffy Györgyé - melyet Írója egy kalendárium
e célra üresen hagyott lapjaira jegyzett be, A szabómester Nagy Szabó Ferencnek pe
dig a Debreceni Kalendárium a legfőbb történetírási fórum. 1)
Különálló helyet foglalnak el e naplóirodalomban diplomáciai tárgyalásokról
szóló naplószerU feljegyzések, bennük nagyszámú hivatalos aktával, levéllel, vala
mint országgyűlési követek naplói, melyeket ezek többnyire kiküldőik - megyék, vá
rosok - részére, azok megbízásából készítettek. Tehát hivatalos jelentések, hogy
ugy mondjam akták, melyek nem történetírói céllal: az események öncélú megörökí
tése végett Íródtak, hanem gyakorlati, politikai-közigazgatási-jogi célokra. Mégis a
leirt események - országgyűléseink - fontossága, még inkább maguk e jelentések
sokszor Irodalmi jellegűnek nevezhető (mindenesetre nem akta-stilusu) kidolgozása,
helyet biztosit számukra a kortörténetirásban és annak történetében is, bár legtöbb
jüket ugy kell kihámozni a leirt országgyűlések aktái, artikulusai közül. 2)
^^
Vannak aztán magánérdekű, személyes és családi ügyeket, eseményeket tárgyazó naplók is. 3)
Magánérdekűek, de művelődéstörténeti, és itt-ott köztörténeti adataikkal forrás
ként becsesek Haller Gábor (1630-40.), Bánffy György (1645) és Kálnokl István
(1644.) erdélyi főurak itinerárium jellegű, s ezért egy csoporttá elkülönülő naplói,
melyek bár a történetírásnak csak legszélső határterületein mozognak, mégsem maradhataak emlltetlenűl.
Lássuk mármost e műfaj fontosabb darabjait, előbb a városi évkönyveket, ezek
közt is előbb az erdélyieket, mert ezek vannak számosabban. Megnyitják e csoportot
még a XVI. sz. -ban egy marosvásárhelyi családnak - a Borsosoknak - több nemze
déken át folytatott naplóirásal. Első közöttük
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Bor sos Sebe st y cn
Jómódú marosvásárhelyi gazdálkodó polgár, - meghalt .1584-ben •- ki a maga
Igénytelen magyar nyelvU kortörténetében: a "Világnak lett dolgairól irott krónika"ban (1490-től 1571-ig), melyet csak teljesség kedvéért említek, kiírta B. Székely Ist
ván Világkrónikáját, A magáéból csak Luther reformációját adta hozzá az 1517,
évhez és az 1530-i augsburgi birodalmi gyűlést, hol az ujitók leszegezték hitvallá
sukat, "de - mondja Borsos - a római pápa annak sero.mit sem engede, hanem ugyan
azon római hitben maradna meg. " (12,) 1541-hez hozzá jegyzi: "Oda Buda!" Egyéb
ként 1558-ig csak személyes és családi Ügyeit toldja be önálló adatokként, melyeket
éppúgy belevegyit az országos, sőt világeseményekbe, ro.int Sze'rémi, vagy akár ma
ga Forgách Ferenc, Nemcsak "én"-juk felértékelése ez Íróink részéről, hanem a
közügynek igen intenzív átérzése, a magánUggyel való azonosítása: az ő kis életük
beleélése a világtörténésbe, s annak felismerése, hogy a világesemények mégis
csak belejátszanak a legkisebb ember életébe is. 1526-tól Borsos önállóan folytatja
jelentéktelen feljegyzéseit 1571-ig. Mindebből csak "szász és magyar papok" 1564.
évi vitáját említem a kenyér és bor átlényegliléséről. (21.) Utolsó adata János Zsig
mond halála .1571-ben. MUvét unokája. Nagy Szabó FerRnr. folytatta 1658-ig,
Kiadás: .Gróf Mikó Imre: Erdélyi történelmi adatok. Kolozsvár, 1855, L k, 10-26.
Gr. Mikó értékes "előismertetésével". Ugyanez irodalma is„

Pukánszky, G, d. Dtschen Schrifftums ín Ungam, Miltister/W. 1931., p. 219. Emlékeztethetek még Oláh Miklós érsek Ephemereseire, melyek szintén kalendá
riumba vannak beírva. (1552-1559,)
2)
'Ilyen Herényi György naplója az 1634-5. és 1637-8. évi magyar országgyiÜésekrőL
Ed. Komáromy András, Bp., 1887., vagy Dallos Miklós győri püspöké az 162122-23. évi hainburgi tárgyalásokról Bethlennel, Borsos Tamásé portai követségeiről
1613-14, 1618-20, és Budán 1630-ban, Révay Lászlóé szintén portai követségéről
Bethlen érdekében (1620-1621-ből), Thurző Szaniszlóé az 1623-24, évi bécsi tár
gyalásokról Bethlen érdekében, ki maga irta rá naplója doraumára: "Diarium inceptí cum Gábrielé Bethlen tractatus pacis. " (EO. E . , VIII. p, 190,, a napló maga,
u. o,, pp., 166-190)i - Rimay János (1573-1631) naplótöredéke a szőnyi béketárgya
lásokról. Ed, Radvánszky, R,J, munkái. Bp, 1904, Mathei Dániel bártfai követ
naplója az 1637-38-i országgyűlésről (M,N,M, Quart. Lat. 405).. Szeinere Pál
országgyűlési követ nap ló sorozata.
3)
Ilyen egy református lelkész. Kanizsai Pá.lfy (Paulides) János bejegyzései (16001634). Funck J. Chronologíájának Basel, 1554. évi kiadásának hátsó lapjára, fontos
életeseményeiről, különösen tanulmányairól (Heidelbergben is)^ majd komáromi
tanítóságáról, lelkészségéről és dunántúli piispÜkségérőL Kiadva: Tört. Tár, 1909.
Jelentékenyebb, egyháztörténeti érdekű feljegyzéseire még rátérUnk.
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Borsos

Tamás

áppen csak a határán mozog a kortörténetirásnak Borsos Sebestyén fiának,
Tamás, marosvásárhelyi főbírónak, majd Báthory Gábor és Bethlen Gábor konstanti
nápolyi követének (orator continuusának) feljegyzése kora eseményeiről, aki ismé
telt diplomáciai küldetésekben, nemcsak Konstantinápolyban, hanem Bécsben is a
magyar királynál értékes szolgálatokat tett a két l'ejedelemiiek, és állásánál fogva
Jól Ismerte kora politikai eseményeit.
;
Borsos Tamás, mint maga megirta, Í5ö6. Június 14 én született Marosvásár
helyt. Élete nem volt nagyon sima vagy nyugodalmas: először szombatos hite miatt
üldöztetett és Szinán pasával trafikálván forgott veszedelemben, majd Mihály vajda
és Basta-féle támadások, pusztítások idején is végig kellett szenvednie az akkor igen
szenvedő Erdély minden nyomorúságát. Borsosnak Lalán legfontosabb tette, hogy
1602-ben, mikor Basta hadai elől az addig várfalakkal nem birő Marosvásárhelyről a
megerősített Brassóba kellett polgártársaival menekülnie, e város erős falait szem
lélve, elhatározta, hogy a maga városában is várat emel. Amit ez év nyarán polgár
társai megértő segítségével végre is hajtott: a ferences kolostori épitve át várrá. ^)
1606-ban Kassára megy városa nevében hódolni Bocskay előtt, kit ugyan nem ítélt
meg valami kedvezően, őt okolván az 1594. évi véres eseményekért, mint aki Bátho
ry Zsigmondot a török szövetség elhagyására és a török párt vezérei kivégzésére r á 
bírtál az 1604-i felkelésről pedig azt hallotta Konstantinápolyban maguktól a törö
köktől, hogy ha akkor Bocskay nem ránt kardot a német császár ellen, akkor két évén
belül a magyar birodalom visszakerült volna a magyar korona alá" annyira meggyen
gítette volt azidőben a perzsiai sok vereség a törökséget. "ítéljenek bölcs emberek"erről, teszi hozzá. De aztán elismeri, hogy Bocskayiiak végre is "megjött esze" az
előbbeni "bolondoskodások" után. Borsos életének természetesen főeseménye három
szori évekre terjedő konstantinápolyi követsége. Először 1613-1614-ig Báthory Gá
bor érdekei védelmezésére küldetett ki Bethlen Gábor ellen, akinek aztán szintén
"orator continuusként" szolgált ugyancsak Konstantinápolyban. E második megbízatása 1618. márciusától 1620. áprilisig tartott. Harmadszor 1626-ban járt Konstanti
nápolyban Bethlen követeként. De közben 1615-ben a királyi Magyarországon i j mű
ködött: ő is ott volt az erdélyi küldöttségben, mely Nagyszombatban megkötötte az
egyezményt II. Mátyás és Bethlen között. Halála éve Ismeretleni 1633-ban lehetett.
Bennünket első konstantinápolyi tartózkodása érdekel, mert ekkor irta meg kor
történeti feljegyzéseit 1584-től, helyesebben 1594-től, mert itt kezd előadása bővebb
Ifiini 1612-ig, azon évig, melyben megbízatását a "contlnuus orator"-ságra-jBáthorytól megkapta.
A mUvecske igen szenvedélyes, érzelmes hangú, de meglehetősen szűkszavú és
fövidlélegzetü referálása a rendkívüli válságokat magával hozó 1594 és 1612 közt
lepergett évek eseményeinek. Főérdekessége a marosvásárhelyi vonatkozások, és a
székelyekre tett érdekes megjegyzések mellett természetesen a Borsos által a portán
Iszultánnal és basákkal) folytatott tárgyalások leírása. Borsos hivő lélek, ki a politi|»l eseményekben mindenütt Isten ujját látja, és becsületes ember, aki igyekszik min514

dig igazat irni. Legtöbbször személyes tapasztalatait adja, de utána is jár a dolgok
nak, keresi olykor az események okait is^), mégis az ő személye köré csoportosított
naplószertl feljegyzéseiben (melyekét jellemzően saját születésével kezd!) inkább el
szigetelt adatokat közöl, történetszemléletről, történeti módszerről nem lehet szó.
Politikailag nem foglal valamely párt mellett következetesen állást: a győztes Bocskay előtt hódol, de szigorúan bírálja is. Báthory Gábort maga elitéli, de követeként
Konstantinápolyban védi Bethlennel szemben, és mikor utóbbi nyeri el a fejedelem
séget, bár ezt sem tartja szerencsés dolognak, simulékony diplomataként éppoly
Ügyességgel és kitartással kiszolgálja ezt az urat is. Haragszik, hogy Székely Mó
zes "nagy orczátlansággal" megtörte a "német császárnak" fogadott hűséget, de a
németekről sincs jó véleménnyel, s általában inkább török orientáció hive. De Bor
sos kitűnően tud alkalmazkodni, és senkihez sem ragaszkodott tovább, mint az hasz
nosnak és tanácsosnak látszott.
Megírta még Borsos ugyané követjárásnak utinaplóját: Itinerarlum ad fulgidam
portám Ottomanicam, an. 1613-14.
Kiadva:, Kemény J. Kovács I. Erdélyország történetei Tára, II,, 233-250. és má
sodik konstantinápolyi követségének utinaplóját is, ez kiadva: Mikó, Erdélyi tört.
adatok II., 7-284. Mindkettő érdekes művelődés- és politikai történeti kútfő, azon
ban a magyar történetírás története szempontjából mit sem jelentenek, s csak mint
a kor politikai életének szereplői részéről élményeik, közéleti és magánéleti
eseményeik tel jegyzésére irányuló, Erdély műveltebb lakói között eléggé elterjedt
nek mondható tevékenység (egy) jellemző és kimagasló termékei jelentékenyek. Alfentebb részletesebben ismertetett "Vita vei potius peregrinatio totius vitae Thomae
B o r s o s . . . in memóriám revocata inter gravissimis negotiis, et scripta Constantinapoli, per ipsummet Th. B. A. a creatione mundl 5573., A. D, J, Chr. 1614,, in anno
Mahumetis prophetae 1025. megjelent Kemény J, és Kovács I, Erdélyország törté
netei Tára, II., 15-43. Értékes bevezetéssel.
Mindhárom mU a marosvásárhelyi Teleki könyvtárban őrzött eredeti kéziratából ada
tott ki. L.: Mikó, Erd. tört. adatok. II., 6,
'

Jegyzet;
'Erről részletesen beszámol Nagy Szabó Ferenc. L.: Mikó, Erd. tört. adatok. F . ,
pp. 74-78. és 71.
2)
Hogy Bocskayt okolta az 1594. évi szerencsétlenségekért, melyekre az akkori er
délyiek minden XVII, század eleji nyomorúságát mint végső okra visszavezették,
(p. 34.) azt már emlitettem. L. még: Mihály^vajda elfoglalta" Erdélyt, "kinek
nagyobb oka lön, hogy sokan az erdélyi és székely nemes ifiu legényekben megkí
vánták vala az havasalföldi prédát és Mihály... szolgái lőnek.
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Nagy S z a b ó

Ferenc

A marosvásárhelyi évkönyvező család legifjabb tagjáról, Nagy Szabó Ferencről
is csak annyit tudunk, amennyit Memorialéjában - igy nevezi maga feljegyzéseit megirt magáról. De ez éppen nem kevés, lévén e mUVecske központja megint csak
annak irója, s kiinduló pontja az iró születése, illetőleg szüleinek esküvője. Tehát
Nagy Szabó Ferenc N. Szabó Jánosnak és Borsos Annának -a krónlkairó Borsos
Sebestyén lányának és a szintén krónikairó Borsos Tamás nővérének fia, született
Marosvásárhelyen, 1581-ben. Apja jómódú és tekintélyes polgárember volt, a ki
éveken át viselte a városi birói hivatait* Meghalt 1620-ban. (P. 124.) Nagy Szabó Fe
renc hatéves korától, 1587-től kezdve járt a helybeli iskolába. Sajnos, nem emliti,
hogy Baranyai Decsy János, ki a kilencvenes években Marosvásárhelyen tanárkodott,
tanította"6. Egyszer megemlíti ugyan Decsy nevét, de csak annyit ir róla, hogy
1596-ban Vásárhelyt volt mester, (p, 90,) Mégis, ugy hiszem, Decsyt értette, mikor
az 1594. évi Győr és Komárom körüli török-magyar harcokról beszámolva azt mond
ja, hogy amit ir, azt "omian feljül egy ide alá, az én mesteremnek küldött levélből
tanultam, mely mostan is kezemben vagyon." (p, 43.) Minthogy Nagy Szabó Ferenc
leirása a mezőkeresztesi ütközetről (pp. 48-50.) erősen egyezik Decsy előadásával
e csatáról, (Decsy, M, H, H., II, oszt., XVII. köt,, pp. 274-275.) s minthogy valószinuleg Nagy Szabó Ferenc sem használhatta Decsy müvének eredeti kéziratát, ugy lá
tom, Decsy volt az az emiitett "mester", aki Nagy Szabó Ferencnek, és bizonyára
még másoknak is megmutogatta a kérdéses levelet, illetőlég a harctéri események
ről hozzá befutó, általa összegyűjtött leveleket, melyek akkor különben is közkézen
forogtak. Ha tehát Decsy tanította a fiatal Nagy Szabót, bizonyára része volt ennek a
kortörténet iránti érdeklődése felkeltésében is. Nagy Szabót iskolái befejeztével apja
a "szabó mu" megtanulására adta, 1598-ben, tehát 17 éves korában. 1599-ben már le
gény Kolozsvárott, hogy mikor került vissza Marosvásárhelyre, nem írja. Bár köz
hivatalt Nagy Szabó csak egyet viselt, azt is csak rövid ideig és nem szívesen: a Ma
rosvásárhelyhez közelfekvő görgényi vár tiszttartóságát Apaffy Mihály megbizásáböl
(1639-1640. pp. 147-148.): mégis igen élénken érdeklődött a városi és országos
Ügyek iránt. Igen fóntoö körülmény, hogy Nagy Szabó apja éveken át városi biró volt,
mint ilyen járt az országgyűléseken, fejedelmeknél, részt vett hadjáratokban, vagyis
erősen benne élt az erdélyi közéletben, irőnk anyai nagybátyja pedig, az emiitett
Borsos Tamás egyszer Írónkat is magával vitte egyik konstantinápolyi követségébe.
Nagy Szabó Ferenc e törökországi utazásáról külön Írásban is be akart számolni, (p.
118.) hogy valóban megtette ~e nem tudjuk, ránk legalábbis nem maradt ilyen müve.
Másik jelentékeny közszereplése Nagy Szabónak, hogy 1621 rben Bethlen Gábor pa
rancsára a Lengyelország ellen felvonult török seregnek küldött élelmiszer szállít
mányt Chotinba kisérte, Ozmán szultán táborába. Részt vett még Nagy Szabó az
1611, évi hadjáratban, mikor Báthory Gábor kiszorította Erdélyből Forgách Zsigmon
dot. (pp. 108. sqq.) Egyébként Nagy Szabó megmaradt a polgári magánéletben és gon
dosan gyarapította vagyonát, egymásután építette fel Marosvásárhelyen házait, ha516

szonnal kereskedett búzával és borral. Szabőmesterségéről nem beszél, csak egy
szer emlití, hogy a szabó céh egy osztozkodása alkalmával neki is adtak 50 Ft-ot,
(1647-ben, p. 151.), Kétszer nösUlt, első feleségétől kilenc gyermeke született, a
másodikat már idős korában vette nőül. Unokái mind elhaltak még az ő életében.
Memoríáléja utolsó megrendítő szavai 1658-ból valók, s a II, Rákóczi György viszszatérte és Rhédei Ferenc lemondatása miatt Erdélyre törő töi-ök-tatár-román
hadak közeledtéről szóinak: aug, 29. "jöve hirlll, hogy Balavásárnál az ellenség és éget - ül, s vág. Jézus, légy velünkI" Amiből arra következtetnek, hogy irónk va
lószínűleg áldozatul esett e támadásnak, (a betörő "pogánynak", ahogy ő mondja,)
Valószínű is, hogy vagy meghalt ekkor, vagy a tatárok által elhurcoltatott, mert Nagy
Szabó bizonyára a várban keresett oltalmat, melyben annyira bizott, melyet azonban
- Enyedi István (nem tévesztendő össze Enyedy Pállal) szerint - a tatárok Maros
vásárhelyre Ütve hamarosan elfoglaltak, s "a benne szorult népet, közel háromezer
embereket mind rabságba hajtják. " (Mikó, Erd. tört. Adatok, IV., 274.).
Nagy Szabó Ferenc anyai nagyapja, Borsos Sebestyén munkáját folytatta, és
saját Memoriáléját is annak Chronicájához csatolta hozzá. Borsós Sebestyén önál"
\6an csuk 1562-tői 1571-lg jegyezgetett. - addig, mdjiik, Rpncédl Székely krőniltáját
irta át, és - 1584-ben halt meg, unokája ki 1581-ben született s még emlékezett
nagyapjára, előbb ennek szövegébe is toldott be pár lapnylt, az 1536., 1571-től 1576-ig
és ISSSHől lS94-lg terjedő évekről, (26-35.) Összefüggő feljegyzéseit 1580-nal
kezdte és 1658-ig vitte fel. Eredetileg nem is volt célja, hogy kora eseményeit Írja
le, hanem csuk egy "registrumot" akart készíteni, vagyis jegyzéket vagyonáról, jö
vedelmeiről, De aastán elhatározta magát "valami Memóriáié avagy lett dolgok"
megírására. Müvét születésével kezdi, és minden mondmilvalóját a maga élete kere
tébe illeszti bele, feljegyzéseinek tárgyául pedig magánügyeit és városa és aa ország
fontos eseményeit választotta. Mint ő maga mondja: azon eseményeket, "az melyek or*szagunkban, városunkban és hazám" (recte" házam) "magam, és nemzetségemben
eltöltenek és egyéb dolgokat, ami illendő léezen ide irok. "í)
Munkájának mai alakját 1653-ban adfa, régi "mlnutáiből". Ezen saját jegyzetein
kivUl, melyeket legtöbbször "az eseményekkel egy időben, vagy alig később, emléke
zetből kéiszitett,^ papirra vetve mindazt, amit akár Marosvásárhely dolgairól, akár
országos fejleményekről meghallott, vagy maga meglátott, voltak Szabónak Írott for
rásai is. 3) Ilyenekről azonban ő maga csak két izben emlékezik meg: az egyik, a
"mesterétől", vagy vélem Baranyai Decsy Jánostól, kapott levél az 1594. évi harcokról
Komárom és Győr körül, a másik Enyedy Pál irása'*^, melyből Basta 1603, évi bevo
nulásának leírását Kolozsvárra vette, (p, 91.) Hogy ez az Enyedy Pál csak másoló,
ki Szamosközy müveit irta át, azt már gróf Mlkó Imre Is gyanította. Szilágyi Sándor
pedig be is bizonyította, 5) Lehet, hogy Nagy Szabd Ferenc még más egykorú erdélyi,
vagy magyarországi feljegyzéseket is felhasznált, Basta 1603, évi Ítélkezése Kolozs
várott a magyarok fölött (pp. 84-85.) feltűnő egyezést mutat Somogyi Ambrus meg
felelő elbeszélésével. 6) itt is közös forrásra lehetne gondolni, valami egykori fel
jegyzésre.
Nagy Szabó Ferencnek egyébként történeti ismeretei, műveltsége, képzettsé
ge nem volt. Nem ismeri még Istvánffy Históriáját, vagy Petthő Gergely krónikáját
sem. Például Bocskaynak "oda ki való dolgairól" (t. i, Magyarországon) - vallja "én nem látom, hogy semmi históriát irtanak volna rolla seholl Aki arról tudni akar
valamit", mondja ezt megelőzőleg, "az lássa, ha az Indiciumban (Debreceni Kalendá
riumban) mit talál vagy másutt. " Ez a Debreceni Kalendárium Nagy Szabó Ferencnek
majdnem az egyetlen, és mindenesetre a legfőbb történetírási tekintély és fórum. De
azért polemizál is vele, előadását kiigazítja: "Látom ugyan a Kalendáriumban" 517

-• mondja egy helyütt - "a HistóriaJátj de el ne hidd a7.t„., De olyan a mi dolgunk,
hogy a mi gyalázatunkat csak hazug írással akarjuk elfedezni, " (p, 50.) - Vagy: "az
Indiciumban" (15,93, Debreceni Kalendárium) "ha többet akarsz látni, im látom, hogy
irtanak - szabad, de az ottan ilyen jő móddal és renddel nincsen, mert és akkortájban
14. esztendőben jártara, s igen Jói emlékezem rá, " (pp. 42-43,) És emlit Nagy Sza
bó Ferenc feljegyzéseket, melyek más Kalendáriumokba voltak beirva, ezek azonban,
mondja, sokszor ellentmondanak egymásnak, (p. 41.) Világos tehát, Nagy Szabó is
azon feljegyzéskészitők közé tartozik, kiket a Kalendárium irodalöm ihletett kortörté
neti jegyezgetésre, s talán nem is annyira a tudós Decsy^ s Nagy Szabó Ferenc tör
téneti érzékét is erősen fejlesztette ez a sajátságos, népszerll,.népies történetírási
mUfaj, 7) Tudjukf, az első magyar nyelvli kalendárium a Székely Istváné, Krakkó,
1538. tájáról. 8)
Nagy Szabó Ferenc jő magyar érzésU ember és buzgó kathollkus. Nem szereti
a németet, de nem is gyűlöli, a román ellen sem olvasunk nála olyan klfakadásokat,
mint pl. Szamosközynél. Annál jobban irtózik a hajdútól, aki rosszabb a németnél és
"ballon"-nál, s kiről könyvet tudna írni, "de az ő istentelen dolgokról szomorúság és
nemzetül gyalázat - azért elhagyom. " (p„ 86,) Mert Nagy Szabó Férencben van nem
zeti becsUletérzés, s dereng előtte, hogy a nemzet a történet hordozója, pl. az erdélyi
hadsereg 1657. évi katasztrofális veresége szerinte szintén "a magyar nemzet örök
gyalázatjára történt," (p, 165.)
És van benne p o l ^ r l öntudat is. Mikor arról kell megemlékeznie, hogy a széke
lyek le akarják rombolni a kis marosvásárhelyi várat, melyben pedig a polgárok oly
igen bíztak, bUszkén jegyzi fel, hogy ezt a fenyegetést poigárlársal azzal utasítják
vissza, hogy ők nem székelyek, hanem városiak, "akinek van joguk várat emelni a
maguk területén, ha a székelyelcnek nincsen is, nektek^ székelyeknek nincsen hatalma-^
tok a mi városunk földén, sem pedig magunkon, hogy körUlettUnk süékelyfölde v a ^ o n . "
(p, 89.) De érzi a kisszámú magyar városi polgárság elszigetelt voltát is: "cautusnak
kell lenni, nincsen soha igaz jö akaiattal mi hozzánk a székelység, sem a nemesség
nagy része." (p, 89.) Egyébként a székelyeket részvéttel nézi, mert látta kegyetlen
megbüntetésüket ismételt lázadásaikért. (159'5"ben, pp. 46-47, és 1598. pp. 56-57.)
Katholikus hite miatt hazájában szenvednie kellett, és konstantinápolyi útjáról
beszámolva csak azt tartja említésre méltónak, hogy a török birodalomban jobb a
katholikusok helyzete (ő keresztényt mond), mint Erdélyben (ezt 1653-ban irta, p.
118.) és felsorolja azt a 12 katholikus templomot konsíantlnápolyban, melyben ő misét
hallgatott. /Érdekes, nagybátyja Borsos Tamás unitárius volt. / A törököt ~ mint
a legtöbb erdélyi - kábultan tiszteli, "Mert én török császárt is a maga házánál lát
tam, de bizony nincsen ezen a világon nagyobb legény nálánál, azt elhiheti akárki."
(p. 135.) mondja konstantinápolyi és 1621. évi tapasztalatai hatása alatt. Bocskayt,
Bethlent nem szereti, bizonyára katholikus hitéért szenvedett sérelmei is befolyásol
ták a két nagy protestáns fejedelem megítélésében. Bocskayf azzal vádolja, hogy
Báthory Zsigmond az ö tanácsára állott át a töröktől a némethez, valamint, hogy az
1594. évi kivégzéseket is Bocskayt ajánlotta neki. Bocskaynak a török által történt
megkoronáztatásáröl - a rác koronával - pedig azt írja, hogy "csak olyan dolog, mint
ha az ördög szentehiék Istennek papot. Mindazáltal ugyan István királynak hívják
Bocskayt. No ezt abban hagyom." (p. 100.) Bethlen fejedelemmé választásáról el
mondja, hogy a kolozsvári országgyűlésen, melyet Szkender basa hívott egybe, s
melyen Nagy Szabó Ferenc apja is ott volt, "holyagoznl kezdett vala az ország: hogy
a török akarattya ne légyen hanem a llbera electlo légyen, de ugyan lőn electipl azt
vákszták, akit török császár akara és a bassa - féltekben llbejre ellgálták Bethlen
Gábort. " (p, 115.) És elmondja az adomát is, hogy minő "farsangi tréfát" Űzött volna
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Bethlen a magyar szent koronával, mikor az Pozsonyban 1619-ben a kezére került: a
szent koronát fejére tette, a palástot és sarut felölfütfe volna stb, (p, 123.) Midőn
pedig Bethlen Gábornak és feleségének a gyulafejérvári templomban gyönyörű sírem
léket állítottak rajta kettejük alabástrom "kőből kifaragot képé"-vei, akkor kifakad:
"miért érdemesebb a templomba a Bethlen . . , képe hogy ott álljon emlékezetre, hogynem mint az Isten szentéi képe. Sapienti satis est. " (143.) De - mint kereskedő em
ber - legjobban haragszik Bethlenre a pénzrontás miatt: "Sok dolgot próbált Bethlen.,.
melyben mind a maga hasznát nézte inkább, nem az igazságot... Bethlen evei az ál
nok hamissággal (pénzrontás) élvén, más embereknek egész országszerte igen
nagy kárt tuda szerezni, magának pedig hatalmas nagy kincset gyUjte. Nekem sUle
oda harmadfélezer forintom. " (p. 141. )^) Básta iránt viszont igen elnéző (1. külö
nösen pp. 83-91.). Dicséri amiért ez "a jámbor örömest megadta" a privilégiumo
kat a marosvásárhelyi "vár" megépítésére, (p. 89.) és általában kiemeli, hogy
rendben tar totta katonáit.
Politikai ideálja - erősen polgári gondolkodással - a "szép békesség és olcsőaság", ezért látja ő is, mint minden XVII. századi erdélyi ember, ki még az 1580-ns
éveket átélte, ezt a periódust a boldog békeidőnek. A városi politikában a maros
vásárhelyi vár ée egyéb erődítések építése a fő gondja, ekOrUli tevékenységük szerint
ítéli meg az egyes városbirákat is. Mert N a ^ Szabó Ferenc szeret ítélkezni áz
emberek felett, ahogy ezt Bocskayról, Bethlenről való kijelentései is mutatják.
Az eseményeket Szabó Nagy Ferenc - ha nem közöl pusztán elszigetelt adatokat,
amíg elég gyakran megtesz - akkor kerek, összefüggő, jól szerkesiített és jól folyó
elbeszélésben adja elő, és különös súlyt helyez az események okai kifürészkésére:
mi miért történt, ml vitte ezt vagy azt a történeti aktort tetteire. "Ez lőn! legelső
ok és alkalmatosság a jövendő háborúságokra, hogy a török a némettel a frigyet megszegé. " (p. 41,) Rudolf meg akarja ezután nyerni a török ellen Báthory Zsigmondot
és Mihály vajdát, az erdélyi urak meghasonlanak, de a német párt győz. (p, 42.)
Nagy Szabó sokszor megvallja, hogy nem tudja, vájjon mi vitte rá Báthory Zsigmon- '
dot, vagy Bocskayt arra, amit cselekedett.
Nagy Szabó Ferenc nem volt történetíró, de józan, értelmes, a közérdek ifánt
erős érzékkel biró férfiú, polgárember, ki az életnek gazdasági, anyagi oldalát nézi
és éli, de amellett nincsen híján nemesebb gondolatoknak, törekvésnek, mUveltségpek, művelődési vágynak. Konstantlnápolyba nem "kalmárságra ment", "hanem lá
tásnak, hallásnak okáért", (p. 117.) Csodás előjelek, ternjészeti csápások mint be
következendő szerencsétlenségek előjelei, amik lenyűgöztek egy Szamosközyt, Nagy
Szabót nem érdeklik. Ahogy pedig "ratioját" keresi annak a szokatlan természeti
ttineménynek, valami ágyudörgésszerU zajnak, melyet 1650. október 9-én Marosvásárhelyen és, mint mondja, mindenütt a világon hallani lehetett, s melyről azt be:
szelték, hogy egy Cyprus szigete melletti hegy (Ő ügy látszik még nem ismeri a vul
kán terminust) kitörésének odáig elhallatszott hangja volt, az dicséri nemcsak Nagy
Szabó Ferenc értehnes, sőt természettudományosnak nevezhető gondolkodását, hanem
a marosvásárhelyi iskola tanítását is. Mert kétségtelen, hogy a "physicai"
isme
reteit, melyekkel e tüneményt megmagyarázza, ott szerezte. 10) •
Kiadta; Nagy Szabó Ferenc memoriáléját Gróf Míkó Imre, Erdélyi tört. adatok. Ko
lozsvár, 1855., I. i, pp. 26, 34, 35, 36, ezek nagyapja. Borsos Sebestyén írásba iktatott
bejegyzései, saját összefüggő szövege pedig: pp. 39-168. Míkó értékes bevezetése
u. o. pp. 3-8,
Irodalom: SzekfU, Szamosközy, 69.
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P. 9., Ugyanígy előadása közben: "városunkban s országunkban és magunk körUl
való Memorial-szabásu-irást" akar adni. (p. 41.)
Pl. 1601-et a "tavalyi évnek" mondja, 1616-ot "elmúlt esztendőnek", (pp. 73-75,
123. és 124.), vagy ezt mondja: "ebben az 1603. ", vagy ezen 1613. esztendőben".
(pp. 83. és 116.) L, ehhez: p. 155. és p. 9,
Már említettük, hogy főlnformátoral apja, a városi biró, és nagybátyja Borsos Ta
más, a diplomata voltak, kikre olykor hivatkozik is. Így p. 87. Borsosraj p. 115.
apjára a Bethlen Gábort fejedelemmé választó országgyűlésről adott Igen fontos
beszámolójában.
"^'Mlkó, Erd. Tört. Adatok. I., p. 175, Mlkó Gyulafy Lestár vagy Szindl János jelen
téseit, vagy Szamosközy elveszett Pentasainak kivonatát kereste az Enyedi Pál neve
alatt feltalált és u. o. általa közölt szövegben.
W z a d o k , 1879. p, 442., SzekfU, l,m. 69. és 5. jegyz.
L , : Somogyi.
7)
'L. ehhez: Pukánszky, l. m. 219.
'L,; Pintér, 1930,, IL , 1,56-158. M. írod, tört, - L. még: Jakab Elek, a kalendáriu
mokról történeti és politikai tekintetben, Bpest, 1861, Értekezések a nysílv- ée töirténettud. köréből. IX. 4.
'A tárgyhoz 1. SzekfU, Bethlen, Bpest, 1929. pp. 179-180.
E dolognak és csudának pedig ratloját ha ki megakarja vizsgálni, könnyen végére
mehet minden okának s módjának, ha physlca szerént kezd dlscurálnl felölle.
Azt mondja az rab - Nagy Szabó informátora egy rab volt, török-e vagy megmene
kült magyar-e, nem mondja - hogy mostan is ott lábbog a tengerben mind az a sok
tajték-kö, a vlz színén, nem mégyen fenékre; ki esmét a szárazon hever dirlbbendarabban. Az honnat pedig kihányatott - a tenger vizéig hányta ki - azon aloll nem
mehetett a vízbe, hanem állott, nem mehetett az oda. Ha kérded ítéletemet roUa,
én arra azt mondom: hogy salétromot teremtett volt abba Isten a lyukas kőbe, és
a gyúlt meg abban Időben, éa hányta szélyel azt a kőhegyet, semmi nem egyéb an
nál. Ezt nem akarám hátra hagyni emlékezet nélkül," (p, 154.)
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S e g e s v á r i Szabó Bálint
Az erdélyi városi polgárság nem hivatalos, hanem tisztán magánérdekű évkönyvező vagy naplózó, és kortörténetirásnak még nem nevezhető, eseményfeljegyző mun
kálkodásának jelentékeny terméke Segesvári Szabó Bálint magyar nyelvU krónikája
az 1606-tól 1638-ig terjedő évekről, 6-7 sornyi szöveg hozzátoldásával az 1653, és
1654. évekről is. Magáról az évkönyvecske Írójáról csak annyit tudunk, amennyit ő
maga árul el magáról Írásában. Ezek szerint kolozsvári polgár és unitárius vallású
ember, ami azért fontos, mert feljegyzéseit városa és vallása szempontjából és ér
dekei szerint készítette. Eredetére szász ember, de elmagyarosodott, és nem lát
semmiféle nemzeti ellentétet a város két nemzetisége között. Segesvári nem a hiva
talos Kolozsvár közéletének eseményeit rögzíti le, ahogy a nagyszebeni és brassai
Fuchsio-Lupino-Oltardinum-krónikák Írói, ezek a hivatalos városi évkönyvezők tették.
Ő az egyes jelentékenyfibh polgárok életének fontosahb,'vagy kiUtközőbb eseményeit
jegyzi fel, a szereplőinek igen eleven, életizu jellemzését is adja. Emellett különös
figyelmet szentel a búza és bor terméseredményeinek, búza- és boráraknak, minderről
évről évre pontosan beszámolva. Az országos eseményekre csak igen röviden terjesz
kedik ki, többnyire csak azt nézve, hogy mennyiben hatcítak Kolozsvár életére, Beth
len Gábornak nagy tisztelője, s mint buzgó unitárius Kolozsvár unitárius egyháza tör
ténetére is tartalmaz érdekes adatokat, valamint a város tcpográfIájára is. Szemköre
szUk, mondhatnám, nyárspolgári, s el lehet róla mondani, azt irta meg, amit Kolozs
váron maga látott, hallott s az országos eseinényekről megtudott. Az eseményeket
napról napra közli, elszigeteltségükben, belső összefüggés nélkül, és dolgozásmődjára jellemző, amit Bethlen 1623. évi hadjáratáról és az 1624. évről feljegyez: az
1623, év végén előadja, hogy "21. augustl mene Ismét ki Bethlen,.. őfelsége Magyar
országra minden hadával Ferdinánd császár ellen," erre rögtön az 1624. évet adja,
melyből csak e két hirt találta említésre méltűnak: "19. junl jőve urunk ő felsége vissza
Magyarországról. - 18, aug, éjjel az menykő Ute az perengér tetejében." - Szeret az
eseményekről véleményt mondani, amire idézem az 1632, év végén olvasható jellemző
szavait Császár Péter felkeléséről, =1631. és 1632~ben az parasztok feltámadának
az alföldön, egynéhány ezeiren.,. de lecsendesittetének... orrok, ftilök elvagdaltattak
az rebellionak emlékezetlért, az hadnagyok... Császár Péter néggyé vágatott Kassán
- mint lator - érdeme szerint." (p. 205.)
,
Általában Segesvári krónikája, ahogy nagyérdemű kiadója gróf Mikó Imre e mtlvecskét nevezi, az erdélyi szimpla városi (szász vagy magyar?) magán évkönyvezésben előkelő helyet foglal el. Mint történeti forrás elsőrangú.
Kiadta; Jakab Elek értékes bevezetésével: Mikó Imre gróf, Erdélyi tört. adatok. ÍV. ,pp.
164-218., a bevezetés u. o. 159-163, mely különösen a mUvecskét fenntartó kéziratról
szőlő megállapításai miatt érdekes, E kéziratot Jakab Elek Kénosl Tőzsér Jánosról,
annak egykori tulajdonosáról, Kénosl-codexnek nevezte el. Ez másolatban tartalmazza
Segesvári müvét, Kénosl javító jegyzeteivel.
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A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNETÍRÁS A XVII, SZAZAD VEGÉN
Az 1657 óta Erdélyt végigsöprő katasztrófák s a Magyarországon 1663-ban
újra kitört török háború kihatásai a Tiszántúlra, majd a Wesselényi-féle összeeskü
vés nyomán ugyané területen fellángolt kegyetlen és pusztító kuruc-labanc kisháboruzás szenvedései kortörténetirásij vagy azzal legalábbis határosnak tekinthető
évkönyvezési tevékenységet fejlesztettek ki e vidék két városában, Debrecenben s a
kisebb jelentőségű Tárcáiban, Megint "volt mit elbeszélni", feljegyezni. Mindenek
előtt Debrecenben, hol a török Idők alatt is virágzott magyar szellemi elet, Íródtak
évkönyvszeru krönlkafélék, valószinllleg hivatalos városi megbizásböl és használat
ra, így Bartha Boldizsár szűcsmester és főbirő. Kállai Fényes István hites nótárius
és a Debreceni Diarium Ismeretlen szerzője (talán Takács István városi diák) mUvei. Más természetű azonban Babocsay Izsák Tárcáiban irt krónikája. Lássuk előbb
a debrecenieket,
A krónikák n^mllüg az fírdőlyi uéiiiel (isaílÉii!,) lilvulalue vá^gisi évtenyveslj^re
emlékeztetnek, de bizonyos rokonságot mutatnak Hain Gáspár és társai hires ^csei
krónikájával is, anélkül azonban, hogy azokkal közvetlen kapcsolatuk lett volna^ és
Bartha Boldizsár, valamint megbízója és munkatársai, s a többi krónika- vagy diáriumirő valószínűleg nem is tudott pl, a Fuchs-Oltárd család, vagy Halnék helyi krö~
nikáiröl. De éppen ugy ismeretlenek voltak előttük Nagy Szabó Ferenc marosvásár
helyi feljegyzései, s a királyi magyarországi, valamint erdélyi napló- és emlékiratirók müvecskéi. Hiszen ezek az ő városaiktól távol, elkülönitett kulturterUleten kéz
iratokban rejtőzve, számukra hozzáférhetetlenek voltak. Ellenben kétségtelenül
ösztönzően hatottak valamennyiükre a Debreceni Kalendárium krónikás részletei;
minden évfolyamához - bizonyára a német birodalmi kalendáriumirodalom mintájá
ra - már a XVI. sz. vége óta csatolt, az előző év eseményeit előadó betétei, 1)
Bartha idézi is "Újfalvi Imre debreceni scholamester" Kalendáriumából az 1598-ban
irt jóslatot, mely pontosan 1657-re magyar-lengyel háborút jövendölt meg a magya
rok támadásából és nagy pusztításokkal. (Második rész, lö57-hez, L, lejjebb idé
zendő kiadást.)
Lássuk e debreceni krónikások legidősbjét, egyben legjelentékenyebbjét, Bartha
Boldizsárt.

Bartha

Boldizsár

valószínűleg Debrecenben született (van olyan vélemény is, hogy Hajdúszobosz
lón), 1623-ban, vagy 1624-ben, s a kollégiumi legalábbis alsó osztályoknak - a mai
középiskolának - elvégzése után szücsmesterséget tanult. 1643-ban felszabadult,
1648-ban önálló műhelyt nyitott, 1658-ban céhének második mestere lett, majd hat
szor egymásután első céhmester. Emellett a város közéletében is erősen szerepelt:
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1657-ben szenátor, 1686-ban és 1689-ben fó'biró volt. E hivatalaiból kifolyólag gyakran
járt követségben török basáknál, főképp a szomszédos váradiaknál, de Drinápolyban
is, sőt Konstantinápolyban is, különösen a Debrecenre kirótt adók és egyéb zsarolá
sok miatt. De a török uralom megszűntével járt Bécsben i s s az udvarnál, 1689-ben
azon debreceni küldöttség tagjaként, mely I. Lipót királytól kieszközölte a város
régi kiváltságainak s a Rudolf királytól 1600-ban kapott cimerbővitésnek megerősí
tését. 1690"ben már nem volt az élők sorában.
Bartha Boldizsár krónikáját pár lapnyi "Előljáró beszélgetés" után az 1654,
évvel kezdi, évek szerint vezeti, de az első - 1657~ig terjedő - részben több év át
ugrásával, és csak rövid feljegyzéseket ad. A második részben, 1657-től kezdődően
igen részletesen számol be az eseményekről, hiszen krónikájának tulajdonképpeni
tárgya e "nyolc".' 1657-től 1664-ig eltelt ér debreceni története. Vagyis a 11, Rákóczi
György lengyelországi katasztrófájától kezdve 1664-ig, a vasvári béke évéig történt
véres, szomorú és Debrecenre is kiható események. Mint ahogy általában a városi
krónikáknak, ugy Bartha Boldizsár krónikájának tárgyát, tartalmát is a város ái polgá
rai békés, mindennapi életére kiható események teszik ki, köztük a Debrecent is
érintő nagy erdélyi tragédiák - Debrecen a töröknek hódolt meg, mint Partiumbeli
város, Erdélyhez is tartozott, annak is adózott - s a magyarországi mozgalmak idáig
elérő hullámai. Adók és katonák számára szállítandó élelmiszerszolgáltatások, ka
tonai kényszermunkák, s az ezekről folytatott alkudozások erdélyi, magyar, német
táboronokokkal, de mindenekfölött török basák embertelenségei, kegyetlen sarcolásai, török-tatár csapatok rablásai, pusztításai és, sajnos, magyar martalócok (haj
dúk) garázdálkodásai azok a témák, melyekről Bartha megemlékezni jónak látta. (Te
hát majdnem ugyanazion gondokj melyek Bethlen Jánost, az erdélyi kancellárt gyötrik,
és Históriája témáit szolgáltatják, s mint a Debreceni Diáriuméit, Fényes István és
Babocsay Izsák Írásáéit. ) Es természetesen elemi csapások, tűzvészek, - az első
emlékezetes dolog, melyet Bartha feljegyzésre érdemesített, az 1564. évi nagy deb
receni tűzvész volt, Es debreceni, kollégiumi városi különlegességként diákok za
vargásai is helyt kapnak a "Rövid Chronica"-ban. Bartha mindezt - ha mint emiitet
tem, évek szerint is - de folyamatos előadássá összefoglalva meséli el, moralizálőfilozofáló megjegyzések kíséretében.
Mi vitte tollforgatásra, krónikairásra Bartha Boldizsár debreceni szUcsmestert?
lylaga megírja "előljáró beszélgetésében", hogy ezen "belsőbb és főbb okokért fogott
tollat: I. hogy krónikájából kitűnjék, miszerint Debrecen megszabadításában (t. i, az
1657-1664, években országszerte történt katasztrófákból) "Istené a dicsőség", mert az
"Uré a szabadítás", aminthogy Debrecen védtelen városa és polgárai senki másban nem
bizhatnak. 11. Hogy "láttassák mint vitte véghez az Isten felőlünk elrendelt gondvise
lését az külső eszközökben... " III. Hogy "fennmaradjon emlékezete" (e szerencsétlen
eseményeknek), s meglássák, hogy a szerencse forgandó. IV. Hogy az utókor meg
tudja, "mi okon, kitül s mikor és mimódon" érte Debrecent a sok szerencsétlenség,
V. -VI, Hogy e sok viszontagság például, intelmül szolgáljon az utókornak, VII, Hogy
ez események emléke el ne változzék, vagy pláne feledésbe ne merüljön, "Ha penig
kedves Olvasóm külső okát kérded, erre hazája és városa hasznára született "Dobozy István főbíró birta őt rá, ki maga is segített munkájában. Forrásairól, módszeré
ről is beszámol "előljáró beszélgetésében": "ProtocoUumokból, Registrumokból"
(városi jegyzőkönyvekből) "hiteles emberek memóriájából, Notatiojából és az experientiából" vette anyagát e "kis Chronicához, együgyű beszélgetéshez", ahogy 6 müvecskéjét nevezte. Távol van tőle a "tisztesség kívánása", s az ambíció, hogy nevét nyom
tatásban lássa, "De ezt ha ki megolvassa, megértheti, hogy a más posztóján csak ez
munka enyim. Mások viselt dolgait becsületes Uraim notatiojokból tatarozgattam, ha
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hol penig hozzá illendő foltokkal erősitgettettet másoktul is örömest vettem.., De ha
mit elfelejtettem"(vagy valakinek valami nem tetszik) "bocsánatot kérek, "
E legutóbbi vallomásból arra lehet következtetni, hogy voltak Barthának Írott
elbeszélő' forrásai is: más posztóján csak a munka az övé - mondja szűcsmester
történetírónk. Vagyis ugyanazon módszerrel dolgozikj mint más korabeli történet
író: elővesz jó és hitelesnek tartott előadásokatj szóbeli értesítéseket, aktákat, ok
leveleket, s azokat összeszövi egy szöveggé.
Barthának tehát van helyes, értelmes tudomása történetről, és arról, hogy minő
eszközökkel lehet a multat megismerni, minő módon kell ez ismereteket elbeszéléssé
alakítani. És van történetfilozőfiája is, bármily egyszerű légyen is az. Mindeneset
re, ha csak alsó osztályait végezte is a debreceni kollégiumnak, voltak nem lebecsü
lendő ismeretei, s emellett vele született és élettapasztalatokon megizmosodott ér
telmes, józan esze, Ítélete, átnézete a dolgokról. Lelkületét, gondolkodását, s ezért
egyszeri! történetfilozófiáját át meg áthatja kálvinista vallásos hite. A történetben
(és az életben) mindenütt Isten kezét látja, kinek akaratában megnyugszik, irgal
mában, hogy végre i s jóra fordítja minden szenvedésünket, feltétlenül megbízik.
Krónikája szövegét is azzal végzi, hogy "mindezek igy tetszettek Istennek, s véghez
vitte." Ehhez még befejező imát csatol. De Isten felé fordítja szemét városa helyze
tének józan, reális mérlegelése is. Helyes politikai, stratégiai (katonai), társadaMi
és gazdásági érzékkel jól látja Debrecen tehetetlenségét, kiszolgáltatottságát, és már
krónikája első mondatában megállapítja, hogy Debrecen "mezőben épUlt, erős ke
rítés nélkUl való, csak engedelmességhez ragaszkodó" város, érzi Bartha azt is, hogy
Debrecen kedvezőtlen földrajzi fekvéséhez, katonai védtelenségéhez Járul még, hogy
nem számithat a magyar nemzet más csoportjaira sems a méltóságos főrendek meg
vetnek minket, mondja, "vitézeinktől" (a magyar katonaságtól) "prédáitatunk", nem
bizhatunk pénzünkben, jószágainkban sem, mert azoktól megfosztatunk. Hanem az egy
Istenben." (Elöljáró beszélgetés.) Tehát vallásossága mellett maguk a legreálisabb
politikai-katonai-társadalmi-gazdasági meggondolások is Isten felé irányítják gondo
latait, mint egyetlen segitő felé, kibe vetett erős hite adja meg lelke nyugalmát, biz
tonságát. De Bartha egyébként Is szeret filozofálgatni á történétről, s krónikájában
itt-ott olvashatunk Ilyes thegjégyzéseket: "az egyenlő időközök emlékezetes és R a 
kottá egyenlő kimenetelű dolgot hoznának." Melyre példa, hogy a világ teremtésétől
a vízözön katasztrófájáig 1657 év telt el, a Krisztus utáni 1657. év pedig meghozta a
nagy erdélyi katasztrófát, mit különben Újfalvi Imre iskolamester, mint már emlitettem, 1598-ban megjósolt. Vagy, a krónika előljáró beszélgetésében arról elmélkedik
Bartha, igazuk van-e azoknak, kik szerint a "községnek" jóléte a "fejedelmeknek,
előljáró tiszteknek ékessége, és dicséreti,.. azon köss^;nek nyomoruságáriá való
jutása... oka az Fejedelmekre és elöljárókra vettessék, " ő ezekkel nem vitázik, csak
azt szögezi ellénUk, hogy minden Isten kezében van, s az ő akaratától fUgg jó, rossz
egyaránt. Tehát az ő kálvinista fatalizmusa Isten vllágkormányzásával a politika és
kormányzás irányitóit is mentesiti a felelősségtől. Bartha krónikájából más hang
csendül ki, mint kortársai, a nagyműveltségű erdélyi főurak, vagy nemesi és polgári
kortörténet- és napló-, emlékiratlrók Írásaiból. Nem mondható ugyan népi történet
irónak, ismeretei is bővebbek, lelkülete műveltebb, gondolkodása emelkedettebb. De
meg ő Debrecen polgári társadalmának szinén álló jómódú iparos rétegnek tagja, s
annak saempontjaia érdekei szerint itéll meg az eseményeket. Ha fáj Is neki a magyar
főrendek büszkesége, maga szintén megveti az alacsonyan állókat; gyülevész - külön
ben magyar - katonák garázdálkodásalt felpanaszolva, (1658-ban) felsóhajt; "a'kik
szolgák voltak, azok uralkodtak." Mégis a néphez közel férkőzött az ő krónikája; jó
ötnegyed századdal halála után a Debreceni Kalendárium szerkesztői i823-1829-ig
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közölték kalendáriumukban Bartha Rövid cronicáját. Ami hitelét illeti, jóhiszeműsé
géhez, szavahihetőségéhezj a tények közlésében komolyságához és lelkiismeretessé
géhez kétség nem fér.
Kiadásai: Rövid Chronica. Debrecen, 1666. R. M. K. 1., 1032. Debreceni Kalendárium.
1823-1829.
Irodalom: Örvényi Béla, Bartha Boldizsár Rövid chronicájának művelődéstörténeti vo
natkozásai. Bpest, 1906. (MUv. tört. Értek. 24. sz.) - Zoltai Lajos, B, B. (klny. a
Pap Károly emlékkönyvből.) Debrecen, 1939.

fcgyzet;
A Kalendárium. (Indicium) túljutva Debrecen határain az egész országban olvasta
tott, s befolyással volt az egész magyar közvéleményre. Nagy Szabó Ferenc maros
vásárhelyi évkönyvező polgárnak pedig egyenest a legfőbb történetírási fórumot
jelentette. Sajnos, a Debreceni Kalendárium (Indicium) első, XVI, sz. végi évfolya
maiból alig valami jutott ránk. Ezek felsorolvák a R. M. K,, I. -ben s. v,
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DEBRECENI DIARIUM
M4r kissé más természetű, kifejezettebben hivatalos városi évkönyvezés jellegU,
valóban évek és napok szerint tagolva, elszigeteU híreket /nem folyamatos előadás
ban egységes kompozícióvá megfogalmazva/ adó tiszta diarium, egy névtelen debre
ceni Íróember részletes feljegyzései az .1680'-1695„ évek alatt Debrecenben történt
eseményekről. Ezen elég terjedelmes mii Debrecen város levéltárában a városi jegy
zőkönyvek közá ékelvw muradt femi, már ez is kétségtfilfinné teszi hivatalos jellegét.
Urijái felfedezője és kiadója, CsUrös Ferenc, Debrecen történetének érdemes kuta
tója Takács István városi diákban keresi, kinek nevét a Diarium egyik évzáró epi
grammája végén olvasható, szerzőmeg-nevező siglákból - legvilágosabban a "scriptum eist per Steph. T. Debrec. P. C. C. T." betűkből - véli kikövetkeztethetni, 1)
Ha Diariumunk műfajban el is tér Bartha Boldizsár krónikájától, témái ugyan
azok, mint amannak, és ugyanazok szempontjai is: a város VRJ'.ető rétegének,
melyből a tanácsbeliek, biró, nótárius stb» klkerulteks szempontjai, de kétségtelenül
a vároSj s ebben - messzebbről - az egész lakosság java, szempontjai is. Diariu
munk tárgyai a városi legéletbevágóbb események, igy Böszörmény felől az ott
Caprara alatt táborozó császári hadaknak és labanc magyaroknak, Váradból és más
várakból azok török őrségeinek, de szintúgy Thököly kurucjainak élelmiszer követe
lései, de folytonos portyázásai is a város és polgárai nyájai, gulyái, ménesei elhajtá
sára, aztán meg a városi magistratus tagjainak állandó követjárásai ugyané hatalmas
ságoknál, mikor is az otthonmáradottaknál meg nem szUnik a gyötrő aggodalom: vajon
visszajön-e a kiküldött? Mert gyakran megtörtént, hogy sem Caprara, sem a török pa
sa, sem Thököly nem engedik vissza Debrecen követét, míg követeléseiket - rendsze
rint magas váltságdijat, hatalmas élelmiszerszállításokat a város nem teljesítette.
Teleki Mihály Erdélyből egyenest a hozzá küldött debreceni megbízott ágyúhoz köttetésével fenyegetőzik, amit egyszer meg is cselekedett. Pedig e követek mindig szép
ajándékokkal mernek csak e hatalmasságok elé járulni. Nagy gond a városnak csá
szári, török, vagy Thökölianus kuruc katonaság beszállásolása is, s a Diarium éppen
azzal kezdődik, hogy Debrecen városa, a töröktől nyert mentességre hivatkozva viszszaverí Thököly kurucait, kik a városban kerestek kvártélyt. Aminek persze elma
radhatatlan következménye lett, hogy a kuruc megtámadta, kirabolta, sőt olykor meg
is ölte az útjába akadó debreceni embert. Jogtipró, rabló világ volt ez. De magában
a városban sincs jogtísztelet, jogbiztonság, s midőn a városi tanács megengedi a
szegény debreceni népnek, hogy a városi erdőben kivágja a "megjedzett fákat", azok
a "tilalmas" erdőre is rámennek, "a t. tanács nem kis ínjuriájára", ugy hogy meg kel
lett tiltani és akadályozni a további favágást, 2)
Természetesen regisztrálja a Diarium a biróválasztásokat is - enélkul nincsen
városi évkönyv - és előad nagy elemi csapásokat (igy az 1680. évi nagy tUzvészt. r ^
bűnügyeket, kivégzéseket, köztük, hogy egy asszony "elégséges tanuk által megterhel
tetvén ördöngösségért megégettetik. "'*' Ezt a csúnya babonaságot a Diarium írója el
hiszi, az Ítéletet helyesli. De előfordulnak a Diariumban kuriózumok is, pl. hogy a
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hóhér felakasztotta magát. ^^ Helyet talál a Dlariumban a sorsdöntő hadi esemény, a
török veresége Bécs alatt 1683-ban, melynek hire szeptember 22-én ért el Debrecen
be, 26-án pedig Vác felől jövő emberek által megerősíttetett, Debrecen egvetlen gond
ja most: hol van';Thököly, őt félti, őt keresi, mert Debrecen Thökölianus, ")
Elénk, eleven, színes kép az Debrecen e kori életéről, melyet a Diarium elénk
tár, hiteles rajza annak. A mU Írója saját személyes tapasztalatait, tudomását irta
le, s bárki legyen is nincs hiján irói kvalitásoknak. Történetírásnak hivatalos jellegű
évkönyvezése ugyan nem tekinthető, de mindenesetre érdekes, s már nagy terjedel
me miatt is jelentős terméke ama sajátságos, a kortörténetirás határán mozgó évkönyvezésnek, mely Magyarországon a XVII. században oly szépen virágzott. Hogy-a
Diarium irója vallásos lelkével a földi eseményeket - igy a debreceni birőválasztást
is - "Istennek igazgatásából" történtnek látja, ez még nem nevezhető történetszemlé
letnek, hanem vallásos nevelésből, vallásos hitből, érzésből fakadó meggyőződés ki
sugárzásának. És nem valami mélyebb történeti átnézet lecsapódása az egyes évek
végén olvasható epigrammák sem, melyek az év eseményeiből bizonyos összefoglaló
tanulságokat vonnak le.
A mll egyetlen, eredeti kézirata Debrecen város levéltárában 23. sz. a. Felfedezte
és kiadta CsUrös Ferenc, Debreceni Diarium c. a., a Tört. Tár, 1909. 532-546; 191Ö,
51-95, 223-253, 354-375, 566-596; 1911, 37-67, 161-203. 11, -in.

Jegyzet;
Tört. Tár, 1910., 375. és 1909,, 259. lapok.
^^909., 544.
3),
'1910. 58.
^^1910. 58.
^^911. 203.
^^1911. 53,54, 55.
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Kállai

Fényes

István

Mintegy összekötő kapocs Bartha Boldizsár krónikája (1657-1664) és a névtelen
Debreceni Diarium (1680-1685) között Kállai Fényes István 1675-ben irt verses kröníkája7nielynek szerzője a következő hosezu cimet adta: "Debrecen városának és
az odamenekUlt számos magyaroknak a német császári hadak általi kegyetlen sanyargattatása és kiraboltatása az 1675. évi December havában. Kállai Fényes István
D. városa hites nótáriussá által. "
Fényes István városi jegyző, tehát magistrátusbeli személy, ki ugy látszik
szintén hivatalos megbízásból fogott tollat, hiszen maga megmondja, hogy "város
birájának irtam én ezeket." (p. 583.) Muve egy eseményre szorítkozik, tehát lénye
gesen szerényebb keretek között mozog, szerényebb célt követ, mint akár Bartha
Boldizsár krónikája, akár a Debreceni Diarium.
Tárgya Debrecennek Strassoldo Károly parancsnoksága alatt császári csapatok
kal való megszállása, a városban rejtegetett kurucok és törökök kinyomozására és
elfogatására. Fényes István valami Fekete Mihályt vádolja azzal - erről akkor nyilván
mindenki tudta, hogy ki volt, valószínűleg debreceni ember -, hogy a várost Bécsben
feljelentette, hol készséges meghallgatásra találva - mellesleg: Debrecen tényleg
szállást adott sok kurucnak, ahogy ezt Fényes versének cime is elárulja - a várost
elözönlötte Strassoldo német, horvát, magyar és hajdú csapataival. Kerek, eleven,
egységesen megkomponált elbeszélésben, de egyes napokra tagolva adja elő Írónk
Debrecen nehéz napjait 1675. december 6-tól 22-ig. Alighogy megérkezett a kato
naság, megkezdődik a kurucok felkutatása házról házra, s mint ez már ilyenkor szo
kás, megkezdődött a "ládanyitogatás'', "boltnyitogatás", rablás, mindenféle erőszakos
kodás, nőkkel való kegyetlenkedés. Előljár mindenütt a hajdú, és Fényes István el
keseredésében csak azzal vigasztalhatja magát, hogy egyszer majd a hajdú is meg
kapja méltó büntetését: "nem lészen Strassoldo mindenkor mellette." (p. 583.)
Mint Bartha' Boldizsár, Fényes István is erősen átérzi, panaszolja Debrecen véd
telen, kiszolgáltatott állapotát: városuk senkire sem számithat, "az idegen csak addig
szereti mig fizetnek neki", Erdély messze van, senki sem segíthet rajtuk, csak Is
ten, (575.) Mert Fényes is Istenben látja minden földi történés végső mozgatóját.
Fényes István csakúgy saját személyes tapasztalatait, élményeit, tudomását
irta meg jól felépített, élénken előadott, erősen átérzett, érdekes és Debrecen hely
es kultúrtörténetére nem jelentéktelen adatokkal szolgáló, bár rövid verses króniká
jában, mint a Debreceni Diarium irója| s az ő krónikája verses formája miatt is sa
játságos, de el nem mellőzhető terméke a XVII. század végi magyar kortörténetirásnak.
Kiadás: Révész Imrétől, a Magy. Prot, Egyházi és Iskolai Figyelmező, Debrecen, 1871.
évf.-ában az 575-584. lapokon, R. I. rövid bevezetésével.
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Babocsáy

Izsák

Más természetű, az eseményeknek öncélúan az utókór számára megörökítése .
végett Íródott, tehát szorosan vett kortörténetirási termék Baboceay Izsák tarcali
jegyző "hlstóriácskája", a "Fata Tarcaliensia,' azaz Tarczál városának főbb változá
sai" c. mU, mely épp ezért kiemelkedik az előbb ismertetett városi, hivatalos évkönyvezésből, bár formailag, egyes részeiben maga is csak évkönyv jellegű.
Babocsáy Izsák személyéről, életéről vajmi keveset tudunk. Bizonyára Tarcal
szülötte volt, a minthogy magát nemzetes és vitézlőnek nevezi, nemesi származású
lehetett. ^^ Eletét azonban a város jómódú, szőlőbirtojkos, borkereskedő vezető pol
gári rétegének tagjaként élte le, mely büszke szőlei jÓ'méj^Uvelésére, nemes borok
termelésére, és élvezi az azokból folyó jó jövedelmek által biztosított jómódot, sőt
gazdagságot. 1670~től 1698-lg Babocsáy a város jegyzője volt, (hites nótáriusa)'')
vagyis a város vezetőségének tagja, aki - saját müve tanúságára - ismételten jár el
városa megbizásáből császári tábomokolaiál, vagy a törölaiél követként, nem veszély
telen, mgy felelősséggel járó kiküldetésekben. Ilyenkor rendszerint jelentékeny
mennyiségű kitűnő borok felajánlásával Igyekeznek Tarcal követel kérésüket alátá
masztani. Babocsáy aztán 1696-tól ideiglenesen, 1698-ban véglegesen megvált a vá
ros szolgálatától, 1695-től pedig mintegy 1704-lg SL hegyaljai fiskális szőlők felügye
lője volt. 1698-ban átköltözött Fónyba, hol 1714-^ben meghalt,
Babocsas^t is a Wesselényi összeesküvés meghiúsultán kelt kuruc-labahc hábo
rúskodás szenvedései, majd a felszabadító háborúkkal kapcsolatos katonai (élelmiszer
szállítási, beszállásolásí és pénzügyi) sanyargatások késztették kora eseményeinek
megírására; célja egyenest e kegyetlen szenvedések megismeirtetése a "keresztény
olvasóval", ahogy ezt müve zárósoraiban maga megmondja. A mü három évtizedet
ölel fel Tarcal városa történetéből; az 1670-től 1700-ig terjedőket, és Babocsáy e
három évtized szerint is osztja be Írását három részre, E három rész, tehát a tulaj
donképpeni kortörténeti rész elé aztán rövid törtSiéti bevezetést tűzött, melyben előbb
ismerteti városa földrajzi fekvését, majd vázlatos történetét adja összefüggő, nem
évkönyvező elbeszélésben, s ezek után rátér tulajdonképpeni tárgyára, az 1670-től
1700-ig terjedő tarcali történetre, itt már évek szerint tagolva és elszigetelt esemé
nyekre bontva anyagát, az egyes, magukban lezárt eseménysorokat azonban megint
külön-külön kerek egész elbeszélésekké képezve ki.
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A történeti bevezetés minden rövidsége mellett igen figyelemreméltó, s szinte ,
már a XVIII, század fejlett, tudományos történetírása egy korai termékének benyo
mását kelti, )3abocsay ugyanis itten oklevelek, a városi levéltári)an őrzött "régi
szent királyoknak, s boldog emlékezett! Imperatoroknak privilégiumai" és metálisok,
meg régi urbáriumok alapján dolgozza ki Tarcal eredetét, fejlődését. Tehát történeti
müvéhez áttanulmányozta a városi levéltárat. Ami másfelől a legérdekesebb, városa
történetének nem ktilső eseményeit adja, hanem társadalma kialakulását. Mindenek
előtt városa jogi helyzetét határozza meg, hogy t. í. Tarcal "örökös jószágul applicáltatott Tokajhoz" és annak... Földes Uraitól bírattatott", noha előbb kezdett épUlni,
mint amaz, amit Babocsay ".1617-ben emanált Metáliso.kbór' és "régi Urbáriumok
ból" vélt kiolvashatni. 8)
"Noha a várost elejénte mint (?) paraszti, s polgári renden való emberek lakták,
mindazáltal az önn magok nmnicipálís saját törvényeikkel,., igazgatván kezdetétől
fogva Privílégjáiis Mező Városnak tartatott; amint ennek igazságát a régi szent kirá
lyoknak s bold, emlékezetű Imperatoroknak Donatiojukkal megerősített Leveleik bi
zonyítják. "9)
Városa jogi helyzetének e meghatározása után Babocsay áttekintést ad a város
társadalmi (és gazdasági) fejlődéséről; Tarcal paraszti és polgári lakosai erdőírtással nyert szőleik mivelését nagy szorgalommal Űzték - nem mondja, mikortól kezdve,
általán e bevezetésben nem ad időmeghatározásokat - s jó mimkájukból meg is gaz
dagodtak, Azonban a gazdagság könnyelműségre vezetett, a legértékesebb birtokok a
városon "kívülállókra és idegenekre" szálltak á t . . , "Sok helyekről nemes ifjak" tar
cali parasztlányt vettek nőul, tarcali parasztok, polgárok armalist szereztek s igy a
nemesek száma nő a városban", "a régi paraszti rend mind alábbra száll" és "el
fogyatkozik". "Isten bőséget ad Tarcal lakóinak, de bűneikért elemi csapásokkal,
pusztító járványokkal is bUntetí őket,
E társadalom- és gazdaságtörténeti bevezetés után Babocsay áttér a 1670 óta
történt, főképp háboruokozta szerencsétlenségek elbeszélésére. Tárgya kurucok, la
bancok rablásai, bekvártéiyozásai, török-tatár mérhetetlen kegyetlenkedései, 1683
óta az átvonuló császári katonaság kegyetlen adóbehajtásai, élelmiszer (bor) köve
telései, melyek e nemes borokat termelő várost különösen sújtották. A török elleni
harcokba induló, vagy azokban kifáradt császári csapatok kiélik a várost, s még igen
súlyos hadiadókat is behajtanak rajta. Vannak aztán "szabad (egri és szolnoki) ha
ramiák", - elbocsátott végházi katonák és a hozzájuk csatlakozók - kik az "oeconomiához tartozó" szerszámokat rabolják el a tarcali szőlőmivesektől. (165,) Legfonto
sabb Bf»bocsay előadásában a lakosság ide-oda menekülésének rajza, a mezőgazdasá
gi-szőló'mivelő munka ebből folyó s egyébkénti akadályoztatásának jellemzése, vagyis
a hadi-politikai események társadalmi és gazdasági kihatásainak előadása, A császá
ri katonaság még a "szegény, ártatlan" munkástól-kapástól is napi 4 krajcárt köve
tel. (140.) A szőlőmívelés visszaesik, a bor minősége megromlik, a lakosság ettől
is szegényedik, nem csak a katonaság eltartásától és az elviselhetetlen adóktól. Vég
re megkötik a karlócai békét, mely véget vet a Babocsay szerint 1.683-ban minden
igaz ok nélkül (174.) megindított háborúnak. Igaz, a béke nem kedvező a magyarok
ra, s azok közreműködése nélkül is köttetett, s az 1700. év küszöbén, mellyel elő
adását be is fejezi, írónk ugy köszönti az uj saeculumot, hogy azt "Jehova kívána
tosabb, bővségesebb... vidámabb nagy fényU időknek derUlésével áldja meg. "
Balx)csay a Tárcáiban történt, vagy az annak életére kiható események mellett
nem zárkózott el fontosabb országos események, igaz, csak vázlatos felemlítése elől,
A felszabadító háborúk egyes főbb mozzanatait, a budai vagy zentai győzelmeket öröm
mel regisztrálja, és ujjong Bécs felmentésén. 10) gg igen szépen parentálja el Sobies530

kit. 11) De felemiit Babocsay egyes döntő fontosságú európai eseményt is, így 11, Ká
roly spanyol király halálát, s hogy XIV, Lajos erre saját, "Delfinus" nevU fiától
származó unokáját, V. Fülöpöt helyezte be a spanyol trónba. ^2)
A történeti bevezetésben oklevelekből, urbáriumokból, a tarcali városi levél
tár által nyújtott anyagból merít, de idézi "Tek. Bethlen János Erdélyi Históriáját,
Lampe ismert egyháztörténetét, "Heidegger zürichi professor Históriáját", Otrokocsi Fóris Ferenc Quinta tubáját - és a "Magyar (Debreceni) Kalendárium króni
káját. "i3)
1670-től kezdve saját élményeit adja, közvetlen tudomását a fejleményekről.
Müve bevezetéséből és felosztásából világos, hogy azt mai formájába 1700 előtt nem
önthette. 14) De későbbre semtolhatjuk el - a zárósorok tanúságára - a mti keletke
zését. A Kabai Mártonról szóló 1729-ből való értesülést és a Lampéra való hivat
kozást későbbi hozzátoldásnak kell tekintenünk, hiszen Egyháztörténete is már 1728ban Jelent meg. A legvalószínűbb az, hogy Babocsay az eseményekkel egykorú fel
jegyzések alapján, helyenként azokkal egyidőben is dolgozta ki müvét, végleges for
máját azonban csak későbben, 1700-ban adta neki. Az eseményekkel egykorú fogal
mazásra mutat a szőlőmunkások megítélésében tapasztalható vélemény változtatása,
melyre fentebb rámutattunk. Az 1714 utáni hivatkozásoknak pedig már csak azért is
más iró későbbi hozzátételeinek kell lenniük, mert még ha Babocsay halálának 1714re való datálását tévesnek tekinthetnénk is, amire semmi okunk sincs, az kétségte
len, hogy 1670-ben Babocsay már jegyzője volt Tárcáinak, s igy legalább 25 évesnek
kellett lennie, 1728-ban pedig legalább 80-nak. Ily magas korban nem igen Írhatta
oly élénken megfogalmazott, bár meglehetősen kuszáitan stilizált müvét.
Babocsay igazat beszél, lényegében hitelt kell adnunk előadásának, annak rend
kívül szenvedélyes, patetikus hangja ellenére is, Babocsay mély vallásossága a földi
eseményekben mindenütt Isten világkormányzó kezét látja meg: katonák kegyetlenke
déseiben csakúgy, mint elemi csapásokban, sáskajárás-, árviz-, jégverésben, me
lyekről természetesen erős érzékével a gazdasági mozzanatok iránt szintén beszá
mol. Politikailag sem közömbös szemlélője a kuruc-labanc, keresztény-török harc
nak. Thököly és II. Rákóczi Ferenc - Tarcal földesmcrának - hive, de a kurucok rablásait-kegyetlenkedéseit csakúgy elitéli, mint a császáriakét. Kálvinista:, és kiadója
Rumy elfogultságot vet szemére a katholikusok iránt, de másfelől dicsérően elismeri,
hogy Babocsay a legélesebben ostorozza a tokaji Rákóczi kúrián misét hallgató katho
likusok megtámadtatását és lemészárlását, ^5) mert Babocsay nemes, pártatlannak
is mondható erkölcsi szempontokból itéli meg az eseményeket, s azok szereplőit,
De a legfontosabb neki a társadalmi-gazdasági szempont: minő hatással voltak a ha
di "politikai országos események városa társadalmára, gazdasági munkájára, Babo
csay, tudjuk, mint hites nótárius a város vezető rétegének tagja és annak érdekei,
vagy legalább is szempontjai szerint szemléli a fejleményeket. Józan realista, s az al
kotó gazdasági munka embere és hirdetője, (nyárspolgár gúnynévvel szokás az ilyet
illetni), aki elitéi minden meggondolatlan és eleve sikertelenségre kárhoztatott
(politikai-hadi) kezdeményezést, legyen az Zrtnyi Péter és társai összeesküvése,
vagy Tokajiék hegyaljai parasztlázadása. Bár nemes ember lehetett - a nemzetes és
vitézlő cim, mellyel maga magát illeti csak ennek jár ki - mégis fájlalja, hogy városa
eredeti lakói: parasztok és polgárok hibájából a nemesség egyre jobban behatol Tár
cáiba, sőt a paraszt és polgár is igyekszik felemelkedni a nemesi rendbe, amivel az
ősi polgári-paraszti réteg aláhanyatlik és megfogyatkozik. Éles vonallal választja el
azonban e vagyonos, részben nemes birtokos bortermelő és kereskedő réteget az alat
tuk álló munkás-kapás rétegtől. Bár helyenként nagy szeretettel, megértéssel ir
ezekről: "lelkeszakadt, nyomorult, szegény, ártatlan munkások-" nak nevezve őket,^^)
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s meleg részvéttel védelmezi, midőn kuruc-labanc fosztogatja, adóztatja azokat,
még inkább, midőn a császári katonaság lép fel teljesíthetetlen követelésekkel még
velük szemben is, mikor azonban Tokaji Ferenc és Szalánczi György -" e két nem
sokaktól ismert emberek" - vezetésével "némely alatsony sorsú, a földet éretelen
tanáccsal hirtelen való veszedelembe ejtő, erejek s értékek felett való nagy dolgokat
kezdő, de azt végbe nem vihető, haza idétlen fíja a hegyekbe való titkos lappangás után"
rajtaütéssel elfoglalva Tokajt, fellázítják a hozzájuk kUlönl:)en készségesen csatlako
zó hegyaljai szőlőmimkás-kapásokat, akkor ezeket már mint rerum novarum cupidissima colluviest ostorozza, akik "kapási sorsokat változtatván alatsony állapotjokről
is elfeledkezvén.., mind Főtisztekké akarnának nagy hirtelen lenni, s a lakosokon,
gazdajlkon nagy fennhéjázással uralkodni a haza szabadságának vindicatiojáért, "17)
De azt jó lelke megint elitélí, hogy Vaudemont herceg kegyetlenkedő császári labancmagyar és rác katonasággal véget vetve a lázadásnak, Tokajban "a városi lakosok
közzul némellyeknek véres tanácsokból" kegyetlenül kivégezteti a lázadók egy r é 
szét. 1^) Végkövetkeztetésül aztán keményen kimondja, hogy a hegyaljai szőlőműve
lés és bortermelés súlyos visszaesését ebben a "megveszett időben elravaszodott
sok álnok vinczellérek és csalárd munkások" okozták, ^9)
Babocsay müve jelentőségét egyfelől történetszemlélete adja meg; társadalom
gazdaságtörténeti szempontja, - maga is gazdasági téren működő ember, fiskális
szőlők felügyelője is lévén ez érdekelte legjobban a történetben is, ~ mellyel az ese
ményeket történeti bevezetésében is, kortörténeti részében is társadalmi-gazdasági
kihatásaikból itéli meg,' - másfelől módszere, midőn általános történeti vázlatát
levéltári kutatásokból, oklevelekből dolgozza ki. Az előbbi társadalmi-gazdasági
mozzanatok előtérbe helyezése azonban Babocsaynál nem valami fejlett tudományos,
meggyőződés, hanem egyszerűen saját társadalmi elhelyezettségéből kifolyó, tehát
eléggé körülhatárolt polgári érdek,
LSzerkeaztése formailag kissé szétesőj az eseményeket egyes évek szerint csoportositva előadó, de az egyéb összefüggő eseménysorokat kerek elbeszéléssé kiké
pező, Babocsay magyarul irt, magyar stílusa rendkívül szenvedélyes túlterhelt barokk
stílus, mely azonban szemléletesen kommentálja a szörnyű szenvedéseket, melyeket
előadnia kell. Végnélkuli, rosszul szerkesztett mondatai néha erős gondolkodásra
kényszeritik az olvasót azok értelme felől. Egyébként Babocsay művelt, olvasott em
ber, latin idézeteiből és oklevelekre hívatkozá sálból kitűnik jó latin tudása - nótárius
különben sem lehet senki a latin nyelv ismerete nélkül. Az idézett történeti, magyar .
és külföldi munkákat már felsoroltuk,
Kiadása: Rumy Károly, György: Monumenta Hungarica. Fent a 2„ kiadás után idézünk?
Pest, 1857. I, -IIIj I, köt. H-181. és Hubay Kálmán, Adalékok Zemplén vármegye
történetéhez. 1900-1902. évf.
Életrajzi adatait Szimiyei és Gulyás után adjuk.

Jegyzet;

•

•^ Idézi Benkő József, Szalárdi IV. könyvének 15. részéből, tőle Abafy Lajos Napló
könyv 1632-bői a T, T. 1883. évf. 519,
^^Erdélyi Múzeum. 1900. 216-217,
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\ , 0. 155.
% , 0. .Í68,
^^Erdélyi Múzeum, 1910. p, 327. 1690. nov, 17-hez.
h. 75.
''^U.o.
ü,
44.
8)
Ruinyj Mon, liung. I. s p . 11„

'

% , o « 12.
10)
•
Megszabadult "Austriának metropolisas egész Imperiumnak kolcsa, a keresztény
világnak szemöldökbástyájEj .nagyhirU Bécs városa." I. h. p. 80.
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•

•

•

.

,

'

•

.

•

:

•

•

•

•

,

Régi tanulta látott, hallott és gyakorolt Kavallér, és igen merész vitéz ember
lévén "megőrizte országa békéjét, Magyarországnak pedig barátja és patrónusa
volt." (u. 0. 141-142.) Pedig a lengyeleket nem szerette Babocsáy, igen gőgös nép
nek tartotta, (u. o, Sl'Sá,)
12)
UeO» 179. így érti félre a "daupMn" rangjelző cimet.
^ % , 0 o 21. 49o és 31,
14)

•

•

Hogy az 1684^ évi eseményeket bizonyos távlatból nézi, mutatja megjegyzése;
Tarcal a "németnek még csak hire hallatától is akkori boldogtalan időben felettébb
isszonyodoít," U. o„ 89.
• 'ü„ 0. 1697'-ben, 158.
16)
ü„p<, 55, j 1677"ben<. Az évszám fontos! még Tokajiék lázadása előttről való rncjgitélés,
18)„
•^'''^I.
. , M7-148.
U„bo.
19),,
U„o. 162.
117, íiz 1700-0.3 éviiez,
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A MAGYAR FŐÚRI NAPLOIROK SORÁT MEGNYITJA
Ulésházy

István

Istvánffy nagy ellenfele, Bocskay után ko rának legjelentékenyebb vezető férfia,
Bocskaynak társa a felkelésbenj de amellett Mátyás főherceg bizalm.asa, szem élyes
• tapasztalatai élményei alapján feljegyezte - magyar nyelven - az 1592-1603"ig Ma
gyarországon történt hadi eseményeket, tehát a tizenötéves török háború fejlemé
nyeit addig, mig az ismert vád miatt nem volt kénytelen Lengyelországba meneicülni,
Ulésházy igy e háborúnak egyik résztvevő kommentátora. Született 1540-ben közne
mes családhrtl, tanulmányait Pozsonyban végezte, majd Pálffy Miklós, a vitéz hadvezér
udvarába került. Ügyes pénzüzletekkel óriási vagyont szerzett, és második feleségé
vel, Fáliiy Katával, Krusith Jánou özvegyével szintén nagy vagyon kftríilt kezére; en
nek halála után Rudolf király neki adományozta a Krusithok javait, A fejedelem szol
gálatában magas méltóságokat nyert el; királyi tanácsos, liptöis majd trencséni ürüküs főispán, m a ^ a r királyi udvarmester, 1593-ban német szent hlrodalini gröf lett.
Alig tiz évre rá azonban a kamara- nagy vagyonára áhitozva - a császár elleni lázitó
iratok terjesztésével vádolta meg és fogta pörbe„ Istvánffy Miklós alnádor - mint
Istvánffy fejezetünkben kifejtjük - 1603-ban töivénybe Ütköző itéletlevelet adott ki
' ellene, Ulésházy azonban Mátyás főherceg figyetaneztetésére Lengyelországba mene
kült. Csak természetes, hogy Docskay felkeléséhez csatlakozott, noha Mátyás főher
ceg is hivta a maga táborába. Azért a főherceggel sem szakitütl, s a béke megköté
sére is ő utazott Bécsbe. 1608-ban nagy része volt Mátyás főherceg királlyá válasz
tásában, s a királyválasztó- és koronázó országgyűlés őt is megválasztja nádorrá
- Istvánffy Miklóssal szemben. 1609. május 5-én Bécsben meghalt.
Ulésházy feljegyzéseit még szigorúbban hadieseményekre korlátozza, mint Ist
vánffy, s ezekből is csak kivágatot ad. Hadi dolgokon kivül ő is csupán az országgyű
lésekkel foglalkozik, többnek egyes aktáit teljes szövegében is közli. Feljegyzései
legtöbbször saját személyes tapasztalatait örökítik meg, és Ulésházy ismételten
hivatkozik is arra, hogy ezt vagy azt maga látta, hallotta. Feljegyzései egészen kez
detleges évkönyvezés: évek szerint előadott rövid beszámolók hadieseményekről és
országgyűlésekről. Történetszemléletről, filozófiáról az ő "feljegyzéseiben" csak
annyiban lehet szó, hogy a történésben ő sokkalta átfogóbban látja meg Isten világ
kormányzó kezét, mint Istvánffy, s ennek sokkal naivabban is ad kifejezést a nagy
műveltségű Istvánffynál. Itt kicsendül Ulésházy protestáns volta is, noha vallási el
lentétekről teljesen hallgat, s az emberek megítélésénél, jellemzésénél sem befolyá
solja azok vallása. Mégis pápaellenes érzülete mondatja vele, hogy a pápa által kül
dött olasz segélycsapatokon: "Ez pápa népén az isten haragja szemlátomást uralkodott,
valamikor még Magyarországba segítséget küldött, mindenkor rútul vesztek. "
(1597-hez, p. 48. )1)
Érdekesek kortársairól mondott Ítéletei: Mátyás főherceget tulság) san lágy, en
gedékeny, nemtörődöm hadvezérnek mondja, és erősen bírálja a Magyarországon ka
tonáskodó többi főherceget is. Igen nagy tisztelettel ir azonban a külföldi hadvezérek
közül Mercoeur Fülöp Emmánuelről (Istvánffy dux Mercurianus-áról) és Mansfeld
534

Károlyról - ebben megegyezik Istvánffyval - ki maga is nagyrabecsUlte a magyarokat,
s erre intette katonáit is. Viszont Zrinyi Györgyről nem ir oly feltétlen elismeréssel,
mint Islrvánffy. Erősen kifogásolja, hogy Zrinyi Győr 1594, évi ostrománál gondatlanul
mulat a táborban: "malozsával és osztrigával igen vendégeli az fő-fő urakat. " (p. 16.)
A hajdúkról igen elnézően ir, kiemeli a török utánpótlás elleni hasznos rajtaütéseiket,
bár gonosztetteiket sem hallgathatja el. De ezek nem azokon az országrészeken garáz
dálkodtak, ahol Ilié sházy birtokai feküdtek. A hajdúk, szerinte, a háborúk miatt és a
török által telkeikről elüldözött Jobbágyok, Gyűlölettel ir a németekről, ha lehet,
még gyUlölködőbben a vallonokról ("balonokről") és franciákról ("franczosokról"),
A magyar harctér eseményei nála is erősen összefüggenek az európai esemé
nyekkel: 1599-ben a német birodalmi rendek, minthogy a "spanyorok" betörtek Fland
riába Wesüfáliába, csökkentik a Magyarországnak nyújtott segélyt (p, 66.), "Carolus
svécziai király" támadása miatt pedig Iffland ellen 1601-ben, a lengyelek nem nyújta
nak segítséget a magyaroknak.
Illésházy feljegyzéseit ugy látszik, az eseményekkel egy időben, de több rész
letben irta. Többször előfordul, hogy ismétel olyasmit, amit már-elmondott: kompozicióről nála szó sem lehet. Magyarul ir, magyar prózája nem valami tökéletes, de
előadása elég érdekes. Politikai hitvallása ekkor még az, hogy harcolni kell a török
ellen, aiuiak ellenére, hogy a török csalogatja magához a magyart a német ellen, ^>
De a német segítsen becsületesen, mert hálásnak kell lennie, amiért Magyarország
romjai védik a birodalmat, s amiért a magyar híven kitart, s nem áll át a törökhöz.
Illésházy maga is ugyanazzal a rémülettel nézte Győr bukását 1594-ben, mint a ma
gyarok, de németek is, mikor is már attól féltek, hogy Magyarország teljesen török
iga alá kerül, mint a balkáni államok és Görögország, (p. 19,) Ha a történetírás tör
ténetében nem is foglal el jelentékeny helyet Illésházy mUvecskéje, szubjektív kífakadásai, érzelmessége miatt érdekes olvasmány, és mint forrás .hiteles, de rövidsége
miatt nem nagy értékű. Mindenesetre súlyát szerzőjének jelentősége adja meg,
Kiadáfa|_ M. H. H,, 11., VU. köt. pp, 3-134., Kazinczy Gábortól, Pest, 1863. Nem
tartoznak szorosabban vett tárgyunkhoz Illésházynak az u. itt pp. 303-331. közölt né
hány, követi minőségben mondott beszéde, valamint politikai és á korabeli hadveze
tésről tett bíráló megnyilatkozása.

Illésházy Gáspár István (meghalt 1648-ban) előbb Bethlen hadvezére és diploma
tája, utóbb a király hive s s, grófi méltóság megszerzője előtt már dereng valami tör
ténetírásról: feljegyzéseit kora politikai eseményeiről, s ezekben saját szerepéről
nem a maga élete keretébe illeszti, azokat Bethlen Gábor halálával kezdi, Bethlen Ist
ván rövid kormányzásával folytatja (Illésházy lánya felesége volt Bethlen Péternek,
innen (jólértesultsége Bethlen István dolgairól) sürUn közölve leveleket, aktákat,
mégpedig egész terjedelmükben és szószerint, de aztán ő is rátér a XVII. századi
naplók Síéiiiájára és egymásután adja az 1637. nov, 11-re összehívott pozsonyi ország
gyűlés dlariumát, majd az 1642. évi kolozsváriét, s a szőnyi béketárgyalásokat,
Kiadása: Tört. Tár., 1891., pp, 560-588.
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Szépen gyarapodik a XVll. század közepén és azon tul is a magyar naplöirodalom Magyarországon és Erdélyben egyaránt,, hiszen a kortörténetirás uralkodván
a historiográfián, ez természetes is, ahogy természetea lesz a XVIII, századbanj a
tudományos magyar történetírás megalapitásának ragyogó századában, h o ^ a kortör
téneti-éa naplóirodalom ellanyhuL
E naplóirodalom történetirástörténeti szempontból is bir bizonyos jelentőség
gel. A magyar történeti napíóirók között meg kell említenünk gróf Nyáry Kriszti
nái, Eszterházy Miklós gróf palatínus feleségétj Pál^ első herceg édesanyját^ ki bár
csak pár lapnyi^ de értékes feljegyzéssel nyitja meg a magyar nö-történetirók sorát.
Szigorúan családi érdekű feljegyzéseket nyújtanak ezek az Esterházy család XVII,
századi krónikáját megnyitó lapok (az 1604-t61 1638-ig terjedő évekről) az irőnő sze
mély ét, főképp családjátj elsősorBan'gyermekei születéséij elhalálozásátj meg ssUleit, férjéts rokonait illető magyar nyelvU hirékkel, olyasfélékkelj mint minőket már
sokat láttunk XVIl. századi főrangú^ nemesi, sőt polgári napíóirók Írásaiban. Mégis,
bensőségess vallásos, családias hangulatukkal felkeltik érdeklödésíinket az Esterházy
nemzetség hercegi ágának ősanyja iránt, kiről Ipolyi Arnold irt szép életrajzot.
Nyáry Krisztina feljegyzéseit folytatta fia, Pál, a majdani herceg, a Mars
Hungaricus irója, éppoly egyszerű naplóirásban, mint édesanyja^ de Pál herceg az
akkori magyar politikai és hadi élet legeién álló férfiú lévén, e tisztán családi éle
tét illető jegyezgetései is több figyelmet kékének. Bármennyire ismerjUk mély
katholikus vallásosságát - hiszen theológiai és vallási mUvei ezt eléggé megvilágitják - mégsem lehet megilletődés nélkül olvasni, midőn gyermekei halála fölött - h u 
szonnégy közül hetet vesztett el kisgyermek korában - azzal vigasztalja magát^ ör
vendetes, hogy Isten az ő ártatlanságában elhalt gyermekiből egészíti ki angyalai
karát, a csak midőn egy évben három kisfiát ragadta el a halál, teszi hozzá; "noha
kesprvesfin fiaik" ez. Szép bepillantást engadaek aK egyszerű családi? majd kiaárőlag születésekre, elhalálozásokras házasságkötésekre vonatkozó jegyietek ennek a
méltóságteljes, tekintélytaríó férfiimak gondolkodásába, érzelmi világábas ki még ^
naplójában is megadja, még feleségének, testvéreinek is a nekik kijáró titsilusokat.
Saját katonaéletéről, politial működéséről azonban alig tudunk meg mindebből vala
mit - ezekről részben a Mars Hungaricus tájékoztat - (gazdasági ügyeiről sem),
csupán azt jegyzi meg, ezt is minden érzelemnyllvánitás nélkül, h o ^ a "bécsi har
con" (1683) megsebesült, hogy I„ Lipót az augustinusok b&si templomában átadta
neki az "arany bárányt", s hogy ekkor rendezett; átmepsége meg a Spanyolországba
küldött ajándék - az arany gyapjú spanyol (Burgundiából örökölt) rend - lO. 000 forint"
jába került - talán ez volt az Esterházyak hires bécsi ünnepélyei között az első -g
majd hogy nádorrá, végül "imperiális herceggé" lőn.
Lezárja a naplót - idegen kéztől ~ a Nyáry és Várday családok részben filctiv
leszármazási rendje.
Esterházyről bővebben szólok kortörténete, a "Mars Hungaricus" ismertetésé"'
néL ^
Ittjcime^ Rövid Chronica, melyben némely emlékezetes dolgok, születések s halálok
iratnak, az MDCVII. esztendőtől fogvást sőt némely igen régi genealógiák is foglal
tatnak, An. MDCXXIV. Eredeti kézirata az Esterházyak kismartoni levéltárában,
Kiadásaj_ Szilágyi Sándor, Az Esterházyak családi naplója. Tört. Tár. 1888, 209-224.
- L. még: Biiblcs-Merényi, Herceg Esterházy Pál, Bp^ 1895.
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Azon katholikus, nyugati magyar, Habsburg-párti politikai és kultúrkörből, mint
EsterMzy, de a magyar társadalom alacsonyabb rétegéből való két derék magyar ka
tona, Farkas Pál és fia Ádám, kiknek szintén ránk maradt rövidke, de nem érdektelen
naplója.
Farkas Pál "az fölséges harmadik Ferdlnandus római császár, magyarországi
koronás király lévai vicekapitánya" 1638-ban igy kezdi az ő jegyezgetéseit: "Akarám
emlékezetül hagyni az én maradékimnak, atyámról, anyámról minémU nemzet legyek
s azoknak eleik kik voltak," így először családi történetét adjáTiaplő'jában: a maga
származását dédapjáig, majd házasságáról, gyermekei születéséről, elhalálozásáról
számol be, - majd oly slirUn látogatta ezeket is a halál, mint Esterházy Páléit - aztán
birtokalt Írja le, azok jövedelrpeit, jogait sorolja elé, intve utódait, hogy azokat gon
dosan őrizzék meg, végül azon urak neveit jegyzi fel, kiket szolgált, befejezésül pe
dig mintegy számadást adva katonaéletéről leszögezi: "szolgáltam négy császárokat",
Mátyást, 11. és III. Ferdinandust, "s mostani kegyelmes urunkat Leopoldus Ignatiust,
kit isten szerencséssen éltesse^ sok es?;tendeig és tegyen diadalmassá minden ellen
ségei ellen." írója szép (katholikus) vallásosságáról, becsületes katonahUségéről,
királya iráhtl nemes, és igen konstruktív családias érzéséről, s kitUnő gazdasági é r 
zékéről tesz bizonyságot e pár lapos napló. 3)
"Farkas Ádám, előbbinek fia, szintén katonaember, elfíhh korponai, majd lévai
kapitány, még rövidebbre fogta naplóját. Először ő is családjáról emlékezik meg:
házasságáról, gyermekeiről, de aztán - s ebben történetileg érdekesebb az ő mUvecskéje apjáénál - katonáskodásáról ir, így elmondja, hogy 1683-ban nem állt át Thö
kölyhez, hanem családját Korponán hag5rva maga Esterházy palatínusnál jelentkezett,
1694-ig tartanak jegyezgetései. ^)

'Nem mentes lUésházy a babonától: ebben is elmarad Istvánffy mögött; Bátho^
Zsigmondot "az öj^dög, az emberi nemzetségnek és minden jónak ellensége... jmegbUvölte volt az ördögséggel." (p, 37.)
,
'
2)
'
A törökök Esztergom ostrománál 1594-ben ezt kiáltják át a magyaroknak: "Menje
tek haza, magyarok, vitézek, hagyjátok itt a részeges német disznókat nekünk, hogy
tanétisuk meg őket hadakozni, " (p. 13.)
^ W d v a : Tört, Tár., 1884., 86-99.
^Kiadva: Tört.Tár,, 1884., 99-101.
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H i d v é g i Mikó

Ferenc

Mikő Ferenc született 1585-ben, apja előkelő erdélyi - székely - nemes ember,
Mikö János, anyja háportoni Forró Borbála, Hidvégi előnevét atyai öröksége: Hidvég falubeli birtokáról nyerte, Mikó Ferenc előbb Barcsay András szolgálatában ál
lott, majd ennek halála után, 1602-tőI kezdve Bethlen Gáborhoz szegődött. Részt vett
Bethlen embereként az akkori háborúkban, 1610-ben jutalmul nyerte urától a csiki
várkapitányságot, miután pedig ura fejedelemségre jutott, ez előbb Csikgyergyó és
Kászon főkapitányává, 1622-ben pedig főudvarmesterévé és kincstartójává tette. E
fontos közigazgatási funkciók mellett fejedelmi követként többször járt Konstantiná
polyban, egyszer, 1625-ben Rudolf császár és királynál is, hogy Bethlen számára
egy főhercegnő kezét megkérje, s mikor itt nem járt sikerrel, a következő évben ő
kisérte Berlinből Erdélybe Bethlen menyasszonyát, Katalin brandenburgi őrgrófnőt.
Az 1626. évi béketárgyalásoknál is Mikó volt Bethlen fökövete, Bethlen halála után
(1629.) előbb Katalin fejedelemasszony hive, majd ezt lemondásra birva, ő hivja
meg Váradról Rákóczi Györgyöt fejedelemnek. 1633-ban és 1634-ben is járt még
portai követségben. Meghalt 1635, július 15-én. •'•)
Mikó nemesuri, főhivatalnok! laikus, ki kedvtelésből feljegyezgette a korában
történt eseményeket, ahogy azt Decsy kivánta volna az erdélyi főemberektől. Mikó
milvecskéje előterében áll Bethlen Gábor, második helyen pedig Írónknak magának
sorsa. Miként Böjti Veres, Mikó is Bethlen Gábor apológiáját akarta megimi, kit
mindig védelmez vádlói ellen. Müve tárgyát Báthory Zsigmond, Bocskay és Báthori
Gábor fejedelemsége alatt végbement főbb hadi, politikai és diplomáciai események
teszik ki 1594-től 1612-ig. Biró Sámuel folytatása aztán még hozzáfűzi Báthory Gá
bor és Bethlen meghasonlásának történetét is. Mikó nem pártatlan, álláspontja szigo
rúan Bethlen párti, amellett erdélyi-(székely) és kizárólag nemesi érdekű, ugy hogy a
közszékelyt, ki a nemes ellen lázad, gyUlöli, lázadása Sikertelenségét gúnyolja. '
Mikó meggyőződéses törökbarát: nemcsak mert u%y vlll» a török az egyetlen
hatalom, mely Erdélyt a lángolóan gyűlölt német "inség"^löl megvédeni tudja, ha
nem Mikó tiszteli, sőt szereti a törököt, és nem csupán félelemből kívánja uralmát,
mint erdélyi történetíróink között azok, kik a török hubérurasága hívei voltak. Noha
látja a török birodalom meggyöngülését és hanyatlását, (p. 180.) mégis Igazat ad
urának, ki mindent a török szövetségre alapított. Hálával ée szeretettel regisztrál
ja, nem minden propagandisztikus Íz nélkUl, a török "misericordláját", hogy azon
időben, mikor a brassai vereség (1603. jul. 22.) után Bethlen kíséretében a nándorfejérvárl basához menekültek, ez mily jól fogadta őt is, meg a többi, a töröknek oly érté
kes, mert a keresztény egységfrontot megbontó erdélyl-magyar menekültet is. Igaz
talanul nevezi - mondja Mikó - a keresztény pogánynak a törököt, hiszen Nándorfejér
várban ellátták őket mindennel: élelemmel, bőven ruhával, még pénzt i s adtak nekik,
Bethlennek magának 16 000 tallért, melyet ez mint jó politikus "nem kiméllett" tár
saitól. (p. 162.) Erdély török uralom alatt leélt évtizedei neki a "régi jó békeidő",
melyet Báthory 'Zsigmond megrontott azzal, hogy kivégeztette a török-párti főurakat,
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elszakadt a töröktől és háborús kalandokba is bocsátkozott ellene (p. 154.). Mikó
igen alábecsüli a Jacobinus ésDecsy által annyira magasztalt havasalföldi 1595. évi
' hadjárat sikereit és Lippa elfoglalását, (pp. 140-141.) Csakhogy Decsy és Jacobi
nus Báthory Zsigmond német szövetségben elért, és a magyarországi német-magyar
hadak sikerei közvetlen hatása alatt irtak, Decsyt még Győr meg Esztergom viszszafoglalása is lelkesítette, mikor Commentariijelnek fennmaradt részeit irta, mig
Mikó már a tlzenöléves háború kudarca után készítette feljegyzéseit. E hadakozások
ra s német szövetségre Bocskay vette rá Zsigmondot -, mondja Mikó - kit az 1594.
évi kivégzésekért büntetett meg Isten korai halálával, (p. 173.). Mert Mikó is Bocskayt tekinti a kivégzések értelmi szerzőjének, noha ez később - szerinte - jóvá
tette bUneit, mert "ki azelőtt német lélekkel birt, de nemzetéhez való szeretetéért
azt magáról levetkezé" (p. 166.) s felemelte a felkelés zászlaját, (pp. 166 sqq. és
173.)
A goroszlói harc (1601. aug. 3.) "lőn Erdélynek elromlása". A "lator hajdúság,
Basta zsoldjában "elrontja, pusztítja Erdélyt, (p. 151.) "ugy hogy soha vég nélkül
többször meg nem épül és soha előbbi állapotjára vissza nem jő. " (p. 151.) "Azt
pedig a hallatlan kegyetlenséget a magyar hajdú cselekedte", (u, o.) ez az "Isten nél
kül való magyar had", ez az "átkozott nemzetség", (u. o. ).• De majd "eltöröl e földről
Isten,.,, ugy vesz el a pusztító, mint ő másokat rontott. " (p, 152.) A brassói csata'
Bethlen-Székely Mózes párti áldozatait is (itt esett el Jacobinus, a kolozsvári tör
ténetíró is) csak gyűlölködve, átkozódva tudja elsiratni: "Itt szakada vége-magva sok
becsületes főrenden valóknak, iieuizetségeket Itt fogyatták el, , . , Oh bolond haza,
hogy az ilyen árulóknak még a maradékjoknak is megkegyelmez, oh ebül szokott
amnestial lator volt a ki fundálta, " (160.)
A magyar és az erdélyi értsék meg egymást, hiszen egy a vérUk, hitük, és
"addig tartatik meg a magyar nemzetnek mind becsülete mind békessége", amig meg
értik egymást, (p. 179.) Mert ha viszálykodnak, a "két nagy szomszéd" a német és a
török, rájuk megy. (179.) Ilyes vallomások ellenére Mikó mégsem ismer általános
magyar szempontot, nem ismer Európát, Christiana respublicát. Neki Magyarország
és Erdély egyesítése veszedelem, mely a német "utálatos Ínségét" jelenti (p. 168.).
A magyarországiak szenvedésével nem törődik, és örül neki, hogy az 1603-ban Esz
tergom visszavívására Magyarország ellen felvonuló nagyvezér erős török iisereget
ad Bethlennek, noha neki is szüksége van minden katonájára, (p, 161.) Forgách Zsig
mondról gyűlölettel ir, mikor ez magyar hadaival bevonul Erdélybe, kudarcának őszin
tén örUl. Hiába, Mikó székely nemesember, aki nem lát mást, mint Erdélyt. De ezt
a kis hazáját és (erdélyi) magyar fajtáját aztán nagyon szereti: ez a hazaszeretet
talán legjellemzőbb vonása iróegyéniségének, valamint mély vallásossága, mely min
den földi dologban Isten kezét láttatja meg vele, s neki magának is minden tettét át
hatja. Valami megható Mikóban az a nagy, gyöngéd szeretet felesége iránt, s szívhez
szóló bánata ennek halála fölött, mert Mikó - naplóiró módjára - a családjában történt
eseményeket is feljegyzendőnek tartotta az országos események között. Mikónak ez ér
zelmesség, szenvedélyesség mellett igen erős érzéke van a realitások, elsősorban az
anyagiak iránt. Az emberek nála többnyire anyagi érdekből cselekszenek, s Mikó
nem habozik kimondani: "noha igen dicsérik a publicumot" (közérdek), "de szeretik
az emberek a magok hasznos privátumát" (magánérdek). Es elsősorban anyagi mo
tívumokra mutat rá, mikor szereplői lelki mozgatóokait feltárja, mert mindig keres
vén az események okait, ő is eljut a történeti aktorok lelki mozgató okaihoz. 3)
Mikó érzelmessége, szenvedélyessége, sokszor gyűlölete, mellyel az eseménye
ket kommentálja, s az embereket, népeket megítéli, keveseket dicsér, többeket kár
hoztat, másfelől realizmusa, anyagiassága színes iróegyéniséget tükröznek vissza.
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Ezért is foglalkoztunk vele részletesebben. Egyébként Mikó müve inkább a kor hite
les és jól értesült történeti forrásaként jelentős, semmint a magyar történetírás
termékei közt,
Mlkó magyarul Irt, nehézkes magyar nyelven, nem nagy műveltséget árulva
el egyébként sem, bár jó latin tudását többször megcsillogtatja.
Kéziratát Benkő József, a XVIII. század jeles erdélyi történeti adatgyűjtője állítólag
eredetiben látta, s arról lemásolta. Az ő másolatából a mU elejét először Szilágyi
Ferenc adta ki Klioja III, kötetében, Kazinczy Gábor aztán az egész szöveget beveze
téssel közölte a M. H. H., II, oszt., VII. köt. 135-225. lapjain, Biró Sámuel folyta
tásával, u. o. pp, 225-240.
Irodalom: Mikó életrajza Szinnyei, s. v. Mikó.

Jegyzet;
^Wlálát'feljegyezte Segesvári Bálint is az ő krónikájáljan, ad an. 1635. (Ed. Mikó,
Erd. tört. adatok. IV., p. 208.) - L. még: Szinnyey s. v. - A rosszmájú Kemény
János önéletírásában nem valami kedvezően emlékezett meg Mikóról, (M. Tört.
EmL,ed. Szalay László pp. 75-76.)
2)
p, 144. Még a "német" Basta Is felszabadító a székely lázadók ellen, Miriszlónál,
mondja, "valóban sok szegény bolond székely atyánkfia vésze, megesék nekiek a
szabadsági a ftemes emberek levágása, kergetése." (1600-ban, p. 148.) 1595-ben
is megérdemelten vesztik el a havasalföldi háború utáni szabadságukat," mert nem
kezdették valá jámborul élni a szabadsággal." (p, 141.)
3)
Vallásosságára: a csiki vicekapitányság elnyerését szép imával vezeti be feljegyzé
seibe. - Mikor az 1611. évi brassai csatában Báthory öábor szenved vereséget
" Bethlen, s vele Mikó ekkor még mellette állottak - a kudarcca.1 "a jó Isten akará
azért megesmertetni magát és az utálatos rossz oláh nemzetséggel igy bUntete meg
minket országostól harmadszor i s . . . az Isten vére meg bennünket, nem bizony a
rossz oláhság." (p. 200,) - Anyagiasságára: a német császár vesztegetésekkel ér
el sikereket; a török jó, mert ruhát, élelmet, pénzt ad az erdélyi menekülteknek:
Rákóczi Zsigmond azért mond le a rövid ideig viselt fejedelemségről, hogy tiszán
túli birtokait békén hagyhassa gyermekeire, (pp. 177-178.)

b40

Gyulaffy

L e s t á r (Eustachius)

A dunántúli ősrégi Rátóthi Gyulaffy család leszármazottja, született 1557. szep
tember 20-án, családja Zala megyei birtokai valamelyikén. Iskoláztatását Bécsben,
a "császári iskolában" fejezte be, majd rövidesen, még fiatal ember korában a Du
nántúlról, családja ősi lakhelyéről átköltözött ^Erdélybe. Itt fejedelmi szolgálatba lé
pett, s Báthory Zsigmond titkáraként mint diplomata működött főképp Lengyelország
ban, melyet valami tizenkétezer' járt meg íizeszélyea fejéUebue különböző mfigbi^atásaival. Utolsó közszereplése Báthory Zsigmond Erdélyből való végleges távo7;ása
utánra esik: Bastánál ő eszközölte ki a Székely Mózes és Borbély György bukása
után Karánsebesre menekült erdélyiek számára a bántatlan visszatérést. ValószinU- '
leg nem sokká! 1606 után halt meg.
.
A magyar történetirástörténetnek meg kell emlékeznie róla, noha nem irt öszSKefUggő történeti munkát, vagy ha irt is ilyet, ránk ez mindenesetre nem maradt,
s amit ma tőle bírunk az nem más, mint elszigetelt, de értékes és teljes hitelű fel
jegyzések - magyar nyelven - kora erdélyi eseményeiről (1565-től 1606-ig), melyeket
a legnagyobb gondossággal gyUjtött. Sok feljegyzése azonban csak saját élményeiről
szól, követségeiről stb. A legfontosabbak és legbővebbek az 1605. és 1606. évekről
szólóak, ezek közt hosszabb összefüggő jelentések is vannak, főképp az erdélyiek
- szászok és székelyek - Bocskayhoz való csatlakozásának okairól, Gyulaffy nagy
gondot fordított arra, hogy hiteles híreket adjon: sokszor megjegyzi, hogy,mit kitől
hallott, s hogy megbízható szem- és fultanuk informálták,
Gyulaffy jelentősége tulajdonképpen abban van, hogy feljegyzéseit átengedte
Szamosközynek, sőt egyenest Szamosközy számára gyűjtötte és készítette azokat, ez
pedig beledolgozta saját munkáiba. SzekfU összeállította Szamosközy azon helyeit,
melyek Gyulaffytól valók. Gyulaffy feljegyzéseinek egy része Szamosközy hátraha
gyott iratai között maradt is fenn, a jelenleg a budapesti egyetemi könyvtárban őrzött
Pray-kéziratgyűjtemény LVIII. és LIX, köteteiben, valamint - s ezek a fontosabbak Wenzel Gusztáv birtokában volt egy kéziratban, melyet ma szintén az.Egyetemi Könyvtár őriz.
Szamosközy mellett kiaknázta "GyuíaSyriethien Farkas is..
Excerpta et Annales cimen m^g összeállított Gsmlaffy latin nyelvU feljegyzése
ket a régebbi magyar és európai történetből, melyeknek értéke sem történetirástörténeti szempontból, sem forrásként nincsen. Benkő József és Bod Péter szerint meg
írta volna Gyulaffy korának - Báthory Zsigmond korának - történetét összefüggő tör
téneti műként, Haner György szerint latinul. Ezek ezt nem igen állíthatták alap nél
kül, de Szabó Károly nem ad nekik hitelt, 2) Lehet, hogy e mU vagy annak részei ma
Bethlen Farkas Históriájába beleszőve lappanganak.
Kiadása a magyar feljegyzéseknek: Kulcsár István, Krónika a mohácsi veszedelemtől
a Bécsi béküléslg Magyarországban, Erdélyben, Havasalföldén és Moldvában történt
dolgokról. Pest, 1805. - Szabó Károly és Szilágyi Sándor, M. Tört. évkönyvek és Nap541

lök, I.-II, (M,H.H. ,11, oszt.. XXXI,, I. pp. 1-47, II, köt, = XXXIII, köt. pp. 1-80,
Bpest, 1894.
Irodalom: Sebestyén Józsa, Gyulaffy Lestár tört, maradványainak művelődéstörténeti
vonatkozásai, Bp. 199, (MUVo tört. Értek, 52,)

Jegyzet:
1 )

•

•

'

L,: SzekfU, Szamosközy, p. 74, és a Benkő-Hoehmeister-féle Bethlen kiadás,
Nszeben, 1782-1793, a Benkő által gondozott V. kötet előszavában.
2 )

'••-'

Benkő az imént idézett: Bethlen Wolfgangi História. Nagyszeben V. kötetének általa
irt bevezetésében, - L. még: M. H. H., II,, oszt, XXXI, köt, p, 9.
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Gróf Rhédey L á s z l ó n a p l ó j a
Ismét szimpla erdélyi napló: egy ember élete eseményeinek időnkint való fel
jegyzése, gróf Rhédey László, a fejedelem Rhédey testvérének müve, a 18 éves ko
romtól micsoda emlékezetes dolgokon mentem által, azokról való kön3n^ecske.
írónk ősrégi magyar főnemesi család sarja. Született 1636. január 11-én, Zak
latott életének főeseményei: 1655-ben utazást tett a felvidéken át Bécsbe, két évre
rá már mint dandárnok részt vett II. Rákóczi György katasztrófával végződött lengyel
hadjáratában, honnan a fejedelem személyes kíséretével menekült haza. 166Q~ban
váradi kapitány, de mielőtt hivatalát elfoglalhatta volna. Várad elesett. Meghalt 1663.
április 26-án. 1)
Magyar nyelvű naplója, mely végén csonka, történeti forrásként bir némi érték
kel, bár az a pár sor, amit a lengyel ejtpedicióröl mond, alig több a felvonulás egyes
állomásainak felsorolásánál, az akciót magát elitéll,^' mig a bécsi ut leírásában audiencia III, Ferdinándnál s az akkor még főherceg I. Lipótnál - legérdekesebb,
amit az erdélyi ifjú Bécs gyönyörű templomairól, a Burgról, a város más ékességei
ről és műemlékeiről, kertjeiről s ezek ritka fáiról stb, mond. Pozsonyban legnagyobb
élménye Lippay érsek díszvacsorája volt, melyen a 18 éves ifjú egyUtt volt "német"
méltóságokkal: a pápai nunciussal, a spanyol követtel, több olasz herceggel stb., s
a legtöbb magyar főhivatalnokkal. Szépek, megrázóak a tatár rabságba esett magyar
foglyok imái s egy vers, nielyeket belefűz naplójába, melyek azonban nem az 6 alko
tásai. Történetirástörténeti jelentősége e személyes naplónak nincsen, s tárgyunk
szempontjából csak mint erdélyi magyar nyelvű történeti érdekű naplóírás egy ki
sebb terméke érdemel figyelmet.
Kiadása: Vas Jánostól, M. TOrt. Tár. í. 224-234. és M, Tört. Tár. XVII, 1-270,

"^L.: Lukinich, Rhédey L. halála napja. Századok, 1907,, 568,
2)

•

Lengyelországból jöttünk szaladva, kit nem kell tagadni, mert Isten igy akarta a mi
felfuvalkodottságunkért,

543

Tholdalagi

Mihály

Erdélyi főúr, Bethlen Gábor diplomatája, ki azonban a magyar királlyal, né
met-római császárral és kormányával is folytatott tárgyalásokat és elkísérte Bethlent
több magyarországi hadjáratába is, összeállított egy naplószeíU feljegyzést a Bethlen
Gábor fejedelemsége alatt Erdélyben történt dolgokr(3L Feljegyzéséi központjába sa
ját követi szereplését állította, s az eseményeket eköré csoportosítva, egészen szimp
lán referálja azokat, nem keresVe összefüggéseiket, okaikat. Történetírói képzettsé
ge, vagy céljai nincsenek, magyar stílusa - mert ő is magyarul i r t - sem valami jó.
De Tholdalagi mégis legalább összefüggő, folyamatos elbeszéléssé foglalja össze a
történeteket, s csak ritkábban szorítkozik egyes adatok elszigetelt közlésére, mint
főrangú naplőiró társai, Hallér, Káinoki vagy Bánffy György, Fennmaradt számos hi
vatalos jellegű jelentése és levele is.
Naplóját kiadta gróf Mikó Imre, Erd. tört. adatok,, I., pp, 223-243. bevezetéssel
u, o., pp. 221-22.
Jelentései, levelel kiadva, Mikó I., Erdélyi tört, adatok. I,, 219-244. L. még; Szi
lágyi Sándor, Tholdalagi M. évkönyve, 1613-15. (M, Tört. Tár, 1881, pp. 1-12,) és
Salamén Ferenc, Két magyar diplomata. Pest., 1873.
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Haller

Gábor

Már tisztán személyes, magánérdekű és célú napló a tragikus véget ért nagy
műveltségű, négy éven keresztül Leidenben tanult, Németországot, Angliát (Londont)
is megjárt Haller Gáboré.
Haller, ki mint katona és diplomata hat erdélyi fejedelmet is szolgált, Branden
burgi Katalintól kezdve valamennyit egészen Apaffy Mihályig, különböző pártokon
futva be politikai és hadi pályáját, s végül Apaffy Mihály féltékenysége és gyanakvá
sa miatt 49 éves korában, 1663. november 15-én Ali basa vérpadján fejezte be életét,
egyáltalán nem akart történetet irni, midőn megirta - magyar nyelven - "Isten kegyelmességéből járási, hallási, hul esnek, arról váló számtartását", vagyis saját
élete főbb mozzanatait, bennük főképp anyagi ügyeit és utazásait 1630-tól 1644-ig. Nap
lója legnagyobbrészt puszta itinerarium. Haliért "Számtartás"-nak nevezett naplója
Írására valláserkölcsi indítékok és célok vezették: élete igy bejegyzett főeseményeiből a maga erkölcsi megjavítására kivánt tanulságokat meríteni. Célja is tehát kí
vül állott minden történetírási célon. Ebbe iktatja be - minden összefüggés vagy kap-csolat nélkül - kora főbb politikai és hadi eseményeit, a külföldieket is: a harminc
éves liáboru, néha az angol polgárliáboru, vagy a francia politika egyes mozzanatait,
ahogy azokat éppen sorjában meghallotta. Talán előre megérezte élete tragikus vé
gét, mikor naplója elé bevezetésül egy-két igen rezignált és meglehetősen pesSTiimista, de mélységes erkölcsi komolyságról és buzgó vallásos érzésről tanúskodó tör
ténetfilozófiai és moralizáló sorttUzött. ("In transmissa aetate nihil lucri habét ho
mo, nisi ut dierum et praeteritorum actonim suorum vanitati irrevocabili recordetur.
Miser, imo stultus ille, qui praesentia .tantum meditatur, praeterita negligit, praesens
enim momentaneum est, ideoque docere nos non potest. At ex praeteritis de praesen-.
tibus et futuris conjicere pronum est. Praeteritorum meditatio frequens eo etiam utllis, quod male actam vitám in memóriám revocando, verecundiam in nobis atque
adeo vitae emendationem efficit. In hac vanissima vita is demum felix existimandus,
si qua in lubricis est felicitas, qui ex praeteritis actionibus suis praesentem vitám
bene moderare dldicit. In hanc rem utile admodum est seriem dierum actionumque
suarum describere, ut illas coram se semper quasi habeat, ex iisque quid in vita sua
emendandum, quid prorsus desecandum et cavendum sit, videat, Huic fini destinatus a me libellus hicce, ex quo, o utinami quid cavendum, quidve mihi sit sequendum
discere possem. Tunc scopum rtieum adeptum me possem gloriari, Sed vanitas haec
vita, vanitas omnis homo, ego summa vanitas, videó meliore proboque, deteriora
sequor. Quando verő liberabor ab hac vanitate? Sola mors finis vanltatis.) (Mlkö,
Erd. Tört. Adatok, I., p. 1.)
Történetirástörténeti szempontból jelentéktelenek, naplója végéhez fuzött,
egyébként érdekes megjegyzései "az sereg rendeléséről" = taktikai szabályok (pp.
101-102.), és "Meditationes" arról, hogy "az ki hadat meg akar többiteni, igy csele
kedjék" (pp. 102-103.), valamint egy titkos irás szabályai, (p, 103. és függelék).
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Kiadta: gröf Miklő Imre, Erdélyi Történelmi Adatok. Kolozsvár, 1855. I. köt. pp.
TTSTT' Bevezetés Mikótól u. o. IX, -XIV.
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Bánffy György magyar nyelvU naplója az 1644. évről, melyet egy Kalendárium
tisztán maradt lapjaira jegyzett be, szintúgy alig több az I. Rákóczi György által
1644-ben III. Ferdinánd magyar király és római (német) császár dlen indított hadjá
rat itineráriumánál és legfőbb eseményei felsorolásánál, megint csak elszigetelt
adatokként és nem egységesen megfogalmazott és szerkesztett előadásban, Bánffy
György naplója még stilus, kifejezésmód és előadás tekintetében is hasonlít Haller
Gáboréhoz,
Kiadta: gröf Mikó Imre, Erdélyi Türténeluii Adatok. I., pp. 119-131. - u. o. Benkő
József bevezetése, pp, 117-118. és Mikóé pp. 115-116,
Ugyanez mondható Káinoki István naplójáról, mely 1645. május 8-től szeptember 23ig terjed, s mely szinte a Bánffyé folytatásának látszik,
Kiadta: gr. Mikó Imre, Erd. Tört, Adatok, I. pp, 141-153. bevezetése Benkő Józseftől
u. o. , p p . 136-140, és Mikótól, u. o. p, 135,
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THÖKÖLY ES UDVARÁNAK NAPLOIRASA
Egészen más világba lépUnk, mikor a XVII. sz. végének történetében oly nagy
szerepet játszott, de az Esterházyéval utóbb homlokegyenest ellenkező pártállásu
lliököly Inu-e s egyes híveinek részletes, gondos naplóit vizsgáljuk. Mintegy beve
zeti ezeket Lipóczi Keczer Ambrusnak, Tököly István, Imre apja hU "főember szol
gájának" 1663. január 1-tó'l X669. dec. 31-ig terjedő naplója. 1)
Lipóczi Keczer Ambrus jómódú felvidéki nemesi család sarja. Apja Keczer
András sárosi alispán, anyja Kamper Flóra volt. Született 1620 körul,. legalábbis
halasikor, 1671-ben 51 évesnek mondták. Bár magának is "szép főemberi jószága"
volt, mégis már kora ifjúságától Thököly Istvánnak, a felvidék leggazdagabb főurának
szolgálatába lépett, s azt hűséggel, ragaszkodással szolgálta ennek haláláig. ^>
Midőn Thököly István a Wesselényi-féle összeesküvésben való részessége miatt
perbefogatott és Árva várában ostrom alá vétetett, de az ostrom alatt 1669. dec, 3-án
meghalt, s a várőrség Keczer ellenkezésévei nem törődve a várat átadta az ostromló
csapatokat vezénylő Esterházy Pál grófnak, Keczer továbbra is Árva várában maradt.
Utóbb maga is hűtlenség vádjába esvén 1671-ben a pozsonyi törvényszék elé idéztetett,
s odautaztában, valahol Nagyszombat környékén áldozatul esett súlyos köszvényének,
mely őt egész életében gyötörte.
Keczer Ambnis naplójának, c szimpla magyar nyelvU feljegyzéseknek, amelyek
nek semmi történetírási célja nincsen, főérdekessége a tanulságos kép, melyet azok
Tliököly István mérhetetlen gazdagságú kOzépfelvidéki: főképp árvái, késmárki, rózsa
hegyi várai udvartartásáról s uradalmainak igazgatásáról nyújtanak. Tehát e napló
lényegében gazdasági beszámoló könyv. Mert Keczer naponként jegyezgette, hogy mit
tett, végzett el aznap ura javainak gondozásában: számadásainak vezetésében, épüle
teinek gondozásában, azoiifelül ura kiterjedt levelezésének vezetésében, hogyan leve
lezett maga a messzireterjedő birtokok helyi gondozóival. A naponként érkező-távo
zó nagyúri vendégek felsorolásából Keczer naplójában a Thököly István által irt vagy
Íratott levelek felsorolásából azonban mit sem tudunk meg azokból a nagykövetkezményli politikai tervezgetésekből, melyek főképp Wesselényi palatínus és más főurak
stuljnyai látogatása óta Tliököly udvarában szövődtek, ha csak nem a folytonosan jö
vő-menő politikai vendégek érkezésének, távozásánk pontos dátumait. Annál többet
olvasunk az 1663-64. évi hadjáratnak e középső és keletibb részeire is kiterjesztett
hadielőkésztileteiről. Magában a háborúban az akkor még királyhu Thököly István
nem vett részt.
•
Történetirástörténeti szempontból Keczer Ambrus naplója pontosan beleillik a
kor többi egyszerű naplói sorába - faár ismétlem, főképp gazdasági napló - olyanok
közé is, melyek messzefekvő területeken - Erdélyben vagy Dunántúlon - készültek.
Bár e naplók nem terjednek tul a feljegyző és naplóiró valamint környezete magán
életét érintő eseményeken, s azoknak jelentőséget csak az azokat iró vagy bennük sze
replők történeti jelentősége vagy társadalmi környezetének rajza ad, mégis megvan
legtöbbjének a maga egyéni zamata, mert magyar naplóiró a még oly színtelen is a
XVII. században is mindig rányomja egyénisége bélyegét munkájára csakúgy, mint a
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középkor legszUrkébb rövidkrőnikájának iröja is, így Keczer is az ő naplójában,
mert bár találhatók abban uránaks Thököly Istvánnak is bejegyzései s Így hivatalos
naplónak is lehetne nevezhető, mint az L Rákóczi György parancsára az ő udvarában
vezetett;, mégis Keczer a maga szempontjábó ír, írásának az ő személye a központjaj
az az ő személyes, egyéni diariuma.
Keczer naplója eredetiben maradt fenn, ill. Nagy Gyula 1892-ben az eredetiről
készítette kiadását. Hogy az 1892-ben özv. Ujházy Józsefné budaméri könyvtárában
őrzött kézirat ma hol van, azt bajos lenne megállapítani, Fő aZj hogy Nagy pontos
kiadásában az eredeti szövegét bírjuk, mint azt a kiadó Keczernek és Thököly István
nak az Orsz. Levéltárban őrzött sajátkezű leveleível való összehasonlításából meg
állapította.
Kiadása Nagy Gyulától; Lipóczi Keczer Ambrus naplója 1663-1669. Bp, 1892, M„ H.
H. j IL, 33, köt,, a szöveg pp. 88-421.

Thököly Imre

naplója

Keczeréhez tartalmilag és formailag egyaránt igen hasonló Thököly Imrének,
a XVII, század utolsó negyedében oly tragikus szerepet játszott kuruczvezérnek igen
részletes és pontos naplója, mely azonban csak töredékesen maradt ránk 1676, nov, tői 1678. május 14-ig,3) 1689. június 17-től szept. 27-ig,"*) és ,1693, jan. i-től
1694. dec. 31-ig terjedő részleteiben. ^) Legérdekesebb, niert legteljesebb a legutób
bi töredék 1693-94-ből, mikor ITiökbly már török földön, Eszakszerbiában, Nándoríejérvárban bujdosott. Rgyéhként valamennyi részlet tartalmilag is, formailag is
teljesen egyöntetű,
Thököly Imre közismert, hányatott életéhői csak a legfontosabb klilső esemé
nyek felsorolására van szükségünk. Született a nagyhírű, előkelő és mérhetetlen
gazdagságú Thököly grófi nemzetség tagjaként, Thököly István és Gyulaffy Mária
fiaként, 1657. szept. 25-én, Késmárkon. Igen gondos kiképzésben részesült, nagy
műveltségre tett szert. Gyermekkorában, Árva vára 1669, évi ostroma közben vesz
tette el apját, kit őt magát már jó előre biztosabb helyre küldötte. Felserdülve csat
lakozott az I. Lipót ellen már 1671 óta harcoló kurucokhoz, fontosabb politikai sze
replése 1679-ben kezdődik, mikor is a kuruc bujdosók vezére lett, Teleki Mihály, az
eddigi vezér és Apaffy Mihály, a bujdosók erdélyi pártfogója beleegyezésével. 1680ban e vezérséget a kurucok választása is megerősítette. De Thököly közvetlen ez
után fegyverszünetet kötött a császáriakkal és 1682-^n Is a császár beleegyezésé
vel vette nőül Zrínyi Ilonát, mert Zrínyi Ilona kötötte magát a császári beleegyezés
megszerzéséhez. De maga Thököly is szívesen egyezkedett a császáriakkal s harcait
többször megszakította a Lipóti tábornokaival kötött fegyverszünet, sőt a császárral
való egyezkedési kísérlet. Mégis ez az 1682. év fordulópont Thököly pályáján: sze
rencsés harcaival (legkiemelkedőbb sikere Kassa megvétele) megszerzi magának
csaknem az egész királyi Magyarország fölötti uralmat, a török pedig kinevezi ma
gyar királlyá. Az 1683, évi török támadás is az ő sikerei hatása alatt s az ő buzdí
tására indíttatott meg, kudarca pedig okozta az ő életének katasztrófáját is; a váradi
basa által való fogságra vettetését, Apaffy által erdélyi birtokainak elkoboztatását,
A török ugyan megint szabadon bocsátotta, sőt kegyébe fogadva újból felhasználta a
maga céljaira, és Thököly a magyarországi felszabadító háborúk további folyamán is
548

a török mellett harcolt. 1690~ben, mikor a hadiszerencse egy idő óta a törökre mo
solygott, sikerült török-tatár hadakkal behatolnia Erdélybe, honnan azonban Lotliaringiai Károly hamarosan kiszorította. Ettől kezdve élete végéi török földön, török
kegyelemkenyéren élt, kurucai részben szétszéledtek és szegény legényekként gyötör
ték a magyar földet és népet, nagyobb részUk azonban megtért a magyar király hűsé
gére és vitéz harcosa lett - 1685 óta - a felszabadító háborúknak. Csak alig ezren
követték Thökölit Törökországba. Hűségesen kitartott azonban mellette hitvese. Meg
halt Nicomedia mellett (Kis Ázsia, Bíthynia) 1705. szept, 16-án.
Thököly naplójában - csakúgy mint hUséges szolgája és mintegy elődje a naplóírásban: Keczer Ambrus a magáéban - objektíven, érzelemnyilvánítás nélkül, de igen
részletesen számol be róla, hogy az év minden egyes napjában mivel töltötte a napot
reggeltől késő estig, kit fogadott, kivel beszélt, kivel levelezett, hogyan szórakozott,
mulatott híveivel, külföldi vendégeivel, vagy vadászaton, mit végzett magángazdasá
ga kezelésében és politikai meg hadi tevékenységében. Es még Keczernél is részle
tesebben szól saját egészségi állapotáról, köszvényszerU betegségéről,, sebeiről, ugy,
hogy e részletei orvostantörténeti fontossággal is birhatnaki S nem feledkezik meg
az időjárás változásainak naponként való feljegyzéséről sem. Az ő háztartási, leg
személyesebb politikai és katonai tevékenységén kivUl semmi "Idllső" esemény nem
talál helyet iiaplöjában, s ez egy, bár történetileg jolentékeny szerepet játszó, de nem
döntő fontosságú személy egyéni életének, tevékenységének erősen körülhatárolt, ki-~
zárólag a maga személyére korlátolt rajza. Személyes,napló a szó legszorosabb ér
telmében, Történeti forrásként elsőrangú, hiteles kútfő, történetirástörténeti jelen
tősége jugyanahban van, mjnt a többi XVIT. siíázadi, az övéhez teljesen hasonló sze
mélyes naplónak: reprezentálja a kor történet (kortörténet) írást pótló mUfaját.
Azok közül azonban a Thököly naplója mind írójának történeti jelentősége, mind a
napló nagy terjedelme és részletessége miatt erősen kimagaslik.
A napló legérdekesebb, legmegrázóbb részlete - már említettük - az 1693-94,
évről szóló, Thököly ekkor már évek óta török földön bujdosik, a török jóvoltából
tartja fenn magát és mintegy 8ö0-ra leapadt híveit, anyagi gondok gyötrik, noha
poszéroleai szállásán (1693) szép gazdaságot tart fenn, - főképp állattenyésztést Űzött'
Thököly éppoly kitűnő gazda volt, mint atyja - a töröktől kell kérnie még a kenyérre
való lisztet is, és gyakran kényszerül zálogba vetni magával hozott kincseit, a régi
dusgazdagság töredékeit. De minden panasz, zokszó, sőt minden érzelmi megnyilat
kozás nélkül regisztrálja e folytonos gondokat s más személyes és politikai megaláz
tatásokat: miként kell utánajárni, hogy audienciát kapjon a nagyvezértől, vagy még
kisebb basáktól is, miként csókolja annak kaftánja szélét két ember által támogatva,
mert köszvénygyötörte lábaival nem tud térdreereszkedni, mint kell Zrínyi Ilona fehér
kenyerével és kalácsaival meg jó meggyes borokkal "kedveskednie" az angol és fran
cia követeknek, hogy azokat maga iránt hangolja, mint kell sokszor eltűrnie emberei
lázadozását, a merészebbeket, különösen ha a török emel ellenük panaszt, olykor
mégis vasra veretnie, - mindez mintha nem bántaná, minden véleménynyilvánítás nél
kül folyik ki naplólró tollából. Sőt karácsonykor hálatelt sziwel mond köszönetet az
Egek Urának, hogy még így is, betegen is, de újból hagyta megérnie ezt az ünnepet,
Mert van egy érzelem, melynek Thököly naplójában mégis hangot ad, s ez mély val
lásossága, Már az első fennmaradt naplórészleü>en is, az 1676-77. éviben Is szép
fohásszal kezdi az 1677, uj évet, 6) E vallási érzelmi megnyilatkozások mellett egé
szen kivételes az olyan megjegyzés, mint az 1694. máj, 14-hez jegyzett, hogy Thö
köly vadászni ment, "sok bus gondolkodásom közt, magamat mulatni. 7)
Thököly magyarul irta naplóját, és pedig napról napra, bizonyos időközökben,
azonban azután rendezte feljegyzéseit, aminek nyoma pl. XV. k. 676.1. bejegyzése
'
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"Notandum, itt meg kell irni, micsoda conferentiám volt", azután következik a conferentia leírása, 8) Nem valami kiváló stiliszta, mondatai néha lazák, pongyolák,
elbeszélése Inkább pontos, mint jól folyó, néha gondolkodni is kell helyes értelme
felett. Mégis felbecsülhetetlen érték e mU egy fejedelemséget viselt magyar történeti
személyiség részéről,
Kiadását felsoroltam fentebbe (M„ H, H,, II, SS.)

Thököly k ö r n y e z e t é n e k

naplói

Nemcsak Thököly vezetett naplót, hanem vezettek egyes funkcionáriusai is, már
fi kár az ő megbízásából, akár muguk inJciativájáhóL Ez írások egyöntetűsége és
Thökölyéhez (sőt Keczeréheí:, Tliüköly közvetlen naplóiró elődjéhez) valö liasóalóaá^
ga VftlőszinUbhé teszij hogy itt kötelező és egységesen irányított (talán hivatalosnak
is nevezhető) írásos feljegyzésekről van szó: Tliököly funkcionáriusainak, elsősorban
konstantinápolyi követeinek uruk számára kötelességszerűen készített beszámolókról;
Egyébként - az egy Szirmay András kivételével - nincs miért részletesebben foglal
koznunk velUk. Elsejuk: Dobay Zsigmond naplója Munkács vára alatt, arrul való r ö 
vid diarium", - csak abban különbözik Thökölyétől, hogyvalamlvel élénkebb és ér
zelmesebb; a többi^) részben névtelenül irt követi napló l692-93-ból, mig Sándor
Gáspáré 1693, máj. 27-től jun, 8-íg megnevezi íróját is, s mintegy kiegészítése, ilL
előzménye a Thököly-félének 1693-94-bői, 10) Megnevezi íróját "Bay Mihály uram
díariwma 7. Nov. 1692, -20, Nov. 1693-ig" is, valamint Inczédy Mihályé 1693. febr,
22-tőH693. jun, 8-ig, és Almády Istváné 1687-1694-ig, 11)

h. Nagy Gyula nagyértékű bevezetését K, A, naplójához. M. H, H., 11., 33. köt.
pp. 84-85.
2)
Wthlen
Bethlen M:
Miklós szerint: fűit mlraculum voluntariorum servorum. Idézi Nagy Gy.
ií. h., p, 85,
)

^ W H . H . , II. XVm.

4),

köt.

U.o. x m . köt,, pp, 1-59,
^^U. o. XV. köt.
^^U, 0, XVÍII. köt., p. 7.
^VagyXV. k,p. 513.
^^L, még XV. k. p. 312.
^ W H . H . , 11, oszt, XXIII. köt. 415-418,
10)U. o. 627-646 és 651-708., a többi u. o, 460-650,
^l)u,o, 711-767,
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ERDÉLYI FEJEDELMEK NAPLÓI A XVII. SZAZADBAN
A XVII. század erdélyi fejedelmei közUl I. Rákóczi Györgynek s a két Apaffy
Mihálynak maradtak fenn naplói. E naplók meglehetősen egyöntetűek, olyasfélék,
mint a Thökölyéi, s megegyeznek azzal abban is, hogy nekik sincsen történetirástörténeti jelentőségük, de irőik, illetőleg iratóik történeti súlya és szerepe miatt még
sem liagyhatjuk őket emlitetlenUl. Lássuk elsőnek az időrendben elsőt, I, Rákóczi
Györgyét,
Említettük Szalárdi fejezetünkben, hogy I. Rákóczi Györgynek nem volt érzéke
a történetírás, még kortörténetirás iránt sem. S valóban nem nevezhető történeti
miinek, hanem csak udvartartási diáriumnak az a Naplókönsrv 1632-ből, melyet az
első Rákóczi fejedelem Íratott életének külső, hogy ugy mondjam házi eseményeiről,
sem az 1633. évi diárium, melyben Rákóczi első szemqlyben s zólalva meg valószí
nűleg maga is irt. Ugyanazon tárgyakról szól ez a Naplókönyv s a Diarium, mint
Thökölyé és környezetéé, vagy az ezeket megelőző Keczer-féle napló, mintha mind
ezek előzményét alkotná. Legtalálóbb, mit e könyvekről Szalárdi, Rákóczinak szemé'lyi titkára és házi, udvartartási (nem politikai és államkormányzati) ügyekben bizal
mas embere mondott: a fejedelem mindennapi vadászásában mennyi vadat veretne,
asztalánál mikor kik Ulének, követek honnan s mikor jönnének hozzája, mikor és hol
járna, egy arra rendeltetett inassának ezt fel kellett naponként imia. 1) (Az 1633. évi,
ismétlem, személyes feljegyzése lehetett,)
Szalárdi e jellemzéséből kikövetkeztethetjük azt is, hogy ez (1632, 1633.) évi
napló csak részlete egy teljesebb sorozatnak, mely minden valószínűség szerint fel
ölelte Rákóczi egész uralkodásának idej4t. Mindkettő magyarul van irva.
Kiadás; Koncz J,: I. Rákóczi György naplója. (1633-ból Rákóczi saját müve lehet.)
Erd. Múzeum. 1900. évf. (XVII. k.) 466-472. és 524-528. lapokon. Kézirata a ma
rosvásárhelyi Teleki könyvtárban őriztetett akkor. (1479/b. 4-o. jelzet alatt,)
Naplókönyv 1632-bőL Kiadta Abafi Lajos. T. T, 1883,, 519-542, és 645-655,

I, Apaffy

Mihály

I, Apaffy Mihály a következő erdélyi fejedelem, ki életét megírta egy I, Rákó
czi Györgyéhez igen hasonló naplóban, mely a "Vehiculum vitae.,. principis Trans
sylvaniáé. , , Michaelis Apaffy: címet viseli. Kezdi ezt születésével (1632, nov. 8,)
s fiatalságát egész fejedelemségre léptéig - 1661-íg - összefüggő kerek elbeszélés
ben adja elő: taníttatását, I. Rákóczi György udvarában tartózkodását, 1657-60-ban a
lengyel háborúban való részvételét, majd ennek következményét, a tatár rabságot,
551

mig fejedelemmé Ifíns "hivattattam. Istentőls török szultántól és vezér Ali pasától ez
bajos erdélyi fejedelemségres melyet, adjon Istene viselhessek szent nevének dicséretérej, ekklésiájának gyarapodására és lelkemnek üdvösségére, utolsó veszedelem
ben forgó szegény nemzetem javára. "
,
1661-től azután - mint ez invocatio is elárulja, ekkor fogott Vehlculuma Írásá
hoz - évkönyvszerUen s az eseményekkel általában egy időben vezette naplóját, oly
kor azonban kisebb időközökben szünetet tartott, s ilyenkor több napra, vagy hétre
visszamenőleg referálja mondanivalóit. Például aug. l-hez jegyzi hozzá a szentgott
hárdi Ütközetet, vagyis ezt későbben kellett irnia, hiszen az e napon kivívott győze
lem hire nem érkezhetett meg ugyanaznap Erdélybe. Az aug. 10-én megkötött vas
vári békét viszont szepto 20-án emliti, vagyis ezt csak akkor ismerhette meg ~ Kéry
János is Írja, hogy azt meglehetősen titokban tartották - s itt Apaffy a hir vételével
egyidőben Írhatta azt be a "Vehiculum"-ba. A Vehlculum legnagyobb részében itinerarium s majdnem kizárólag azon helyek felsorolására szorítkozik, melyeken irója
tartózkodott. Mégis vannak benne, ha elvétve is, hosszabb, a politikai és hadi ese
ményeket előadó részekj így 1678-ban, mikor is Apaffy aránylag részletesebben és
igen szenvedélyes, gyűlölködő hangon emlékezik meg Béldy, Csáky és Paskó, meg
Zólyomi mozgahnairólj azzal a váddal tetézve kifakadását^ hogy az ausztriai ház
szitja ezeket a már 6-7 év óta tartó pártoskodásokat, ^' Egyébként hidegvérrel jegyzi
fel 1674. dec. 14-hez, hogy ekkor "vették fejét Bánfinak", (Mnek egyébként, bár el
késve, de n'egkegyelmezett). 3)
Pedig ha valaki hozzá közelállónak haláláról kell megemlékeznie, ezt mindig
nagy szeretettel, részvéttel, őszinte bánattal teszi. Különösen hitvesét Bornemissza
Annát siratja el meghatóan. Szenvtelenül regisztrálja a szentgotthárdi győzelmet,
de a vasvári békéhez azért hozzáfűzi, hogy "igen rossz". Nem fUz mégje^zést a bé
csi török vereséghez s^m,"*) Buda felszabadítását pedig e^általán meg sem említi.
Egészen röviden emlékezik meg a nagyvezér előtt tett tisztelgéséről 1663. okt. 18-án,
(Érsekújvár bukását nem említve) valamint. 1683. okt. 12-én a Bécs alól hazatakaro
dó "fővezér" előtt.
Az emiitett elbeszélő részek; az évkönyv-itinerarium jellegű főszövegbe illesz
tettek, főképp azonban az Apaffy fiatalságát előadó bevezetés valamivel közelebb hoz
zák Apaffy naplóját a kortörténetirás határaihoz, mint ahová I. Rákóczi Györgyé he
lyezhető.
Kézirata a marosvásárhelyi Teleki könyvtárban.
Kiadása; Tóth Ernő. I. és II, Apaffy Mihály naplói. Erdélyi Múzeum, 1900, 82-93.
143-155, 214-220, 270-281., II. Apáffyéi 325-335. (Biás István; I. Apaffy Mihály nap
lója, Marosvásárhely, 1910. Rövid kivonatokat ad,)

11. Apaffy

Mihály

Valamivel még közelebb áll a kortörténetiráshoz lí, Apaffy Mihály rövidke ma
gyar nyeivu naplója, mint apjáé, az 1690-től 1694. aug. 1-iglSjeaff "Dlarium annuale
itínerationís una cum annotatione rerum celebríorum_dietim administrandarum, quod
552,

sub auspiciis et favore dei.,. ejus celesti providenciáé et cure se committendo
inchoat et Qodem adorando numine auxillante continuatus est, Michael Apaffy mp, 11. "
E naplóban legnagyobb változás az előbbi fejedelmi naplóhoz képest, hogy Apaf
fy már teljesen.elfordult a töröktől - a felszabadító háborúk és az Erdélyben történt
alkotmányváltozás következéseképp ~ egészen nyugati orientációjú ember s nagy fi
gyelmet szentel a nyugati országok? a német birodalom, Franciaország, Anglia, Hol
landia történetének, nagy teret ad benne a pfalzi háború (XIV, Lajos harmadik hadjá
rata) fejleményeinek. Valóban: ha Apaffyt a bécsi kormány kényszeritette is a Bécs
be költözésre, ö már előbb is a nyugat embere, aki a törökben látja legnagyobb el
lenségét, s Badeni Lajos őrgrófot idézi, mikor ezt jellemzi; "Badensis mondta, rossz
játékot kezdett az, ki a törököt elsőben ebben a hazában behivta s azzal az 6 felsége
(I. Lipót) armadáját utánna vonta. "5)
Kiadását L fentebbi. Apaffy fejezetem végén.
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302, 303. 304. 308. 309, 340, 341, 342, 363, 365. 371, 375, 378,
379, 381, 383, 385. 386. 387, 394, 405, 407, 484, 488, 502
Báthory Klára
234,386
Báthory Kristóf
229,241,244,279,309
Báthory Miklós
11,385
Báthory Zsigmond
155, 164, 172. 175, 176, 181, 192, 221, 252, 257, 258, 260, 262,
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 280,
281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 294, 297, 298, 299,
300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313,
314, 316, 317, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 328. 329. 331, 336,
337, 339, 342, 343, 349. 351, 359. 366. 367, 377, 381, 382. 386.
401, 486. 487, 489, 495, 496, 497, 499, 514, 518, 519. 537, 538,
539, 541
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Beatrix
Bebek család
Bebek Ferenc
Bebek György
Bebek Imre
Bedekovich Dorottya
Beheim. Mihály
Bekovich Ilona
Belczer, Gebhard
Benedek VII., pápa
Benessa Péter
Benger, Nicolaus
Benigni József
Benkner Johannes
Benkő József
Beöthy Zsolt
Herényi György
Beriszlő Péter
Bemert, Michael
Beriilieim, Ernst
Bertius
Berzeviczy Márton
Bethlen család
Bethlen Elek
Bethlen Farkas L
Bethlen Farkas 11,
Bethlen Ferenc
Bethlen Gábor

Bethlen Gergely
Bethlen István
Bethlen János
Bethlen Mihály
Bethlen Miklós
Bethlen Péter

96, 220
333
101 138, 231, 373, 383
137 138, 231, 373, 383
41
404
191
404
229 231, 235, 345
393 394
225
436
309, 317 318
152, 166
92, 150, 174, 278, 292, 296, 476, 484, 489, 493, 496, 532, 540,
541, 542, 546
105, 413, 429, 456, 457, 459, 476, 494, 506, 508
513
44, 45
207
97, 221, 351
199
254 276
190, 328,
328, 473,
473, 474, 482
480 493, 496
460
155 196, 253, 255, 278, 292, 294, 296, 301, 317, 338, 445, 447,
448 462, 474, 480-499, 500, 501, 541
183 480, 488, 496
138 139, 142, 151, 152, 172, 178, 183, 185 187, 190, 195 197
215 258, 264, 278, 280, 284, 299, 319. 327328, 329. 330331
332 333, 334, 335, 336, 337, 389, 405, 406
408, 410, 412 431
447 449, 454, 454, 455, 456, 463, 469, 474
476, 500, 502 504
510, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521
535, 538, 539 540,
544
481 482
189 219, 327, 453, 463, 476, 504, 535
188 189, 190, 197, 278, 429, 445, 446, 447, 460-479, 480, 481,
482 483, 488, 489, 490, 491, 492. 496, 500. 501, 523, 531
183
435 460,474,480,482,483,491,550
535

Beythe-Eszterházy Kódex 130, 131
Bezold, Friedrich
81, 299
Békefi Rémig
32
Békés Gáspár
225,233,245,279.295,302,309,375
Bél Mátyás
32, 129, 132, 153, 155, 156, 198. 199. 201. 210, 215, 218, 219,
220, 243, 369,400
Bélai, ^
130,167,397,398,491
Béla II.
127, 141, 156
Béla III.
73
558

153, 167, 384
462, 482, 491, 552
552
29, 30
538, 549
238, 239, 241, 247
221, 237, 247, 296, 297, 345, 365, 390 450
225, 233, 375
419
327, 349
463
.
141, 143, 147, 148, 156. 164, 165, 175 181 257, 258 266 277,
278, 280, 282, 283. 287, 288, 293, 304 308, 312, 314 317 324,
316, 327, 328, 329, 331, 337, 339, 340, 341, 343, 346 347, 349,
353, 356, 357, 358, 363, 364, 366, 376, 378. 380, 381, 383, 386,
392, 39Ó, 397, 398, 399, 401, 402, 405, 407. 408, 409. 410, 411,
412, 413, 418. 449, 453, 454, 476, 487, 508. 510, 512. 514, 515,
517, 518, 519, 534, 538, 539, 541
Bűd Péter
262, 348, 400, 541
Bodenárius Márk
125
Bodin, Jean
97, 294, 326, 337, 391, 396, 402, 458
Bodíiár GyOrgy
473,476
Bodő F e r e n c
63
Boér Zsigmond
475
Both János
188, 189
Böjti Veres Gáspár
178, 192, 258, 327-338, 445, 446, 447, 448. 450, 454, 467, 484.
485, 495, 538
- —
Boleszlő
141, 144. 203
Bolweilet
364
Bomel T a m á s
5, 149, 162-163, 165, 167, 171, 181
Bomel-Siegler krónika 109
Bona György
94, 222, 341
~
Boafini, Antonlo
5-7, 26, 27. 29, 30, 3 3 . 36, 46, 72, 94, 95, 96, 97 , 98. 99, 100,
'IÜ3, 104, 105, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 119, 120. 122, 126,
127, 128, 141, 154, 155, 156; 158, 162, 163. 165, 184, 198, 211,
212, 213, 220, 227, 230, 244, 252, 253, 254. 255, 261, 270, 281.
285, 286, 289, 297, 298, 300, 307, 308, 309, 318, 319, 328, 339.
341, 345, 347. 348, 360, 355, 383, 389, 390, 391. 394, 401, 402,
405, 406, 414, 417, 418. 426, 427, 429, 450
Bongars, Jaques de
262, 305
Bönis György
305
Borbély György
273, 280, 324. 541
Borbély Pál
283
Bordán, Thomas
177. 178. 181
Bornemissza Anna
472, 552
Bornemissza Gergely 372
Bornemissza János
26
Bornemissza Pál
95, 99. 131, 224. 236. 508
Bornemissza T a m á s 45
516
Borsos Anna
512
Borsos család
Borsos Sebestyén
105, 513, 514, 516, 517, 519
Borsos T a m á s
455, 484, 494. 513. 514, 516, 518, 520
Béla IV.
Béldl Pál
Biás István
Biondó
Birő Sámuel
Bíró Vencel
Bizarrus, Petrus
Blandrafa György
Bleu, Joannes
Bocatius János
Bocskay család
Bocskay István
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' Bóta Károly
Botár Imre
Botero, Giovaniii
Botíi Erzsébet
Böckli, August
Böjti István
Böszörményi István
Brandeis
Brandenburgi György
Brandenburgi Katalin
Brandinus, Sebaldus
Bremier Márton
Brodarlus István

360, 385
247
294
342
51
508
185
138, 227
58,71,75
197, 464, 376, 500, 502, 504, 538, 545
509
94, 95, 109, 298
5, 7, 8_23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 43, 57, 64, 74, 75, 79,
83, 84, 87, 88, 89, 90^110, 115, 133, 161, 221, 227, 231, 258.261,
265,318,324,340,342,348, 353, 378, 383. 402, 418, 419, 423,484
Brutus, Giovanni Michael 93, 118, 123, 133, 225, 236, 238, 239, 240, 247, 252-256,
257, 258, 261, 279, 282, 285, á95, 296, 333, 340, 347, 348, 351,
371, 372, 484, 488, 494
Bubics Zsigmond
433, 438, 439, 536
Bucella, Nicolaus
375
Bucliholtz György
145, 149
,
Bucholtzer
511
Buda
30
Budai krónika
5, 94
Budlna, Sámuel
221, 365, 366, 370, 381, 384
Bugatii
427
Bulczfco
427
Buonaccorsi, Filippo 255
Burgio követ
9, 12, 20, 21, 25, 32, 75, 86, 115
Busbeque, Augier
36
G

Caesar
225, 238, 240, 252, 261
,
Callimachus
29, 30, 33, 220, 221, 255, 390, 394, 418, 426, 427
Calmar Márton
362
Caprara, A,
526
Caracalla
199
Cárion, Johann
104,105,171,175,210,213
Garpini, Piano
426
Cassius, Dio
385
Castaldo, J.B.
159, 370, 37,1
Centorio, Ascanlo
254, 371
Ciimel, Joseph
255
ChroniconFuchsio-Lupino-Gltardinum 168, 170-174, 176
Casteluvio, Caspar
370
Cicero
41, 44, 66, 98, 126,156,161,185,186,193, 210, 252, 253, 254, 256,
267, 450
Ciliéi yirik
61, 62
Cinnamos
426
Columbus Kristóf
405
Commines, PInlippe 339, 340, 360, 361, 394, 395
560

Contarínl, Francesco 255
Copp
463
Cornides Dániel
144
58
Corvin Erzsébet
58, 61, 70, 225, 244, 354, 404, 415, 416
Corvin János
Cox Lénárd
135
Ciamer Caspar
136, 138, 202, 204, 205, 208
Cramer Zsuzsanna
202
Crellius, Fortunatus 276
Croissi
502, 505
201, 348, 365, 395, 419, 484
Cromer, Martin
Cureus, Joacliim
348, 365
Cuspinianus, Joannes!
Czaek, Péter
136, 202
474
Czauk basa
Czauk Simon
176, 177
H , 17, 20, 62, 75, 374 •
Czettricz Ulrik
Czibak Imre
61, 64, 65, 69, 70, 75, 83, 379
Czobor Imre
358,431
Czobor Orsolya
431
Czwitttnger Dávid
279,
CS
Csabai István
Csák Máté
Csáktornyay Mátyás
Csáky István
Csáky Mihály
Csáky Miklós
Csáky Pál
Csáky Zsigmond
Császár Péter
Csehy
Csemahora
Csernátonyi Pál
Csomortányi Tamás
Csontosi János
Csulai György
Csűrös Ferenc

506
127, 207
54
314, 315, 322, 324, 500, 508, 552
112,163,225,233
71
388
259
435, 521
418
135
468
487
414
500
526, 527

D
Dallos Miklós
Damasek
Danplerre
Dán család
Dániel próféta
Dávid
Dávid Ferenc
Deák Farkas
Decsy Dániel

513
108
148,
24
101,
457
110,
504,
259

413
102, 106
279
505, 506, 508, 549
561

Delfino, Zaccaria
224, 233
Demko Kálmán
207
Deinocrttus
291
Dercsényi Imre
424
Derecskey Ambnis
265, 283
Desőfí András
138
Detre
29
Devecseri Péter
295
Dévai Birö Mátyás
59, 162, 362, 409
,
Dézsi Lajos
123, 270
Dika vajda
478
Diocleas presbiter
417
Diocletianus
51, 54, 210, 384
Dübay Zsigmond
550
Dobay Székely Sámuel 134
Dobó István
96, 174, 234. 238, 241, 245, 246, 249, 279, 309, 352, 372, 401
222
Dobó Zsófia
Dobozi Mihály
89
Dobozy István
523
•
Dóczy
70, 83
Dóka Mihály
2Ó9
Don Carlos
224, 229, 236, 243
Don Jüan d'Austria
413
Dopsch
242
Dózsa György
43, 44, 46, 50, 61, 62, 64, 70, 71, 86, 102, 103, 113, 114, 154.
171, 215, 219, 227, 228, 345, 348, 358, 377, 379
Drágfíy család
380
Drágffy Gáspár
362,409
Draskovich György
236, 341
Draskovidi János
343,344,416,418,420,422,423
Dubnici névtelen
7,47
Dubravius, Janus
348, 365
Dudás Gyula
80
Dudich András
53, 54, 225, 255, 259, 375
Dukas Mihály
393
Dursak
427
I>vornicsics Nápolyi Boldizsár 404

E
Eckhart Ferenc
131
Eckhardt Sándor
92
Eder József Károly
158, 159, 160, 162, 167, 309, 317, 318
Eduárd pUspök
127 •
Egmont
223, 232, 233, 234, 236, 245, 257
Elias vajda
167
•
Elmo, szent
291, 346
Emese
29
Endrei.
73,116,130,167,385 397
Encbre II.
106,130,243,350
Endre íll.
390, 409
Engel János Keresztály 333, 334, 338
562

Ens, Caspar
390
Enyedi István .
456, 517
Enyedi Pál
279, 293, 517, 520
Eördögh János
87
Eperjessy Kálmán
32, 384
Erasmus
10, 12, 14, 21, 24, 32, 260, 265, 343, 348, 357
Erdélyi László
60, 66, 69, 73, 76-83, 85
Erdőcfy család
417
Erdődy Simon
87
Erdőcfy Tamás
411
Ernő főherceg
33, 376, 378
Erzsébet királyné, magyar 107, 110, 118
Erzsébet királjmő, angol 485
103, 106
Erzsébet, szent
439, 536
Eszterházy család
Eszterházy Ferenc 360
183, 189, 190. 195, 437, 452, 457, 476, 502, 508, 536, 537
Eszterházy Miklós
431, 433, 436, 437-439, 536, 537, 547
Eszterházy Pál
30
Euagrius
291, 300
Euclides
30
Eusebius
F
Fabó Antal
Fabritins, Kari
Farkas Adám~Farkas Pál
Faustus
Fazio, Bartolommeo
Fekete János
Fekete Mihály
Fels, Leonhard
Ferdinánd főherceg
Ferdinánd I. király

136, 137
156, 180, 181, 182, 184, 188, 189, 191, 192, 196
537
537
405
255
85
528
89, 135
15, 16, 227, 242, 245, 246, 247, 346
7, 9-12, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 31-34, 36, 39, 43-46, 50, 59,
60, 64, 67, 71, 74, 75, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 98, 102,
103, 107, 114, 115, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 133,
134, 135 137, 149, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 169, 215, 222,
223, 226 227 228, 231, 233, 234, 241, 243, 244 245, 249, 252,
319, 345 346 354, 356, 362, 372, 374, 375, 376 378, 379, 380,
381, 382 388 409, 410, 414
Ferdinánd II. király 139, 189 304 393, 398, 408, 410, 411, 412, 416, 417, 423, 431,
500, 502 521 537
Ferdinánd III. király 431, 500 537 543, 546
Ferdinánd IV. király 416,422, 431 437
Ferenc, braunschweigi herceg 389
Ferenc, szász herceg 239, 250
Ferenc I. francia király 8, 10, 16, 18, 35, 230, 348, 352, 364, 365, 374, 376, 377,
380,403
Ferhát basa
279
Fényes István
523
563

Filipecz János
Flegler Sándor
Fleischer Andráp
Fleíscher Tóbiáá
Fodor Henrik
Forgácli család
Forgácz Ádám
Forgách Balázs
Forgách Ferenc

25, 395
,
309, 310, 3Í7, 412, 413
209
209
348, 360, 365
50, 142, 222, 353
433, 440, 442
222
5;7, 33, 57, 87, 88, 93, 94, 95, 99, 103, 119, 122, 130, 131, 133,
154, 158, 162, 216, 222-249, 250, 252, 254, 255, 257, 258,, 259,
262, 276, 280, 284,- 288, 291, 292, 296, 3Ö8, 316, 339, 340, 341,
342, 344, 345, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358,
359. 360, 365, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 378, 381, 382,
383, 385, 386, 390, 394, 395, 396, 425, 447, 455, 513
Forgách Imre
222, 238, 239, 250, 257
Forgách Simon
88, 222, 223, 225, 228, 234, 236, 237, 239, 246, 247, 248, 254,
296, 297, 348, 352, 354, 369, 371, 373, 374, 384, 386
Forgách Zsigmond
188, 222 (id.), 232, 236 (id.), 237 (id,), 307, 329, 335, 336, 337,
516, 539
Försterjenő
136, 139, 143, 204, 207 '
Frangepán család
116
Frangepán Ferenc
4, 14, 78
•
Frangepán Kristóf
15, 75, 87, 90, 354, 411
Frank, Valentin
311
Fraknői Vilmos
255, 256, 292
Fráter György
11, 36, 37, 43, 45, 46, 52, 54, 55, 59, 72, 85, 107, 115, 120, 124,
150, 159, 160, 162, 167, 172, 234, 243, 244, 319, 351, 377, 378,
379, 380, 382, 384, 386
Fráter István
380 "
Frigyes Vilmos, brandenburgi választófejedelem 465
Frigyes III.
95, 114, 394
Fronsperger
369
Frölich Dávid
198-201, 203, 209, 210, 218, 219, 220, 401, 415
Frölich Márton
136, 202
Fuchs család
522
Fuchs, Marcus
152, 165, 166, 170, 171-172, 173, 174, 175
Fueter, Eduárd
29, 36, 40, 52, 171, 255, 256, 361, 414, 429, 446, 476
Fugger Antal
88
Funch
104, 513
Fülöp II,
37, 43, 237, 243, 357, 378
Fülöp V.
531

Gabelmann, Nicolaus
Galeotto, Marzio
Gallus
Garai Miklós
Gargócs Erzse
Gálfi János
Gárdonyi Albert
564

347, 365, 366
118, 220, 221, 351
203
167
425
298,484
303

Geleji Katona István 327, 500
Gellért, szent
28
Gellyén Imre
310
Gemblacensis, Sigebertus 30
Gentillet, Innocence 402, 403, 410
Gerstinger, Hans
99
Gergely pápa, XIII. 225, 303
Geszti Ferenc
269, 366
Géczy András
151
Gévay Antal
61
Géza fejedelem
33, 154, 155, 203, 350, 394
Géza II.
127, 130, 157, 162, 211, 212, 350, 384, 401, 429
Giczy András
332
Gizella királyné
427
Glavinich Ferenc
401, 419
Foclenius, Conradus 33
Goebel, Johann .
180, 182
Goltz Joachim
145, 149
Gomez, Alvaro
98
Gosz tonyi Jenő
80
Gotliein, Eberliard
447
Görgey János
207
GranveÜe, Antoine
223, 232
Gregoriancz Pál
5, 6, 35, 125, 127, 128-132, 227, 239, 243, 258, 415
Grelsius Rudolf
368
Grillparzer, Franz
245
Gritti, Alvise
22, 35, 60, 61, 65, 67,70, 72, 74, 76, 86, 89, 91, 153
Grotius, Hugó
419
Gryphius, Christian 334
GubeczMáté
345,358,418
Guevara, Antonio
453
Gulyás Pál
99, 259, 532
Gundesch, Aiidreas
178
Gusztáv Adolf
197, 507
Gutteiiberg, Johann
403

9l
GyalókayJenő
Gyó'ry Jakab
Gyula
Gyula II. pápa
Gyulaffy Lászlö
Gyulaffy Lestár
Gyulaffy Mária
Gyulay Pál
Gyujay család
Gyiday Hedvig
Gyulay Ferenc
Gyulay Mihály

16,86
508
286
32
257,467
257, 276, 296, 484, 520, 541-542
548
254, 255, 276, 302-303, 304, 317, 341, 406
128
341
448,453,457,458,459
229
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'H
Habsburg ház

11, 24, 102, 252, 234, 258, 264, 308, 354, 356, 357, 392, 407,
410, 432, 434, 445, 470, 476
Hadrianus
425, 428
Hagen, Hermann
221
Haiii Gáspár
133, 136, 137. 138-139, 143, 147, 155, 199, 200, 201, 202-208,
209, 415, 522
Hain Miklós
136, 139, 202, 204
Hajnik Imre
143
Haller Gábor
462, 496, 512, 544, 545-546
Haller János
471
Halmágyi István
312,313
Haner, Georg
170, 541
Hf)r<1cgg FfvrflinfÍTifi
164,263,265
Hartvik
110, 221, 427
Haugen Hans
94
Hannibál
335
Hássághy István
258
Hasszán basa
262, 272, 274
Hawenreuter János Lajos 259
Hedio, Gaspar
104
Hegedűs István
21, 162, 270, 270, 292, 293
Hegyes András
15Q_-j52, 153, 156, 166, 337
Heischmann Eugen
242
Helius, Arnold ,
349, 368
Heltai Gáspár
5, 6, 94, 101, 106, 107, 109-117, 118, 122, 159, 175, 270, 271
288, 389, 401, 405. 406, 450
Ilehckel János I,
25
Henckel János II.
135
Henckel Konrád
138,
Henckel Sebestyén
135
Hene X. Ferenc
170
Henlsch Johannes
136, 138
Henrik I.
141
Henrik II.
230, 235, 241, 244, 373
Henrik III.
226, 365, 397
Henrik IV.
172, 220
Henrik VII.
11
Henrik VIII.
35
Heraclides (Basilicus) Jakab 159, 223, 227, 228, 379
Heraclius
199
Herberstein, Siegmund 212, 213, 385
Herbutus, Johannes
390
Hercules
427
Herczegszöllősi Gáspár 259
Herodianus
385
Herodotos
199, 200, 212, 256, 492
Hermann
155
Herold, Anton
365, 372
Herold B.J.
221
Hierat, Anton
349, 357, 360, 365
566

Hoberdancz, Johann 379
Hochmelster Márton 296, 484, 493, 542
Hofgreff György
109. 110. 122
Hofkirch Andreas
377
Holló Zsigmond
205
Holofernes
107
Holtzmann István
145-148
Holub József
360. 353, "375, 383, 385
Homeros ,
266
Homonnai' Drugeth Bálint 494
Homonnai György
188. 193. 195. 197. 251
Homonnay János
457
Honter. Johann
109, 149, 162. 167, 169
Horatius
14. 252. 355. 357, 377, 421. 423
Horányi.Elek
222.239,400.463.473
Horváth Detre
448, 454, 456
Horváth János
7, 16. 21. 23. 48. 56, 80, 92, 101, 105, 107, 108, 110, 113. 115,
116. 118. 119. 122, 123, 124, 197, 248, 372
Horváth Márk
47, 96, 98, 309, 342, 372
Horváthy János
420
Hosszutóthy György 384
Hrabecius. Raphael 400
Hubay Káhnán
532
Huet Albert
164. 192, 280, 292, 295
Hunfalvy Pál
32
Hunor
154
Hunyadi család
57, 84, 110, 175, 406
Hunyadi Ferenc.
285
Hunyadi János
24, 110, 116, 254
Hunyadi László
61. 128
.
Hunyadi Mária
24
Hunt-Pázmán nemzetség 222
Huszár Borbála
24
Huszár Péter
320
Huszty György
347
Hylbrandi Lőrinc
146

Ibrahini
196
Iffiu János
314, 486
Ignác, szent Loyolai 405
Illés József
131
Illésházy Gáspár István 535
lUésházy István
269. 343,344,353,356,357,363,376,396, 398,402, 534-537
lUésy János
99
lUyrus
417
Ilosvay kódex
127, 132
Ilosvay István
127
Imre, szent"*
67,113,114,221
Imre király
130
567

Inczédy Mihály
Ipolyi Arnold
István,!.

550
32, 536
29, 67, 68, 102, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 116, 128, 129, 154,
156, 167, 170, 171, 221. 230, 251, 286, 294, 330, 358, 385, 391,
393. 394, 397, 405, 409, 468, 507
István 11.
107, 167. 426
István IIL
130
István IV,
104
István V
141, 167
István vajda
47
Istvánffy Anna
372
ístvánffy család
341
Istvánffy Éva
343, 344, 423
Istvánffy István I.
374
Istvánffy István n.
341
lötvánffy Katalin
343
•
Istvánffy Miklöi
90. 93. 94, 95, 129, 130, 146, 154, 215, 219, 226, 236, 237. 244,
253, 254, 257, 258, 259, 262, 264, 265, 269, 275, 276, 280, 283,
284, 288, 291, 292, 297, 307, 309, 310, 315, 316, 317, 318, 319,
320, 321, 332, 334, 339-388, 389, 394, 398, 401, 403, 405, 406,
407, 409, 410, 411, 413, 414, 418, 419, 420, 423, 425, 427, 428,
430, 446, 450, 454, 483, 484, 485, 487, 488, 489, 491, 510, 517,
534, 535, 537
Istvánffy Orsolya
343
ístvánffy Páll.
341
íotvánffy Pál 11.
.142
Istvánffy-Széchenyi kódex 130, 132
Iván r.ár
61, 64, 71, 72, 83, 90, 91, 254, 302. 303. 363, 365
Iványl Béla
126, 128
Izabella királyné
11, 12, 36, 45, 60, 72, 107, 130, 150, 154, 158, 159, 160, 162, 218,
223, 229, 234, 244, 245. 248, 296, 356, 373, 374, 380, 386
Jacobinus János
149, 192, 221, 268, 271, 275, 295, 300, 302, 304-306, 309, 310,
316, 347, 350, 351, 367, 375, 485, 488, 489, 494, S39
Jafet
154, 395, 417
•
Jagellók
102
Jakab Elek
520, 521
Jankó, Wilhelm
242
Jantschius György
146-148
János, szent Alamizsnás 59
János Frigyes
121,351
'
János Kázmér
461
János, portugál király 369
János Zsigmond
6, 50, 76, 85, 93, 110, 114, l24, 130, 137, 138, 153, 154, 156, 157*
158, 160, 174, 215, 216, 217, 223, 224, 225, 228, 229, 233, 235,
242,244,246,247,248,279,282.295,296,298.309,345,346,
352,355,356.375,378,382,513,
JansonM.
'
268,274,349,351,368,369
Janus Pannonius
277
Jászay Pál
'
23, 63
Jeremiás próféta
13
Jeromos, szent
416
568

Jézus Krisztus
102, 105, 106, 107, 417, 524
Joachim
451
Joachim, Markgraf von Berlin 150
Joachimsen, Paul
27, 242
Job
173
Joó János
353
Jordanes
29, 30, 199, 391, 394, 426
Jósika István
321, 366
Jovlus, Paulus
9, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 52, 53, 54, 237, 254, 297, 308, 309,
316,319,320,347,348,365,390,393,394,405,406,413,420
József I,
360, 437
Judit
466
Juhász László
29, 32, 33, 360, 384
Július császár
103
Június, Melchior
389
Justinianus
321
Justinus
29, 199, 212, 400
K
Kabai Márton
531
•
Kakas István
485
Kakuk Mihály
67
Kálti Márk !d. Képes Kőrnlka
Kamarjay Tamás
125
Kamper Flóra
547
Kamuti Farkas
323
Kanizsai Pálfy (Paulides) János 513
Kapisztrán János
107, 172,- 377
Kapitány György
121, 122
Karácsony György
227, 246, 279, 283, 286, 300, 345
Karthausi névtelen
203
Kassai István
183, 337, 447, 457, 505
33
iKaszák
iKaszSon
123, 124
iKaszteliánÉMy íPéter 'M2
ÍKmiámaex^ ffámos
67. m, 89, 134, 309. 381. 382. 396, 420
^asíÉmimmi^JliwiM
139, 143, 204. 207
Wk^i^'z^&&mr
278. 279. 292, 293. 535, 540
Wumí'mmB.
407
iKllM Féepes istv^án 522, 528
507
Wás^ m^alin
Kálmán M3?ály
107, 108, i30; 141. 144, 370. 384. 422
Káimáncsehi Márton
Káinoki István
Kálnoky Sámuel
Kálvin János
Kám
Károli Gáspár
Károly II.

409
512, 544. 546
413 ,
171, 409. 453
39S
101
531
569

Károly líL
Károly V.

437
8, 10, U , 14, 24, 28, 38, 44, 69, 84, 89, 91, 121, 122, 123, 134,
171, 234, 237, 241, 244, 348, 354, 364, 374, 375, 377, 386
360
Károly VL
Károly IX.
226
Károly X.
187, 194, 535
Károly főherceg
37,264,410
Károly Róbert
44,112,127,154,203,392
Károlyi Árpád
239, 292, 363
Kávássy Kristóf
41
Keczer András
547
Keglevich György
343
Keglevich János
404
Kelemen VL
215
8, 11, 14, 21, 35. 69, 84, 215
Kelemen VII.
274
Kelemen VIIL
Kemény család
506
\
Kemény Anna
460, 480
Kemény Boldizsár
480, 500
Kemény Ferenc
480
Kemény János
185, 187, 188, 193. 195, 219, 441, 446. 448. 449, 451, 454, 457,
459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 472, 474, 480, 481, 482,
483, 496, 500-508, 540
Kemény József
92, 93, 150, 163", 170, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 192, 293,
317, 338, 456, 494, 515
480
Kemény Katalin
Kemény Sámuel
278
Kemény Simon
187,460,481,482,483
Kemény Zsigmond
317, 453, 456, 457, 505
Kenderesi István
352
Kendy család
128,176,287,313,314,317,322,373,482,485,486,487,491,499
Kendy Anna
159 •
Kendy Antal
101, 159
Kendy Ferenc
101, 159, 238, 249, 373
Kendy István
330
.
Kendy Sándor
276, 279, 287, 289, 314, 322, 324, 325. 329, 485, 492, 495
Kerecsényi László
160, 167,295, 296,297
Keresztury László
434
Keresztúri Pál
460, 474, 480
Kerékgyártó Árpád 360
KeserU Mihály
395
Kénosi Tőzsér János 521
Képes Krónika
5,126,144,155,212,213,219,261
/
Kéry Ferenc
433
',''
Kéry János
431-436, 437, 438, 439, 440, 552
Kéry János id.
431, 437
Kézai Simon
42, 391, 427
Kinizsi Pál
iiis
•
Kircher, Athanasius 211
Kirschner, Georg
150
Kis Farkas
289
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Kis Károly
8
Klesch Dániel
139
Knauz krónika
63, 104, 127, 128, 129, 130, 141, 155, 162, 242, 415
Kocsis György
457
Kohl, Christoph
135, 136
,
Kollányl Ferenc
32, 80
Kollár Ádám Ferenc 278
Kolozsvári testvérek 280
Komáromy András
513
Koncz József
456, 551
j
Konstantin, Nagy
190, 393
'
Kopácsi István
362, 409
Korietovics Tódor
385
Komis Boldizsár
330
Kornis Gáspár
287, 312, 314, 487, 495, 499
Kóssa Gyula
99
•
Kottaner Ilona
107
Kovachich Márton György 33, 34, 51, 129, 130, 131, 132, 239, 240, 243, 269, 279
Kovachőczy Farkas 254, 276, 277, 279, 284, 287, 289, 296, 303, 486, 488
Kovacsőczy István
330, 447
Kovács István
293, 513
Kovács István, nagyajtai 92, 93
Kovács Lajos János 255, 256
Kovács M. János
413
Kölcsey Ferenc
251
Kőmivos Kelemenné 108
Königsberg, Ditmar von 369
Köprili Achmed
438, 441, 442
KOprili Mohamed
441,442
KrausSi Georg
156, 178, 180, 181, 182, 183-197, 205, 33§, 474
Krempes Johajnnes
182
Krusith család
534
Krusith János
352, 534
Krzicki András
10,21
KucsukMehmet
196,476
Kujáni Gábor
21, 25
Kukuljevic, Iván
412
Kulcsár István
297, 541
Kumorovitz L. Bernát 33
Kurz, Anton
151, 153, 164, 166, 176, 317
Kussal
427
Kutassy János
342
KUkUUei János
221

Lackfy András
Lactantius
Laczkó Máté
Lajos, Nagy

118
115, 117
413
35, 44, 106, 111, 183, 186, 191, 215, 385, 392, 420, 428
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Lajos II.

8, 9, 13, 20, 44, 45, 58, 63, 65, 70, 73, 74, 75, 77, 87, 98, 102,
104, 114, 127, 134, 169, 171, 222, 231, 244, 308, 326, 362, 374,
375, 379, 382, 385, 409, 497, 507
Lajos XI.
397
Lajos XIII.
397
Lajos XIV.
465, 531, 553
Lammormain, Wllhelm 416
Lampe, Friedrich Adolp 531
Laonícus Chalcocondylas 212, 394
Lasky Albert
128, 137
Lasky Jeromos
60, 61, 89, 128, 134, 135, 379
László, szent
67, 104, 105, 106, 111, 118. 167, 280, 299, 330, 385, 412, 417,
418, 419. 422
Lászlón.
104
László IV.
141
László V.
107, 118. 141, 394, 395, 403
Lázár diák
380
N
Laziys, Wolfgang
199, 220, 221, 278, 365
Lebel, Johannes
149, 158, 166
Lechy
418
Legenda aurea
30
Leibltzer Israel
140
Leibitzer Joachim
140-142, 203, 207
,
Letenyei János
21
Leucusius, Joannes 371
Leímclavius, Johannes 212,213,218,285,295,297,298
Llpchey János
343
Lipóczi Keczer Ambrus 547, 549, 550, 551
Lipót I.
205. 208, 243, 360, 428, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438,
441, 443, 462, 465, 480, 481, 496, 523, 536, 537, 543, 548, 553
Lippay György
198,218,480,543
Lipsius, Justus
394, 453, 484
Liudprand
427
Livlus
31, 44, 90, 224. 256, 269, 302, 303, 304, 315, 334, 340, 352, 359,
425,446,450,467,492
Logus, Georgius Silesius 9 , 1 1 , 1 2 , 1 6 , 2 1
Lónyal Anna
507
Lorántffy Mihály
509,511
Lorántffy Zsuzsanna 190,197,457,505,509
Losonczy István
46,96,98,100,234,245,246,363,370
Lotharinglai Károly 432, 549
Lőcsei krónika
202
Lucretius
421
Luka József
351
Lukinich Imre
190, 270, 317, 318, 442, 444, 473, 474, 489, 493, 496, 497, 543
Lungelingus
385
Lungvitius, Matthaus 192
Lupuj vajda
461,502,505,506
Luther Márton
64, 68, 109, 122, 134, 143, 147, 171, 184, 197, 259, 318, 346,
353,362,375,377,381,382,391,405,409,412,413
Lutsch Johannes
176
572 •

Machiavelli, Niccolo 43, 315, 324, 332, 403, 434. 436, 469, 477
Macedoniay család
372
Macedoniay Péter
372
Macskás! Boldizsár 496
Macskási Ferenc
460
Madarász Henrik
167
Madzsar Imre
239, 247
Magllny Uriel
53
;
Magor
154
Mahomed
189
Majer Fidél
238, 239, 247
Makó György
321
Makoldy Sándor
192, 333, 334, 336, 337, 338
Mansfeld Károly
265, 271,275,319,346,349,356,368,382,384,408,505,534,535
Marcianus görög császár 30
Marczali Henrik
105. 413
Margalits Ede
422
Markházi Pál (Ibrahim) 265
Markődiák
76
Mamavits Tomkö János 45, 60
Mars
33
Marsupino, Francesco 9
Massa, Christian
174
Massa, Simon
171,174,175
Mathei Dániel
513
Matthey du Mont, Hannibál 347
Maurer, Georg
207
Mágocsy Gáspár
231
Mályusz Elemér
131
Mánuelcsászár
130
Mária, bajor hercegnő 264,265
.
Mária császárné
319
Mária királyné (Zsigmond felesége) 222
Mária királyné
9,10,14,16,19,24,25,58,69,70,75,98,102,115,169,318,353,374,
382
Mária Krisztiema
264,274,288,291,304
Mária (Miksa főherceg felesége) 369
Mária Terézia
360
•
'
Márki Sándor
506
Márton, "parasztkirály" 428
Márton, szent
36
Márton (oroszi pap) 370
Máté evangélista
77
Mátyás főherceg
343, 353
Mátyás király
5, 26, 31 37, 43, 48, 57, 61, 62, 63, 66, 70, 77, 81, 94, 95, 96,
102, 103 104, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 127. 128, 131,
167, 171 220, 221, 225. 229, 230, 234, 236, 237, 238, 241, 242.
244. 245 246 248, 250, 254, 258. 270. 277, 297, 322. 341, 344,
354, 361 379 394, 402, 406, 409, 410, 414, 428, 507
Mátyás !I.
164, 174 330, 337, 389, 390, 398, 514, 537
Mátyás m .
376
573

Maylát István
Mazuuchelll
Mechkey István
MedgyesiPál
Mediciek
Medici Katalin
Melimed, lippai bég
Mehmed, nagyvezér
Meinecke
Melanchton, Philipp
Melith György
Melzer András
Mercoeur herceg
Merényi Lajos
Mérey Mihály
Miéchuvius, Mathiae
Mihály vajda

92, 120, 167, 228, 231, 233
255
96, 234, 241, 245, 246, 372
449
10
403
268
349, 378, 379
294, 324, 477
64, 70, 105, 109, 140, 210, 213
242
209
349,380,408,534
32, 536
125, 234
212, 213, 297
175, 258, 263, 275, 280, 282, 286, 291, 293,' 295, 296, 304, 305,
308, 309, 311, 312, 313, 314, 3lá, 321, 322, 323, 324, 326, 328,
336,367,487,488,495,498,499,514,515,519
Mikes János
45 7
Mikes Mihály
461, 480
Miklós pUspök
28
'
Mlkö Ferenc
256, 269, 286, 293, 485, 500, 538-540
Mikó János
538
Mikó Imre
279, 293, 456, 459, 510, 517, 520, 521, 544, 545, 546
Miksa főherceg
341, 342, 346, 353, 365, 3é8, 369, 372, 376, 377, 378, 379, 386,
411, 496
Miksa 11.
11, 14, 25, 36, 37, 43, 53, 88, 90, 95, 96, 97, 98, 100, 127, 128,
129, 160, 221, 223, 224, 228, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 242,
243, 244, 246, 247, 279, 288, 309, 324, 364, 368, 369, 378, 380,
381,382,383,384,394,404,410
Miksa Sándor
166
Miles Mátyás
158,181
Mindszenti Gábor
6, 92
Minerva
492
Misch Dániel
443
Miskolczy Péter
268
Mitrovics Gyula
270
Mogyorőssy Gyula
80
Mohamed
274,321,411
Mohi Adolf
352
Molitor, Georg
145
Molnár Albert, szenczi 213', 219
Molnár Szulpic
90
Montécuccoli, Raimund 435, 481
Móré László
61
Morgay János
47
Móric, szász herceg 237, 239
Morvái István
412,413.414
Mpses Michael
180,182
Mossöczy László
126
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Mossóczy Zakariás
Murád III.
' Murád r v . '
Mustapha Debelijas
MUgeln, Heinrich
MÚnster, Sebastian

5,7, 98, 126-128, 132, 390, 401
268, 279, 280, 396
189, 196, 197
370
130, 191
104

N, N^
Nabukodonozor
Nadányi János
Nadányi Mihály
Nagy Gábor
Nagy Gyula
Nagy István
Nagy Károly
Nagy Lukács
Nagy Máté
Nagy Szabő Ferenc
Nagy Szabó János
Nagyfalvy Gergely
Nádasdy kódex
Nádasdy család
Nádasdy Ferenc
Nádasdy Tamás

450
425-430
425
136
548, 550
255

;

:

",;••

26, 102, 154, 165, 167, 184, 198, 211, 350
246
,
13, 16
270, 455, 457, 459, 512, 513, 515, 516-520, 522, 525
516
270
•
: '
130, 131, 132
404, 434
203, 378, 400, 434, 469, 470. 476, 477, 478
12, 13, 17, 22, 23, 25, 36, 119. 120, 121, 129, 130, 132, 223,
i .236, 246, 247, 351, 352, 365, 366, 372, 374,
Náprágyi Demeter
252, 265
Neugebauer Salamon 484
Németi Ferenc
103, 107, 109
Németi Gergely
413 •
,
Nicasius püspök
33, 103
Noé .
154, 328, 391
Noszkay Ödön
32
Novoszel Antal
125
Nössner Simon
152-153,166,170
Nys, Dániel
195
Nyáry család
536
Nyáry Krisztina
437,536
Nyáry Lőrinc
159, 371, 372
Nyáry Pál
236, 237, 437
O'Ö
Oettinger Wilhebn
Oláh Balázs
Oláh István
Oláh Miklós
Oltard család
Oltard János
Opmer, Péter

380
47
24
5, 6, 10, 12, 22, 24-34. 37, 57, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 122,
129, 153, 154, 222, 224, 236, 240, 341, 342, 345, 353, 375, 384,
389, 426, 513
- '
169, 522 /
170, 171
419
575

Orbán András
16, 17
Orbán János^
99
Oranjei Vilmos
223, 232, 236, 239, 357
Orsolya, szent .V
30
Ortelius, Ábrahám
146
Ostermayer Hieronymus 149, 150
Otrokocsl Főris Ferenc 531
Ostrosich család
482
Ostrosich Borbála
481
Ostrosich Mihály
481
Ottö III.
397
,
Ottokár IL
107
Óvári Lipót
83
Ovidius
66, 80
Örmény Péter
296, 488
Örvendi Pál
278
ÖrvényiBéla
525
Ötvös János
114

Panka Péter
371
Pareus Dávid
327
Parislensis Matthaeus 427
Pap Károly
525
Paskő
552
PatacölcB Aima
404
Fauler Gyula
144
Paulus Diaconus
212
Paulus Piasecius
484
Pausanias
199
Pattantyús László
268
Pál apostol
417
Pá, remete, szent
106
III, Pál pápa
10, 11, 32
Pálffy István
343, 389
Pálffy Kata
534
Pálffy Miklós
297, 352, 356, 378, 379, 442, 534
Pázmány Péter
, 99, 185, 196, 197, 221, 257, 269, 339, 340, 341, 346, 350, 359,
361, 362, 365, 373. 409, 414. 502, 504. 505.
Pekry Lajos
388, 414
Pemflinger Kata
122
Perényi család
232
Perényi Ferenc
16,19,20,25.58.66.70,75,223
Per&yi Gábor
137, 138, 233. 380
Perényi Imre
66
Perényi Mihály
143
Perényi Péter
28, 59, 61, 67, 68, 70, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 101, 120, 122.
123. 134, 1S5, 233, 234, 235. 244. 246. 346. 362, 377. 379, 382,
386, 395. 409, 430
Perhát pasa
38
576:

Perslán Kálmán
506
Pethe Márton
143,280,287
Pethő cea Iád
404
Pethő Gábor
361
Pethő János
404
Pethő János (II. Ulászló udvarmestere) 384, 404
Pethő Kristóf
404
Pethő László
404
Petrarca, Francesco 341
Petrovics Péter
159, 234, 382, 409
Petthő Gergely
201,342,374,389,395,401,404-414,416,419,484,485,517
Peucer, Caspar
171
Pécsi Simon
187, 190, 278, 457, 505
Péter király
67, 130, 427
Péter (moldvai fejedelem) 270,273,275,397
Péter vajda ,
41, 55
Pez Bertalan
252,494
-^
Pilgrim
427
Pilz Gáspár
139-140, 144
Pintér József
51, 92, 94, 99, 105, 107, 110, 118, 119, 123, 255, 256, 270,
296, 305, 360, 363, 413, 456, 474, 506, 52Ö.
Pio di Savoya, Herbert 440,442
Piso Jakab
20
Pistrius, Jon
221
Pius pápa, IV.
375
,
Plató
126, 325
Plinius
212
Podhradszky József
51
PoloMarco
426
,
Polybius
185, 186, 193
Polyphemos
417
Pomarius Christian
149,159,162
Pomarius Sámuel
202,204
Poppel Adam
287
Pór Antal
207
Possevino, Marc Antonio 303
Postelnik, Konstantin 190
Pozsonyi Évkönyvek 31
Pöstyénl Gergely
70
Pseudo-Berosus
429
Pray kódex
31
Pray György
51,253,270,278,288,344,360,374,451
Prinzenstanius, Albertus, Id. 'Sprinzensteln, Albertus
Priscos Rhetor
426
Procopius
394
Pruskovicki János
404
Ptolemaeus
40,212
Pucth Mihály
67
Pukánszky Béla
123, 142, 143, 150, 153, 155, 162, 163, 197, 201, 207, 208, 211,
218, 512, 513, 520
Pyrseiíius, Mathias
20
577

Quadriparlitum
Quiralius

126, 127, 128, 129, 130
367

R
Radoluvicius, Petrus
Radul vajda
Radvánszky Béla
Raikay Gáspár
Rajcsányí JuIia
Ranke, Leopold
Ranzano, Pietro

Demetrius 175 •
164, 280, 298, 304, 320, 330
513
423
87
40, 427, 446, 447, 486, 505
5, 7, 23, 27, 95, 96, 97, 98, 100, 155, 156, 220, 221, 227, 253,
255, 261, 281, 345, 405, 418
Ravonyí János
87
'
Ravonyi Mihály
87
Ravazdi György
487, 495
Ráday Pál
433
Rákóczi Ferenc I,
185, 480
Rákóczi Ferenc II.
531
Rákóczi György I.
139, 172, 178, 183, 187, 188, 189, 195, 215, 219, 327, 428, 431,
445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 460,
461, 463, 466, 469, 474, 476, 480, 496, 500, 502, 503, 504, 538,
546, 548, 551, 552
,
Rákóczi György 11.
183, 184, 185, 187, 188, 190, 194, 195, 197, 215, 219, 438, 331,
445, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461,
462, 463, 464, 465, 466, 469, 472, 474, 476, 477, 480, 481, 483.
500, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 517, 523, 543
Rákóczi Zsigmond
164, 165, 215, 251, 277, 336, 449, 463, 476, 540
Ráökay Gáspár
16
Ráskay Gergely
54
Rátkay Gergely
468
420, 423
Ráttkay Gáspár
Ráttkay György
201, 209, 415-424, 428, 436
324, 487
Ravaszdi György
Relmer János
197
473
Reniger Simon
Reusner, Joliann, Nicolaus 20, 99, 238, 262, 274, 349, 350, 366, 367, 368
Reychersdorff, Georg
221
94, 95
Révay család
Révay F e r e n c
51, 95, 97, 100, 341, 362
341
Révay János
Révay László
513
Révay Lőrinc
341
Révay Mihály
341, 389
Révay Péter
201, 209, 294, 309, 328, 332, 334, 337, 389-40S, 404, 406, 407,
410, 412, 413, 419, 458, 492, 510
Révész Imre
528
Rhédey Ferenc
187.425,426,429,430,461,463,480,501,517
Rhédey László
543
Riezler, Sigmund
429
Rimay János
513
578

Rincon, A.
Rltius, Michale
Ritter, M.
Rogerius
Roggendorff, Wilhelm
Rohosnyik Menyhért
Rolewinck, Werner
Roo, Gerardus de
Rotatius Mihály
Roth Paul
Rubruquis
Rudolf király

352, 365, 377
220
106, 447
221, 307, 308
10, 45, 55, 67
126
104
390
362
170
426
37, 94, 95, 98, 126, 127, 143, 158, 164, 165, 170, 173, 175, 177,
178, 252, 254, 258, 262, 264, 268, 274, 280, 282, 287, 288, 297,
298, 305, 312, 314, 319, 320, 321, 324, 339, 340, 342, 343, 344,
353, 362, 364, 376, 382, 383, 387, 390, 397, 398, 400, 407, 408,
410, 494, 510, 519, 534. 538
Rueber, Georgius
369,378
Rueber János
140, 352
Rumy Károly György 506, 531, 532, 533
Russwurm
319, 396

Sabetllcus
29, 30
Sacchi, Bartolomeo
390,393,394
Salamon király (bibliai) 457
Salamon király (magyar) 73,130,384
Salamon Ferenc
544
Sallustius
262,265,266,267,269,270,273
Salm Miklós
83, 309
Sanuto, Marino
348
Sardanapalus
102
Sarmasági Zsigmond 337
Sarolt
29
Sauromannus, Georgius 9
Sándor, Nagy
74, 101, 103, 201, 266, 395, 400, 406, 412, 419
Sándor Gáspár
550
Sándor vajda
228
Sárffy Ferenc
20,74,80,169
Sárközy Mihály
231
Schard, Simon
221, 261, 365
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