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TRENCSÉNYI-WALD APFEL IMRE 

PETRARCA SZONETTJE BRODARICS LEVELÉBEN 

Az un. Acta Tomiciana, Tomicki Plter lengyel királyi kancellár szorgalmas jegyzőjének, 
Oórski Szaniszló kanonoknak az I. Zsigmond korabeli hivatalos és félhivatalos iratokról vett 
nagyarányú másolatgyűjteménye, a XVI. század magyar történetének és irodalomtörténeté
nek is gyakran idézett forrása. A kéziratos adattárnak a múlt században megindult kiadása 
1906-ig megjelent első tizenkét kötetét már Brodarics életírója, Sörös Pongrác sokoldalúan 
felhasználta (Jerosini Brodarics István, 1907). Viszont az 1915-ben megjelent 13. kötetet 
a Sörös kutatásait kiegészítő Kujáni Gábornak sem állt még módjában felhasználni (Adalékok 

a Brodarics-család és Brodarics István életéhez, 1913); ez a kötet is tartalmaz Brodaricstól 
két levelet Tomickihoz és Tomickitól egy levelet Brodaricshoz 1531-ből. Az évtizedeken át 
csonkának maradt kiadvány folytatását újabban a XVI. századi lengyel történelem, s ezen 
belül a magyar-lengyel kapcsolatok kiváló ismerője, W. Pociecha vállalta magára ; már az 
ő gondozásában jelent meg az Acta Tomiciana 14., az 1532. év anyagát felölelő kötete 1952-ben. 
Ebben a kötetben Brodarics három levele található Tomickihoz, Tomickitól kettő Broda
ricshoz. ,, 

1956. nyarán Pociecha professzor hálára kötelező szívessége tette lehetővé számomra, 
hogy a krakkói Jagelló-Könyvtárban az Acta Tomiciana még kiadatlan, kézirati anyagába 
betekintsek. Itt, a könyvtár 6554/III—IV. jelzésű kézirata X. kötetének 137. lapján bukkantam 
Brodarics egy olyan, ismeretlen, ugyancsak Tomicki Péterhez intézett, 1535. február 15-én 
IBudán kelt levelére, amelyet irodalmi vonatkozása kedvéért érdemesnek tartok — Pociecha 
professzor engedélyével— addig is közölni, amíg az\ Acta Tomiciana folyamatban levő kiadása 
— évek múlva — az 1535. év anyagához elérkezik. Közlésem a kézirat átlátszó rövidítéseit 
íeloldja és helyesírási következetlenségeit kiküszöböli. 

Petro Tomicio Episcopo Craccoviensi Vicecancellario Stephanus Brodericus 
Episcopus Sirmiensis et Quinqueecclesiensis. 

Reverendissime domine, domine mihi observandissime ac benefactor colendis-
sime, servitutis meae debitam commendationem. 

Scripsi his diebus litteras longiusculas, negotium illud pro quo rogavi vestram 
Dominationem, nunc etiam eidem diligenter commendo, velit id pro perpetuis meis 
obsequiis facere. 

Nova nunc sunt haec : Nuntius Serenissimi Regis domini mei clementissimi 
rediit ex Babylonia a Caesaré Turcarum, quem in reditu reliquit. Mitto ad vestram 
Dominationem his inclusum exemplum litterarum regiarum ad locumtenentem suum, 
•dominum Pöstyéni1 ad me daturum. Idem nuntius narrat miranda de suc-
cessibus Turcarum imperatoris. Verendum esset principibus Christianis, si saperent, 
vei si iam tandem ex tarn diuturno veterno vellent evigilare, et invigilandum esset eis 
simul cum Pontifice Romano, ne Caesar Turcarum iam capta Babylonia Assyriorum2 

veniat ad capiendam hanc, quam non nostri tantum temporis schismatici, sed multi 
etiam viri magni ritum Ecclesiae Romanae sequentes iampridem Babyloniam nominare 
coeperunt. Inter quos vir doctissimus et idem optimus Franciscus Petrarca quid in 
vulgari suo carmine de ea praedixerit, ex libro sohettorum sive epigrammatum eius 
exscriptum casu his diebus a me ibi repertum vestrae Dominationi mitto. Quod vatici-
nium illius ante annos ducentos factum utinam ne temporibus nostris adimpleatur. 

Negotium pacis, in quod ego fueram interpositus, adhuc pendet. Exspecto 
nunc novas commissiones a rege meo, si reges nostri (nam uterque Ungariam habet) 

1 A kéziratban : Pesthenij; nyilván Pöstyéni Gergely budai várnagyról van szó. a A kéziratban : Assioriorum. 
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sapient, concordabunt. Sin minus Deus solus novit, quid erit de nobis, et finaliter de 
omnibus istis regnis. 

Ego in episcopatu meo Quinquecclesiensi patior extrema tarn per hostes, quam 
etiam per nostros. Sed sit utcumque, necesse multa me3 pati, cum patriae calamitate, et 
non omnino invitus patior, quae possum. Quando postea aliter facere non potero, 
sequar Dei voluntatem. Vestram Dominationem J^everendissimam optime valere 
cupio. Budae, XVa Februarii Anno Domini MDXXXV. 
Eddig a levél, mely csak napokkal kelt előbb, mintsem Brodarics Bécsbe indult, hogy 

békét közvetítsen János és Ferdinánd között; más forrásból tudjuk, hogy 1535. február 28-án 
már Bécsben van. (Vö. Sörös i. m. 120.1.) A levél szövegéből különben kitűnik, hogy Brodarics 
két mellékletet is csatolt hozzá ; Górski másolata e mellékleteket nem tartalmazza. Az egyik 
egy királyi levél másolata, amelyet közelebbről nem ismerünk, a másikat azonban —• Petrarca 
egy szonettjét, amelyet mint alkalomhoz illőt Tomicki számára írt ki a magyar humanista — 
nem nehéz nekünk sem újra kikeresnünk a nagy olasz költő „daloskönyvéből". Rómát, ille
tőleg az avignoni pápai udvart Petrarca több szonettjében (114., 117., 137., 138.) azonosítja 
a bűnei miatt elpusztult Babylonnal; az azonosítás újszövetségi hagyományra vezethető 
vissza. A Jelenések Könyve (XIV. 8. XVII. 5. XVIII. 10) természetesen a pogány Rómát érti 
a paráznasága miatt pusztulásra ítélt Babylon alat t ; az elvilágiasodott egyház fővárosával 
kapcsolatban a XII. századtól fogva elsősorban Joachim de Floris Apocalypsis-értelmezése 
népszerűsíti a Róma-Babylon azonosítást. 

Petrarca említett szonettjei közül a 114-ben és a 117-ben a Babylon-motívum csak 
futólagosan jelenik meg; a 137. és 138. szonett az, amely egyenesen erre a motívumra épül. 
Ha tekintetbe vesszük, hogy Brodarics a török császárnak az európai ellentétek és nem utolsó 
sorban a magyar trónviszály által is segített terjeszkedése láttán irányítja a politikai gondjai
ban osztozó Tomicki figyelmét Petrarca egy szonettjének különös időszerűségére, az lehet első 
gondolatunk, hogy a 137. szonettről van itt szó, mert éppen ez a szonett egy új szultán el
jöveteléről beszél,- Csakhogy ennek a szultánnak nem azt a feladatot tulajdonítja a költő, hogy 
elpusztítsa Rómát, hanem azt, hogy megtisztítsa „babyloni" bűneitől és helyreállítsa az 
egyház egységét — nem is „szultán" ez a szó szoros értelmében, azaz nem valamely keleti 
hódító, hanem olyasvalaki, akitől a kortársak az egyház megújítását s ennek nyomán új 
aranykor inaugurálását remélték (v. ö. pl. E. Bellorini kommentárját, Torino, 1924. 
I. 197. Is): 

Anime belle e di virtute amiche 
terranno il mondó; e poi vedrem lui farsi 
aureo tuíto e pien de Vopre antiche. 

Nem, a 137. szonettet optimista kicsengése aligha tette arra alkalmassá, hogy Brodarics 
súlyos gondjait kifejezze, ez a jóslat nem olyan, aminek a teljesedésétől kell félnie. Annál 
inkább a 138. szonett jóslata, amely semmi egyéb, mint a bűnbe süllyedt és így Babylonná 
változott Róma feltartóztathatatlan végromlásának a bejelentése : 

Fontana di dolore, albergo d'ira, 
scola d'errori e templo d'eresia, 
giá Roma, or Babilónia falsa e rta, 
per cui tanto si piange e si sospira; 

o fucina d'inganni, o pregion dira, 
. ove 7 ben more e 'l mai si nutre e cria; 

di vivt inferno: un gran miracol fia 
se Cristo teco alfine non s'adira! 

Fondata in casta ed umil povertate, 
contr' a' tuoi fondatori alzi le corna? 
putta sfacciata, e dove ái posto spene? 

Negli aduitéri tuoi, ne le mai nate 
richezze tante? Or Constantin non torna, 
ma tolga il mondó tristo che 7 sosténe. 

Brodarics elhatáfölja ugyan magát a reformációtól, amelynek híveit „a mi korunk 
szkizmatikusainak" nevezi levelében, de — a hivatkozás Petrarca szonettjére erre vall —• 

* tam ... és me között a kéziratban : „est multa" —, de ez a két szó át van húzva és helyettük a margón 
+ Jel közvetítésével Górski keze iktatja be, nyilván az eredetivel való ellenőrző összeolvasás alapján a máso
lásból kimaradt fenti szavakat. 
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mesterével, Rotterdami Erasmusszal együtt aggodalommal szemléli a pápa szerepét a nemzet
közi politikában. A levél keletkezésének időpontjában III. Pál viseli a tiarát, alig fél esztendeje, 
de már is új aggodalmakra jogosít fel egyfelől kétértelmű beavatkozása a magyar ügyekbe, 
másfelől kalandos, Európa békéjét fenyegető terve a török birodalom megtámadására. 
Brodarics jól ismerte Erasmus álláspontját, amely a törökkel szemben is csak a védekező 
háborút tartotta megengedhetőnek. Erasmus és magyar barátai c. könyvemben (60—63. 1.) 
már rámutattam, hogy Brodaricsot hazáját féltő gondjai tették erasmistává; humanista 
arcéléhez jól illik, amint a finom kis olasz könyv fölé, az Ersasmus által is elismeréssel emlege
tett Petrarca könyve fölé hajol és egy olyan szonettet ír ki belőle Tomicki számára, amely, 
ha politikai intelemnek fogja fel az olvasó, ugyanolyan irányba vág éppen a pápa bajkeverő 
nemzetközi törekvéseit illetően, mint akár Erasmusnak 1527-ben Zsigmond lengyel királyhoz 
írt levele. Tudjuk, ez a levél is elsősorban a magyar kérdéssel foglalkozott, ennek kapcsán 
bírálta a pápa — akkor még VII. Kelemen — békebontó szövetkezéseit, s a politikai röpiratnak 
szánt levelet Tomickihoz intézett ajánlással nyomtatták ki Krakkóban. 

Brodarics levelének van még egy tanulsága, és ez Petrarca magyarországi utóéletét 
illeti. Katona Lajos mutatta ki (A Festetics codex bűnbánati zsoltárai. IK 1905) 149—157. 1.), 
hogy Petrarca hét penitenciás zsoltárának — latin nyelvű prózai költeményeknek — a 
magyar fordítása már a XV. század végén megjelenik kódex-irodalmunkban; Petrarca 
hatásának következő nyomát a magyar irodalomban 1539-ből tartják számon, s ez Istvánfi 
Pálnak János király környezetében, a király késői házasságára írt széphistóriája, Volter és 
Grizeldisz története, melynek forrása egy Bocaccio-novella — Petrarca latin nyelvű átdolgo
zásának közvetítésével. Brodarics levele időrendben e két adat közé esik : 1535-ből való, 
ugyancsak János király környezetéből, s bár csak idézi Petrarcát, s nem fordítja, egy tekintet
ben őt illeti az elsőség, amennyiben Petrarcának nem latin, hanem már „vulgáris" nyelvű, azaz 
olasz költői műveinek az ismeretét mutatja : Balassi Bálintig (Vö. Eckhardt : Valentina 
Balassi e Petrarca, Corvina 1921, 59—71.1.) és Rimay Jánosig (uő : Rimay János ismeretlen 
levele, IK. 1942, 302. 1.) kell várnunk, amíg Petrarca szonettjeinek magyarországi visszhang
ját hallhatjuk ismét. Brodarics még nem a szerelem költőjét, hanem politikai öntudatának 
egyik forrását találja meg Petrarcában, de mindenesetre igazolja, hogy 1535 körül a budai 
királyi udvarban^ akadt humanista, aki már szívesen töltötte otiumát a C a n z o n i e r e 
lapozgatásával. És ebből is politikai harcaihoz merített erőt és érveket. 
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