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A kutatási feladat

 Az értekezés témája a magyarországi történetírás kiemelked  alakjának,
Isthvánffy Miklósnak (1538–1615) a magyar története. A kronologikusan Bonfini
decasaihoz illeszked Historiarum de rebus Hungaricis libri XXXVIII a kora újkor
történetünk vizsgálatához a XIX. századig iránymutató volt, ismert például, hogy
Katona b  félezerszer idézte. Forrásként mindmáig els rend  jelent ség . A
témaválasztást az is indokolja, hogy e m nek sincs, amiként például Szamosközy
történeti maradványainak sem, kritikai kiadása. A kritikai kiadás hiánya is az oka annak,
hogy a Historiae forrásainak olyan feltárása sem született meg, amilyet Kulcsár Péter
készített el Bonfini decasaihoz, s e két hiányosságból következik, hogy modern és teljes
magyar fordítás sem áll ma rendelkezésre. Mindezek miatt nehezebb XVI. századi
történelmünk (közel) egykorú megítélésének elemzése is, valamint annak vizsgálata,
hogy miként hatott Isthvánffy és m ve az utókorra. A Historiae megfelel  kritikai
kiadása tehát a hazai historiográfiának is els rend  érdeke.

Kritikai kiadás készítéséhez rendelkezésünkre áll a m  egy csonka kézirata (A)
valamint több nyomtatott kiadása a XVII–XVIII. századból. A nyomtatott kiadásoknak
köszönhet en is viszonylag b séges a szakirodalom.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési Programok keretében a Historiae kritikai
kiadásának elkészítésével foglalkozom. A doktori értekezés, amint alcíme is mutatja, e
munka el készületeként a mintáját adja. Egy ph d értekezés keretein belül ugyanis csak
a m  egészét érint  alapvet , valamint a mintául bemutatott I–III. könyv esetében adódó
jellegzetességek vizsgálatára van lehet ség. Ennek megfelel en el ször rendszerezni
kell mindazt, amit ma az alkotói szándékról, a m  forrásairól és keletkezésének idejér l
tudunk. Máig vitatott például, vajon Isthvánffy eredeti terve szerint folytatni kívánta-e

vét a XXXIV. könyv után, s ha igen, ebben mi akadályozta meg. Kritikai kiadás
el készítésekor természetesen feladat annak a kéziratnak a bemutatása is, amely az I–
XX könyv szövegét tartalmazza, valamint az állásfoglalás abban, vajon ez autográf-e
vagy sem. Ezek után kell vizsgálni az A jellegzetességeit, meghatározni az átírásának
alapelveit, valamint értékelni, mennyire követik e szöveget a nyomtatott kiadások illetve
azoknak mi a viszonyuk egymáshoz.

Az I–XX könyvb l mindenképpen olyan kiadást ill  készíteni, amilyenb l
használója a kézirat el vétele nélkül képet alkothat az írásjegyek alkalmazásáról és a m
latinságának grammatikai jellemz ir l úgy, hogy e két szempont érvényesülése nem
zavarhatja azt, aki magát a szöveget kívánja elolvasni. A latin nyelv  m  ugyanis
els sorban történetírásként vizsgálandó, ezért sem szükséges a bet  szövegközlés.
Bet  szerinti kiadás esetén kevésbé elemezhet  az írásjegyek, bet k használata, a
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szövegh  közlésnél (valószín leg ez az olvasónak a legkellemesebb) pedig ragaszkodni
szokás az egységesítéshez. Az A átírási szabályainál figyelni illik arra az olvasói
igényre is, hogy a kézirat nélküli XXI–XXXVIII. könyveknek az átírásakor kevéssé
törjék a szöveg.
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Az elvégzett munka

Négyszáz éve megírt és nyomtatásban többször, noha századokkal ezel tt
megjelent m l lévén szó természetesen létezik szakirodalom a tanulmányozásához.
Magam azonban a könnyebb utat választottam, azaz el ször, miközben számítógépbe
írtam, végigolvastam a harmincvalahány könyvnyi latin szöveget, s csak utóbb néztem
át a róla készült írásokat. Ugyanis szinte Isthvánffy halálától kezdve nagyjából a
hatvanas évekig, azaz Balásffi püspök rövid életrajzától Benda Kálmán egy
forrásközléséig id l id re akadt valaki, aki a szerz vel és m vével foglalkozzék.
Azok közül, akik nem a maguk gyönyör ségére olvasták, mint például Zrínyi, hanem
mások okulására vizsgálták, Holub József, Bartoniek Emma és Berlász Jen
emelkednek ki írásaikkal.

A szerz  életének jó része akár a humanista m veltség  felmen kt l való
származás (például az édesapa, Isthvánffy Pál példányából adta ki Martinus Brenner
1543-ban Bonfini decasait), de még inkább a tisztség- és méltóságviselései, diplomáciai
ténykedései valamint az Illésházy-per miatt is jól ismert. Magam a brnoi levéltárban
találtam ugyan néhány új adatot, életének utolsó szakaszához azonban továbbra is kevés
forrás áll rendelkezésre.

Bármely szöveg vizsgálatakor helyes részletesebben foglalkozni azzal a három
kérdéssel, hogy miért írta meg m vét a szerz , miképp, azaz milyen forrásokat
felhasználva és mikor keletkezhetett az. Bizonyos, ha egyszer majd elkészült egy
Isthvánffy-monográfia is, a mostaninál nemcsak pontosabb, de attól részben eltér
válaszok születnek. A Historiae esetében azért az alkotói szándék így sem csak magából
a m l ismerhet  meg, hanem – tekintettel a nagy m veltség  humanista közéleti
ténykedésére is – egyéb források alapján is. Ennek megfelel en e kérdés
megválaszolásában segítségül volt – többek között  – Isthvánffynak a m höz
kapcsolódó, de nyomtatásban eddig még meg nem jelent, eredetileg II. Rudolfnak írt
ajánlása, valamint egy Pázmánynak írt levele is. A m  forrásairól eddig csak
általánosságban írtak, kivéve egy, a tévesztései miatt azonban nem hiteles munkát. A
források vizsgálata nem annyira bonyolultnak t nik jelenleg, mint inkább
id igényesnek: jórészt szöveg-összehasonlítás. A m  keletkezési idejével kapcsolatban
jelenleg kevés adat áll rendelkezésünkre, de ezek alapján is behatárolható (noha
természetesen nem tudhatni, mikortól készült m ve megírására).

A Historiae szövegének kiadásához egy, az OSzK-ban rzött (Quart. Lat. 2316),
613 folio terjedelm  csonka kézirat (A) valamint jelenleg (Toldy még többr l tudott)
négy XVII–XVIII. századi nyomtatott kiadás áll rendelkezésre. Az A autográf mivolta
körüli vitában az állásfoglalást megkönnyítette két, szintén az OSzK-ban rzött
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kódexnek a vizsgálata. Az egyik másolati könyv (Codex diplomaticus, Fol. Lat. 2275), a
másik kolligátum (Apparatus historicus, Fol. Lat. 3606). Mindkett ben találhatók olyan
szövegek, amelyek kétségtelenül Isthvánffy kezét l származnak, például az el bbiben
Zsigmond király egy 1427-ben kelt adománylevele másolatához vagy a Gregorjancz-
féle mnémosynonhoz f zött széljegyzeteket, az utóbbiban egy Pázmánynak 1605 elején
a reformáció hazai elterjedésér l írt levelének fogalmazványához vagy a Mátyás

hercegnek az ország állapotáról 1605 nyarán írthoz.
A Historiae kritikai kiadásának el készítésénél az okozza tehát a legnagyobb

gondot, hogy csak a szöveg egy részét olvashatjuk autográf kéziratból, a terjedelmét
illet en nagyobbat, a XXI–XXXIV. könyvekét csak XVII. és XVIII. századi nyomtatott
kiadásokból ismerjük. Kezdetben arra is gondoltam, hogy az átíráskor a BSMRAe új
sorozatának VI. darabjaként megjelent Brodarics-kiadást követem. Kulcsár Péter
azonban nem használhatott autográf példányt, így könnyebb szívvel lehetett
következetes bizonyos átírási elvek követésében, és Csapodi Csabának is autográf
kézirat hiányában, ráadásul egyetlen nyomtatványból kellett az Oratiót kiadnia.
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Az eredmények

A h  katolikus, bárói rangra emelt nádori helytartó a külföld, valamint latinul
ért  honfitársai számára jó lelkiismerete tanácsára és hazája iránti szeretetéb l (ut eius
pericula magis in aperto essent) írja meg, miként okozta Mátyás halála után államunk
bukását s majd szétszakítását egyebek között a disciplina militaris hanyatlása, a religio
elhanyagolása, az ambitio feler södése, a divina és  a humana összekeverése, miként
pusztul a haza, s mit tesznek vagy nem tesznek Regensburgban, Prágában, Pozsonyban,
Gyulafehérvárott stb. uralkodóktól közkatonákig azért, hogy Isten segítse megállítani a
természetes ellenség, az oszmán el renyomulását. A török hódítók ábrázolása három
idézettel bemutatható. Mivel nem szabad bízni bennük (huic hominum generi ex fraude
et mendaco composito nullam fidem dandam experientia doctus reor), ezért tárgyalás
helyett a harc a helyes megoldás (cum insolentissimis barbarorum Marte potius iudice
et strictis ensibus, quam civili iuris et aequi formula esse altercandum), viszont k is
emberek (virtus vel in hoste laudabilis et gloriosa habetur). Tilos azonban az átállás a
nem idealizált keresztényekt l a törökhöz, amint ezt például Pápa véd i esetében
bemutatja (ezért sem szeretheti majd Bocskait). Örömmel adja át az emlékezetnek a jó
hírnevet, nem hallgat a gyalázatokról – s mindezek közben feltárul el ttünk, mennyire
sokrét  a sorsok változása (vicissitudines).

Mégha Isthvánffy-monográfia hiányában egyel re nem tudni is, mikor kezdett e
ve írásához, azt éppen az Apparatus historicus szövegeinek vizsgálatával is sikerült

kimutatnom, hogy 1593–1598 között foglalkozott történeti feljegyzésekkel. Mivel pedig
az évek óta s söd  török–magyar harcok 1593-tól nyílt háborúba fordulva a
kereszténység részleges összefogása közepette váltakozó sikerrel folynak, egyszer en
ideje lett olyan m  megszületésének, amely a kereszténység itteni véd bástyája
küzdelmeinek utolsó száz évét a külföldnek (is) felidézi.

Számomra az is egyértelm , hogy eredetileg nem volt célja Isthvánffynak az
1607 utáni események megörökítése. A szakirodalomban olvasható 1606-os évszámmal
ellentétben ugyanis a XXXIV. könyvben ezen év eseményinek ismertetéséig jut el
megemlítve még Basta decemberi halálát is. Zárómondata (Ergo in hunc modum omnia
per longam expectationem inter spem metumque varie et ambigue agitari videbantur.)
tökéletes kifejezése az ekkori magyarországi állapotoknak. A zsitvatoroki egyezség
függ , az erdélyi fejedelem személye bizonytalan, részben mások hatalmi ambitioja
miatt, s noha a hajdúk által kezdett felkelés december 29-én az ináncsi tárgyalásokhoz
vezetett, csak fegyvernyugvás van, béke nincs. A nyomtatásban ugyan soha meg nem
jelent, ám a csonka autográf kéziratban megtalálható, Rudolfhoz 1608 januárjában írt
saját kez  ajánlásában is befejezettnek tekinti m vét a szerz : …opus … absolutum …
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ad finem perduxi. Ha, amint az valószín , a négy epitome egyszerre készült el, akkor ez
értelemszer en nem történhetett az utolsó említett esemény, Báthory Zsigmond halála
(1613 tavasza) el tt – de józan ész szerint Erdély szi török megszállása után sem.
1613-ból visszatekintve pedig a magyarázatkeresés igénye indokolhatja, hogy a
XXXV–XXXVII. könyvben semmi másról, csakis az 1608. év királyságbeli
eseményeir l kívánt megemlékezni. Ez az esztend  kiválóan alkalmas a Historiae egyik
alapvet  példázata, a (teljes) változásoknak kitett emberi sors ábrázolására. Illik az
utolsó megírt könyv elejéhez is, azon dolgok felidézéséhez, amelyek tantam in peius et
deterius rerum omnium mutationem eredményezték. Miként fordulhatott el , hogy
szeretett imperátora, a keresztény világ egyik feje magyar királyként megbukik, a maga
által nem szeretett és nem becsült Mátyás f herceg a királya lesz, betöltik ugyan végre
az 1562 óta üresedésben lev  nádori méltóságot (e tényt beveszi az epitomeba is), de
nem vele, a b  negyedszázada locumtenens officii palatinalisszal, hanem épp azzal az
Illésházyval, aki el bb a királyság leghatalmasabb f ura lett, majd fej- és
jószágvesztésre ítélt menekült, aki el bb megsértette Rudolfot, utóbb trónra juttatta
Mátyás f herceget, akinek kedvence volt, magát Isthvánffyt pedig egész élete talán
egyetlen, de annál csúfosabb bukására emlékezteti. Egymással is ütköz  egyéni sorsok
változásának összefonódása a közösségével.

Magam eddig Bonfini decasai vonatkozó részét, Brodarics Mohács-leírását,
Tubero és Zermegh írását, Verancsics-töredékeket, valamint a két említett kódex
anyagát vetettem egybe a Historiae szövegével (s megtaláltam az abban olvasható, a
vasat rézzé órák alatt átalakító vizek forrását Ransanusnál). Rájöttem például arra is,
hogy Isthvánffy Verancsicsnak nemcsak a történeti maradványait használta, hanem a
levelezését is. A Historiaeban ugyanis Fráter György származását felidézve nem
Verancsicsnak a Barát életéhez írt kommentárjainak a mondatai, hanem az akkor váradi
püspöknek 1545-ben Verancsicshoz írt sorai idéz dnek fel. Külön kutatás feladata a

ben fellelhet  rengeteg antik reminiszcencia egybeszedegetése, vagy legalább annak
vizsgálata, vajon Livius vagy Tacitus hatása érezhet -e inkább a szövegen.

A Historiaeval való foglalkozás egyik hozadéka, hogy azonosítottam az
Apparatus historicus I. kötetében lev  hat szöveg alkotóját. Szerz jüknek Joó János
személynököt tartom, s lehet, hogy az övé a Reusner által 1603-ban Frankfurtban
megjelentetett szöveggy jteményében található, az 1593. évi harcokat bemutató, incerti
auctoris szövegek közül kett .

Módosításra szorul az Isthvánffy feltétlen Habsburg-h ségér l régóta örökített
ítélet is. Noha Rudolfhoz szinte mindvégig feltétlenül ragaszkodik, Mátyás f herceg
iránt a szokásos dicsér  jelz kt l függetlenül kimutatható ellenszenvet táplál.
Szövegszerkesztésének módjából következik az is, hogy bizonyos elemeket nem ott
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mutat be, ahol az elbeszélés menetében várnánk, így például elég terjedelmes részt kell
végigolvasni ahhoz, hogy a Bocskai-felkelés minden lényeges okának említésével
találkozzék az olvasó – de végül találkozik.

Az Apparatus historicus és a Codex diplomaticus szövegei segítségével kétséget
kizáróan állapíthattam meg, hogy az A Isthvánffy kezét l való, azaz autográf kézirat. A
sorközi javítások zöme a szerz é, széljegyzetek legalább három kézt l származnak.
Szintén a munka hozadéka, hogy e két kódex tartalmáról az ismert, ám több helyütt elég
pontatlan leírásnál jobb adható.

A kézirat átírásának egyik nagy tanulsága volt annak megfigyelése, mennyi
következetesség jellemzi a szerz t. Egyetlen alkalommal sem használja például az oe
diphtongust, miközben jelöli, ha e két hang nem tartozik egybe. Nem használja a
Thurc… alakot sem, csak a Turc…-ot, s a Hung… is csak hatszor fordul el , szemben a
sokezer Ung… alakkal. Ezen s egyéb következetességei miatt is kerülni kellett az
egységesítést az átírás során akkor, ha egy hangra vagy szóra párhuzamosan több alakot
használ (például menia, m nia, maenia).

Mintaként közlöm Historiae I–III. könyvének szövegét, amit az ajánlásé egészít
ki és a három könyvben található, általában más kezekt l származó marginalia.
Mindezen egységekhez szövegkritikai jegyzetek kapcsolódnak, valamint latin nyelv
névmutató a f szöveghez.

Egy jól használható kritikai kiadás megjelenése a már említetteken túl számos
további kutatás alig felmérhet  gazdagságú forrásának széleskör  hozzáférését
eredményezi, egy Isthvánffy-monográfia összeállítása pedig még a korról alkotott
képünket is árnyaltabbá teheti.
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