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RODARÍCS LEVELE EGY OLASZ HUMANISTÁHOZ 

Humanista irodalmunk klasszikus értékű XVI. századi írójáról, Brodarics Istvánról több, 
mint ötven évvel ezelőtt jelent meg utoljára monográfia Sörös Pongrác tollából.1 Fél évszázad 
alatt ez az összefoglalás még abban az esetben is elavult volna már, ha megjelenése idején tör
ténetesen hiánytalan foglalata lett volna Brodaricsra vonatkozó ismereteinknek. Sörös könyvé
ben azonban épp a legfontosabb források egyike, a levélanyag feldolgozása, elég hiányosra 
sikerült, holott közismert, hogy Brodarics levélírói működése mind irodalmi, mind pedig tör
téneti forrásérték szempontjából egyformán jelentős volt. Valószínűleg már csak ezért sem 
lehet véletlennek tekinteni, hogy a Brodarics-filológia, ami haladást megtett az elmúlt évtize
dekben, azt főleg új levelek felkutatásával érte el. 

Mindjárt egy évvel Sörös Pongrác művének megjelenése után, Kujáni Gábor közreadta 
Brodarics levelezését (kár azonban, hogy címe ellenére korántsem teljesen),2 majd Lukcsics 
Pál3 és Trencsényi-Waldapfel Imre4 közölt újabb leveleket. Néhány évvel ezelőtt Varjas Béla 
fedezett fel mintegy 45—50 darabot a bécsi Nationalbibliothek kéziratai között,5 most pedig 
mi bukkantunk rá egy Bolognába küldött, eddig ismeretlen levélre az esztergomi Főszékes
egyházi Könyvtár (Bibliotheca) kézirattárának egyik leveleskönyvében.6 

Brodarics itt közölt szövege (melyet betűhíven, a rövidítések zárójeles feloldásával adunk 
közre) látszólag világos ductusú, helyenként mégis bizonytalanul olvasható XVIII. századi 
másolat, a dátum pedig hiányzik róla. A levél időbeli elhelyezése mégsem látszik túlságosan 
nehéznek, mivel Brodarics mindössze három olyan itáliai utat tett meg, amely lehetővé tehetett 
számára rövidebb-hosszabb ideig tartó bolognai látogatást: az elsőt az 1500-as évek elején, 
egyetemi tanulmányai végzésekor, a másodikat 1521 és 1525 között több megszakítással, II. 
Lajos király római követeként, s végül a harmadikat 1536-ban, amikor I. Ferdinánd küldte 
őt különféle diplomáciai feladatokkal olasz földre. 

Ami a század eleji, lényegében padovai tartózkodását illeti, a levéldátum meghatározásánál 
nemigen jöhet számításba. Igaz ugyan, hogy hazautazása előtt, 1506-ban rövid időre megfor
dult Bolognában, és később Magyi Sebestyén őt is Philippus Beroaldus maior környezetéhez 
sorolta,7 azonban ekkori látogatása valójában csak nagyon futólagos lehetett, mert nem Beroal
dus előadásait jött hallgatni, hanem patrónusa, Szathmári György pécsi püspök megbízásából 
egy tervezett Janus Pannonius-kiadás lehetőségeit igyekezett felmérni, persze elsősorban nem 
Bolognában, hanem Velencében Aldus Manutiusnál.8 

Más volt a helyzet, amikor az 1520-as évek elején másodízben érkezett Itáliába. Ekkor már 
nem szegény diákként, hanem fényes külsőségek között jelent meg mint a magyar király 
követe, a humanista műveltség teljes fegyverzetében, némi irodalmi visszhangot is keltve ottani 
barátai körében. Brodarics ez időben állt pályája tetőpontján: tevékeny részese, alakítója volt 
a diplomáciai közéletnek, mondhatnánk valósággal „benne volt" a hazai és európai politika 

1 Jerosini Brodarics István. Bp. 1907. 148 1. 
-Brodarics István levelezése. 1508-1538. TT 1908. 2 5 8 - 2 9 3 , 3 2 1 - 3 4 6 . 
3 XVI. századbeli magyar irodalomtörténeti vonatkozású újabb levelek a zsélyi levéltárból. I tK 1930. 

2 2 2 - 2 2 3 . 
4 Petrarca szonettje Brodarics levelében. I tK 1957. 227—229. 
5 Szóbeli közlés alapján. Azt egyelőre még nem tudjuk, mennyi ebből az ismeretlen. A levelek kiadása a 

közeljövőben várható. 
• „Categoria V. Titulus IV. c." jelzet alatt, a 142 — 143. lapokon. A kéziratot Árva Vince könyvtárigazgató 

szívességéből használhattam. 
' RÉVÉSZ MÁEIA: Néhány adat Philippus Baroaldus maior magyar összeköttetéseihez. EPhK 1941. 165— 

166. 
8 Brodarics látogatásának tényét valószínűsíti Magyi dedikációja az 1513-as bolognai Janus-kiadásban 

{szövegét ÁBEL J E N Ő hagyatékából HEGEDŰS ISTVÁN adta ki: Analecta nova. Bp. 1903. 214.), megjegyezzük 
azonban, hogy Aldus Manutiushoz írt levelében Brodarics nem szól erről (ennek szövege ÁBEL J E N Ő könyveben 
jelent meg: Adalékok a humanismus történetéhez Magyarországon. Bp. 1880. 30.). 
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fősodrásában. Amíg véglegesen haza nem tért, átmeneti — pár hónapos — itthoni idézéseit 
lekötötték az erdélyi püspökség megszerzésére irányuló erőfeszítései,9 aztán 1525 szeptemberé
től is csak annyit változott a helyzet, hogy itthonról folytatta harcát szépszámú ellenségeivel, 
míg Burgio nuncius segítsége révén 1526 tavaszán végre elnyerte a legszegényebb (nagyrészt 
törököktől megszállt) magyar püspökséget, a szerémi episcopatust.10 

Hiába volt azonban ekkor már kancellár és szerémi püspök: hatalma teljében nem élvez
hette fáradozásainak semmi eredményét, és nem léphetett fel régi humanista mintaképeinek 
— főleg Váradi Péter és Szathmári György — példájára tehetséges fiatalok mecénásaként, 
mivel csalhatatlan diplomáciai érzékkel és történetíróra valló éleslátással ismerte fel II. Lajos 
távlatot vesztő országvezetésének tragikus kilátásait.11 És néhány hónappal később valóban 
bekövetkezett Mohács. 

Harmadik alkalommal 1536-ban járt Brodarics az olaszok között, ezúttal Frangepán Ferenc 
kalocsai érsek követi titkáraként.12 Tudjuk, hogy ekkor kétszer is járt Bolognában: először 
1536 januárjában, amikor a bécsi tárgyalások folytatását februári kezdéssel Nápolyba helyez
ték át,1* és még egyszer: közvetlenül hazaindulása (1536. július 18.) előtt.14 Brodarics az 1530-as 
évek közepe táján jutott — Mohács óta először — viszonylag rendezett körülmények közé. 
Egyébként itthon további kedvező fordulat, újabb megtiszteltetés várta: 1537-ben váci püspök 
lett és élete hátra levő két esztendejét itt töltötte nyugodt viszonyok között 1539. november 
8-án bekövetkezett haláláig. 

Ügy látszik, hogy 1536-os többszöri bolognai látogatása és 1537 — 1539 közötti, külső ese
ményektől mentes váci püspöksége összhangba hozható közlésre kerülő levelének minden lé
nyeges vonatkozásával: 1. Indokolt volt, hogy felidézve bolognai ismeretségét, kéréssel fordul
jon a barátjául fogadott, humanista műveltségű Angelus Cospius patríciushoz, hiszen a sze
mélyes találkozás élménye még frissen élhetett mindkettőjük emlékezetében; — 2. Brodarics 
életviszonyai és anyagi helyzete egyaránt kedveztek annak, hogy valamely tehetséges magyar 
ifjú patronálását, feltehetően Bolognában végzendő (de nem feltétlenül egyetemi) stúdiumai
nak anyagi terheit, magára vállalhassa, illetőleg Cospius ottani szolgálatait hasonlóval viszo
nozhassa; márpedig, ha mindez így van, joggal föltételezhetjük, hogy Brodarics Istvánnak ez a 
keltezés nélküli levele Vácott íródhatott 1537 -1539 között. 

Az érdekes tartalmú episztola nemcsak számszerűleg gyarapítja Brodarics levelezését, de né
hány ponton tovább viszi a kutatást, vagy legalábbis módosítja az eddigi összképet. Mégpedig a 
következőkben: 1. ez az első Brodarics-levél, amely olasz humanistához szól; — 2. innen érte
sülünk először arról, hogy mecénási szerepében külföldi tanulmányútra küldött egy (név 
szerint ismeretlen) deákot; — 3. ebben a levélben utal, eddig ismert teljes levelezésében elő
ször, Martialisra. Ez azért érdemel említést, mert Brodarics nagyon kevés antik és humanista 
poétát szólaltat meg leveleiben (ennek magyarázata nem tartozik ide). Rendesen Vergiliust 
idézi,15 egyszer Petrarcát aposztrofálja,16 mostani levelébe pedig Martialis alábbi epigrammáját 
dolgozza bele ötletesen: 

Ad Fuscum 
Si quid, Fusce, vacas adhuc amari, 
(Nam sunt hinc tibi, sunt et hinc amici) 
Unum, si superest, locum rogamus. 
Nee me, quod tibi sim novus, recuses; 
Omnes hoc veteres tui fuerunt. 
Tu tantum inspice, qui novus paratur, 
An possit fieri vetus sodalis. 

(Epigr. 1, 54.) 
Ennyi újdonság után csakugyan megérdemli a levél, hogy közzétegyük. 

• SZÉKELY SAMU: Brodarics István élete és működése. TT 1888. 9 — 10. 
10 Ezt megelőzően csak az esztergomi kanonokságig vitte. KOLLÁNTI FERENC: Esztergomi kanonokok. Bp. 

1900. 135. Helyzetén később hazatérése után tudot t változtatni. 
"Megrázóan látnoki levelét 1526. július 27-én írta VII. Kelemen pápához, melynek hamarosan minden 

betűje beteljesedett. Szövegét kiadta THEINER, AUGUSTINUS: Vetera monumenta historica Hungáriám sacram 
illustrantia. II . Roma 1860. 6 7 4 - 6 7 5 . Nr. DCCCLXXXIV. 

12 VERESS E N D R E : Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai. 1221—1864. 
Bp. 1941. 8 9 - 9 0 . 

13 Levele Oláh Miklóshoz 1536. február 26-án. Kiadta IPOLYI ARNOLD: Oláh Miklós levelezése. Bp. 1875. 
569. (MHHD XXV.) 

" V E R E S S : i. m. 9 1 - 9 2 . 
16 Egész levelezésében tudomásunk szerint kétszer, mindkét alkalommal az Aeneisből s mind a két esetben 

Oláh Miklóshoz küldött levelében. Vö. 1533. március 8-án kelt levelét PRAY GYÖRGY kiadásában: Epistolae 
procerum regni Hungáriáé. II . Pozsony, 1806. 3 9 - 4 0 . Nr. XV. (Aen. VI. 458-462 . ) és 1536. február 26-i 
levelét IPOLYI ARNOLD id. kiadásában, az 569. lapon (Aen. VI. 460 -461) . 

14Trencsényi-Waldapfei Imre megállapítása alapján Petrarca 138. szonettjére kell gondolnunk. Részle
tes bizonyítását I.: I tK 1957. 2 2 8 - 2 2 9 . 
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Stephanus Brodaricz Ierosinus Ang[e]lo Cospio patricio Bononien(si). Eximie ac doctis(si)me 
vir salutem et com(m)endacio(ne)m. Etsi nulla mihi vei parva admodum cum tua do(mina-
tione) intercess(er)it familiáris necessitudo, qua fretus, liberius ille [!] oneris quippiam aude-
re[m] imponere; exoratus tame(n) precibus huius boni viri, quern vel ex eo bonu(m) dixerim, 
q(uod) I(itte)rarum sit cupidus, scribendum duxi ad tuam do(minationem) <no(n) minorem> 
homine(m)que illi non parvis mihi officiis devinctu(m) singulariter com(m)endandu(m), exi-
stimans tuam do(minationem) no(n) minorem huius peticionis mee h(ab)ituram racionem quam 
si quis ex veteribus illius amicis ad se scriberet. Est enim non minor qua(n)doque in concilian-
(dis), quam in retinendis ac sanctis(si)me colendis amicitiis voluptas: si locum et exactius rem 
consideramus: veris(sim)um est illud Marcialis nostri: omnes hii veteres novi fueru(n)t: quis 
e(n)im nostru(m) iure dicere potest, sibi ullum veteri amore vinctu(m), qui no(n) idem ei olim 
novus fuerit. Quare no(n) diffido tuam quoque do(minationem) quam ut omni in virtute ita 
amicicia quoque colenda plurimu(m) voluptatis ponere, nullum est dubiu(m) amico novo et 
visu forte t(a)n(t)u(m) [?] cognito aliquid tribuitura(m) [!] que si dignabitur mihi quoque 
vicissim quippiam iniungere: faciam ut quicquid viribus et ope mea confici poterit id se amico 
diligentissimo mandasse intelligat cui me unice commendo. Que et semper optime valeat. 
Datum etc. 

(p. 142-143.) 

Benda Kálmán 

WATHAY FERENC ÉS FELESÉGE, LÁDONYI ANNA VÉGRENDELETE (1600, 1601) 

Wathay Ferenc elmondja Önéletírásában, hogy 1600 őszén feleségével, Ládonyi Annával a 
pestisjárvány elől a népesebb Ládonyból a kisebb Vágra húzódott. De egy hónappal azután, 
hogy odaköltöztek, 1600. október 21-én a pestis kitört Ládonyi Annán, „melyet mikoron 
szegin megismert volna magában (mivel igen okos ember vala), hogy meghal,. . . testamentu
mot tőn, és minden névvel nevezett marháját, kevés kó'völ nekem hagyja." November 2-án 
Ládonyi Anna meghalt, a kisvági templomba temették. (RMKT XVII. sz. I. köt. 546.) 

Ez a végrendelet került most elő a jobbaházi Dőry család levéltárából. A cérnával összefű
zött, ívrét nagyságú, eredetileg 6 leveles (12 oldal) füzet két végrendeletet tartalmaz: Ládonyi 
Annáét 1600-ból és Wathay Ferencet 1601-ből. Ez utóbbi csonka, mert a füzet utolsó előtti 
lapját utólag gondosan tőből kivágták. A füzet első és utolsó lapja csak borítóként szolgált. 
A borítólap első oldalán Wathay kézírásával a következő olvasható: Középen díszes kezdőbe
tűkkel: „In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen." Majd alatta, a papír jobboldalán: 
„Anno testamenti mei 1601. Charissimae autem quondam uxoris anni 1600. Franciscus Wa
thay." Ez a följegyzés minden bizonnyal nem 1601-ben, hanem később íródott, egy olyan idő
ben, amikor a végrendelet már tárgytalanná vált. Wathay végrendelete Székesfehérvár ost
roma előtt íródott, s életbenmaradása és fogságból való szabadulása után, 1606—07-ben 
gyakorlati jelentősége már nem volt. Rendezgetve iratait, ekkor írhatta rá az egykorú feljegy
zés esetében elképzelhetetlen formulát: végrendeletem ideje: 1601. Valószínűnek látszik, hogy 
a végrendelet utolsó oldalát is ekkor, maga Wathay vágta ki, — a megváltozott helyzetben 
csak zavart okozhattak volna korábbi végakaratának személyeket is érintő rendelkezései. 

A végrendelet Wathay halála után föltehetőleg második feleségére, Vághy Zsuzsannára 
maradt, s azután más Vághy családi iratokkal együtt került talán közvetlenül a környéken 
birtokos Dőryekhez. (A Dőryekre 1. Németh Imre, Vág, sopronvármegyei község története. Bp. 
1931. 25. sk.) Erre utal a végrendelet hátsó borítólapján olvasható XVII. századi följegyzés: 
„Vághi levelek". Ma már azonban a Dőry levéltárban más, a Vághy családra vonatkozó irat 
vagy levél nincsen. 

Ami mármost a két végrendeletet illeti, az főleg Wathay és felesége vagyoni viszonyaira ad 
felvilágosítást. Amikor Ládonyi Anna felismerte, hogy halálos betegségbe esett, „kerete 
engem — mondja önéletírásában Wathay —, hogy testámentomosokat hívassak." (I. h. 546.) 
Az idő rövid volt, a végrendeleti tanúkat a környékről kellett hívni. Valóban, az október 28-án 
kelt végrendelet tanúi közül egy sincs, ki Vágtól gyalog 3—4 óra járóföldnél messzebbről jött 
volna. Társadalmi és lakóhely szerinti összetételük egyaránt érdekes. Köztük van Sopron 
megye rábaközi járásának főszolgabírája és egyik esküdtje (ők a hivatalosnak nevezhető sze
mélyek a tanúk közt), továbbá a főszolgabíró családjából még egy személy. Mindketten a köz
vetlen szomszédságban voltak birtokosok. Azután egy valószínűleg lutheránus kántor és tanító, 
két deák, tehát valamelyes iskolai végzettséggel rendelkező, föltehetően nagyurak szolgálatá-
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