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Domokos GyönGyi

„Quod negocium mihi datum…”

 A Rerum ad Agriam Anno M.D.LII. gestarum brevis Narratio 
keletkezéstörténete

Tinódi sebestyén Eger vár viadaljáról való ének című tudósító históriájának latin 
nyelvű átdolgozását I. Ferdinánd megbízásából készítette el Zsámboky János 1553 
őszén. A história Tinódi nemesi kérelméről szóló leveléhez mellékelve jutott el a 
Habsburg uralkodó kezébe. Az alábbiakban megvizsgálom, hogy milyen körül-
mények között keletkezett az eredeti szöveg és az adaptáció, illetve milyen esemé-
nyek befolyásolhatták keletkezésüket. Célom az, hogy átfogó képet nyújtsak a két 
mű összefüggéseiről. 

Az egri ostrom 1552. szeptember 29-én kezdődött, és október 17-én fejező-
dött be. Mészöly Gedeon szerint1 a Másod rész második enumerációjának vége2 
arra enged következtetni, hogy nem sokkal az ostrom után, még ebben az évben 
Tinódi Egerbe látogatott, hogy információkat gyűjtsön. Mészöly azonban még 
nem sejthette, hogy ezek a sorok utólagos betoldás következményei, és nem kelet-
kezhettek közvetlenül az ostrom után.3

A kolofon megjelöli a história keletkezési évét és helyét:
 

Ezt ki szörzé nagy betegös voltába 
kéncsös Kassába egy föstös szobába, 
Tinódinak híják mind ez országba, 
Ezörötszáz és az ötvenháromba.   (1792–1795. sor)

A vers keletkezési helye eszerint Kassa, ideje pedig 1553, Tinódi viszont nem 
említi, hogy az évnek mely szakaszában íródott. Talán azért nem, mert a históriát 
nem egy adott hónapban alkotta meg, hanem – amint erre Vadai István is rámu-

1 Mészöly Gedeon, Tinódi Sebestyén, Nagykőrös, Ottinger, 1906.
2 Vala Kulcsár Imre, ki jó borral tarta, 

Sáfár István eleven csukával tarta, 
Benedök kovács lovamat megpatkolta, 
Szakács Balázs igaz ageből tarta. (586–589. sor)

 Tinódi Sebestyén, Krónika, kiad. sugár István, bev. szakály Ferenc, Bp., Európa, 1984.
3 doMokos Gyöngyi, Függőbeszéd Zsámbokyra = Tinódi Sebestyén és a régi mag yar verses epika, szerk.

Csörsz ruMen István, Kolozsvár, Kriterion, 2008, 55–77.
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tatott Fordulat a Tinódi-életmű végén című előadásában4 – „kéziratos verziója (…) 
már hosszú évek óta ott lapult Tinódi »maga kezével írott könyvében«”.

1553 késő nyarán Tinódi az Eger vár viadaljáról való éneknek egy korábbi szöveg-
változatát5 küldte meg Ferdinándnak nemesi kérelmével együtt. A Habsburg 
uralkodó Zsámboky Jánosra bízta a feladatot („Quod negocium mihi datum”),6 
hogy fordítsa azt latinra, amint az Zsámboky az egykori várvédő ruszkai Dobó 
Istvánhoz szóló ajánlásában szerepel: „eamque Rex commendari vidisset, latinam 
cognoscere voluit”.7 Ez tehát az adaptáció keletkezésének indítóoka. Így ír a fel-
adat teljesítésének az időintervallumáról: „intra paucos dies, ut potui, totum 
absolvi”.8 Bár ez természetesen betudható a bevezetés egyik gyakori retorikai for-
dulatának, a captatio benevolentiaenek is, ez esetben Zsámbokynak tényleg nem túl 
sok ideje maradt az adaptáció megírására, hiszen az ajánlás datálása: „Viennae 
Idibus Septembris. M.D.LIII.”,9 azaz szeptember 13., mely közel azonos lehet az 
adaptáció keletkezési idejével. Márpedig ha azonos, akkor Ferdinánd Tinódinak 
úgy küldte meg az 1553. augusztus 25-én kelt nemesi levelet, hogy a neki ajánlott 
históriát még nem tudta latinul olvasni.

Zsámboky 1553. október 2-án már úton volt Pádua felé,10 hogy Oláh Miklós 
unokaöccsének, Bona Györgynek legyen a praeceptora.11 Gulyás Pál szerint12 Oláh 
Miklós július 30-i naplóbejegyzése – melyből kiderül, hogy Sybrik Gergely aznap 
halt meg Nagyszombatban – összefüggésbe hozható az esztergomi érsek és 
Zsámboky első találkozásának időpontjával, hiszen az ifjú humanista éppen ezen 
a napon tért vissza szülővárosába párizsi és ingolstadti útjáról. Valószínűleg tehát 
az érsek vezette be a bécsi udvar belső köreibe, és az ő jóvoltából ismerhette meg 
magát a királyt,13 sőt ő ajánlhatta őt a kegyes feladatra, az adaptáció elkészítésére 
is. Ez esetben nem lehetetlen, hogy (ha Vadai István elgondolása bizonyul valós-
nak14) Oláh Miklós, Tinódi és Zsámboky maga gondolta ki a latin nyelvű adaptá-
ció elkészítésének a feladatát, melyet Zsámboky János – mint az erre legalkalma-
sabb személy – nevével tárt az uralkodó elé. 

4 A konferencia címe: A politika műfajai a régi mag yar irodalomban (Gyula, 2005. május 25–28.).
5 doMokos, i. m.
6 „Ez a megbizatás nekem adatott” (a/1/b).
7 „és a király látta, hogy azt neki ajánlották, ezért latinul akarta megismerni” (a/1/b).
8 „pár napon belül, ahogy csak tudtam, az egésszel végeztem” (a/1/b).
9 „Bécsben, 1553. szeptember 13-án” (a/1/b).
10 Oláh Miklós október 2-i feljegyzése: „Sambucus ad Paduam discessit ad Nepotem.”
11 Később Istvánffy Miklóssal bővült tanítványi köre.
12 A Zsámboky-könyvtár katalógusa (1587): Gulyás Pál olvasatában, szerk. Monok István, Szeged, 

Scriptum Kft., 1992, 13.
13 orbán János, Sámboky Jánosról, Szeged, Endrényi, 1916, 18.
14 Vadai István feltevése, hogy Tinódi fő patrónusa nem Nádasdy Tamás volt, hanem Oláh Mik-

lós, ugyancsak a gyulai konferencián hangzott el.
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A fordítással járó feladatokat Zsámboky még itáliai útja előtt sikeresen elvé-
gezte, ám az adaptáció szövege még öt évig parlagon hevert, egy olyan kiadásra 
várva, melynek szövegéhez tematikusan illeszthető. Eközben 1554-ben Kolozs-
váron megjelent Tinódi Sebestyén Cronicája, melyben az Eger vár viadaljáról való 
ének végső szövegváltozata a VI. helyen szerepel. Gulyás Pál részletesen feldol-
gozta Hugo Blotiusnak, az udvari könyvtár vezetőjének Zsámboky könyvtáráról 
készített jegyzékét, s Tinódi Cronicáját is feltünteti a katalógusban, a könyv adata-
inak felsorolása után azonban megjegyzi: „nem a Sámboky példánya”.15 Ennek 
ellenére Zsámbokynak mégis meglehetett volna a lehetősége rá, hogy kézbe vegye 
a Cronicát, a későbbi betoldásokkal kiegészítse adaptációját, vagy kijavítsa a kéz-
iratban vétett hibáit.

1557-ben Zsámboky visszatért Páduából, ahol 1555-ben orvosi licenciátust 
szerzett, és ugyancsak 1555-ben adta ki Szent Nilus egyik beszédének fordítását, 
melyet kegyes patrónusának, Oláh Miklósnak ajánlott. Amint visszatért Bécsbe, 
az uralkodó bőkezű jutalma várta, feltehetően Oláh Miklóssal együtt: a familiaris 
aulae címet nyerte el a bécsi udvarban, majd a király rendeletére évdíjat kapott a 
pozsonyi kamarától.16 Az ifjú humanista tehát továbbra is Oláh Miklós és a király 
támogatása alatt állt.

A latin nyelvű prózai átdolgozás végül öt év után, 1558-ban Bécsben látott 
napvilágot Petrus Ransanus Epitome Rerum Ungaricarum című történelmi művének 
Appendixében. Ransanus történeti munkája előtt Zsámboky közli Miksa cseh 
királyhoz és osztrák herceghez szóló ajánlását, majd Liszti János négy üdvözlő 
verse olvasható, a függelékben pedig – az RMK-nál és Apponyinál jelzett ívszá-
mozásnak lényegileg megfelelően17  – 13 (a–c 4to [+1]) számozatlan levélen a 
Rerum ad Agriam Anno M.D.LII. gestarum, brevis Narratio Joannis Sambuci (a továbbiak-
ban: Narratio), azaz Tinódi Eger vár viadaljáról való énekének latin adaptációja szere-
pel. A 14. számozatlan levél rektóján már az errata, vagyis a hibajegyzék található. 
Az adaptáció szövegét megelőzi az a/1/b levélen Zsámboky „Magnifico Heroi 

15 „Chronica Tinodi Sebestien szörzése. Első reszebe Janos Kiral halalatul fogua az esztendeig 
dunan innet Erdel országgal löt [!] minden hadac Veszedelmec reuideden szep notakual 
enokbe uadnak.//. Colosuerba [!] Gyorgy Hofgreff. 1534 (r. 1554.) 4o [156 lev.] nem Sámboky 
példánya.” gulyás, i. m., 296.

16 Ferdinánd december végén Prágában kelt rendelete szerint Zsámbokynak évenként 50 magyar 
forint járt, ezt az összeget Miksa főherceg 1558. január 19-i rendelete 100-ra emelte.

17 „Zsámboky ( Johannes). Rerum ad Agriam Anno M.D.LII. gestarum, brevis Narratio Joan. 
Sambuci. 2r. a-c = 14 sztlan levél. Az I b levélen ajánlja Ruszkai Dobó István erdélyi vajdának. 
A levél kelte: Viennae Idibus Septemberis. M.D.LIII. Nem önállóan, hanem Ranzanus 
epitome rerum Ungaricum Viennae Hofhalter 1558. czímű munkának függeléke gyanánt je-
lent meg.” RMK III. 449.

 „A függelék I.a levelén: »Rerum ad Agriam anno M.D.LII. gestarum, brevis Narrratio Joan. 
Sambuci«. I.b lev. rövid ajánlás: »Magnifico Heroi D. Stephano, de Ruzka, Trnsylvanorum 
Vayvodae, etc. Joan. S.D.« kelte Viennae, Idibus Septembris M.D.LIII. 14a lev. a sajtóhibák. 
Hátlapja üres.” Apponyi-hungaricum 349.
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Domino Stephano de Ruzka, Transylvanorum Vayvodae, etc.”, azaz „A dicső 
hősnek, Ruszkai Dobó István Úrnak, az erdélyiek vajdájának” szóló ajánlása, az 
a/2/a-n pedig már a De rebus ad Agriam gestis anno M.D.LII. Narratio felirat olvas-
ható. Az a/2/b oldalon „Ferdinandus Rex” kezdettel indító új bekezdésben foly-
tatódik a Narratio szövege, majd az a/3/a levélen Agria címszó különíti el az eddig 
leírtaktól Eger városának leírását, az egriek helyzetét és körülményeit, valamint 
az ostrom eseményeit és kimenetelét.

A Narratio 1568-ban azonban ismét kiadásra került. Eddig az évig az ifjú hu-
manista pályája töretlenül felfelé ívelt: megjárta Olaszországot, Párizsban meglá-
togatta bibliofil humanista barátait, Charles de L’Écluse-t, Jean Dorat-t és a kirá-
lyi kincstárnokot, Jean Grolier-t, s a dúsgazdag családból származó Jakob Fugger 
praeceptora lett. 1564-ben, Ferdinánd halálának évében visszatért a bécsi udvar-
ba, és ott végleg letelepedett. A háttérben a figyelmes patrónus, Oláh Miklós 
mindvégig segítségére volt, ha a szükség úgy kívánta. Mi sem utal jobban arra, 
hogy tartották egymás közt a kapcsolatot, mint hogy az érsek szeretett unokaöcs-
csének, Bona Györgynek 1559. szeptember 3-i soproni temetésekor Zsámbokyt 
kérte fel a gyászbeszéd elmondására, öt évvel később pedig nem más számára írt 
halotti szónoklatot, mint a Habsburg uralkodónak, I. Ferdinándnak.18 Ott lehe-
tett patrónusa mellett Pozsonyban is, ahol az érsek Miksának, az akkor megkoro-
názott uralkodónak nyújtotta át Purkircher Györgynek Páduában kiadott üdvöz-
lő verseit – azét a Purkircherét, akivel Zsámboky Rádéczy István pozsonyi 
hársfája alatt találkozgatott a Múzsákkal.19 

Gulyás szerint a koronázási ünnepségeken ismerkedhetett meg Verancsics 
Antallal,20 bár már korábban adaptációjában is említi Verancsics nevét a török-
országi diplomáciai megbízatással kapcsolatban: „Franciscum Zay, qui vir quem 
se praebuerit, omnes boni agnoscunt, Rex quoque legatione illi cum Antonio 
Verancio ad Thurcarum Imperatorem nunc tutissime commissa, libenter 
fatetur.”21

18 Joannes saMbuCus, Oratio cum Epigrammatis et aliquot Epitaphiis In Obitum Imperatoris Ferdinand 
Primi, Viennae, 1565. 

19 Rádéczy István humanista körének tagjai egy hársfa alatt gyűltek össze, mely a magyar pla-
tánt szimbolizálta. A kertben álló platán (Platón Phaidroszának analógiájára) az ekkoriban 
alakult humanista irodalmi társaságok egyfajta kötelező kellékévé vált, mely alatt a Múzsák 
védelmét élvezhették. riToókné szalay Ágnes, Hortus Musarum: Eg y irodalmi társaság emlékei 
= Uő, „Nympha super ripam Danubii”: Tanulmányok a XV–XVI. századi mag yarországi művelődés 
köréből, Bp., Balassi, 2002 (Humanizmus és reformáció, 27), 219–241.

20 gulyás, i. m., 20.
21 „Zay Ferencet, mivel olyan férfinek bizonyult, akit minden jeles ember méltányol, és a király 

is készségesen elismeri, minthogy a minap is a legnagyobb nyugalommal küldte követségbe 
Verancsics Antallal együtt a török császárhoz” (a/2/b). Verancsics Antal 1553-ban pécsi püs-
pök lesz, majd ezt követően küldi Ferdinánd a követség élén Konstantinápolyba. Ez a külde-
tése 1557-ig tart, itt szerzett észrevételeit töredékben maradt De itinere et legatione sua 
Constantinopolitana dialogus című munkájában írta le.
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Valószínű tehát, hogy ha nem is személyes ismeretségből, de 1553-ban már 
tudott egymásról a két tudós humanista. Mindenesetre Verancsics később felhív-
ja az ifjú humanista-történetíró figyelmét, hogy ne feledkezzen megörökíteni a 
korabeli eseményeket sem.22 Nem utolsó szempont tehát, hogy Verancsics, aki 
ugyancsak Bonfini folytatását tűzte ki célul, tanácsokat ad a történetírás terén a 
nála fiatalabb humanistának, aki később kiadja a teljes Bonfinit.23

Habsburg Ferdinánd 1564. július 25-én bekövetkezett halála nemhogy meg-
törte volna Zsámboky életpályáját, hanem még inkább előrelendítette. Az új 
uralkodó, Miksa24 még nagyobb méltányosságot mutatott a tudós humanista 
férfiú irányába. Megemelte évi juttatásainak összegét, 1565-ben Wolfgang 
Lazius halála után „az udvari történetíró” címmel látta el, 1567-től az ő jóvoltá-
ból Zsámboky Jánost mint comes palatinust, azaz udvari grófot tartották számon 
a bécsi udvarban. Miksa iránta való figyelmességét még inkább kifejezi, hogy 
Egerer Krisztinával való házasságuk alkalmából 100 tallér értékű ivókészletet 
adományozott neki. A Miksa és Zsámboky közötti jó viszony hátterében persze 
a régi patrónus közbenjárása is sejthető, erre azonban Zsámbokynak egyre ke-
vesebb szüksége volt.

1568-ra Zsámboky ugyanis már Európa-szerte elismert szerteágazó összekötte-
tésekkel rendelkező tudós humanista férfiú hírében állt. Ekkor, Oláh Miklós halá-
lának az évében, Bázelben kerül újra kiadásra a teljes Bonfini-mű. Noha a Rerum 
Ungaricarum Decades első három decasa 1543-ban már megjelent ugyanitt Brenner 
Márton gondozásában, Zsámboky mégsem ezt használta fel, hanem Istvánffy Pál 
kéziratos példányát.25 Ehhez még tizenöt könyvet csatolt, melyből tízet (a IV. decast) 
„e bibliotheca Dominorum Revaii”26 kapott, a Christophorus Trecius jóvoltából 
már kiadásra kész utolsó ötöt pedig a „nobilissimus ac doctissimus antistes 
Varadiensis”, Forgách Ferenc adta neki, aki később ugyancsak kapcsolatba került 
Tinódi históriájával, nem kizártan annak adaptációjával is.

Zsámboky Bonfini-kiadása, a Rerum Ungaricarum Decades Quatuor cum dimidia a 
Tokaj elfoglalásáról szóló történeti munkáig a következőképpen épül fel:

22 orbán, i. m., 41.
23 Verancsics és Zsámboky történeti módszertana sok ponton eltér egymástól. Mindkettejük 

számára az opus egyik kötelező attribútuma, hogy verum legyen; Verancsics számára azonban 
a történeti mű csak a testis, a szemtanú révén válik probabilisszé, avagy hitelessé, ezzel szemben 
Zsámboky kimondottan károsnak tartja a testis auctor voltát. doMokos Gyöngyi, A poéta, a 
rétor és a historikus: Zsámboky és az ’ars historica’ , kézirat.

24 Almási Gábor hívja fel a figyelmet Miksa és Zsámboky már korábban fennálló jó kapcsolatá-
ra. alMásy Gábor, Két mag yarországi humanista a császári udvar szolgálatában: Dudith András és Zsám-
boky János, I–II, Száz, 139(2005), 138–139.

25 gunsT Péter, A mag yar történetírás története, Debrecen, Csokonai, 2000, 105.
26 Zsámboky Bonfini-kiadásának II. Miksához és a magyar rendekhez szóló ajánlásában ír arról, 

hogy kiknek a kéziratait használta fel a teljes kiadás elkészítéséhez (a/4/a).
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• Antonio Bonfinii Rerum Ungaricarum Decades tres cum XV libris
• Nicolai Olahi arhiepiscopi Strigoniensis Atila
• Joannis Sambuci Appendix de Ladislao et Ludovico regibus Ungariae
• Stephani Broderith descriptio cladis in campo Mohacz
• Joannis Sambuci Oratio funebris et Epitaphia, in obitum Divi Ferdinandi
• Rerum ad Agriam gestarum Narratio, Sambuci
• Obsidionis Zigeth brevis ac vera expositio, Eiusdem
• Expugnatio arcis Temesvari, per Eundem descripta
• Arcis Tokay expugnatio, Eodem autore

Zsámboky tehát az 1496–1526 között történteket saját megfogalmazásában illesz-
tette a Bonfini-mű végéhez, az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata eseményeit 
Brodarics leírása fejti ki, és szó esik I. Ferdinánd uralmáról is. Zsámboky tehát 
elsősorban arra törekedett, hogy kibővítse, egyúttal tovább szője Bonfini 1496-ig 
tartó történeti munkáját. Ezzel a célzattal ágyazta be a szövegkontextusba a Fer-
dinánd királyhoz írott gyászbeszédeit és gyászverseit, majd négy kortörténeti 
munkáját is. Ezek között első helyen szerepel a Narratio. Zsámbokynak tehát nem 
az volt a célja az adaptációval, hogy egy önálló szöveget közöljön, így nem is tar-
totta szükségesnek, hogy a Ransanus-kiadás teljes szövegét közölje. Érzékeltetve, 
hogy a kiadás Ferdinánd emlékét is hivatott őrizni, egyben átmenetet képezve a 
korábbi mű tartalmához képest, a Narratio szövegét a „Ferdinandus Rex”-szel 
kezdődő bekezdéstől indítja, elhagyva ezzel a ruszkai Dobó Istvánnak írt ajánlást 
és az elbeszélés elejét, mely az Eger vár viadaljáról való énekben szereplő hat csodát 
is tárgyalja. A szövegben máshol is előfordulnak változtatások, ezek azonban leg-
többször csak stilisztikaiak. 

Összegezve az elmondottakat: egyetértek Vadai Istvánnal, hogy Tinódi fő 
patrónusa Oláh Miklós lehetett, így tehát az ifjú Zsámboky és Tinódi Sebestyén 
mögött ugyanaz az ember állt. Az ő ötlete lehetett maga az adaptáció feladata is, 
melynek célja, hogy bevezethesse az ifjú humanistát a bécsi udvarba, a király szí-
ne elé. A Narratio két alkalommal jelent meg, ezek közül a második csupán a 
Bonfini-textus kiegészítésére törekszik. Az adaptáció első szövegváltozata ezért 
teljesebb, mint az általában editio princepsnek tekintett második.
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