
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Marginalia Dudithiana 

1. Pierre Costil, Dudith András máig legnagyobb igényű monográfusa,1 a későbbi 
püspök és diplomata tanulóéveiröl — a boroszlói kezdeteket nem számítva — a következő 
vázlatos és bevallottan hipotetikus3 összegezést adja: 

1550 — 1553: Első itáliai tanulmányút (Verona, Padova, Maguzzano); 
1553. szeptember — 1554 március: utazás Reginaid Pole kardinális kíséretében 

(Trento, Diliingen, Brüsszel, alighanem Párizs); 
1554 tavasza-nyara — 1557: Párizs és London; 
1557 folyamán: hazatérés Magyarországra; 
1558 — 1560: második itáliai tanulmányút (Padova), 1558 utolsó hónapjaiban rövid 

magyarországi tartózkodással megszakítva; 
1560. március után — 1561: végleges hazatérés Firenzén, Párizson és Németországon 

keresztül Bécsbe.3 

A Dudith-levelezés készülő összkiadásának előmunkálatai során olyan dokumentumok 
kerültek elö, melyek megengedik, hogy a Costil vázolta képet két ponton is finomítsuk 
illetve megkérdőjelezzük. 

a. Az első itáliai tanulmányút kereken négy esztendeje alatt Dudith többször változ
tat ta helyét, az eddig ismert dokumentumok tanúsága szerint azonban csak Észak-Itá-
liában. A bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchiv egyik kancelláriai fogalmazványa4 éppen 
ebben a tekintetben tesz szükségessé némi módosítást: 

Passus. Ferdinandus etc. Universis et singulis capitaneis, locumtenentibus, praefectis, 
castellanis ac civitatum oppidorumque ac quorumcumque locorum magistratibus, item 
telonariis et quorumvis vectigalium exactoribus ac administratoribus ac transituum ac 
riparum et pontium custodibus rectoribusque officialibus et personis quibuslibet subditis 
nostris cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis ac conditionis exstiterint, quibus 
praesentes litterae nostrae praesentabuntur ac earum vigore requisiti fuerint, gratiam 
nostram ac orane bonum. 

Cum praesentium ostensor Andreas Sbardellatus in Italiam studiorum suorum gratia 
rediens permissu nostro quattuor equos suos ducificat nosque eidem liberum ac tutum ac 
expeditum transitum ubique per ditionem nostram pátere velimus, idcirco vobis omnibus 
ac singulis supradictis harum serié firmissime committimus ac mandamus, ut eundem 
Andreám Sbardellatum una cum praedictis quattuor equis, servitoribus aliisque rebus 
suis omnibus libere ac sine aliquo impedimento ac molestatione transire vos ipsi sinatis 
ac aliis quantum in vobis érit permitti faciatis, nostram in eo expressam seriamque 
exsecuturi voluntatem. 

Datum Viennae, die 17. Iunii 1553. 

A Bécsben, 1553. június 17-éröl keltezett útlevél, melyet a „négy lóval és szolgái
val" és a „tanulmányai folytatása céljából" Itáliába visszatérő Dudithnak adtak ki, első 
pillantásra csak azt bizonyítja, hogy első itáliai tanulmányútját Dudith legalábbis egy 

1 Andre Dudith, hwnoniste kongrois (1553-1589). Sa vie, son ceuvre et ses manuscrits grecs. Paris. 
1935. 

2/. m. 66. 
3 / . m. 70. 
4 Reichshofrat, Gratialia et feudalia: Pcusbriefe fasc. 15. 
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alkalommal megszakí to t ta és hosszabb-rövidebb időre haza té r t . H a azonban kissé alapo
sabban körülnézünk, a hazatérés okaira is t a l á l h a t u n k valamelyes — igaz, h ipote t ikus — 
magyaráza to t . 

Hogy mikor érkezett Dudi th I tál iából haza és mikor indul t vissza, pon tosan nem tudn i . 
Annyi azonban bizonyos, hogy május elején (precízebben l-jén, 2-án és 10-én) Sopronban 
talál juk, ahol mint tolmács — interpres in l ingua Hungar ica iu ra tus — részt vesz azon a 
vizsgálaton, melyet a p á p a rendelt el a Mar t inuzzin elkövetett gyilkosság körülményeinek 
t i sz tázására , 5 szeptember végén6 pedig Reginald Pole kardinális kiséröjeként ú t n a k indul 
a Ga rda - tó menti Maguzzanóból Nyuga t -Európa , Németalföld és Angl ia felé. S mivel 
aligha valószínű, hogy a soproni hivatalos szereplés és az útlevél kézhezvétele közti alig 
egy h ó n a p folyamán megjár ta volna I t á l i á t , o t thoni t a r tózkodásának ideje nyilván nem 
lehetett rövidebb két hónapná l . 

Az útlevélért folyamodó Dud i th még valóban úgy tervezte, hogy folytatja t anu lmá
nyait I t á l i ában , s erre nem csupán a passus megszövegezéséből következte thetünk. Nem 
gondol ta , hogy az év utolsó három h ó n a p j á t már I tá l ia földjéről távozóban fogja eltölte
ni, s legkevésbé, hogy további három hosszú éven át nem tér majd vissza fo ly ta tan dónak 
ítélt t a n u l m á n y a i kiszemelt színhelyére. Nem gondol ta , de nem is g o n d o l h a t t a , mert Po
le, aki j ú n i u s végén vagy július elején költözött Maguzzanóba — első o n n a n keltezett 
levele mindeneset re a júl ius 5-i d á t u m o t viseli7 — , csak augusz tus 6-án kap ja meg a pá
pai megha ta lmazás t , 8 hogy, pro r e s t a u r a n d a fide in regno Angliáé, legyen segítségére az 
ú jonnan t r ó n r a került Tudor Már i ának 9 a katolicizmus visszaállí tását célzó törekvései
ben. Más szóval D u d i t h csupán az útlevél kiáll í tása és átvétele után é r tesü lhe te t t Pole 
küldetéséről, de nagyon valószínű, hogy igen h a m a r — és gyökeresen! — módos í to t t ere
deti tervein és még augusz tus folyamán csat lakozott hozzá; Pole ugyanis m ihamarébb 
neki akar t vágni az ú t n a k , s csak az időközben felmerült diplomáciai nehézségek1 0 mia t t 
tolódot t az indulás időpont ja szeptember végére.11 

Kétségkívül fel tűnő Dudi th e lha tá rozásának ez a hirtelen vál tozása, de korántsem 
valamiféle action g ra tu i t e . Végtére az 1550-ben1 2 először I t á l i ába induló Dud i tho t 
nagybáty ja , Sbardellat i Ágoston váci püspök ta lán már a kezdet kezdetén bea j án lo t t a 

5 Az eredeti dokumentumot a Vatikáni Titkos Levéltár őrzi, 1. L. SzczucKl, Miedzy ortodoksjq 
a nikodemizmem (Andrzej Dudycz na soborze trydenckim). Odródzenie i reformacja w Polsce 29, 
1984, 52-53 illetve 6. jegyz. 

6 P. SlMONCELLI, R caso Reginald Pole. Eresia e saniitá nelle polemiche religiöse del Cinquecento. 
(Uomini e dottrine 23.) Roma, 1977, 95; Nunziaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden 
Aktenstücken. Erste Abteilung (1533 — 1559) 15. Band. Bearb. von E. L U T Z . Tübingen, 1981. 
XIV (a továbbiakban Nunziaturberichte); W. S C H E N K , Reginald Pole, Cardinal of England. London 
- New York — Toronto, 1950, 114. 

7 P . C O S T I L , i. m. 63. 
8 D. FENLON, Heresy and Obedience in Trideniine Italy. Cardinal Pole and the Counter Reformation. 

Cambridge, 1972, 250; Nunziaturberichte XIII. 
9 Nota bene, VI. Edward hosszas haldoklás után, július 6-án hal meg, Mária július 19-én lép 

trónra, s ennek hírét augusztus 5-én veszik a Vatikánban (Nunziaturberichte XIV); a Kúria tehát 
rendkívül gyorsan hozta meg döntését a kardinális legatusi megbízásáról. 

1 0 Ezekről 1. W. S C H E N K , i. m. 125 sk. 
11 Az indulási időpont fokozatos eltolódására utal, hogy P. Manuzio egy szeptember 7-éröl kelte

zett levelében már úgy beszél Dudithról a címzett Binardinak, mint aki a kardinális kíséretében 
úton van Anglia felé (1. P. CoSTIL, i. m. 61). 

12 Az első tanulmányút kezdetére vonatkozóan biztos adatunk nincs, de az életrajzi hagyomány
ban ez az évszám szerepel, igaz, ott is mindössze a valószínűség szintjén, 1. Andreáé Dudith ab 
Horehowicza... Orationes quinque in concilio Tridentino habiiae... Praefatus est ac dissertationem de 
vita ei scriptis illustrissimi auctoris historico-criticam adiecit Lorandus SAMUELFY. Halae Magde-
burgiae, 1743, 28: venisse in Italiam Dudithium circa annum 1550. 
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Pole-hoz,1 3 aki Angliából száműzve 1532 ó t a I tá l iában élt ,1 4 s akit Sbardel la t i , az egykori 
padovai diák 1 5 i táliai évei a l a t t akár személyesen is megismerhetet t . így került-e Dudi th 
Pole környezetébe vagy sem, egyértelműen nem dön the tő el; a r r a viszont bőségesen van 
bizonyíték, hogy első itáliai t a n u l m á n y ú t j á n , kivált a vége felé, szoros kapcsola tban állt 
a kardinálissal , s hogy a Pole-hoz fűződő bensőséges jóviszony — ezt többen , mint P. 
Manuz io 1 6 vagy B r u t u s , 1 7 az évek t áv la tábó l visszatekintve is világosan lát ják — nagy 
mértékben befolyásolta érdeklődését és egész szellemi i n d í t t a t á s á t . Hozzátehet jük, hogy 
hosszú t ávon . Pole, ismeretes, az Egyház reformszárnyának volt prominens képviselője18: 
az ő h a t á s a bizonyosan közreműködött a b b a n , hogy D u d i t h , tíz év sem telik bele, a 
t r ident i zsinat egyik legharcosabb reformszónokaként lép fel, mi t öbb , némiképp t a l án még 
a b b a n is, hogy ú jabb félévtized múlva, m á r mint püspök, nyíl tan szembehelyezkedik az 
Egyházzal . S h a így van, valószínűleg 1553 nyarán is nagyrészt Pole-nak és környezetének 
a vonzása b í r t a rá Dud i tho t , hogy Eszak-Itál ia egyetemei helyett a kardinális t á r saságá t 
válassza, aki révén majd (ez a gondolat is megfordulhatot t benne) N y u g a t - E u r ó p á b a n a 
reform egyéb híveivel is ismeretséget kö the t . 

Nehezebb válaszolni a r r a a kérdésre, vajon miért t é r t haza Dud i th (legkésőbb) 1553 
tavaszán. A források hal lga tnak; az okokat csak ta lá lga tn i lehet. Al igha tévedhe tünk 
azonban sokat, h a az u tazás t nem csupán családja v iszont lá tásának ö n m a g á b a n ter
mészetes vágyával magyarázzuk. A hazatérés időpont ja ugyanis mindjár t sokat sejtető 
há t t e re t kap, h a figyelembe vesszük, hogy 1552. augusz tus 11-én, a törökök ellen vívott 
palást i c sa t ában elesett Sbardellat i Ágoston, Dudi th anyai nagybátyja . Sbardel la t i pe
dig, a t tó l kezdve, hogy unokaöccse nyolc évesen elvesztette az ap já t , 1 9 az a p a szerepét 
tö l tö t te be a gyermek D u d i t h mellett, aki feltehetően az i r á n t a érzett hálából viseli, mint 
a fentebb idézett passus szövege bizonyítja, még húsz évesen is a Sbardel la t i nevet .2 0 S 
hogy közelebbről miben á l lha to t t Sbardel la t i apai szerepe? Koller a Dudi th-kor tá rsak-
ra visszamenő, minden bizonnyal hiteles életrajzi hagyományokat foglalja össze, mikor 
megállapít ja , hogy a nagybácsi segítette Dud i tho t mind o t thon i , mind külföldi t anu lmá
nya iban , 2 1 vagyis értelemszerűen első i táliai t a n u l m á n y ú t j á n is; s itt elsősorban nyilván 
anyagi segítségre kell gondolnunk. És Sbardel la t inak, lévén 1548 ó t a váci püspök, az
t án az esztergomi egyházmegye apostoli kormányzója és udvari tanácsos , 2 2 nemcsak a 
tekintélye, de a kapcsolatai és az anyagi eszközei is megvoltak ahhoz, hogy unokaöccsét 
valóban h a t h a t ó s a n támogassa . A következtetés most má r önként adódik: Sbardellat i 
vá ra t l an ha lá la mia t t Dud i th olyan helyzetbe került , hogy sürgősen új pártfogók u t á n 
kellett néznie; főként azért tért haza, s ilyen kontex tusban képzelhetjük el soproni tol
mácskodását is. Hogy az t án megtalál ta-e az áh í to t t új mecénást vagy sem, a r r a megint 
semmi a d a t , az a tény azonban , hogy „ tanu lmánya i folyta tása céljából" végülis visszau
t a z h a t o t t I tá l iába , próbálkozásainak legalábbis részleges sikere mellett látszik szólni. S a 
következő évek fejleményeiből ítélve Sbardellat i Ágoston pa t rónus -u tóda a l igha lehetet t 

1 3 P. Costil igen plauzibilis feltételezése, vö. i. m. 62-63. 
14 W. SCHENK, t. m. 32. Pole egyébként először éppen Padovába megy, s később is szívesen 

tartózkodik a városban illetve általában Eszak-Itáliában. 
15 Sbardellati Ágoston neve 1534-es dátummal szerepel a padovai egyetem anyakönyvében, 1. 

Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae studeniium. I.: Padova (1264-1864). Ed. A. 
V E R E S S . Bp. 1915, 151. 

16 Epistolarum P. Manutii libri XI. Uno nuper addito. Eiusdem quae praefationes appellantur. Vene-
tiae, 1573, VI. no. 22 (1564-ből). 

1 7 1 . M. BRUTI, Opera varia selecta. Berolini, 1698, IV. 370 sk. (1577-ből). 
1 8 W. S C H E N K , i. m. 105 és passim. 
1 9 P. C O S T I L , t. m. 50, 1. jegyz. 
20 így J. KOLLER, História episcopatus Quinqueecclesiarum. Posonii et Pestini, 1806, VI. 193 sk. 
21 /. h.: avunculi cura domi primum, deinde foris disciplinis litterarum optime excultus fűit (ti. 

Dudith). 
2 2 P. C O S T I L , i. m. 53. 
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más, mint az az Oláh Miklós, akit éppen Dudith otthon tartózkodása alatt, 1553. május 
7-én erősítettek meg az esztergomi érseki székben. 

b. Az állítólagos második tanulmányút körülményeire vonatkozóan egyik legfőbb 
forrás Dudith Verancsicshoz írott levele,23 melyet a címzett — ahogyan a verzón 
eszközölt autográf feljegyzés mutatja — 1558. október 28-án kapott kézhez. Dudith 
ebben az egri püspök segítségét kéri itáliai tanulmányai folytatásához, mert, mint írja, 
reverendus dominus archiepiscopus (azaz Oláh Miklós) ita me dimisit (ti. Itáliába), 
ut unius tantum anni spatium aegerrime concesserit, quo absoluto nisi reversus ac 
presbyter factus fuero, beneficia ista mea vacare intell igantur. . . , cum ad perficiendum 
studiorum meorum cursum non uno anno, sed maiori intervallo sit opus. Costil a levél 
idézett szövegét úgy értelmezi, hogy az Oláh Miklóstól „nagykeservesen" Dudithnak 
engedélyezett egy esztendős határidő lejárt vagy lejáróban van, következésképp Dudith 
elvesztette vagy rövidesen elveszti az érsektől neki eddig juttatott beneficiumokat. Szerinte 
Verancsics ezek után közbenjárt Oláh Miklósnál, s üymódon Dudith további két esztendőt 
tölthetett Itália földjén.24 Csakhogy a Verancsicshoz menesztett segélykérést egészen más 
megvilágításba helyezi Dudith egy autográf kötelezvénye, mely ma Pozsonyban, a Szepesi 
Káptalan anyaga között található.25 

Ego Andreas Duditius Sbardellatus, praepositus ecclesiae collegiatae Sanctae Trinita-
tis ad Thermas Superiores Budenses et canonicus ecclesiae metropolitanae Strigoniensis, 
promitto reverendissimo et illustrissimo dominó, dominó Nicolao Olaho, archiepiscopo 
ecclesiae metropolitanae Strigoniensis, legato nato, primati Hungáriáé ac (sacr)atissimae 
caesareae maiestatis etc. summo secretario, cancellario ac consilia(rio) etc., dominó, do
minó ac patrono meo colendissimo et clementissimo, ex cuius annuentia in (Ita)liam, 
ut ibi iuri canonico operám dem, profíciscor, me post elapsum un(ius) anni spatium a 
prima Novembris die anni praesentis 1558 computandum scripturum ad suam reveren-
dissimam ac illustrissimam dominationem, quid deliberaverim: an in posterum scilicet 
constituerim sacros ordines suscipere necne. Quodsi non perscripsero et sacros ordines 
non assumpsero, extunc liberum sit suae dominationi illustrissimae et reverendissimae 
mox et de facto beneficia mea praedicta, quae mea sponte libere et animo deliberato ei-
dem in casu praemisso resigno ac cedo, cuicumque voluerit dare et conferre, ulla mea aut 
meorum contradictione non obstante. Quae si etiam facta fuerit, his meis irritam, vanam 
et nullius vigoris futuram esse pronuntio. In cuius rei testimonium praesentes has me-
as manu mea conscriptas et sigillo meo munitas praesentibus reverendis dominis Ioanne 
Colosvarino abbate de Colosmonostra et Gregorio Bornemyzza archidiacono Saaswarien-
se ac canonico • ecclesiae metroplitanae Strigoniensis et secretario suae illustrissimae ac 
reverendissimae dominationis [vestrae], qui etiam manu sua his subscripserunt et sigilla 
sua apposuerunt, duxi dandas. 

Datum Viennae, Vigesima noná Octobris, anno Domini millesimo quingentesimo 
quinquagesimo octavo. 

Idem qui supra manu propria: 
Fráter Ioannes, 

abbas de Colosmon (o) stra propria manu; 
Gregorius Bornemysza, 

archidiaconus Saswariensis etc. manu propria 

Az 1558. október 29-én kelt kötelezvény tehát, melyben Dudith vállalja, hogy egy 
esztendős itáliai tartózkodás után immár véglegesen hazatér és a papi hivatást választja, 
ellenkező esetben összes eddigi javadalmairól önként lemond, mindössze néhány nappal 
később íródott, mint a Verancsicshoz menesztett (és október 28-án kézbesített) segélykérő 

2 3 Monumenta Hungáriáé Historica: Scriptores X., Pest 1865, 249. 
2 4 / . m. 68. 
25 Státni ustfední archív, Hodnoverné miesto Spisskej kapituly, fasc. 5, sub P, no. 5. 

74 



levél. így a Verancsics támogatását kérö-sürgetö írás háttere és közvetlen indítéka 
tisztázottnak tekinthető: megírása pillanatában Dudith tudja, milyen feltétellel engedi 
öt Oláh Miklós Itáliába, s már az ezt elfogadó kötelezvény aláírása előtt siet az 
egri humanista főpap támogatásáért folyamodni — más kérdés, hogy Verancsicstól 
Dudithnak juttatott javadalmakról nincs tudomásunk, bár a későbbi években váltott 
leveleik kölcsönös és felhőtlen jóviszonyra utalnak. Annyi tehát bizonyos, hogy az egy 
éves haladék, melyet Dudith Oláh Miklóstól kicsikart, nem lejáróban van, mint Costil 
gondolja, hanem — ezt a kötelezvény nagyon pontosan jelzi — 1558. november l-jén 
kezdődik! 

Oláh Miklós Dudithcsal szemben tanúsított látszólagos keménysége egyébként nem 
valamiféle személyes ellenszenvből fakadt, hanem, amennyire látszik, egyenes következ
ménye volt az energikus prímás egész egyházpolitikájának. Ismeretes, hogy már 1557-ben 
rendeletet ad ki pro exstirpandis quibusdam abusibus, s az is, hogy ezután saját egy
házmegyéje területén, éppen az „abúzusok" felszámolására, szigorú vizsgálatot rendel 
el, a dioecesis javadalmasait illetően egyebek közt azt ellenőriztetve, vajon fel vannak-e 
szentelve és törvényesen birtokolják-e beneficiumaikat.26 S mert Dudith, kötelezvényé
nek tanúsága szerint is esztergomi kanonok, közvetlenül Oláh fösége alá tartozott, semmi 
rendkívüli nincs abban, hogy az érsek feltételekhez köti az eddig birtokolt javadalmak to
vábbi haszonélvezetét. Kivált, ha Dudith netán már az 1553. június 17-én kelt útlevelet 
is az ő jóváhagyásával és közreműködésével szerezte meg. 

Dudith mindenesetre él Oláh Miklós engedélyével, s alighanem rövidesen útrakel 
Itáliába, ahol megint Padovát választja állandó tartózkodási helyül. P. Manuzio 1558 
novembere táján köszönti a visszatérőt,27 s ettől kezdve szinte havonként írja leveleit 
védencének, 1558 novemberétől 1559 novemberéig-decembéréig összesen tizennégyet. 
A sorban utolsó friss eseményként említi a lengyel Marian Lezenski 1559 novembere 
folyamán bekövetkezett halálát — utána azonban Manuzio Dudithhoz intézett leveleinek 
sora egyszeriben megszakad, s az 1560-as esztendőből mind ez idáig sem Dudithtól 
származó, sem hozzá adresszált levél nem került elő. Az első dokumentum, ahol a 
neve megint felbukkan, Oláh Miklós egy 1561. január 1-jéről keltezett levele a magyar 
papsághoz, melyet Dudith mint protonotarius apud comitem palatinum, praepositus 
Felheviziensis jegyez. 28 

Következésképpen jelenlegi ismereteink birtokában joggal feltételezhető, hogy Dudith, 
ha a vállalt terminusra nem is, némi késéssel (és Firenzén, Párizson, Németországon 
át) mégiscsak hazatért, 1560 folyamán megkezdte hivatali pályafutását, s Oláh Miklós 
óhajának engedelmeskedve kétségkívül a papi rendeket (a kötelezvényben említett „sacri 
ordines"-t) is felvette, mert 1561. december 19-én már tinnini püspökké nevezi ki 
a császár29; nyilván eleve is azzal a céllal, hogy az Itáliában járatos fiatalember 
személyében friss helyismerettel rendelkező tagja is legyen a magyar papságot Trentóban, 
a zsinaton képviselő küldöttségnek. 

2. A gothai Forschungsbibliothek Chart. A 404 jelzetű kódexében, 580r és 596v 
között a következő, barokkosán terjengős című írás található: Dialógus de Andrea 
Dudithio episcopo Quinqueecclesiensi, dominorum Ferdinandi et eius filii Maximiliani II. 
Romanorum imperatorum conciliario et ad serenissimum Poloniae regem Sigismundum 
Augustum, legato, qui episcopatu et aliis honoribus sponte abdicatis uxorem duxit. 

26 SZEMES J., Oláh Miklós. Esztergom, 1936, 47. 
2 7 Manuzio Dudithhoz adresszált levelei javarészt keltezetlenek. Szükségképpen megközelítő jel

legű datálásukra legutóbb Pajorin Klára vállalkozott, a készülő Dudith-kiadás kommentárjában. 
Itt és lentebb az ö eredményeit előlegezem. 

2 8 C. PÉTER.FY, Sacra concilia ecclesiae Romano-catholieae in regno Hungáriáé celebrata. Posonii, 
1742, II. 131-133. 

29 Nunziaturberichie aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstükken. Hrsg. von der Historischen 
Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. II. Abteilung 1560-1572. I. Band. 
Die Nuntien Hosius und Delfino, 1560-1561. Hrsg. von S. STEINHERZ. Wien, 1897, 338-339. 
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In quo disputatur etiam an matrimonium ex divina lege omni hominum ordini sine 
ulla exceptione permissum sit. Interlocutores Theodorus Beza Vezelius et Christophorus 
Thretius Polonus. A dialógus-szituáció szerint a lengyel Thretius Svájcba érkezik, s mint 
friss hírt újságolja Bézának, hogy Dudith elhagyta az Egyházat (ex Antichristianorum 
castris ad ecclesias nostras transiit, 1. f. 580r), lemondott püspöki rangjáról és 
megnősült, egyszersmind pedig, változatlan lojalitással a Habsburg-ház iránt, arra kérte 
Miksa császárt, oldaná fel őt a bécsi udvarhoz fűződő kötelezettségei alól. A reformáció 
két jeles egyénisége közt zajló párbeszéd azonban, hamarosan kiderül, csak ürügy: a 
lengyel vendég javarészt nem saját szavaival meséli el, mit és miért tett Dudith, hanem — 
részben vagy egészben — 1567-ből kelt különféle leveleket illetve dokumentumokat idéz, 
s tulajdonképpen ezek teszik ki a Dialógus terjedelmének mintegy kilenctizedét. Vagyis 
ezek közlése volt a lényeg, a dialogikus forma csupán az egybefüzésükre alkalmas keretet 
adta. 

Sorban az első Miksa Prágából, április 10-éről keltezett levele Dudithhoz, 30 ponto
sabban a levél egy rövidke részlete, melyben a császár beleegyezését adja, hogy Dudith 
kiváljék az udvari adminisztrációból; nősülésére a töredékben expressis verbis nem törté
nik utalás. 

Következő a tavaszi és nyári hónapok folyamán Piotrkówban tartózkodó Dudith 
levele a császárhoz, április 28-áról keltezve.31 A Dialógus megint megelégszik egy 
részlet közlésével; ebben Dudith teológiai indokolását adja nősülésének, aztán így 
folytatja: Intelligit iam maiestas vestra sacratissima, quamobrem ego iam ante biennium 
et coram et per litteras et per amicos et patronos meos tanta contentione dementem 
missionem a maiestate vestra sacratissima efflagitaverim, quam ut iam tandem impetrem, 
ardentissimis precibus oro. Non enim licet mihi salva conscientia diutius illius vitae genus 
insequi, in quo hactenus versatus sum. Quare humillime maiestatem vestram iterum 
atque iterum supplex oro, ut mihi benigne quamprimum respondere velit. Dudith „forró 
könyörgése" meglegpö: mirevaló a kérés, mikor az annyira óhajtott missió-t Miksa elsőnek 
idézett április 10-i levelében már megkapta, vagy legalábbis meg kellett kapnia, hiszen, 
ahogyan az udvar és Dudith közti korábbi levélváltás bizonyítja, a Bécsből (de még 
inkább a Prágából) Piotrkówig vezető utat néhány nap, legfeljebb egy hét alatt tette 
meg a posta? 

A harmadik Miksa bizonyítványa — ezúttal teljes szöveg! — , melyet a kancellária 
Bécsben, augusztus 16-án adott ki Dudith számára, 32 s amely hivatalosan tanúsítja, 
hogy Dudith a császári udvartól rá kirótt feladatokat hűségesen és legjobb tudása szerint, 
az uralkodó megelégedésére teljesítette. 

A negyedik Miksa válaszlevele Dudith április 28-i levelére, kelt Pozsonyban, július 
l-jén.33 Újra részlet; a császár közli Dudithcsal, hogy nősülését helyteleníti ugyan, de 
azért — fűzi hozzá — , ne innatae nostrae clementiae ullo in loco defuisse et praeteritorum 
quoque fidelium obsequiorum tuorum omnem memóriám abiecisse videamur, te ne in hoc 
quidem casu gratia nostra omnino destituere volumus, 

Az ötödik Dudith válasza a császár előbbi levelére,34 illetve megint csak a válasz 
egy részlete, keltezési hely és idő nélkül; a terminus post quem mindenesetre az előző 
levél kelte, azaz július 1-je. Dudith itt tulajdonképpen nem tesz egyebet, mint újabb 
érvekkel menti-magyarázza a házasságát. Tényszerű közlése mindössze egy van: Scripsi 
duos libellos — írja — , altero facti mei excusatio continetur et consilii ratio redditur, 
altero ex sacris litteris ostenditur me non reprehensione, sed commendatione dignum 
esse, quod sanctum atque a Deo ipso institutum matrimonium profano atque ab impiis 
hominibus nefarie excogitato ac foedo caelibatui anteponere voluerim: quos ego libellos, 

30 L. f. 580v. 
31 L. f. 581r-v. 
32 L. f. 582r. 
3 3 L. ff. 582v-583r. 
34 L. f. 583r-v. 
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cum maiestatem vestram sacratissimam magis vacare intellexero, ad defensionem et 
causae meae propugnationem mittam. 

Végül az utolsó kettő egy-egy értekezés, csonkítatlannak látszó szöveggel. Az első levél 
formájában íródott, Piotrkówból, június 1-jéröl keltezve, a címzettje Miksa császár, s az 
Andreáé Dudithii excusatio ad serenissimum Romanorum imperatorum Maximilianum 
II. Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae regem etc., in qua rationem affért, quamobrem 
episcopatu Quinqueecclesiensi et aliis honoribus abdicatis uxorem duxerit címet viseli35; 
mindjárt utána következik a másik, immár nem levél formájában írt értekezés, Matrimo-
nium omni hóminum ordini sine exceptione divina lege permissum esse címmel.36 Vagyis 
ez az a két libellus, melyre Dudith előző, keltezetlen levelében hivatkozott, s amelyek 
közül az elsőt manapság is excusatio néven tartja számon a szakirodalom. A dialogi
kus forma, említettem fentebb, csak ürügy a levelek és dokumentumok egy befűzéséhez, s 
hogy mennyire, azt éppen ez a befejező rész mutatja a legvilágosabban: a két értekezés 
között és a második után ugyanis Béza és Thretius beszélgetése már nem is folytatódik, 
tehát még az önmagában amúgyis satnya dialogikus keretezés sem teljes. S mert a két 
értekezés teszi ki a Dialógus terjedelmének bö háromnegyedét, most már az is elmond
ható, hogy a korábbi levelek és dokumentumok szintén csak afféle történeti bevezetőül 
szolgálnak az értekezésekhez. 

A Dialógus tartalmának és szerkezetének vázlatos áttekintése azt mutatja, hogy a 
szerző — sommásan fogalmazva — kettős célt tűzött ki maga elé: egyrészt bizonyítani, 
hogy Dudithot nem illetheti a hűtlenség vádja, s bár megvált az udvari szolgálattól, a 
császár korántsem tekinti őt kegyvesztettnek, sőt, elismerően emlékezik vissza odaadó és 
eredményes munkájára; másrészt — főként a két értekezésben — tüzetesen indokolni, hogy 
kortársai között olyan nagy felháborodást és botránkozást keltő nősülése nem a vallás 
parancsainak negligálásából, ellenkezőleg, azok helyesebb megértéséből fakadt, azaz nem 
valamiféle lázadás, hanem éppenséggel az engedelmesség gesztusa. S ha a Dialógus 
valóban Dudith igazát és emberi integritását igyekezett védelmezni, szerzőjét eleve is 
Dudithban vagy közvetlen baráti körében kereshetjük. 

Szerencsére nincs szükség különféle kombinációkba és találgatásokba bocsájtkoznunk: 
kétségbevonhatatlan bizonyítékunk van arra, hogy a Dialógus szerzője-összeállítója maga 
Dudith volt. Ezt a bizonyítékot Dudith Bézához írt, 1570. július 5-éröl keltezett levele, 
közelebbről annak egyik passzusa szolgáltatja: Mitto ad te scripta quaedam mea . . . Adieci 
quendam dialogum, in quo te loquentem feci.37 Mi több, még azt is tudni lehet, hogy 
Dudith éppen a gothai Dialógus-kéziratot küldte el Bézának, a Dialógus befejező lapján 
ugyanis Béza autográf jegyzete olvasható, melyben egy kiegészítést javasol és hozzáteszi: 
Emendaturus, si licuisset, eram. 38 

A Bézának írt 1570. július 5-i keletű levél egyébként, melyet az imént idéztem, 
nemcsak arra bizonyíték, hogy a Dialógust Dudith állította össze, s hogy a párbeszédes 
bekeretezés szövege is tőle származik. Közvetve bár, de mást is bizonyít: nevezetesen azt, 
hogy Dudith, aki a Dialógus ötödik, nem sokkal 1567. július 1-je után kelt levelében 
megígéri a császárnak a két értekezés elküldését, nyilvánvalóan nem a Dialógus kereteibe 
beépítve, az egész Dialogusszal együtt kívánta ezt a két írást a császárhoz eljuttatni, 
hanem külön, éspedig még alighanem 1567 nyarán vagy koraőszén. Az ugyanis bizonyos, 
hogy az udvartól való megválásának és nősülésének indokait részletesen elemző két 
értekezéssel nem várakoztatta, nem is várakoztathatta a császárt három éven keresztül, 
kivált, ha meg akarta tartani Miksa jóindulatát — márpedig Dudith, később még látni 
fogjuk — mindenképpen erre törekedett. A Dialógus tehát nem a császár, hanem 
szélesebb olvasóközönség számára íródott. Egyebek közt azért is, mert ugyan mi szükség 

3 5 L. ff. 583v-590r. 
3 6 L. ff. 590r-596v. 
3 7 L. Correspondance de Theodore Béze XI. Genéve, 1983, 201 sk. 
3 8 L. f. 596v. Béza jegyzetére és a Dudith szerzőségét igazoló levélrészletre L. Szczucki hívta fel 

— levélben — a figyelmemet. 
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lett volna arra, hogy Dudith egy pusztán a császárhoz adresszálandó írásban olyan 
leveleket és dokumentumokat idézzen, még hozzá szó szerint, melyek egy része magától 
az adresszálttól származik? 

A Dialógusnak azonban nem csupán az az érdekessége, hogy szerzője Dudith, s hogy 
Dudith Béza közreműködésével nyilván szélesebb körű terjesztésre, netán nyomtatásra 
szánta: így akarta tisztázni a nősülését és magánéletbe vonulását illető esetleges félre
értéseket, így akart védekezni nagyobb nyilvánosság előtt is a vádaskodások ellen. Az 
még önmagában nem volna feltűnő, hogy ugyanezek a levelek és dokumentumok, más 
sorrendben, egyéb írások között, de együtt találhatók Dudith hajdani titkára, Quiri-
nus Reuter Dudith emlékének szentelt könyvében39; meglepőbb és figyelemre méltóbb 
viszont, hogy a Dialógus töredékesen közölt levelei, szám szerint négy, történetesen Re
uternél sem teljes szövegükkel szerepelnek, mi több, mondatról-mondatra ugyanazokat 
a részleteket tartalmazzák, mint a Dialógus. Mivel pedig a terjedelmileg ugyan ponto
san egybevágó szövegek között mégis vannak kisebb stiláris különbségek (eltérő szórend, 
imitt-amott más szavak vagy kifejezések használata), csak arra lehet gondolni, hogy 
mind a Dialógus dokumentumai és levelei, mind ezek Reuternél található megfelelői kö
zös archetypusból származnak, s a közös archetypus aligha lehetett más, mint Dudith 
autográf Dialógus-kézirata. 40 

A Dialógusba foglalt (és Reuternél is szereplő) dokumentumokat és leveleket eddig 
csupán Reuter, a leveleket illetően töredékes, de nyomtatásban viszonylag könnyen 
hozzáférhető szövegközlése alapján ismerték és idézték. Pedig a négy levél közül kettőnek 
fennmaradt a csorbítatlan szövegű eredetije is: mind az április 28-i levél Dudith saját 
kezével írt missilis példányát, mind az erre reflektáló, július 1-jéről keltezett császári 
válasz kancelláriai fogalmazványát a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchiv őrzi.41 S a két 
eredeti és a Dialógusban illetve Reuternél olvasható másolataik összevetése újabb — nem 
pusztán textológiai — érdekességekkel szolgál. 

Kezdjük Dudith április 28-i levelén, mely a Dialógusban a második helyet foglalja el. 
A Dialógus (és Reuter) a teljes levélnek hozzávetőleg fele részét, mégpedig az első felét 
közli. A nősüléséröl szállongó hírek — írja bevezetőül Dudith — nyilván eljutottak már 
a császár fülébe; mielőtt indokait vázolná, eleve arra kéri az uralkodót, hogy bármiként 
vélekedjék tettéről, továbbra is tartsa meg őt jóindulatában. Aztán elmondja, hogy 
hosszú ideje elhibázottnak tartja az egyháziakra kiszabott nősülési tilalmat, mert az 
szerinte mind az isteni, mind a természeti törvénnyel ellentétes. A caelibátus eredendően 
helytelen intézménye helyett tehát, nem kis vívódás után úgy döntött, a házasságot kell 
választania. És Regina Strassowna személyében meg is találta azt a nőt, aki mellett 
majd az életét jó keresztényként élheti le. Csupán az aggasztja — fűzi hozzá Dudith — , 
hogy elhatározása miatt esetleg kegyvesztetté válik, a császár haragját vonja magára. Itt 
következik a Dialógusban (és Reuternél) az a rövidke részlet, melyet fentebb, a Dialógus 

39 Andreáé Dudithii de Horehowiza quondam episcopi Quinque-ecclesiensis, oratoris et consi-
liarii caesarei orationes in concilio Tridentino habitae. Apológia... Commentarius pro coniugii 
libertate cum appendice epistolarum... Orationum ac scriptorum aliquot... Nunc edita studio 
ac opera domini Quiríni Reuteri palatini, professoris in academia Heidelbergensi. 1610, Offen-
bachi. A Dialógusban foglalt levelek és dokumentumok sorrendje Reuternél: az április 10-i levél 
p. 83; az április 28-i levél pp. 81-83; az augusztus 16-án kelt litterae testimoniales pp. 84-85; 
a július 1-jei levél p. 85; július 1-je után kelt, datálatlan levél pp. 85-87; az excusatio (Reuter
nél Apológia) pp. 32-51; a másik értekezés (Reuternél Commentarius pro coniugii libertate) pp. 
52-79. 

40 Egyetlen kivétel van, s ez az Excusatio, melyet Reuter saját bevallása szerint az eredetiről, 
azaz alighanem a császárnak elküldött missilis fogalmazványáról-piszkozatárol jegyzett le, mert 
az Excusatió-t bevezetve így ír: quid postea de tota actione et concilio Tridentino verő et certo 
animi iudicio statuerit (ti. Dudith), apológia sequens ad Maximilianum II. caesarem demonstrat, 
ex autographo descripta optima fide (p. 32.) 
« Polen I., Kart. 13, fasc. 8/c, ff. 19r-19bisv illetve Polen I., Kart. 13, fasc. 8/c, ff. 20r-20bisv. 
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tartalmi-szerkezeti áttekintése során szövegszerűen is idéztem, s ahol, a Dialógus elsőnek 
idézett levele után igencsak fölöslegesen, Dudith felmentését kéri az udvari szolgálat 
alól. Mert — és ezzel fejeződik be a levél Reuternél és a Dialógusban közölt részlete 
— nős emberként, mint hajdani püspök, amúgy is csak megvetésre és vádaskodásokra 
számithatna az udvari főméltóságok, kivált az egyháziak részéről. 

Mármost azt a rövidke részletet, melyben Dudith a felmentéséért folyamodik, az 
autográf eredeti egyáltalán nem tartalmazza — más szóval ez a részlet utólag, a Dialógus 
megszerkesztése során került a szövegbe! És, sietek hozzátenni, nem többletként, hanem egy 
(a missilisben olvasható, a missilis Dialogus-beli változatából viszont kihagyott) hosszabb 
passzus pótlására; Dudithnak nyilván az volt a szándéka vele, hogy a szővegcsonkítás 
miatt megtört gondolatmenet egységét úgy-ahogy helyreállítsa, bár, mint láttuk, nem 
járt teljes sikerrel, mert az „operáció" helye minden igyekezete ellenére tapintható maradt. 

A kiiktatott hosszabb passzusban Dudith további kérésekkel ostromolja a császárt: 
felesége is, maga is szegények, ezért — úgymond — supplico maiestati vestrae sacratissimae, 
ut me aut pensione aliqua annua in loco aliquo certo, aut praesenti pecuniae summa42 

sublevare, aut possessiones aliquas in Silesia tribuere, aut alia aliqua ratione adiuvare 
dignetur. S az anyagi támogatásért cserébe, bárhol éljen is ezután, változatlan hűségét 
és odaadó szolgálatait ajánlja a császárnak: Certo sibi persuasum habeat maiestas vestra 
sacratissima... , non főre me inutilem servitorem maiestatis vestrae sacratissimae et 
totius serenissimae domus Austriacae; neque defuturae mihi sunt rationes et consilia 
atque etiam occasiones, quibus etiam in hoc novo vitae meae genere et statu fidem meam 
maiestati vestrae sacratissimae cum aliqua utilitate probare possim. 

Egyelőre értelmetlen volna taglalni, vajon miért hagyta ki Dudith ezt a passzust a 
Dialógusból. Mindenesetre a levél másik része, melyet a Dialógus már nem tartalmaz, 
nagyon hasonló hangnemben folytatódik. Dudith nemcsak úgy általában ígéri a jövőre 
nézve hűségét és szolgálatkészségét, hanem arra is hajlandó, hogy valamilyen állást 
vállaljon a császári adminisztrációban, persze nem közvetlenül az udvarhoz kötve: 
Quodsi . . . idoneus esse videbor, qui alicui muneri praeficiar, sive in Silesia sive in partibus 
Hungáriáé versus Cassoviam, supplico maiestati vestrae sacratissimae, ut fidelibus et 
promptissimis meis servitiis uti non dedignetur. Vagyis a volt püspök tulajdonképpen 
örömest maradna továbbra is császári szolgálatban, kapható volna legatusi megbízatását 
valami kevésbé bizalmi jellegű más posztra átcserélni akár Magyarországon, Kassa 
környékén is. Annyit tehát máris elmondhatunk, hogy a Dialógusban (és Reuternél) 
közölt töredék alapján meglehetősen más képet formálhatunk Dudithról, mint akkor, ha 
az eredetit olvassuk. 

Ezt a benyomást erősíti a levél eredetijéhez fűzött, a Dialógusból és Reuter szövegéből 
szintén hiányzó utóirat is. A postscriptumban ugyanis Dudith megint egy kívánsággal 
hozakodik elő: mivel attól tart, hogy egyesek az eretnekségen kívül még árulással 
és hűtlenséggel is meg fogják vádolni, arra kéri a császárt, dignetur etiam eiusmodi 
mihi diploma seu litteras testimoniales mittere, quibus integerrima fides mea, semper 
fidelibus ac subiectissimis servitiis meis comprobata, ab omnibus obtrectatoribus tu ta 
ac sarta tecta conservari possit. Tudjuk, Dudith augusztus 16-i kelettel meg is kapta 
az áhított litterae testimoniales-t, melyet a Dialógus közvetlenül a most tárgyalt levél 
után, sorban harmadiknak idéz, ezúttal csonkítatlan szöveggel. A Dialógus olvasója 
azonban, aki annak idején szükségképpen nem ismerhette a császárhoz intézett április 
28-i missilis második részét és utószavát, joggal gondolhatott arra, hogy a császár önként, 
saját elhatározásából adta ki Dudith számára a hűségét tanúsító diplomát. Akárhogyan 
nézzük, a Dialógus egy szuverénebbül gondolkodó és cselekvő, megszerzett függetlenségére 
kényesebben vigyázó Dudithot mutat, mint az autográf eredeti. 

Vajon megerősíti-e ezt a benyomást a Dialógus negyediknek, és ugyancsak csonka 
szöveggel felvonultatott írása, az iménti levélre július l-jén küldött császári válaszlevél? A 

42 Dudith még érvényben lévő legatusi megbízatására illetve az azzal együttjáró juttatásokra 
céloz. 
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Dialógusban (és Reuternél) publikált töredék ezúttal mindössze az eredeti egyharmadát, 
közelebbről a középső harmadot tartalmazza. A császár itt, abbeli véleményének hangot 
adva, milyen sokra vihette volna Dudith, ha papi fogadalmához és az Egyházhoz hü 
marad, biztosítja öt, hogy korábbi érdemeire való tekintettel a történtek ellenére sem 
vonja meg tőle jóindulatát. így, pusztán a töredék kontextusában, a császári jóindulat 
hangoztatását egészen tág, általános megfogalmazásként lehet felfogni. 

Legalábbis annak, aki a császári válasz kezdő és befejező részét, a kancelláriai fo
galmazvány első és harmadik harmadát kitevő passzusokat nem ismeri, hanem, mint a 
Dialógus vagy Reuter egykorú olvasói, egyedül a középső részre van utalva. Az uralkodó 
ugyanis valójában Dudith két, április 28-áról kelt levelében pontosan körvonalazott ké
relmére reflektál, nevezetesen arra, hogy egyfelől juttasson neki valamiféle állandó anyagi 
támogatást, másfelől tanúsítsa az udvar iránti rendületlen hűségét hivatalosan, diplomá
val. A válasz első harmada még csak nyugtázza, tételesen felsorolja a kéréseket, ezután 
következik a Dialógusból (és Reuterből) is kiolvasható középső rész, mely a levél egé
szét tekintve a döntést befolyásoló körülményeket mérlegeli, az utolsó harmadban pedig 
a császár megint a kérésekre, helyesebben szólva már azok teljesítésére tér át: benigne 
annuimus, quod possis in angulo aliquo Silesiae, aut alibi in ditione nos t ra . . . t e cum 
uxore tua continere. Ubi non gravabimur tibi etiam . . . aliquod vitae subsidium quotan-
nis conferre, quo commodius te cum uxore sustinere.. . possis. A litterae testimoniales-ről 
a befejező harmadban érdekes módon nem tesz említést a császár, hallgatása azonban 
bizonyára nem burkolt — és főként nem végleges — elutasítás, a dokumentumot ugyan
is, igaz, hogy jóval később, csak másfél hónap múlva, de kiállította Dudith számára az 
udvari kancellária. 

A válaszlevél szövegének ez a megnyirbálása, úgy vélem, pontosan ugyanabba az 
irányba mutat, mint az április 28-án kelt levél szövegelhagyásai és módosításai. Dudith, 
gondolom, nem azért rekeszti ki a Dialógusból a litterae testimoniales-re, alkalmaztatás 
iránti kérelmére és pénzbeli támogatására vonatkozó részeket, mert a Dialógus célja és 
mondanivalója szempontjából netán elhanyagolhatók vagy éppen irrelevánsak voltak, 
hanem mert elhallgatásaival mind saját magatartását, mind az ő és a császár közti 
viszonyt a valósághoz képest némileg másként igyekezett láttatni. Más szóval mindkét 
levél elhallgatásaiban bízvást céltudatos szerkesztői stratégiát fedezhetünk fel. 

Dudith szerkesztői stratégiája mondhatni polárisán működik. A Dialógus összeállítója
szerkesztője, láttuk már, a Dialógus szövegvariánsa számára kihagyja saját autográf 
missiliséböl a császári diploma iránti kérelmet, de a neki eljuttatott diplomát ugyanott, 
a Dialógusban, mégis csonkítatlan szöveggel közli. És ez a módszere másutt is: egyrészt 
mellőzi azokat a szövegrészeket, melyek a két eredetiben az alkalmaztatására és anyagi 
segélyezésére vonatkozó kérelmeket tartalmazzák, másrészt ezúttal is tudtul adja, csak 
most a dokumentumokat és a leveleket egybefüzö párbeszéd során, Thretius szájába 
adva a szót, hogy a császár „tisztes és bőkezű" évjáradékot biztosított neki,43 amivel, 
fűzi hozzá Thretius, a császár Dudith rátermettségét, makulátlan hűségét és tisztességét 
ismerte el. 

A diploma és az évjáradék, amiről itt szó van, a viták és vádaskodások kereszttüzébe 
került, többszörösen is új élet küszöbén álló Dudith számára, könnyű belátni, létfontossá
gú volt, végtére is egyik az erkölcsi menlevelet, másik az anyagi függetlenséget jelentette, 
s nélkülük ugyancsak bajos lett volna magának és családjának rangjához illő egzisz
tenciát biztosítani. Dudith szerkesztői stratégiája tehát javára szóló és valóban fontos 
császári intézkedéseket céloz meg. A szövegek ügyes manipulálásával mindenekelőtt azt 
a benyomást akarja kelteni az olvasóban, hogy ő tulajdonképpen egyik intézkedést sem 
kérte, hanem mindkettőt egyszerűen elnyerte, vagy, úgy is mondhatnánk, kiérdemelte. Ha 

43 Honestum et amplum, 1. f. 582r. Az évjáradékot és az egyéb (?) anyagi támogatásokat egyéb
ként még egyszer említi Thretius: a császár, úgymond, liberaliter etiam, cum opus est, angustias 
rei familiáris (se. Dudithii) sublevat... Non potest enim fidelis sui optimus ille et sapientissimus 
imperátor oblivisci, dicam amplius, annuam et praehonorificam stipem ei pendit (580v). 
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azonban mindkettő külön instanciázás nélkül, szinte ajándékként hullott az ölébe, ak
kor mindjárt az intézkedések értelmi szerzője, azaz a császár is hízelgőbb megvilágításba 
kerül: az olvasó hajlamos olyan uralkodót sejteni benne, aki nemcsak kegyvesztettséggel 
nem sújtja nézete szerint téves útra tért alattvalóját, hanem önként és szabadon, némi 
tessék-lássék feddésben részesítve ugyan, valójában még meg is jutalmazza múltbeli ki
magasló érdemeiért, mert van annyira humánus, bölcs és felvilágosult, hogy a tehetséget, 
az ügy buzgóságot és a szilárd jellemet minden másnál többre értékeli. Es persze, monda
ni sem kell, ebből a szerkesztői stratégiából maga Dudith húzza a legtöbb hasznot. Az 
olvasó szemében ő lesz a korrekt, nősülése óta már öntudatos szerénységgel distanciát 
tartó alattvaló, aki csak annyit kér, semmi mást, amennyit az adott körülmények között 
nem csupán szabad, de becsületbeli kötelessége is kérnie: felmentését az udvari szolgálat
tól és nösülése elnéző tudomásulvételét. Másrészt ö lesz, akinek alakja így észrevétlenül 
megnő, súlyosabbá, jelentékenyebbé válik, hiszen kéretlenül, pusztán személyi kvalitá
sai, eredményes munkássága és kivívott tekintélye miatt mosolyog rá a császári kegy. A 
Dialógus egyik célja, nekem úgy tetszik, éppen ez az avatott kézzel retusált önarckép 
lehetett. Az új életet kezdő, új kapcsolatokat kereső Dudith maga-ajánlása. 

Mindebből először is az következik, hogy a Dialógust mint Dudith egyik, eleddig 
kallódó müvét regisztrálhatjuk. De következik belőle mindjárt az is, hogy a műbe foglalt 
hét levelet és dokumentumot, melyek közül ötnek az eredetije vagy elveszett, vagy a 
mai napig lappang valahol, tanácsos óvatosan kezelnünk és felhasználnunk. Egyikben
másikban ugyanis az eredeti levélhez illetve dokumentumhoz képest elhallgatások, vagy 
ellenkezőleg, betoldások lehetnek, a diplomata és írástudó Dudith apró szerkesztői fogásai, 
hogy a tényeket meg nem hamisítva ugyan, mégis a maga szándékának megfelelően 
hangolhassa az olvasót. 

Szepessy Tibor 

Rimay Balassi-kiadásának tervéhez 

Egy meg nem kapott levél 

Ezúttal egyetlen levelet szeretnék bemutatni, egy szokatlan, de nagyon informatív 
levelet, amelyben a feladó kénytelen volt két korábbi levelét immár egy harmadik 
címzettnek összefoglalni. Mert bizony Bornemisza János is nyilván örömest értette volna — 
mint sokan mások ezidőben — hogy levelei el nem tévedtek volt, de az övéi egyszer (szerinte 
nyilvánvaló és aggasztó erőszak nyomán) eléggé eltévedtek. Bornemisza bizonyosan 
sejtette, mi lehetne ennek az oka, ezért panaszos vádolással takart mentegetőzést ír legott 
a füleki várkapitánynak, Bosnyák Tamásnak: „minemő keserves szívvel kelle hallanom 
valami lakodalomból onnan el oszló fő emberektől Rimay uramnak és Soós István 
uraméknak köldött leveleimnek nem csak felbontását, de a levélvivőknek természet felett 
való megkínozását is, Nagyságodnak meg nem írhatom. Nem azért, hogy szánnám, mivel 
látja Isten, soha szememmel sem láttam volt azt a legényt többé, de azért, hogy afféle 
dologra már minket is felindítván, ki tudja, kin mi eshetik."1 

Immár csak következtethetjük, de igazán okát nem tudhatjuk, hogy a levelek erőszakos 
felbontása ezúttal valóban kedvére s céljára volt-e valakinek. Mindenesetre Bornemisza 
János aggodalmas mentsége és az írottakról való buzgó információs jelentése azt mutatja, 
ő nyilván úgy gondolta, tisztáznia kell magát. Ez az oka tehát, hogy elrablott leveleinek 
summáját nem a címzettekkel (Rimay János és Soós István uramékkal) ismertette újra, 
hanem Bosnyák Tamással. E hozzá írott levél információiról Rimaynak csak azért 

1 Tekinttettel a szöveghű levélközlésre, a tanulmányban felhasznált idézeteket a torzítás veszé
lye nélkül átírhattam a maihoz közelítő helyesírásra. 
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