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I.

A  mű tartalma és nyelvezete.

A  bécsi császári udvari könyvtár kézirati gyűjteményéből 
1857-ben bocsátotta közre a Magyar Tudományos Akadémia tör-
ténelmi bizottmányának megbízásából dr. W enzel Gusztáv a 
Magyar Történelmi Emlékek első kötetében Szerémi művét ezen 
czím alatt: „Szerémi György I I . Lajos és János királyok házi 
káplánja emlékirata Magyarország romlásáról 1484— 1543.“ 1 
Mint általában a legtöbb közép- és újkori iró, úgy Szerémi sem 
adott határozott czímet művének ,s csupán bevezető soraiban jelzi 
a tárgyat, melyről írni akar. „Én Szerémi György írja — 
Lajos és János királynak lelkésze, a budai székvárosban több 
mint húsz éven át tartózkodtam ; most pedig azt hiszem tehet-
ségemben áll emlékkönyvet írni Magyarország romlásáról.“ Szerző 
tehát művét emlékiratnak (epistola) nevezi s tárgyául azon ese-
ménykört vette fel, a mely a mohácsi vészt közvetlenül megelőzte 
és követte.

A  száztizenegy fejezetből álló m ű1 összesen mintegy nyolcz- 
vanhét évnyi időköz történetét, vagyis hazánk múltjának azon 
részletét foglalja magában, mely 1456— 1543-ig terjed. Ezen idő-
köz történetét nem tárgyalja szerzőnk egyenlő tárgyilagossággal 
avagy részletességgel, hanem ha művét a mohácsi vész ideje 
(1526.) szerint időrendi szempontból két részre osztjuk, azt talál-
juk, hogy a mohácsi vész előtti hetven év történetét sokkal rövi-
debben tárgyalja, mint a csata utáni tizenhét évét M íg ugyanis 
az előbbi korra csak 35, addig az utóbbira nem kevesebb, mint 
76 fejezet esik.

1 Mon. Hung. Hist. Scriptores. I. köt. Pest, 1857.
2 Szerémi müvét nem osztotta részekre egészben, de a kiadó a szerző 

által félbeszakított fejezeteket folytatólag felrakta.
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Szerémi hazai történetünk fonalát a Hunyadi János halála 
után ennek fia László és a Czilley közötti viszály elbeszélésével 
veszi fel. Elmondja Czilley megöletését és Hunyady László lefe- 
jeztetését.1 Azután V . László történetét és halálát adja röviden, 
hogy azután I. Mátyás királyra térjen át. Mátyás uralmának 
történetével öt fejezeten át foglalkozik, mi közben különös súlyt 
fektet Szilágyi Mihály halálára, a törökök és németek elleni 
háborúra.2 Corvin Jánost élénk figyelemmel kiséri; ellenszenvvel 
szól I I . U lászlóról; látható rokonszenvvel beszéli el Dózsa láza-
dását és leveretését.3 II. Lajos uralmának (1516— 1526.) mind-
össze 13 fejezetet szentel,4 s azután az 1527. évi eseményekre 
tér át, melyek között Czerni Jován támadását és bukását hosz- 
szasan és behatóan tárgyalja.5

Művének következő fejezeteiben I. Ferdinánd és Zápolya 
Jánosnak uralmával foglalkozik szerzőnk. Mint János király 
udvari káplánja és csaknem folytonos kísérője, természetesen 
általában ennek viselt dolgait tárgyalja legbővebben, a Ferdinánd- 
pártiak tetteiről pedig csak mellesleg és röviden szól. II . Szulej- 
mau hadjárataira különös figyelemmel van és foglalásairól kime-
rítően értesít. Zápolya halálával (1540.) nem szakítja félbe 
elbeszélését, mert czélja Magyarország romlásának teljes törté-
netét adni. Buda (1541.), Székesfejérvár és Esztergom (1543.) 
elestével befejezve látja az ország bukását, s művét az 1543. évvel 
végezi.5'

Szerémi, mint művének tartalmából látszik, műve elején 
feltett tervét egy önálló műbe foglalva megvalósította. Hazánk 
történetének leggyászosabb korszakát, az ország hanyatlását és 
bukását kívánta vázolni s ezt teljesítette is, mert Buda és Esz-
tergom elestével a mohácsi téreken lejátszódott véres jelenetek 
teljesen befejeztettek s Magyarország egysége és önállósága vég-
kép elveszettnek látszott.

Vizsgáljuk már most, vájjon Szerémi történeti művének 
mily külalakot adott, vagyis milyen nyelven, milyen irálylyal s 
mily modorban tárgyalja azon történeti anyagot, melyet müvé-
ben felölel. Valamely író művének nyelvbeli vizsgálata és mélta-
tásánál mindig nagy hiba volna saját korunk nézpontjait alkal-
mazni, hanem szükséges, miszerint ama kor viszonyait vegyük 
irányadóul, melyben szerző élt és írt. Szerémi latin nyelven írta 
művét, de latinsága —  mint már AVeuzel is megjegyzé — oly

1 Szerém i: Emlékirata i. h. 1—3. fej.
-  U. o. 4 —9. fej.
3 U. o. 10—22. fej.
4 U .'o. 23—35. fej.
5 U. o. 38 — 50. fej.

U. o. 51-111. fej.



rossz, s akár a classikai nyelvezet kívánalmait, akár a mai phi- 
lologia szabályait tekintjük, a correct latinság ösvényétől oly 
annyira eltérő, miszerint e szempontból okvetlenül pálczát kell 
felette törnünk.

Szerzőnk azonban a X V I-ik  század emberei közé tartoz-
ván, kétségkívül sem jobban, sem rosszabbúl aligha írt, mint 
koi’ának és társadalmi állásának megfelelő műveltségénél fogva 
írhatott. Szerémi nyelvezetének rosszaságát kora és egyéni kép-
zettsége fejti meg. Vizsgáljuk ezeket egyenkint. A z ő kora nem-
csak a magyar állam, de a magyar cultura hanyatlásának is 
korszaka. A  Mátyás korabeli classicitás a Jagellók alatt veszen-
dőbe menvén, nem csoda, hogy tiszta latinsággal e korban már 
csak igen kevesen élhettek. Egyébiránt tudva van. hogy hazánk-
ban már ez idétt sem egyenlő tiszta nyelvvel éltek minden kör-
ben, hanem éles különbség létezett a hivatalos (lingva diplo- 
matica) és a köznyelv (lingva publica) között. A  köznyelv, 
megkülönböztetőleg a magyar köznyelvtől, a legmagasabb és 
legalacsonyabb műveltségű emberek között álló u. n. közép mű-
veltségű egyének nyelve volt, mely a classikus latin nyelv elron-
tásából és e nyelvnek a magyar nyelvvel való keveréséből szár-
mazott. E  nyelvet leghelyesebben akként jellemezhetjük, hogy az 
a magyar grammatika és syntaxis reáerőszakolása volt a latin 
nyelvre.

Szerémi egyéni műveltsége és állása önként megmagyarázza 
azt, hogy miért él ő ezen barbár latin nyelvvel. A  X V I-ik  szá-
zad közoktatási viszonyai sokkal inkább ismeretesek, semhogy 
annak hiányait e helyt jeleznünk kellene; azok, kik tanulmá-
nyaikat nem külföldön folytatták és végezték, önkéntelenül bele 
estek azon legkevésbé sem tiszta nyelvészeti légkörbe, mely nálunk 
mindent betöltött. Szerzőnk egyszerű káplán lévén s tanúlmányait 
— melyek e korban tudvalevőleg igen csekélyek valának, —  
itthon végezvén, nem sajátíthatta el azon ész- és nyelvbeli mű-
veltséget, mely a magasabb külföldi iskolákat látogatott egyének 
tulajdona volt. Mert azon körülményt, hogy szerző 1548-ban, 
tehát úgyszólva öreg korábaD, a bécsi egyetemet látogatta, nem 
tekinthetjük olyannak, mely munkájára befolyással lehetett volna, 
mert ezt már bécsi tanulmányai előtt befejezte.1

Inkább a kornak, mintsem az egyéni sajátságnak kell tulaj-
donítanunk tehát, hogy Szerémi művének külső alakja durva 
maradt. Épen azért, ha már most azt kutatjuk, hogy szerzőnk 
barbár latinsága, vagyis nyelvezetének hiányai miben állnak, 
ezzel egyszersmind a X V I -ik  század elején dívott vulgár nyelv 
sajátságait tüntetjük fel, vagyis a kornak nyelvészeti viszonyai-

1 Dudás Gyula : Szerémi György élete. Századok. 1886. márcziusi füzet.
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hoz szolgáltatunk adatokat. Szerémi művének nyelvészeti szem-
pontból való vizsgálása tehát annálinkább fontos, mert ez által 
korának culturtörténeti adatait látjuk öregbítve.

Egyébiránt Szerémi nyelvezetének hiányossága nem oly nagy, 
mint azt némelyek képzelik, s általában meg kell jegyeznünk, 
hogy e hiány csakis i d e g e n  s z a v a k n a k  a l a t i n  n y e l v b e  
v a l ó  á t v i t e l é b e n ,  a z  e r e d e t i  l a t i n  s z a v a k  e l f e r -
d í t é s é b e n  és  v é g r e  a s z ó f ű z é s  s z a b á l y t a l a n s á g á -
b a n  á l l  nála.

A  mi az idegen szavakat illeti, ezek közöl igen természe-
tesen anyanyelvéből, a magyarból használ legtöbb szót. így pl. 
fuvar (47. 1.), bolt (48. 1.), pincze, palaczk (53. 1.), fejkötő (54.1.), 
harcz (72. 1.), vén (76. 1.), megcsalták (78. 1.), hársfa (82. 1.), 
koma (93 1), péntekre virradóban (134. 1.), szederjesbe való 
(168. 1.) fátyol (255. 1.), kótyavetye (265. 1.), várta (392. 1.), fris 
palota (290. 1.), kanócz (311. 1.), kocsi (343. 1.), díj (361. 1.), stb. 
Használ továbbá német és szerb szavakat is, mint pl. lands- 
knecht (94. 1.). falabogu (89. 1.), dobro (363. 1.), stb.

A  latin szavak ferdített alakjai szintén gyakoriak, ezek 
azonban, úgy látszik, csak a vulgár latin nyelv sajátságaihoz 
sorolandók s nagyobb részben tolihibából veszik eredetüket. Ily 
szavak: castor (12. és 216. 1. e helyett castra). hornavit (243. 1. 
e. h. ornavitl. atrecium diem (172. 1. e. h. ad tertium diem), 
surgitatem (160. 1. surditatem), in atumpua (110. 1. e. h. in 
autumno), sibito (108. 1. e. h. subito), duxerunt (92. 1. e. h. di- 
xerunt), vinculo (68. 1. e. avunculo), kokus (44.1. e. b. coquus) stb.

Szerémi szófűzését illetőleg felesleges lenne példákat idézni. 
K i a munkán, ha csak futólag is, végig tekint —  mondja Sze-
rémi egyik interpretatora, — azonnal észre veszi, hogy szerzőnk 
nem latinul, hanem magyarul gondolkodott és hogy latinsága 
egy igen vékony és átlátszó köntöshöz hasonló, melyen keresztül 
a mívelt classikai latinságtól eltérő magyar nemzeti eszmejárást 
könnyen felism erhetjük1). Szóval, Szerémi. ha magyarul gondol-
kodott, ha nem, kétségtelen, miszerint a vulgár latin nyelvet 
aunak minden hibáival és sajátságaival használta és beszélte. 
Nyelvezetének hiányai tehát nem annyira egyéniségének, hanem 
inkább a kornak tulajdonítandók.

Szerémi semmiben sem oly különleges, mint éppen előadási 
modorában. A  külalak tökéletlenségéből, a nyelvezet barbárságá-
ból származó hiányokat nagyban pótolja bizonyos közvetlenség, 
mely egész művén átvonúl. O nem azon történetírók sorába tar-
tozik, a kik az egyszerű, higgadt s objectiv elbeszélési modort 
követik; ő úgyszólva mindenütt saját subjectivitását érezteti s

1 W enzel Gusztáv: Szerémi emlékirata. Mon. irók. I. 15. 1.



az események előadásánál iparkodik ugyanazon benyomásokat 
éreztetni, melyeket az illető cselekmény saját magára gyakorolt. 
És éppen ez az, a mi megragadja az olvasó figyelmét s mind-
végig lekötve tartja. A  tárgyilagos festést nem szereti, előadása 
tehát olyan, mintha szerzőt élőszóval hallanánk saját dolgait 
elbeszélni. A z  egyéneket és tényeket folyton mesrjegyzésekkel kíséri 
és jelzőkben főleg ott, hol saját érzületét tükrözi vissza, nem 
fukarkodik, (pl. pauper, latro stb.)

Előadásának közvetlenségét növeli azon körülmény is, hogy 
rendszerint közvetlenül az olvasóhoz szól. Ily  megszólítások: 
„ lector !", „fratres earissimi!11 (31., 303., 401. 1.), „dilectissimi 
lectores-1 (30. 1.), „earissimi domini lectores“ (133. 1.), „domini 
mei“ (95.1 1.) stb. gyakoriak művében. De növeli a közvetlenséget 
különösen az által, hogy a szereplő egyéneket beszélteti. Müve 
telve van dialogokkal, melyek, ha hitelt legnagyobb részt nem is 
érdemelnek, de az egyének drámai jellemzésére és az előadásnak 
közvetlenné tételére igen is alkalmasak. A  párbeszédek közlésé-
ben alkalma nyílt szerzőnek nyelvismeretét is érvényre emelni. 
Innen van, hogy a szerző által ismert és beszélt latin, magyar 
és szerb nyelven többször szószerint is idézi a párbeszédeket. 
Valószínű azonban, hogy Szerémi ezekben nem annyira nyelvis-
meretét fitogtatni, mint inkább az előadás hitelességét és közvet-
lenségét emelni akarta. Ott, hol szerb etfatumokat idéz, nem 
mulasztja el az illető szavak értelmét latinul is visszaadni, (pl. a
89., 95.. 214., 363. stb. 11.) Magyarból párpeszédeket (pl. a 63.,
133., 162., 205. stb. 1.) és főleg közmondásokat idéz (pl. a 146., 
161. stb. 1.). Idézi végül szintén magyarul azt az eskü mintát, 
melylyel az ország nagyjai Mátyás királynak Ígérték, hogy halála 
után Corvin Jánost ismerendik el királyul. (28 -  29. 1.)

Végre szerzőnk előadásának közvetlenségét és hitelét nem 
kevésbé növeli az is, hogy elbeszélésénél rendszerint megjegyzi 
azon eseményeket, melyeknél mint szem- és fültanu szerepelt. 
Azon tényéknél pedig, melyeket hallomás után közöl, legtöbbnyire 
feljegyzi a személyek neveit is, a kiktől nyerte értesüléseit. A  kö-
rülmény, hogy saját tapasztalatait élénk subjectivitással s közön-
séges társalgási modorban adja elő, okozza azt, miszerint Sze-
rémi műve a compositio bizonyos sajátságos jellegét viseli magán. 
Nem is memoire-szerü történeti mű az tulajdonképen, hanem egy 
X V I -ik  századbeli káplán egyszerű darabos referádája. A  művet 
figyelemmel olvasva, megjelenik előttünk a csekély képzettségű, 
de őszinte s állásánál fogva igen sokat látott és hallott papi 
egyén, ki korának eseményeit saját felfogása, saját durva, de 
mégis élénk és közvetlen beszéd modorával festi hol tapasztalat, 
hol pedig hallomás után.

Mint a közönséges ember szokta, úgy ő sem képes elhall-
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gatni a szóbanforgó személyek és dolgok iránti nézeteit, rokon 
avagy ellenszenvét. Mindig meggyőződése s teljes hite szerint 
szól s a valótlansággal sohasem félrevezetni, hanem informálni 
akar. A z események előadásánál saját egyéniségével nem vonul 
háttérbe, hogy tárgyilagos festéssel adja a tényeket; nem is emel-
kedik a tények fölé, hogy azokról emelkedettebb s általános szem-
pontból mondjon Ítéletet: hanem oda áll emberei és korának 
eseményei közé, ott él, ott mozog azoknak légkörében; el van 
telve azoknak nézeteivel, osztozik azoknak hibáiban és ferdesé- 
geiben. Nem is ír történeti prózát, hanem csak darabos jegyze-
tekbe foglalja össze azt, a mit látott és h a llott; nem tanúlmá- 
nyozza a tények pragmatikus összefüggését, nem követ semmi 
rendszert, hanem csak cseveg folyton úgy, mintha valamely bizal-
mas körben beszélne. Egyéni nézetét, személyek felőli bírálatát 
elégnek találja egy-egy szóba foglalni, egy-egy rövid s velős je l-
zőben odavetni. Minden előkészület, minden rendszer, szabatos 
nyelv és irály nélkül hozta létre Szerémi e munkáját, mely min-
den hiányai daczára is egy önálló egészet képez s a X V I -ik  
század egyik legbecsesebb és legérdekesebb kútfeje.



II.

A  mű forrásai és azok hitelessége.

A)

A  régi kor történetírói, a krónikások és emlékírók, igen 
sok követelmény alól vonhatták ki magokat, melyekkel szemben 
az újabb idők történészei nagyon is alkalmazkodó és önmegadó 
álláspontot kénytelenek elfoglalni. Egyik legfontosabb e követ-
kezmények közöl a források megnevezése és megválogatása. Ma 
már senkisem kételkedhetik abban, hogy megbízható és hiteles 
kútfők nélkül történetet írni nem lehet; de a hajdankor embe-
reit éppen az jellemzi leginkább, hogy a történelmi kritikát rész-
ben vagy egészben ignorálták. Innen van, hogy a régi írók müvei 
telvék ferdítések-, a valóságnak meg nem felelő állítások-, nagyí-
tások-, mesék-, csodák- és más eféle adatokkal. Igaz ugyan, hogy a 
régi történetírás a szerint, a mint művelője magasabb vagy ala-
csonyabb sorsú, tágahb vagy szűkebb látkörű , kevésbé vagy 
jobban felvilágosult egyén volt, művének compositiója, kidolgo-
zása és adatainak megválogatása is a szerint változott; de két-
ségtelen az is. miszerint az ezen különbözetek daczára, a mi a 
források kritikáját illeti, nem sokban tértek el egymástól. A  kö-
zépkor azon sajátos jellegénél fogva, mely szerint mindenben a 
csodást, szokatlant és mystikust szerette szemlélni, a históriát is 
leterelte a classikusok által megszilárdított útjáról, elannyira, 
hogy fő substratuma ekkor már nem az i g a z s á g ,  hanem a 
c s o d á s  e l e m  vala.

Nem csoda tehát, hogy a középkor összes krónikusa és 
emlékírója a források kritikáját mellőzve, a kor áramlata által 
elkapatva. inkább kívánt tetszetős, mintsem igazságos lenni. 
Mindezt nemcsak a külföld, de hazánk krónikásainak nagyobb 
részéről is tapasztalhatjuk, kiknek a kútfő-bírálat úgyszólva leg-
gyengébb oldalok. Pedig a mi a kútforrásokat illeti, ezek a haj- 
dankorban is csaknem ugyanazok voltak, melyek manapság,
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csakhogy míg egyrészt az írott kútfő hajdanta ritkább és kevésbé 
hozzáférhető vala. addig a legbővebb forrás gyanánt a szóha-
gyomány szerepelt. A  szóhagyomány, az egyesektől hallott tör-
ténetek és végűi a szerző által közvetlen szemlélésből eredő tudat, 
e hármas tényező képezi alkatrészét általában mindazon tör-
téneti műveknek, melyeket a középkor hozott létre.

Szerémi, bár művét az újkor elején írá, egyéb sajátságain 
kívül kútfői szempontól tekintve is a középkori történeti iskola 
felé hajlik. 0  is egészben azon írók sorába tartozik, a kiket 
koruk felment ama fentebb említett fontos követelménytől, mely 
a kútfők kritikájában és megnevezésében rejlik. És ezen körül-
mény, mely szerint Szerémi sem ad rendszeresen számot történeti 
adatainak leihelyéről, megszerzéséről és feldolgozásáról, nagyban 
megnehezíti olvasója- vagy tanúlmányozójára nézve a szöveg-kri-
tikát. Ott azonban, hol a szöveg-kritika ezen támpontjai hiány-
zanak. szükségképpen magának az írónak egyéniségéhez, képzettsé-
géhez és azon korhoz, melyben szerző élt és írt, kell felvilágo-
sításért folyamodnunk. Nem kevésbé fontos végre e tekintetben 
magának az illető műnek szövege is.

Szerémi is, mint annyi más közép és újkori író, nemcsak a 
múlt eseményeinek elbeszélésével, hanem saját korának történe- 
tével is foglalkozik. Művének külalakja azonban azt mutatja, 
hogy ő nem egyszerű krónikás, ki az egykorú eseményeket idő-
rendben feljegyzi, hanem tárgya felett uralkodni tudó, meglehe-
tős belletrisztikai képzettséggel felruházot történész volt, a ki az 
eseményeket időrendben bár. de csak jóval a cselekmények meg-
történte után foglalja írásba. Egyéniségét, állását és képzettségét 
irányadóid véve, kétséget nem szenvedhet, miszerint Szerémi 
emlékirat alakú művének anyagát hármas úton hordhatta össze, 
u. m. 1. a r é g e b b i  s z ó h a g y o m á n y ,  2. a z  e g y k o r ú  s z ó  
v a g y  í r á s b e l i  é r t e s ü l é s  és 3. a s z e m é l y e s  t a p a s z -
t a l a t  alapján1.

Feladatunk az alábbiakban az leszen tehát, hogy telhetőleg 
kimutassuk, vájjon Szerémi György a történeti adat gyűjtésre és 
feldolgozásra nézve mennyiben vette igénybe ez itt említett for-
rások mindegyikét: adatai közöl, melyeket meríti a szájhagyo-
mány. melyeket a személyes tapasztalat, avagy egyesek iníorma- 
tiója alapján. K i kell továbbá mutatnunk, vájjon forrásai között 
melyeknek adott elsőséget, vagy melyiket használta nagyobb elő-

1 E nézetet, habár nem is ily határozott alakban, mindazok nyilvání-
tották, a kik Szerémi G yörgy emlékirataival többé-kevésbé foglalkoztak. 
(1. W enzel G . : Szer. Gy. eml. Magy. romi. Mon. Hung. Hist, I. Bevezetés 
21— 22. 1. Gévay A. : Tudománytár 1840. évf. 167. stb- 1. Jászay P . : A m. 
nemz. napjai a mohácsi vész után. V é g re : Szrbszkii Ljetopisz, 1858. évf. 
II. b. 1 — 71. 1.) stb.
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szeretettel; rá kell továbbá utalnunk arra is. hogy a fentebbi 
hármas kategóriába sorolt forrásaiból kikerült adatai között 
melyek érdemeluek legtöbb hitelt.

I. Minthogy Szerémi a történeti müve keretébe foglalt ese-
mények legnagyobb részének kortársa volt, könnyen érthető, hogy 
a régi szájhagyomány csak legkevésbé szolgálhatott reá nézve 
kútforrásul. A  történet fonalát 1484. évtől kezdi, s minthogy ő 
maga II. Ulászló országlásának elején született, a traditiot csakis 
a Mátyás előtti és alatti, legfelfebb a II . Ulászló idejebeli ese-
ményekre nézve vehette elbeszélésének alapjáúl. A  Hunyadyak 
tettei és viszontagságai számtalan traditió alakjában voltak elter-
jedve a X V I . század elején, s ezek felhasználását nemcsak nem 
mellőzhető, de sőt ezekre egyenesen utalva volt. Előadásának 
naiv közvetlensége mutatja, hogy a Hunyadiak és C illey ,közötti 
versengés történetét szóbeli maradványok után ecseteli. Érezteti 
ezt már az által is. hogy a történtek támogatására saját egyéni 
tapasztalatait is siet felhozni. Midőn Cilley megöletéséről beszél, 
s a traditió alapján elmondja, hogy mint védte magát Hunyady 
László Cilley csapásai elől, s hogy Cilley a teremben lévő szobrot 
és asztalt is összevagdalta, rögtön utána teszi nagyobb bizony-
ság kedvéért: ,.et vidi statuam et mensam vulneratam.“ 1 Ez 
esemény elbeszélése alkalmával megörőkítője lesz Szerémi egy 
ma már eltűnt hagyomány variánsnak, mely az ő korában még 
élt, sőt úgy látszik a másik versionál, mely ma is él és László 
megmenekülését pecsétgyűrűjének tulajdonítja, régibb és eredetibb.

Hunyady László további sorsának előadásánál is a szóha-
gyományt követte. Előadása egészen eltér a valódi tényállástól. 
Mátyás trónrajutása és uralmának történetén nem kevésbé látszik 
a traditionális elem. A  király halálára vonatkozó feljegyzése 
által pedig egy, a legújabb korig fenmaradt hagyományt foglalt 
írásba2

Mátyás király hadjáratainak és II. Ulászló korának elbe-
szélésénél nem támaszkodott irónk hiteles történeti müvekre, mert 
ilyenek ekkor nem is léteztek, s ha csak azt fel nem tesszük, 
hogy udvari káplánkodása alkalmával némi szóbeli avagy írásbeli 
adatokhoz juthatott, ez események vázolását is egészen a szó-
hagyományon alapulónak kell vennünk.

H . A  régebbi hagyományok és mondákon kívül szerzőnk 
nem kevésbé dús forrása az egykorú szóbeli közlések valának. 
Nem lehet czélunk e helyütt bővebben fejtegetni, hogy e szóbeli 
közlések, még ha egykorú eseményekre vonatkoznak is, mennyi-
ben képezhetik a történet tárgyát; hogy azonban Szerémi ez

1 Szer. Gy. Emi. Mon. Hung. Hist. I. 3. 1.
2 U . o . I.' 19. 1.
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egykorú közléseket igen sokszor minden kritika nélkül használta 
fel, könnyen elképzelhető. Egykorú szóbeli közléseket Szerémi a
II. Ulászló és II. Lajos alatti eseményekre vonatkozólag hasz-
nált fel leginkább; vagyis azon időben, melyet már maga is átélt, 
de helyzeténél és állásánál fogva a tényeket közvetlen meg nem 
ügyelhette. Ez időbe esik gyermeksége, tanulási kora, és káplán-
kodása egészen azon időig, míg nem az udvarhoz került. E kor-
szakra vonatkozó közlésein, milyenek a török háborúk, a Hunyady 
család (Corvin János és gyermekei) kipusztulása, Nándorfejérvár 
eleste stb., mindenütt meglátszik, miszerint szerző mások elbe-
szélései után indúl. A  török hadjáratokról szülőföldjén, a Sze- 
rémségben is számos informatiót nyerhetett, hol családja, úgy 
látszik, a mozgalmakba be volt avatva, sőt atyja a Budáról 
Nándorfejérvárra járó küldöttekkel is érintkezett.1 Innen érte-
sült ő utóbb e fontos városok bevételéről, a törökök előnyomulá-
sáról és azok egyéb terveiről.

A  pórlázadásra vonatkozó nagybecsű adatait szintén hallo-
más útján közli Szerémi. Életrajza sokkal hiányosabb, semhogy 
ki lehetne mutatni, vájjon ez idétt hol tartózkodott s kikkel 
érintkezett. Valószínű azonban, hogy e mozgalom tartama alatt 
Perényi Ferencz nagyváradi püspöknél volt káplán, a hol a 
Dózsa-féle forradalommal rokonszenvező egyének közléseiből vette 
értesüléseit.

Szerémi közleményei között különlegessége és á  többi kút-
főktől való eltérése által legtöbb nevezetességre jutott a mohácsi 
vészről s II . Lajos király haláláról szóló élbeszélése. Szerémi- 
nek, mint kortársnak ide vonatkozó adataira némelyek sokat 
építettek s nagy tévedésbe estek. Világos példaként szolgál ez 
arra nézve, hogy mennyire fontos valamely szerző kútfőinek kri-
tikai ismerete, mielőtt az illetőnek művét bizonyos kérdések fej-
tegetésében irányadóul venni akarjuk. A  mohácsi vészre vonat-
kozó feljegyzésekre nézve —  hogy azok hitelével is tisztában 
lehessünk — első sorban az veendő ügyelembe, vájjon Szerémi e 
közlése személyes tapasztalat, avagy szóhallomáson a lapsziké? 
Szóval e tárgyra nézve, mily jellegű  forrás az, melyből merített. 
A zon elbeszélés külalakja után ítélve, mely a 4 0 -ik fejezetben 
foglaltatik, az olvasó azon meggyőződésre juthat, miszerint mint 
szem- és fültanú beszél II . Lajos halálának körülményeiről. 
Tudva azonban azt, hogy Szerémi a mohácsi vész elején Budán 
tartózkodott,8 szemelőtt tartva továbbá, hogy a 40-ik fejezetben 
közölt elbeszéléséről más helyütt maga is azt jegyzi meg, misze-
rint azt mástól hallottas, kétségkívül nagy felületességre val-

1 U. o. I. 56. 1.
2 Dudás G y .: Szer. élete. i. h.
3 Mon. Hung. Hist. I. 226. 1.



—  13 —

lana, lia elbeszélésének hitele iránt csak egy pillanatra is inga-
doznánk. Szerémi ez adata szintén hallomáson alapulván, már 
magában ezen körülménynél fogva sem számíthatna teljes hitelre.

Szeréminek II . Lajos király halálára vonatkozó elbeszélése 
tehát nem mint hiteles és megbízható adat, hanem mint ama 
kort, melyben szerző élt és írt, jellemző adalék érdemli ki figyel-
münket. Tudomást szerzünk abból egyszersmind azon kornak 
felfogása és észjárása felől is, szóval amaz elbeszélés mint a kort 
jellemző adalék tekintendő.

I II . A z emlékíró legdúsabb forrását személyes tapasztalatai 
képezik. A z  átélt események, a személyesen látott tények leg-
mélyebb s legközvetlenebb hatást gyakorolnak az íróra, ki eltö-
kélte korának dolgait megörökíteni. Szerémi történeti művének 
becsét az ily módon szerzett és feljegyzett adatok adták meg. 
Előre kimondhatjuk, hogy műve legbővebb forrását személyes 
tapasztalatai szolgáltatták, mint már tudós kiadója, is megjegyzé, 
valamint minden emlékiratban, úgy Szerémi György munká-
jában is azon tudósítások a legfontosabbak, melyekben a szerző 
azt beszéli el, mit saját szemével látott, vagy miben személyesen 
vett részt.1

Szerémi azon helyzetbe, hol már nagyobb részben szemé-
lyes tapasztalata által szerezhette adatait, csak a mohácsi vész 
után Zápolya János udvarában jutott. Miként került János 
király szolgálatába, nem tudjuk, és pedig annál kevésbé, mert 
erre nézve maga sem ad semmiféle felvilágosítást. De ettől kezdve 
hosszú ideig folyton az udvarnál lévén mint lelkész alkalmazás-
ban. az eseményekről közvetlen értesült. Nagy előnyére volt 
továbbá az is, hogy János királyt utazásaiban, sőt olykor táboro-
zásaiban is kísérhette, s így igen sok esemény szemtanúja vala. 
Éppen ezért Zápolya János és korának történetére nézve szer-
zőnk műve az egyetlen legbővebb s leghitelesebb forrás mind-
annak daczára, hogy anekdotaszerü jegyzetei olykor a fontosabb 
dolgok elől foglalják el a tért. Kétségkívül nagyban emelte volna 
becsét e műnek az, ha szerzője nem kezdetleges műveltségű, hanem 
oly egyén, a ki a látottak és hallottak hatásán felül emelkedve 
többitélő  képességgel rendelkezik, s különbséget tud tenni a fontos 
és kevésbé fontos események között. Azonban ő —  jelleme, kép-
zettsége s felfogásánál fogva — nem igen tudja kezelni történet-
írói pennáját, hanem a diplomatiai alkudozásokról és a saját bun-
dájáról egyenlő érdekességgel és egyenlő terjedelemben beszél.

János király utazásai és táborozásaira vonatkozó jegyzetei 
legbecsesebbek. Ézekbeu ő közvetlen tapasztalatait veti papírra. 
Midőn Ferdinánd 1527. juh hóban hazánkba jött seregeivel, s

1 M. H. H. I. Bevez. 22. 1.
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midőn ennek folytán Zápolya Budát elhagyni kénytelen. Szerémi 
maga is a király táborával ment a felső tiszai részek felé. Au- 
top3Íán alapuló adatai ezen táborozásra vonatkozólag egyik leg-
becsesebb részét képezik művének. Mint szemtanú beszél a tokaji 
csatáról, Tokaj ostromáról. János király debreczeni, utóbb tokaji 
tartózkodásáról. Hasonlóképen jelen volt a szinai csatában, hol 
tanúja Zápolya badai szétszóratásának. A  szinai vereség után 
bár Zápolyától elszakadt, utóbb lengyel földre távozott, s kirá-
lyának ott művelt dolgairól személyes meggyőződést szerzett.

1528. okt. havában Zápolya ismét az országba jővén, Sze-
rémi állandó kísérője volt a királynak azon bosszú útjában, me-
lyet az még az ez évi tél beálltáig Homonnán, N agy-K állón, 
Debreczenen, Makón és Temesváron át Lippáig folytatott. A z  
utazás részleteiről, a lippai időzésről érdekes tudósításokat írt, 
de mindennél sokkal becsesebbek a következő 1529. évről szóló 
utijegyzetei. Ez évi junius végén indult Zápolya Aradon, Becsén 
és Újlakon át a szultán (II. Szulejman) mohácsi táborába, hol 
aug. 19-én szemtanúja volt a két fejedelem találkozásának.

János királynak Budára történt visszabelyeztetése után szer-
zőnk is ott telepedett le s e város akkori állapotáról, főleg pedig 
a R oggendorf által eszközölt ostromról szintén mint szemtanú 
beszél. 1530 — 1537-ig Szerémi állandóan Budán tartózkodván, az 
ezen időközben történt eseményekről csak másod kézből meríté 
adatait. De 1537-ben már ismét János király kíséretében leljük 
őt. Most Budáról Temesvárra, onnan Lippára, B.-Gyulára, majd 
pedig Tisza-Varsányba kísérte a királyt, mígnem utóbb ismét 
Budára tért vissza, a hol még 1541-ben tanúja volt a törökök 
letelepedése- és a királyné távozásának. A  következő 1542—43-ik 
évvel végződnek tudósításai, s mint emlékiratának zársoraiból 
látható, művét tovább nem is folytatta.

Ezek azon események, melyekről Szerémi leghitelesebb ada-
tokat szerezhetett, s melyekről legbiztosabb informátiót nyújt. 
Azon időköz alatt azonban, míg az események szemlélője és 
— úgyszólva — részese volt, kútforrásait nem egyedül saját 
tapasztalataiból, hanem másoktól nyert értesítésekből is merítette. 
Ilyenek a távolabbi eseményekre vonatkozó jegyzetei Eerdinánd 
előnyomulása, a németek csatározása, Székesfehérvár és Buda 
elfoglalása, valamint II . Lajos király holttetemének feltalálása 
és eltemettetésének részleteiről. Ez adatai mutatják, hogy az 
általa használt forrásokra vonatkozólag időszakokat nem állít-
hatunk f e l ; nem lehet határozottan állítani, hogy a királyi 
udvarhoz történt szolgálatba állása előtt kizárólag csak hallo-
más, avagy az udvarnál töltött ideje alatt csupán csak személyes 
tapasztalat után írta jegyzeteit. Sőt ellenkezőleg, minden jel arra 
mutat, hogy különböző kútforrásokat nem időszakonként külön,
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hanem többnyire egyszerre is igénybe vette. Mert bajos lenne 
feltennünk, hogy pl. ifjú korában, midőn szülőhelyén és tanúlási 
helyein a régebbi időkre vonatkozó szóhagyományból merítette 
értesüléseit, hogy ugyanekkor saját korának egyes eseményeiről 
maga is nem nyert volna közvetlen tudomást, mit utóbb az illető 
helyen fel nem jegyzett volna. Éppen úgy bizonyos az is, hogy 
akkor, midőn a király kíséretében utazva, autoptikus adatait 
gyűjté, ugyanekkor egyes tényekre nézve, melyek előbb avagy 
egyidejűleg az országban történtek, másoktól is vett értesülése-
ket. M ár bogy csak egy példát említsünk, saját maga feljegyzé 
—  és ez ritkaság Szeréminél, — hogy felvidéki bolyongása köz-
ben miként értesült egy helyütt egy plébánostól II . Lajos király 
halálának körülményeiről, a melyet nem is késett művébe egész 
terjedelmében felvenni.1 Utazásai közben, valamint az udvarnál 
előkelő egyénekkel érintkezvén, ezektől bizonyára szintén nem 
egy tárgyban nyert szóbeli értesülést. A  szerbek táborozásáról 
és Czerni Jován viselt tetteiről és haláláról, — melyekre vonatko-
zólag szintén Szerémi képezi az egyetlen legkimerítőbb s legtöbb 
hitelt érdemlő forrást, — szintén oly módon értesült, mert nem-
csak a „fekete rácz“ -ot megsebesítő szegedi ember, hanem magok 
a János király pártján álló szerbek is hozzá fordúltak a király-
hoz benyújtandó kérelmeik elkészítése ügyében.

Egy szóval, szerzőnk legtöbb adatát úgy a tapasztalat-, mint 
másoktól nyert informatiókból merítette, s így nem lehet állí-
tani azt, hogy időszakonkint, avagy helyzetének változtával más 
és más forrásra lett volna utalva. Mert ámbátor kétségtelen, 
hogy az udvar szolgálatába való lépése előtt inkább a hallomás, 
azután pedig inkább a személyes tapasztalat képezte elbeszélé-
sének alapját és forrását; de nem kevésbé bizonyos az is, bogy 
életének e két szakában e forrásokat kölcsönösen felváltva is 
használhatta és azokból valóban merített is.

B)

Hátra van még, bogy e helyütt a Szerémi által használt 
for/ások hitelességét, megbízhatóságát vizsgáljuk. Történeti for-
rások hitelét a tények valódisága állapíthatja meg H a Szerémi 
egyes írók műveiből merített, s azoknak többé-kevésbé hiteles 
adatait átvette volua, úgy az illető írók adatainak kritikai 
méltatása után szerzőnk adataival is tisztában lehetnénk. Sze-
rémi azonban, mint tudjuk nem oly históriai compilator, ki 
művét mások művének át- vagy kiírása által alkotta volna, mert

1 M. Hung. Hist. I. 65. fej. ‘226. 1.
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ő  —  müvének csekély része kivételével —  saját korának törté-
netét írta meg, tehát quasi emlékíró gyanánt tekintendő. A z  em-
lékíró forrásaihoz pedig már magában véve is nehéz hozzá férni, 
annál kevésbé lehet azokat mérlegelni. Mindazáltal az általa egy 
teljes műbe foglalt adatokat, ha nem is közvetlenül, de közvetve 
bonczolgathatjuk. Szerző adatai ugyanis legalább hozzávetőleg 
önmagokban is nyomra vezetik a késő kori figyelmes olvasót, s 
egyrészt az előadás menete, formája és közvetlensége, másrészt 
pedig szerzőnek itt-ott útbaigazitásul szolgáló effatumai alapján 
a forrásokat legalább főbb vonásaikban megismerhetjük és tanul-
mányozhatjuk.

Csupán e körülmények alapján jelölhettük ki fentebb Sze-
rémi forrásait. Ezek útmutatása után volt lehetséges a kútfőket 
három osztályba sorozni, t. i. a régi hagyomány, az egykorú szóbeli 
értesülés és a személyes tapasztalat által jelölt osztályba. H ogy e 
forrásokat hitelesség szempontjából kellőleg méltathassuk, szük-
séges azokat egyenként általánosságban és részletesen vizsgálnunk.

a) A  régi hagyomány, mint történeti kútfő kétségkívül lég- 
megbízhatlanabb. Említők, s egyes részletekben is iparkodtunk 
kimutatni fentebb, hogy Szerémi mily mértékben használta e for-
rást. Helyzeténél és apparátusának hiányosságánál fogva a ré-
gebbi események elbeszélésénél mintegy rá volt utalva a hagyo-
mányra. Tehintve, hogy a szóhagyomány az emberöltők élénk 
phantasiája s egyesek ferdítése folytán elanyira megváltoztatja a 
történeti valót, hogy az legtöbbnyire inkább csak a költészet 
tárgyát képezheti; s minthogy továbbá a történeti tények 
hagyománynjá alakulva legnagyobbrészt oly változásokon mennek 
át, melyek az illető tény valószínűségét önként m egingatják: nem 
csoda tehát, hogy Szerémi e forrásból merített adatait a legke-
vesebb hitel illeti, s hogy ezek a történeti kritika próbáját leg-
kevésbé állják ki. M eg kell azonban jegyeznünk, hogy akkor, 
a midőn a hagyományból vett adatokat hitelesség szempontjából 
elitéljük, nem állíthatjuk egyszersmind azt is, hogy azok hiteles-
ségi jellegük híján is nem lehetnek becsesek. Sőt ellenkezőleg, 
igen is becsesek azok cultur-történelmi és irodalmi szempontból.

b) A  történeti bírálat szempontjából jóval fontosabbak azon 
adatok, melyeket szerző vele egykorú egyének szóbeli közléséből 
merített. Szerémi ugyanis nem lehetett szem- avagy fültanúja 
mindazon eseményeknek, melyek korában történtek ; s minthogy 
másrészt azon eszközök, melyek újabb időben az egyéneket a 
tőlük távol eső tényekről is oly hitelesen és kimerítően értesítik, 
— hírlapok és egyéb időszaki sajtó-termékek -  teljesen hiány-
zottak, könnyen érthető, mikép a látköréu kívül eső dolgokat 
illetőleg mások szó- vagy írásbeli közlésére volt utalva. Mennyire 
megbízhatlanok az ekként nyert értesülések; mennyi ferdítés
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csúszott be akarva avagy pusztán félreértésből e szóbeli közle-
ményekbe: erre nézve Szerémi műve legkézzelfoghatóbb tanúbi-
zonyság. Igaz ugyan, hogy nem minden közlemény, nem minden 
állítás volt elferdítve, s hogy a sok szóbeli forrásból igen becses 
adatok is kerültek napfényre; azonban nem kevésbé bizonyos az 
is, miszerint szerző egyszerű, naiv, hogy ne mondjuk szegényes 
ismeretköre, felfogása és ítélőképessége igen sokszor tévútra 
vezette. Szerémi mások közlése iránt nagy jóhiszeműséget gyako-
rolt. Éppen ezért, már tudós kiadója, AVenzel Gusztáv, helyesen 
jegyzé meg róla, h o g y : „azokban, miket Györgyünk csupán hal-
lomás után közöl, az ő hitele leggyengébb; s a történetíró, ki 
azokat netalán felhasználni akarja, csak nagy óvatossággal és 
gondos kritikai körültekintés után teheti ezt. Ilyenekben ő, mint 
mondám, igen hiszékeny volt.1*1

Valóban szerzőnket a szóbeli közlések útján szerzett adatai 
sokszor cserben hagyták. Csak a I I . Lajos király megölelésére 
és Corvin János gyermekeinek halálára vonatkozó elbeszélésére 
hivatkozunk. Már ezekből is láthatni, hogy ama korban az ország 
különböző részeiben mily mendemondák és légből kapott mesék 
voltak elterjedve, melyek az oly képzettségű egyéneknél is, milyen 
szerzőnk vala, hitelre találtak. A  szóbeli közlések útján szerzett 
adatok azonban, ha sok tekintetben nem állják is ki a hiteles-
ség próbáját, mindazáltal épp úgy, mint a hagyománynak elfer-
dített adatai, nem minden becs nélküliek. Szerémi a korában 
uralkodó nézeteket, elveket, meséket és mendemondákat is fel-
használta s megörökítette, és ez által beavat bennünket saját 
korának titkaiba. Ezen körülmény minden hibái mellett is emeli 
művének becsét, mert tévedéseiben is fontos adatokat nyújt cultur- 
históriai és irodalmi szempontból. A  X V I -ik  század elején ural-
kodó nézeteket s a történeti események felfogását, valamint a 
szájról-szájra járt históriai falsumokat Szerémi műve nélkül, ma 
már aligha ismerhetnénk, s bár igaz, hogy ez egykorú téves ada-
tok helyett a történeti kritika szempontjából inkább kívánatos 
lett volna az események pontos és egészen hiteles rajza, mégis 
az utókorra nézve nem egy becses aper?u lett megőrizve a téves 
és hibás közleményekben.

c) A  történeti kritika szempontjából az autoptikus adatok 
legbecsesebbek. Szerémi György legnagyobb részben korának ese-
ményeit írván meg, ezekben ő a memoire-írói magaslatra emel-
kedik, eltekintve stílusának, nyelvézetének és felfogásának min-
den hiányától. Mert az általa átélt és közvetlen tapasztalata 
után ismert eseményekre vonatkozó adatai hiteléhez semmi kétség 
sem férhet. Hitelességi szempontból tehát azon adatai legfonto-

1 Mon. Hung. H. I. Bevezetés. 23. 1.
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sabbak, melyeknek szem- és faltanúja vala, vagyis a melyekben 
szerző azt beszéli el, mit saját szemével látott, vagy miben sze-
mélyesen részt vett.1

Szerzőnk azon adatai, melyeknek forrását saját tapasztalata 
képezte, annál inkább hitelt érdemlők és fontosak, mert a mű 
egész terjedelmében bizonyít a mellett, miszerint az események 
szándékosan, rossz akaratból avagy bármily tendencióból elfer-
dítve, meghamisítva nem lettek. Szerémi papi állása, naivsága 
és egyszerű észjárása magában véve kizárja a dolgok készakarva 
való elferdítésének lehetőségét, sőt ott is, hol az események és 
egyének felől saját nézetét közli, látszik, hogy minden utógon-
dolat nélkül s jellem éből kifolyó meggyőződésből beszél. Már csak 
azon körülmény, mely szerint oly fontos tárgyakról, milyen János 
király és a szultán mohácsi találkozása, Buda ostroma stb. épp 
oly komolysággal és körülményességgel beszél, mint saját magá-
nak Perényi káplánjával történt verekedéséről; magában véve is 
elég bizonyíték naiv észjárása és lelkiismeretessége mellett. Nem 
lehet tehát szerzőnek hitelét az általa látott és tapasztalt dolgok 
iránt a legkevésbé is kétségbe vonni. És éppen azért, ha mind-
ennek daczára művében az autoptikus adatok között is itt-ott 
hibákat, vagy a valóságnak meg nem felelő ferdítéseket találunk, 
nem vonhatjuk le azokból azon következtetést, mintha szándékos 
ferdítés eredményei volnának azok, mert mindaz csak hitele mel-
lett méginkább tanúskodik. Ezek mutatják ugyanis legfényeseb-
ben azt, hogy szerző mennyi egyszerűséggel és közvetlenséggel 
írta le tapasztalatait. Ezekből láthatni továbbá hogy Szerémi 
csekély műveltsége és látköre folytán mint fogja fel az esemé-
nyeket néha ferde oldalaikról is, de mindig közvetlenséggel és 
naivitással. A  ferdeségekben korántsem rosszakarat, hanem csak 
sajátos felfogása nyilvánúl, mert vájjon lehet-e történet-hamisí-
tással vádolni azt. ki egyéniségének hibás szemüvegén eltorzítva 
avagy elferdítve látja a valót ? Szerémi egyes adatainak hibái 
tehát csak egyéb adatainak hitelét emelik.

1 W enzel bevezetése. 22. 1. (Mon. Hung. Hist. I. köt.)



III.

Szerémi chronologiája.

A  történelem anatómiájában —  ha szabad e kifejezéssel 
élni, —  a chronologia képezi azt a csontvázat, melyhez minden 
esemény fűződik s melyen a történeti tények kidomborodnak. 
M ár a legrégibb kor írói is felismerték a chronologia fontossá-
gát. mely nélkül az események valóban vakságban hagynak ben-
nünket. A  helyes és pontos időrend azonban szintén nem tarto-
zott a középkor történészeinek erős oldalai közé, és ez, tekintve 
a fennmaradt művek jellegét, éppen nem csoda. E kornak írói 
folyton eltértek a szoros értelemben vett történelemirástól úgy 
tárgy, mint alak tekintetében, s az események leírásánál mindent 
inkább szem előtt tartottak, csak nem a tárgyilagosságot, pon-
tosságot és a tényeknek megfelelő hűséget. A  legtöbb készült-
ségit és legkomolyabb középkori historikus kezében is inkább 
meseirássá fajúit az az irodalmi ág, mely mint az „élet mestere-4 
volt hivatva szerepelni. Az elferdített cselekmények, a phantasia 
által okozott meseképek, melyeknek halmazából állott ama kor-
szak csaknem összes történet-irodalmi terméke, nem szőrűit csak 
vajmi kevéssé is a chronologiára. A  krónikás volt e tekintetben 
még legpedansabb. 0  könyvének minden lapjára fel szokta volt 
jegyezni az évet, mert az idő haladása szerint írta a története-
ket, s ha elferdítette, avagy meghamisította is az eseményeket, 
szintén csak időrendben ferdített és hamisított. Legközelebb áll 
chronologiai pontosság szempontjától az emlékíró. Ez t. i. szin-
tén egykorú eseményeket jegyez fel, csakhogy nem egyidejűleg 
a történetekkel. De már maga az a körülmény, hogy időrendben 
adja a saját korában történteket, szükségképen utalja a cbrono- 
logia szem előtt tartására.

Szei-émi György emlékiratának a chronologia nem képezi 
gyenge oldalát És ezen körülmény, melynek beigazolását tűztük 
ki czélul az alábbiakban, egyik legékesebben szóló bizonyíték
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arra nézve, hogy szerző kezdetleges műveltségének, felfogásának, 
nyelvézetének és stílusának minden hiánya mellett is, becses 
művet hagyott hátra.

Szerémi összesen mintegy nyolczvanhét év (1456— 1543.) 
történetét tárgyalja,1 melynek folyamán összesen 67 é v s z á m o t  
említ. Ezen évszámok az általa jelölt időközre nézve a követke-
zőleg oszlanak m eg: 1456— 1500-ig terjedő időközre (44 évre) 
kilencz, az 1501— 1526-ig terjedő időközre (26 év) húsz, az 1527— 
1543-ig terjedő időközre (16 év) pedig h a r m i n c z n y o l c z  
évszám esik. A z  évszámok aránya mutatja legjobban, hogy szerző 
saját korának eseményeit illetőleg mennyivel jobban volt infor-
málva, mintsem a korát megelőző eseményekről. E zt egyébiránt 
munkájának terjedelme is igazolja. A z  1527-ik évet legtöbbször 
(8-szor), az 1528-ik és az 1529-ik éveket n é g y s z e r ,  az 1514-ik 
és 1521-ik éveket háromszor, az 1492-ik, 1493-ik, 1510-ik, 1522-ik, 
1523-ik, 1530-ik, 1533-ik, 1534-ik. 1536-ik, 1537-ik, 1540-ik, 1543-ik 
éveket kétszer, a többit egyszer említi. Végül az 1458— 1543-ik 
évi időközből nem említi az 1458— 1483-ik, 1485— 89-ik, 1491-ik, 
1495— 1499-ik, 1501— 1504-ik, 1507— 1509-ik, 1511— 1513-ik, 
1517-ik, 1519-ik, 1524-ik, 1531 2-ik éveket, vagyis összesen 
4 9 é v e t .

Bármily csekély is azon évek száma, melyek Szerémi művé-
ben találhatók, mégis tekintettel az általa felölelt időköz arány- 
lagos rövidséget nem vehetjük éppen kevésnek. Nem, főleg ha 
tudjuk, hogy szerzőnk, a mennyire figyelme és emlékező tehet-
sége terjedt, az események havát, igen sokszor napját, sőt néha 
óráját is feljegyzé. E  körülmény mutatja legjobban, hogy Sze-
rémi a chronologiai pontosságot nem ignorálta, s tudta azt, hogy 
az események fixirozása mennyire függ az évszámok kitételétől. 
H ogy azonban mégis oly sok helyt mellőzte az idő meghatáro-
zását, ezt, úgy látszik, nem annyira tudatlanság, mint inkább 
könnyelmű elnézésből tette. Mert lehetetlen azt képzelni is, hogy 
azon egyén, ki a művében foglalt események egy nagy részét a 
legpontosabban képes meghatározni, hogy azon egyén ne lett 
volna képes a többi eseményekre nézve is a kellő dátumot felje-
gyezni. Nem kell azonban szem elől téveszteni, hogy szerző 
jobbára saját emlékezete és mások értesítése után jegyezte fel 
korának dolgait, s így egyes események dátumát a feledékenység 
— e mindnyájunkkal közös hibánál fogva —  néha azt a legjobb 
akarat mellett sem tehette.

A  történész chronologiai pontossága annál nagyobb, minél

1 Szerémi műve elején mint első évszámot 1484-et említi, de tulajdon-
kép a Hunyadyak és Cilley közti viszály korától (1456. után) kezdi elbe-
szélését. (L. Emlékirata 1. és 2. fej.)
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inkább szorosabban fűzi az eseményeket valamely időközhöz, évhez, 
hó és naphoz. Szerémi igen sokszor használja a hó és nap sze-
rinti meghatározást. Rendszert azonban e tekintetben sem ismert, 
s míg egy helyütt meghatározza az évet és havat, nem jelöli 
meg a napot; másutt ismét megjelöli a hónapot vagy napot, de 
nem jelöli az évet. A z év egyes részeinek meghatározásával, mint 
általában a közép és újkori írók, ő is két módot használ, t. i. a 
régi római és a keresztény időszámítást. De az előbbivel egész 
művében csak párszor találkozunk. A  tényeket általában gyak-
rabban jelöli napok, mintsem hónapok szerint; míg ugyanis napi 
adata (római és keresztény számítás szerint együttvéve) 53 van, 
addig hónapok szerinti adata csakis 13 létezik. A z események 
napját római számítás szerint 3-szor, keresztény számítás szerint 
pedig 41-szer határozza meg. Csak egy példa van arra, hogy az 
esemény év, hó, nap és óráját is meghatározza.1

Vizsgáljuk már most, vájjon Szerémi tart-e bizonyos kor- 
tani sorrendet és ha igen, úgy művének mely szakaszai vannak 
chronologice több vagy kevesebb pontosággal szerkesztve, vagyis 
szerző mely eseményekről ad kortan tekintetében kevésbé vagy 
inkább megbízható tudósítást. Azután vizsgálni fogjuk azon vi-
szonyt, mely forrásai és chronologiája között létezik

Szerémi nagyobbára saját korának történetét írván, az esemé-
nyek előadásánál a kortani egymásutánt általában megtartja. 
A  történetek genetikai sorrendjében azonban bizonyos rendetlen-
ség uralkodik, mely első pillanatra kétségben hagy bennünket 
a felől, vájjon az szerzőnk a tárgy feletti uralkodás és bizonyos 
nézpontok szerinti csoportosítás, avagy a pontatlanság ered-
ménye-e. De ha szorosabban vizsgáljuk a mű tartalmát, könyen 
meggyőződhetünk arról, miszerint Szerémi egész compositiója e 
kettős tényező együttes eredménye. A  körülmény azonban, hogy 
a chronologiai sorrend be van tartva, a történeti anyag áttekin-
tését nagyban elősegíti; mert ámbár egynémely helyütt ki-kitér 
rendes elbeszélési medréből, de mindez nem történik a chrono- 
logia rovására. A  régi történeti tényeket nem keveri az újabbak 
közé, kivéve, ha valamely oly dolgot említ, melynek előadásánál 
egy régebbi eseményre kell hivatkoznia, avagy valamely remi- 
niscenciát kell felújítania. Egész művében páratlanúl áll azon hely, 
hol Zápolya viselt dolgairól szólva, alkalmilag annak egy pár-
beszédét is beigtatja, melyet a király nővérével folytatott, s 
melyben Györgyünk Hunyady Jánosról mond el bizonyos törté-
neti részleteket.2

1 Szerémi Emi. ir. 98. fej. (M. H. Hist. I. 345. 1.)
2 U. o. 67. fej. (I. 236— 239. 1)
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Már a Szerémi által használt dátumok fentebb közölt szám-
arányából is kitetszik, hogy az általa elbeszélt történeti anyag 
nem egyenlő időrendi pontossággal van előadva. A  legrégibb 
eseményekre vonatkozó jegyzetei a legkevesebb mérvben viselik 
magokon a kortani pontosság jellegét, minthogy e korszakra 
nézve nem rendelkezett szerző hiteles Írott adatokkal, hanem 
csupán a szóbagyományra és mások szóbeli közléseire volt utalva. 
Innen van, hogy az eseményeket nem képes időhöz kötni, s az 
1456-ik évtől 1500 ig terjedő, vagyis 44 évnyi időközből összesen 
csak k i l e n c z  év számadata van, hó szerinti n é g y ,  nap sze-
rinti meghatározott adata pedig k e t t ő  van.

Am a 26 évnyi időköz történetében, mely 1500-tól 1526-ig 
terjed, s melybe Szerémi ifjúkora és udvari szolgálatának kez-
dete esik, egészben 20 évszámot említ, vagyis busz esetben képes 
a történteket időhöz kötni. Már magában véve ezen körülmény-
ből is kiteiszik, hogy szerző saját kora történetének első felében 
mennyivel pontosabban értesült a tényekről, s kortanilag is meny-
nyivel alaposabb informátiót szerezhetett. M ég inkább mutatja 
ezt az a pontosság is, melyet a napi adataiban tapasztalhatunk. 
Szerzőnk e korra voaatkozólag összesen 6 napi adata van.

Végre az 1527-től 1543-ig terjedő időköz, vagyis azon ese-
mények vázolásánál, melyeknek Szerémi legnagyobb részt szemé-
lyes tanúja volt, chronologiája aránylag legpontosabb. E  korra 
egyedül az évszám adata, mint már említők, 38, havi adata 9, 
napi adata pedig 44 vagyon.

Mindezen adatok azt igazolják, hogy Szerémi forrásainak 
hitelessége és cbronologiájának pontossága között legszorosabb 
viszony létezik. Ott, hol forrása gyanánt a szóbagyományt és a 
szóbeli értesítéseket használta, chronologiája leggyengébb, ellen-
ben hol forrásait saját tapasztalatából és legközvetlenebb értesülésé-
ből merítette, ott kortana is szilárdabb.

M ég csak arról kell szólanunk, vájjon a Szerémi által je l-
zett időpontok belyesek-e, vagyis nincsenek-e hibái az események 
dátumaira nézve ? E  kérdést illetőleg mindenekelőtt azt kell 
tudnunk, miszerint Szeréminek nem valamennyi chronologiai 
adata ellenőrizhető. Életkorának második felére eső s jobbára 
János király történetére vonatkozó adatai ugyanis már csak 
azért sem ellenőrizhetők, mert e korra nézve az ő műve az egyet-
len és hiteles forrás. Ez által nem azt akarjuk mondani, mintha 
e korra vonatkozólag egyéb kútfők nem volnának, hanem, hogy 
bizonyos eseménycsoportra nézve részletesebb és behatóbb isme-
reteket szerzett szerzőnk, mint kortársai. Ez eseménycsoport alatt 
pedig János királynak utazásait és táborozásait értjük, melyek-
nél Szerémi, mint már fentebb kimutattuk, mint szemtanú sze-
repel. Ez utazásokat és táborozásokat oly apró részletekig ismer-
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teti, mint egy kortárs író sem, s ennélfogva valamint általában 
az eseményekre vonatkozó történeti adatai, éppen úgy kortani 
adatai sem hasonlíthatók össze más írókéival, szóval nem ellen-
őrizhetők.

Nagyszámú adatai azonban minthogy nem személyes tapasz-
talaton alapúinak s melyek nem Zápolya János viselt dolgaira vonat-
koznak, kortani hitelesség szempontjából vizsgálhatók és ellen-
őrizhetők. Ily adatai az V . László, Mátyás, II. Ulászló és II. 
Lajos királyok történetében találhatók, de találhatók a későbbi 
időben is. És ezeket, ha vizsgáljuk, Szerémi művének becsérté-
kére vonatkozólag újabb oldalról szerzünk meggyőződést. Ezen 
kortani meghatározásai ugyanis általában helyesek s a többi 
egykorú írókéval teljesen összhangzók. Hogy csak egy pár példát 
említsünk, Mátyás halálát ő is 1490. évre, Belgrád elestét ő is 
1521. évre, a mohácsi csatát 1526-ra, Czerni lován bukását 1527-re 
stb. helyezi.

Figyelembe véve azon kortani pontosságot, melyet szerzőnk 
minden hibái mellett is általában megtartani iparkodott, s mely 
által, főleg a saját maga által látott és tapasztalt dolgok felől 
oly hiteles és határozott adatokat juttatott az utókorra, Szerémi 
munkáját chronologiai szempontból a régi kor becses törté-
netírói productuma gyanánt tekinthetjük.



IV .

Szerémi emlékiratának hiányai.

Szerémi György művének nyelv- és stílusbeli hiányai csak 
belletrisztikai szempontból képeznek hiányt, s mint a külalak 
motívumai, minden kezdetlegességük daczára sem akadályoznák 
azt, hogy a mű a legbecsesebb történeti kútfők sorában foglal-
jon helyet. Valamely mű történeti értékét elvégre is nem a szép 
külalak adja meg, mert ez legfeljebb a tartalom szépségével és- 
hitelével együttesen emelheti annak becsét, hanem a béltarta-
lomban levő megbízható és hiteles adathalmaz. Szerémi műve azon-
ban nem csupán külalak, hanem tartalom tekintetében is hiányos. 
O is osztozik a legtöbb történész azon közös tulajdonságában,, 
mely szerint fény és árny oldala egyaránt létezik. Igen sok 
adata van, melyeket más egykorú íróknál hasztalan keresünk, s 
melyek hitelesség és általános történeti becs dolgában műve 
értékét nagyban növelik ; ezekre volt alkalmunk más helyütt 
rámutatni. De vannak szerzőnknek igen sok hiányai is, melyek 
ha nem is rontják le művének becsét, azonban mindenesetre 
kisebbítik azt.

Szerémi emlékiratának hiányai három osztályba sorozhatók. 
E  hiányok egyik részét azon adatai képviselik, m e l y e k  a 
t ö r t é n e t i  v a l ó s á g n a k  m e g  n e m  f e l e l n e k ,  a v a g y  
p u s z t a  k o h o l m á n y o k .  De van számtalan oly állítása is, 
m e l y  t ö r t é n e t i  t é n y  u g y a n ,  a z o n b a n  e l f e r d í t v e ,  
m e g m á s í t v a  k e r ü l t  k i  t o l l a  a l ó l .  Végre leginkább növeli 
művének hiányait azon körülmény, h o g y  t ö b b  k o r á b a n  
t ö r t é n t  f o n t o s  e s e m é n y r ő l  n e m  t u d ó s í t .

Midőn koholt és a valóságnak meg nem felelő adatokról 
szólunk, nem értjük ez alatt azt, mintha ez adatokat Szerémi 
koholta volna. O azokat csak naivsága és jóhiszeműségénél fogva 
közli. Nem ő azoknak szerzője, hanem maga a kor; Szerémi csak
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írásba foglalta azokat. Ily adatai példáúl a Mátyás király meg- 
mérgeztetéséről1, Corvin János gyermekeinek haláláról2, I I . L ajos 
királynak meggyilkoltatásáról3 szóló elbeszélései, melyek minden 
hitelt nélkülöznek. Ez elbeszélések nem egyebek a X V I . század 
első felében az alsó néprétegek körében elterjedt és hitelre talált 
mendemondáknál, melyek e korban, úgy látszik, szájról-szájra 
jártak. Szerzőnk azonban e szóbeli hibás adatok írásba foglalása 
által megörökítette ama téves híreket, melyek korát foglalkoz-
tatták s melyek az akkori közvéleményben fentartották magu-
kat. A  légből kapott, s minden alapot nélkülöző híreket Szerémi 
legnagyobbrészt maga is elhitte s mint valóságot akarta közleni. 
És ez a körülmény menti némileg eljárását De a történeti kri-
tika ez adatok felett mindannak daczára kénytelen pálczát törni, 
hogy szerző azokat nem rosszakarat, hanem jóhiszeműségből 
közli. Igaz ugyan, hogy e téves adatok cultur-históriai szempont-
ból becsesek lehetnek, s valóban azok is, mert a kor felfogása és 
észjárásáról nyújtanak kétségbevonhatlan bizonyítékokat, melyeket 
Szerémi műve nélkül ma már semmikép sem ismerhetnénk ; azon-
ban az ily adatok csakis a szerző hitelének és a mű becsének 
kisebbítésére szolgálnak.

A  mi Szerémi azon adatait illeti, melyekben a történeti 
tény elferdítve, megmásítva állíttatik az olvasó elé, ezek bár 
számosak, mégis csekélyebb jelentőségűek. A  forrás, melyből 
szerző ez adatait merítette, jobbára a szóbeli értesülés lévén, 
éppen nem csoda, hogy a történeti valóság elferdítve jutott tudo-
mására s megmásítva került ki tolla alól. Nem kísérelhetjük 
meg e helyütt vizsgálni azon adatokat, melyek hibái ezen alapon 
eredtek; de elég talán néhány helyét felütni szerző művének, 
hogy hibás adatait szinről-szinre szemlélhessük. Kezdjük műve 
elején. Ott, hol a Cilley megöletése után történt dolgokat adja 
elő, hibázik mindenekelőtt midőn azt állítja, hogy a Belgrádba 
érkezett V . László királyt Szilágyi és hívei meg akarták ölni; 
hogy a király félelmében esküdött meg azok előtt (tehát nem 
Szil. Erzsébet előtt) ott Belgrádban (tehát nem is Temesvárott), 
hogy Cilley ért bosszút nem álland. László nem is Temesváron, 
hanem Titel és Szegeden át tért még Budára4. Nem kevésbé van 
elferdítve Szeréminek V. László király halálára vonatkozó adata 
is. Szerinte Szilágyi a törökök ellen készül s Lajos hadával 
Budánál horgonyoz, midőn azonban a király a hajóra lép, legott 
követ köttet annak nyakára s a Dunába fojtatja.4 Hasonló fer-

1 Szer. Emi. 27. 1.
2 U. o. 39 43. 1.
3 U. o. 1 3 3 -1 3 4 . 1.
* Szer. Emi. 5. 1.
1 U. o. 8 9. 1.
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dítések sorába kell helyeznünk azon elbeszéléseit, melyek Anna 
királynő és Török Imre közti viszonyra,1 Corvin János özvegyé-
nek, Beatrixnak halálára,2 II. Lajos királynak a mohácsi csata 
előtti tetteire,3 stb. vonatkoznak.

A  mohácsi vész utáni korból már igen kevés ferde adata 
van szerzőnknek, mintegy világos jeléül annak, hogy forrásait 
már jobbára személyes tapasztalata képezte. Midőn azonban ez 
időszakra vonatkozólag azt látjuk egyrészt, hogy hiányos, ferdí- 
dett és a tények valódiságával nem egyező adatai úgyszólva 
többé elő nem fordúlnak, — ugyanekkor másrészt újabb hibák 
nyomára bukkanunk. Ezen újabb hibák Szerémi műve fentebb 
jelzett általános hiányainak harmadik csoportjába tartoznak.

A  krónikás, avagy emlékíró, bár saját korának eseményeit 
rajzolja, mégis, a tapasztalat szerint, gyakran jut oly helyzetbe, 
hogy nem minden tényről értesül akként, amint az történt. Ez, 
vagy a források megbízhatlanságából, vagy a közlők rosszakatú 
ferdítéséből, avagy végre félreértésből eredhet. Nem ritka azon-
ban az az eset sem, hogy valamely író a saját korában, saját 
hazájában történt eseményekről absolute nem bír tudomással. 
Ez esetben már nem annyira a források megbízhatlanságának, 
mint inkább az író szűk látkörének és ignoranciájának kell tulaj- 
donítni a hiányt. A  régi kor viszonyait tekintetbe véve, könnyű 
belátni, hogy a közlekedési eszközök silánysága, a mindenről oly 
kimerítően informáló időszaki sajtó teljes hiánya nagyban menti 
az illető idők historikusát. H a valaha, úgy Szerémi korában oly 
viszonyok között volt hazánk, mely a könnyű közlekedés és érint-
kezés lehetőségét, úgy szólva teljesen kizárta. A z  ország terüle-
tén végbement események híre ólom lábon já r t ; a vidékek elda- 
raboltsága és elszigeteltsége a lakosok szorosabb és gyakoribb 
érintkezését is lehetetlenné tette. Innen van, hogy bár szerzőnk az 
udvarnál, tebát a központban állott alkalmazásban, mégis sok 
távol eső, külső eseményekről vagy rosszul, vagy éppen nem 
értesült.

Hogy a hírek és tudósítások terjedése előtt akadály gya-
nánt fennforgó körülmények mennyiben járultak Szerémi művé-
nek hiányosságához, s hogy e mellékkörülmények -  avagy szerző 
egyéniségének tulajdonítandó-e inkább az a körülmény, hogy 
egyes kortörténeti adatok művéből egészen hiányzanak, —  ezt 
eldönteni ma már igen bajos. Kétségkívül sok részök lehet ebben 
az imitt említett mellékkörülményeknek is, de mindenesetre Sze-
rémi egyéni tulajdonainak sok része van ebben. Már számos

1 U. o. 39— 43. 1.
s U. o. 44. 1.
•1 U. o. 405. 1.
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létező adata is mutatja, liogy a szeme előtt történt dolgokat sem 
fogja fel helyesen, a tények jelentőségét kellőleg nem méltá-
nyolja, csekély dolgoknak nagyobb, és fontosabb körülményeknek 
kisebb jelentőséget tulajdonít. Mindez szellemi képzettségének 
hiányaiból magyarázható. Szerzőnk elvégre is egyszerű káplán 
volt, kinek összes műveltsége az akkori alsó papság képzettsé-
gének színvonalán felül nem emelkedett.

Ezeknek tulajdonítandó tehát, hogy Szerémi némely esemé-
nyeket nem vett, vagy nem akart venni tudomásul, mivel azok 
figyelmét elkerülték, vagy pedig, mivel feljegyzésre méltónak nem 
is tartotta. Főleg a bouyolódottabb s magasabb országos ügyek 
és diplomatiai viszonyok körűi mutatkozik legerősebben szerzőnk 
ignorantiája. Ezeknek, úgy látszik, nem tulajdonított különös fon-
tosságot, vagy néha talán a dolog természetéből folyó azon egy-
szerű körülménynél fogva, hogy a diplomatiai tárgyalások rend-
szerint titokban, vagy legalább is csak bizonyos körök tudomá-
sával folytak, — nem nyerhetett egykönnyen értesülést. Bármint 
álljon is a dolog mindenesetre nagyban csökkenti Szerémi müvének 
értékét az a körülmény, hogy pl. a Zápolya és I. Ferencz franczia 
király között folyt tárgyalásokról a legnagyobb felületességgel1, 
az 1527. évi olmüczi congressusról, sőt az oly nagy fontosságú 
tényről, milyen az 1538. évi nagyváradi békekötés volt, egy szó-
val sem emlékezik.2

Szeréminek nem csekély mérvben képezi fogyatékosságát 
végül n e m z e t i s é g e k  és  e g y é n e k  i r á n t i  e l f o g u l t -
s á g a .  Művében több helyt tapasztalhatjuk, hogy a magyarokat 
és szerbeket túlságosan dicsérő jelzőkkel halmozza el, míg más 
nemzetekről kicsinykedőleg, sőt olykor gúnyolódólag szól. Szélié-
ben használt jelző i tanúskodnak erről. A  németeket több ízben 
nevezi (vagy mások által nevezteti) „betyárt (latro 18. 1.), „leg- 
gonoszabb“ (pessimi, 19. 1.) epithetonnal. A  lengyel származású 
Ulászlót „szamár“ -nak (asinus 35. 1.) Devezi. A  tótok gúnyolá-
sára vonatkozólag két ízben is idéz egykorú, még pedig elég 
drasztikus közmondást (146. és 161. 1.). A  szerbeket ellenben 
,,myrmidon“ , „A chilles fajzata“ (37. 1.), továbbá nagyon tapasz-
talt, erős stb. (163. 1.) ékes jelzőkkel díszíti s vitézi tetteik által 
egészen el van ragadtatva.

E l f o g u l t a n  s z ó l  t o v á b b á  s z e r z ő n k  a k o r a b e l i  
a r i s z t o k r a t i á r ó l .  0  származásánál fogva a nép alsóbb osz-
tályához tartozván, ellenszenvvel viseltetett a nemesség iránt, mely-
ben ügyfeleinek nyomorgatóját és elnyomóját szemlélte. Korában já t-
szódtak le Dózsa forradalmának véres jelenetei, s így nem csoda,hogy

1 Szer. Kmlékir. 212. 1.
* W en zel: Szer. Einlékir. Bevezetés 31. 1.
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a levert és törvényhozásilag is elnyomott pórok iránt még inkább 
fokozott rokonszenvvel viseltetett. Innen van, hogy korának leg-
kimagaslóbb alakjai közöl is némelyeket, mint Perényi Pétert, 
Török Bálintot, Czibak Imrét stb. gyakran esküszegőnek (periu- 
rus), ostobának (stultus, stolidus), sőt igen gyakran betyárnak 
(latro) stb. nevezi. Magától Zápolyától sem képes legtöbbször — 
a király iránti sajátságos indulatánál fogva — a „szegény* (pau- 
per) jelzőt megtagadni.

V é g r e  n é m i  e l f o g u l t s á g o t  t a p a s z t a l u n k  S z e -
r é  m i n  é l  s a j á t  e g y é n i s é g é t  i l l e t ő l e g  is. H a csak egy 
futó pillantást vetünk művére, legott észrevehetjük, hogy szerzőnk 
saját személyiségét, a hol csak teheti, iparkodik előtérbe tólni. A  hol 
személyesen jelen volt, vagy a mit személyesen látott és hallott, 
mindenütt siet azt megjegyezni. A z  udvarnál való szereplését 
szintén szereti fitogtatni, s azon párbeszédeket sohasem mu-
lasztja el feljegyezni, melyeket ő a királyival, anagy annak főem-
bereivel folytatott. Saját személyiségének jelentőségét itt-ott túl 
is becsüli, midőn azt iparkodik feltüntetni, hogy némely dolgok-
ban a királynak tanácsadója, közbenjárója, avagy éppen megbí-
zottjaként szerepelt. Szeréminek Zápolyához való viszonyára 
vonatkozó kútforrásaink saját művén kivűl nincsenek, s így nem 
áll tehetségünkben e viszonyt pártatlan adatok alapján megvilá-
gíthatni. De a szerzőnk által közlött adatokból, míg egyrészt 
meggyőzetünk arról, hogy ő csakugyan közeli, sőt egészen bizal-
mas viszonyban állott a királylyal, —  addig másrészt csaknem 
épp oly kétségtelen tudomást szerezhetünk azokból arra vonat-
kozólag is, hogy Szerémi saját egyénisége iránti elfogultságból 
saját ténykedésének a valódinál nagyobb fontosságot tulajdonit. 
H ogy csak pár példát említsünk, elbeszéli Szerémi, hogy Tokaj-
nak 1528-ban történt megostromlására Zápolya Debreczenből 
egyenesen az ő követi jelentése és biztatása folytán indult;1 
hogy a király mennyire örült akkor, midőn vele Debreczenben 
(1528) találkozott;8 hogy midőn Zápolya 1537-ben Temesvárra 
utazott, a Budán hagyott urak működésének ellenőrzését ő reá 
bízta3, stb. Mindez kétségkívül nagyítva van előadva, s szerző 
saját egyéniségének befolyását és tekintélyét iparkodik illus- 
trálni. Mert ha egyes ügyekben oly bizalmas és közeli viszony-
ban állott királyához, úgy lehetetlen elképzelni, honnan van az, 
hogy néha sokkal fontosabb ügyekben nemcsak részt nem vett, 
s ily ügyekbe nemcsak be nem folyt, hanem azokról még csak 
tudomással sem bírt ?

1 Szer. emlékir. ‘207—211. 1.
2 U. o. 206. 1.
3 U. o. 304. 1.
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Szólnunk kellene még taláD e helyütt s z e r z ő n k n e k  v a l -
l ás i  e l f o g u l t s á g á r ó l .  Művének számos helye mutat arra. hogy 
általában minden nem katholikus vallásfelekezetnek ellensége volt, 
de a protestantismust leginkább gyűlölte. Tekintve azonban papi ál-
lását és a katholikus körökben ez idétt terjedőben levő protes- 
tantismus elleni általános és közös gyűlöletet, éppen nem lehet 
ezt Szeréminek nagyobb fogyatkozás gyanánt felróni De külön-
ben e helyütt nem a szerző egyéniségének, hanem művének mél-
tatásáról lévén szó, s főleg mível a vallásgyűlöletből keletke-
zett hibák művébe be nem csúsztak, ennek bővebb fejtegetését 
itt bátran mellőzhetjük.



y.
Szerémi jellemzése. Művének értéke.

i.
A  tőlüuk messze eső múltban élt embereket csak tetteik 

és egyéniségök emléke után ismerhetjük. Nehéz azonban eldön-
teni, vájjon a hőst-e, kinek csupán tettei, avagy az írót-e, kinek 
egyedül műve maradt reánk, —  könnyebb jellem ileg megérteni 
és megítélni. A  hősnél a tettek, az írónál a mű azon alap, me-
lyen a jellemet alakítani, kidomborítani s így szemlélhetővé tenni 
kell, de vájjon a hősi tettek, avagy az írói munkásság képezi-e 
bővebb forrását a jellem fejtegetésének? Szerémi György egyé-
niségének megismerése és megítélésénél azon szerencsés helyzet-
ben vagyunk, hogy alapul tetteinek emléke és írói munkásságá-
nak eredménye —  Magyarország romlásáról írt könyve — egyaránt 
rendelkezésünkre áll. Csak az sajnos, hogy e két tényező nem 
egyenlőkép van képviselve, s jellemének, egyéniségének bírálatá-
nál inkább irodalmi munkásságának eredményére, semmint viselt 
dolgaira és tetteire vagyunk utalva. Életrajzi adatai ugyanis oly 
csekélyek, bogy abból élettörténetének főbb mozzanatait is alig 
ismerhetjük és ezt a keveset is csupán saját művében elszórt 
jegyzeteiből meríthetni.

A  következőkben tehát iparkodni fogunk Szerémi jellemét 
mindenekelőtt tettei alapján fejtegetni, azonban minthogy az ada-
tok hiánya miatt e tárgyalásunk folyamán gyakran elvesztenénk 
a kellő irányadóul szolgáló alapot, mindig figyelemmel fogjuk 
tartani azon adatokat is, melyek művében foglaltatnak, s melyek 
szerző egyéniségére, felfogására és műveltségére legalább közve-
tett módon világot vetnek.

Szerémi a X V I . század tőről metszett magyar pap alakjá-
ban áll előttünk. Születése, életpályája és műve egyaránt tanús-
kodik a mellett, bogy a kezdetleges műveltség színvonalán felül
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nem emelkedett. Nyelvbeli ismeretei nem voltak szélesek. A  ma-
gyar nyelven kívül a latin és szerb nyelvet beszélte. De mennyire 
tökéletlen volt még e nyelveket illetőleg is képzettsége, azt a 
latin  nyelv kezelése mutatja. A  szerb nyelvet — az e nyelvnek 
akkori fejlettségi fokához képest — tisztán beszélte, s ezt kétség-
kívül még szülőföldjén, a Szerémségben, sajátította el.

Egyéniségének uralkodó jellemvonásait a magyar és szerb 
nemzetiségek és a demokratia iránti rokon-, az aristokratia, az 
idegen nemzetiségek és a protestantismus iránti ellenszenv képezi.

Mély hazafiságának és nemzete iránti szeretetének legnagyobb 
tanúbizonyságát adta ákkor, midőn megírta müvét az országnak 
romlásáról. Munkájának csaknem minden egyes lapján meglátszik 
a rokonszenv, melylyel a nemzet sorsa iránt viseltetik; dicséri 
Mátyást, korholja a romlást előkészítő utódait, de szidja főleg 
azt az aristokratiát, a mely versengése és czivakodásával tönkre 
tette az országot. Minden idegen befolyásnak ellensége vök 
elannyira, hogy midőn II . Lajos trónját és életét veszté, ő ké-
szebb az előtte oly hibásnak ismert aristokratia egyik legemi- 
nensebb képviselőjének, Zápolya Jánosnak, szolgálatába állani, 
csakhogy a német I. Ferdinánd iránti ellenszenvét ez által is 
bizonyítsa. Rendíthetlen hazaszeretetét azonban nemcsak maga-
tartása, hanem azon szavai is igazolják, melyeket müvében itt- 
ott feljegyezve találunk. A  vele érintkezett főuraknak nem egy-
szer tett 'szemrehányást, ha azokat a király vagy a hon iránti 
kötelességeik teljesítésében ingadozni látta.1

A  szerbek iránti rokonszenvét szerzőnknek származási viszo-
nyaiból magyarázhatjuk. A  Szerémségben már azon időben nagy 
számmal laktak szerbek, kiket gyermekkorából Szerémi bizonyára 
jó l ismert, mert nyelvöket is elsajátította. E nép sorsát különös 
figyelemmel kíséri egész művén át, s tetteiket híven feljegyzi. 
Már Mátyás alatti szereplésükről is bőven tudósít,2 Czerni Iován- 
ról pedig egyetlen kútfő sem szolgáltat oly részletes és meg-
bízható informatiót.3 A  János király pártján levő szerbekről 
s híres vezérök Radich Bositynak viselt dolgairól szintén bőven 
értesít4. De szerzőnk és a szerbek között úgy látszik kölcsönös 
volt a rokonszenv, mert vele azok mindig szívesen érintkeztek, 
sőt kérvényeiket is. melyekkel olykor-olykor Zápolyához járúl- 
tak, vele szerkesztették.5

Szerémi a nép embere lévén, legkevésbé sem csodálható, 
hogy a népnek, melyhez születésénél fogva tartozott, barátja,

1 Szeréuii Emlékirata. 162. és ‘206— 207. 1.
2 U. o. 20— 23. 1.
3 U. o. 1 2 5 -1 7 3 . 1.
* U. o. 214. stb. 1.
5 U. o. 143. 1.
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pártfogója maradt. Rokonszenve legélesebben s legszabadabban 
nyílvánúl Dózsa pórháborujának előadásában. A z elnyomott jobbágy-
ság küzdelmét élénk részvéttel kiséri, s Dózsát mintegy nemzeti 
bőssé avatja. A  pórhad bukásában a nemzet bukása előjelét 
látja és egész meggyőződéssel kiált fe l: ,.Ez jele, olvasóm, hogy 
a magyarok tönkre vannak téve.111 A  nép iránti előszeretetét csak 
növelhette azon körülmény, hogy gyakori utazásában igen gyak-
ran volt azok szívességének tanúja, s velők különben is igen 
gyakran érintkezett.

A  nép iránti rokonszenvéből Szeréminek mintegy önként 
eredt az aristokratia elleni gyűlölet. A  korában élt főurakat sok 
bűn súlya nyomta, s mindez szerzőnk szemében, ki a nép embere 
volt. csak fokozottabb alakban tűnt fel. A z urak pártoskodása 
II. Ulászló és II. Lajos korában tetőpontra hágott, s a nemze-
tet Mohácsnál ért óriási csapás egyik főtényezőéül már Szerémi 
korában is az aristokratia tekintetett. Dózsa pórjainak levere- 
tése és leigázása pedig már előbb is lerontá a népbarátok sze-
mében az urak népszerűségét. Innen van, hogy a paraszt eredetű 
Szerémi is ellenséges indulattal viseltetik kora aristokratái iránt, 
mindannak daczára, hogy pályáját oly urak udvarában kezdte, 
milyenek Bánfi Jakab. Perényi Ferencz voltak.2 Említők már 
fentebb, hogy a kortárs főurak legkiválóbbjairól is mily megve- 
tőleg s gyakran gyalázólag szól. A  hatalmas Czibak Imrével 
személyesen is összetűzött,3 Perényi Péter korholása miatt pedig 
ennek káplánjával formális verekedésbe keveredett.4

Az idegen nemzetiségek iránti ellenszenvéről már ott szól-
tunk, hol szerzőnk művének általános hibáival foglalkoztunk, s 
így azt e helyütt bátran mellőzhetjük. Nem hagyhatjuk azonban 
figyelmen kívül jellemének azon sajátságos vonását, mely a pro- 
testantismus elleni gyűlöletben nyilvánúlt. Papi állása könnyen 
érthetővé teszi ezt, főleg ha szem előtt tartjuk azon vallási türel-
metlenséget, mely a X V I . század első felében mindenfelé napi-
renden volt. Szerémi általában minden más vallásfelekezet, de 
főleg a protestáns felekezetek határozott ellensége volt. Ez ellen-
séges indulat megfejtését azonban kétségkívül magában a kor-
ban találja, melyben szerzőnk élt, s az akkori viszonyokat tekintve, 
aligha róható fel egyéni elfogultságának. Hisz éppen korában, 
és pedig az ország rendéinek többsége hozta ez új felekezet ellen 
a legkegyetlenebb törvényt, mely újkori törvényhozásunkban 
valóban páratlan, s melyhez hogy véres emlékek nem igen fűződ-

1 U. o. 69. 1.
2 U. o. 85. és 131. 1.
3 U. o. 207. 1.
* U. o. 162. 1.
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nek, ezt egyedül csak a mohácsi vész után beállott zavaroknak 
tulajdoníthatni. Nem csoda tehát, hogy Szerémi, ki testestől lel-
kestől a X V I . század elfogult gyermeke, a hitújítás minden 
jelenségeiben nyílt szakadást, s minden protestánsban elitélésre 
méltó eretneket látott.

Szerémi jellemének egyik legkiválóbb vonását ura és királya, 
Zápolya Jáuoshoz való hűsége és ragaszkodása képezte. Udvari 
lelkészi állását tekintve, könnyen mngfejthetőnek tarthatnék 
azon közeli viszonyt, melyben ő a királylyal állott, s anélkül, 
hogy ebben jellemének valamely sajátos vonását keresnők, talán 
elégnek látszanék, ha hűségét és ragaszkodását csupán állásából 
kifolyó eredménynek tartanánk. Azonban ha csupán arról érte-
sülnénk, hogy szerzőnk mint udvari káplán csak egyházi dolgait 
végezte, s hogy csak mint lelkész kisérte a királyt utazásai- és 
táborozásaiban, továbbá hogy a király az egyházi szertartások 
körén kívül vele talán nem is érintkezett: úgy bizonyára jogosúlt 
lenne a feltevés, hogy a Szerémi és a király közötti viszony nem 
egyéb az úr és szolga közötti viszonynál.

De szerzőnk műve egészen másról tanúskodik. Ebből látjuk 
ugyanis, hogy ő Zápolyában nem egyszerűen urát és királyát, 
hanem a nemzeti királyok utolsó tagját, az ország bukásának 
élő tanúját, s a nemzet szenvedésének részesét tekintette. Sze- 
rémiben, a mióta csak Zápolya szolgálatában állott, a lelkiatyát 
legyőzte a hazafi, s a királynak inkább barátja, jóakarója, mint-
sem lelkésze volt. Igaz, hogy művében saját személyének tekin-
télyét és befolyását itt-ott túl is becsüli, s nagyobb fontosságot 
tulajdonít fellépésének és szavainak, mint valóban lehetett; azon-
ban éppen ez is bizonysága annak, hogy a király iránti jóindu-
lata mily mérvben nyilvánúlt. H ogy ő mily lelkes híve és sorsá-
nak mily élénk figyelemmel kísérője volt, ezt művének csaknem
minden sora mutatja. Képes a nálánál hatalmasabb emberekkel 
összetűzni, vitatkozásba bocsátkozni, ha azokat királya iránt 
ingadozni látja ;1 képes az ellenséges város kellő közepén beval-
lani, hogy ő Zápolya híve, s képes életét veszélyeztetni, csak-
hogy szemébe vágja az árulás és hitetlenség vádját a Ferdinánd- 
párti magyaroknak.3 Utazásaiban, a hol csak lehetett, mindig 
Zápolya érdekében korteskedett, s hűségének és buzgalmának 
nem legutolsó tanújelét adta akkor, midőn a kassáikat a Ferdi- 
nándhoz való átpártolásról lebeszélni iparkodott.11

Zápolya iránti hűsége és jóindulata nem akadályozta szer-
zőnket abban, hogy ott, hol királyának tetteiben hibát, ferdesé- 
get, vagy a nemzetre veszélyes tények fejlődését látta, rosszalá-

1 U. o. 162. és 207. 1.
2 U. o. 195. 1.
3 U. o. 197— 199. 1.
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sát ne nyilvánítsa. Minthogy Szerémi művét minden valószínűség 
szerint Zápolya halála után állította egybe, s minthogy utóbb 
hihetőleg Ferdinánd pártjára állott, e kettős körülmény teszi 
megfejthetővé azt, hogy egyrészt Zápolyaról a többnyire részvét 
sajátos hangján, másrészt pedig itt-ott Ferdinándról is rokon- 
szenvvel szól.1 Hűsége azonban Zápolyához, ennek haláláig, állandó 
maradt, bár nem nyert semminémű kitüntetést avagy méltóságot, 
jóllehet erre akkor, midőn a királyhoz szegődött, mint maga 
bevallja, némileg számot tartott.2

II.

Szerémi művének tartalmát s egyéniségének uralkodó jellem -
vonásait ismerve, nem lehet érdektelen e helyütt még a z  á l -
t a l a  a l k o t o t t  m ű n e k  k ú t f ő i  m i n ő s é g é t  és  á l t a l á -
n o s  t ö r t é n e t i  é r t é k é t  m e g h a t á r o z n i .  Emlékiratokban 
gazdag történeti irodalmunk első és legkülönösebb termékét 
kell, hogy lássuk a műben, melyet Szerémi reánk hagyott. 
Általában ismeretes, hogy hazánk a X V I I . és X V I I I . szá-
zadbéli memoire-irodalma idegen, franczia minta után indúlt, 
annál feltűnőbb tehát a X V I . századbeli káplán fellépése, 
ki csekély műveltsége és szűk látköre folytán, menten min-
den idegen befolyástól, egy alakilag ugyan hibás, de tartalmilag 
mégis becses mű szerkesztésére fog tollat, hogy korának esemé-
nyeit egybefog alva, előadja az ország hanyatlásának phasisait s 
feltárja a nemzeti egység bukásának szomorú tényét.

Minthogy nagyobb részt korának történetét írja, ő is hatása 
alatt áll mindazon külső és belső tényezőknek, melyek minden 
kornak még legfelvilágosúltabb emlékíróját is befolyásolják. Szer-
zőnkre azonban korának erkölcsi hatása aunál nagyobb, minél 
csekélyebb saját látköre, műveltsége és Ítélőképessége. Mindazon 
hibák tehát, melyek a kortárs írókat jellemzik, nála töinörűltebb, 
fokozottabb és határozottabb alakban jelentkeznek, s ez müvének 
becsét sokban csökkenti. A  kritika kívánalmai szempontjából mű-
vét kifogástalannak korántsem vehetjük, mert téves állításai és 
adatai hibáinak legecclatansabb tanújelét képezik; a tények 
felfogása és megítélése pedig nála még oly naiv és kezdetleges, 
hogy azok mentségére csakis kora és egyénisége szolgálhat. De 
történet-kútfői minőségét minden hibái sem képesek megin-
gatni. K ora  történetének bizonyos részére ő képezi az egyetlen 
és leghitelesebb forrást, s ez művének becsét a politikai törté-
net szempontjából mindenkorra biztosítja.

Majdnem nagyobb azonban ennél müvének culturhistóriai

1 U. o. 138— 139. 1.
2 U. o. 151. 1.
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értéke. Ha müvét nem latin, hanem magyar nyelyen írja, úgy ez 
történeti és irodalmi becs tekintetében messze felülmúlná mind-
azon műveket, melyeket a X Y I . századbeli magyar irodalom fel-
mutatni képes. Senki nálánál hűebb képét hazánk X Y I . század-
beli viszonyainak egy műbe foglalva nem adta, s ebben legna-
gyobb írótársán, Yerancsicson is túl tett. Mindazok ugyanis, kik 
e korban történetírással foglalkoztak, a bon határán kívül és 
belől, mint Verancsics, Broderics, Zermegh, Brutus, Tubero stb. 
emelkedettebb szempontból idézhették és bírálhatták az esemé- 
ményeket; több tapintatot és kritikai érzéket tanúsíthattak a 
történeti compositio körül; szóval írhattak és valóban írtak is 
alakilag és tartalmilag tökéletesebb m üveket: de az akkori köz-
élet jó  és rossz oldalait, a nemzet közép- és alsó osztályának 
helyzetét, nézeteit és felfogását, s az őket foglalkoztató eszméket, 
a közöttök élő hagyományt, szóbeszédet és mondákat oly közvet-
lenül és oly behatóan senki sem ismerteti, mint szerzőnk. Bátran 
ki lehet mondani, hogy általában összes hazai kútfőnknek éppen 
abban rejlik legnagyobb cultur-történeti hiányossága, hogy csupán 
csak a külső politikai tényeket, s nem a nemzet beléletét rajzol-
ják. Szerzőnk ellenben nem hogy belehelyezkednék, de sőt inkább 
benne él azon népies légkörben, melynek kinyomata egész müvén 
érezhető.

És éppen ebben rejlik művének egyik legfőbb becse. Oly 
emlékirati művek — melyek az illető kort, a melyben Írattak, 
általánosságban és a szerző képzettségéből folyó többé-kevésbé 
magasabb nézpontok szerint ismertetik, — nagy számmal létez-
nek a különböző időkből, de oly mű, melynek szerzője az alsóbb 
néposztályok felfogása, látköre és nézletvilága szerinti eredetiség-
gel rajzolja valamely kor történetét, csak egyetlenegy van, s ez 
Szerémi. Csupán ő képes bennünket mintegy visszavezetni saját 
századába, hogy feltárja előttünk annak viszonyait és eseményeit. 
Művét olvasva, önkéntelenül megjelenik lelki szemeink előtt a 
X Y I . századbeli káplán, ki durva latinsággal, naiv felfogással s 
csaknem minden kritika nélkül beszél nekünk egyenlő közvetlen-
séggel történeti tényt és mesét egyaránt, s fenhangon mondja: 
„Bocsássatok meg nekem durvaságomért . . .‘ll „Nézzétek el, ha 
valami illetlenség vagy durvaság eredt toliamból . . .“ 2

Szerémi művének jelentősége és becsértéke úgy korának 
belső és külső története, mint általában a X Y I . század cultura- 
lis fejlettsége szempontjából el nem vitatható. Csupán a feldol-
gozási mód, a compositio s az adatok hitelessége kell, hogy szi-

1 U. o. 30. 1.
s U. o. 401. 1.
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gorú kritika alá vétessék mindannyiszor, a midőn adataira építeni 
akarunk. Általános hitele azonban, mint kortárs-irónak nemcsak 
meg nem ingatható, de sőt kortörténeti adatai a X V I . század 
múltjának legbecsesebb támpontjait képezik. „M ert ámbár Sze-
rémi tudósítása — itéli egyik jeles tudósunk —  nem képe-
sek minket a X V I . századbeli magasabb társaság színvonalára 
emelni, mégis sokról értesítenek, mit más kútfői munkákban nem 
találunk, s mi a többi kútfők tudósításaival egybefoglalva, nemes 
kritikai megbírálás mellett igen alkalmatos arra, hogy általa 
azon, hazánk történetében oly fontos, időről sokkal részletesebb 
és életteljesebb korrajzt nyerjünk, mint az volt, melyet mind-
ekkoráig arról birunk.“



Utószó

Amikor 2011-ben Dudás Gyula születésének 150., illetve halálának 
100. évfordulóját ünnepeltük, módunk volt kiadni a zentai születésű törté-
nész két alapmunkáját. Az egyik A zentai csata klasszikus reprint volt, míg
a másik az általa szerkesztett kétkötetes Bács-Bodrogh vármegye egyetemes 
monográfiája CD-ROM formájában kiadott hasonmás. Az egyik elsősorban a 
zentaiaknak kedveskedett nem mindennapi csemegével, a másik pedig a 19. 
század végi bácskai történetírás kiemelkedő teljesítményének volt hivatott 
emléket állítani, ugyanakkor igazságot is szolgáltatni, hiszen a kutatók, illet-
ve a helytörténet kedvelői leginkább a Borovszky-féle vármegye monográfiát 
szokták forgatni, ha korabeli kiadványok között keresgélnek.

Akkor nem szerepelt egyértelműen kitűzött feladatként Dudás egyéb 
munkáinak újbóli megjelentetése, ám két évvel ezelőtt, a Dózsa György féle 
felkelés 500. évfordulója közeledtével felvetődött, hogy talán érdemes lenne 
folytatni, mégpedig Dudás Szerémi György emlékirata című tanulmányával, 
egyrészt mert Szerémi írása a felkelés egyik – sok szempontból érdekes és 
értékes – forrása, másrészt pedig a tanulmány a történész bölcsészdoktori 
(phD) disszertációjaként íródott, egyfajta belépőt jelentett hát számára a tu-
dós társadalomban. Bár a reprintet nem tudtuk a Dózsa-jubileum évében ki-
adni, nem mondtunk le szándékunkról, mert e második ok elég nyomósnak 
tűnt, még akkor is, ha nem számíthat a szélesebb közönség érdeklődésére 
– mint ahogyan akkoriban sem, amikor Dudás kiadta –, inkább a már említett 
vármegye-monográfiához hasonlóan a kor tudományos életének egyik sajátos 
lenyomata. Egyúttal a Dudásról alkotott képet szeretnénk vele árnyalni, hi-
szen korabeli tudóstársai részéről nem egyszer érte kritika, mely szerint elég 
szabadon bánt a forrásokkal, azok értelmezésével – tulajdonképpen tudós 
mivoltában bírálták! – ezért fontos számunkra megvizsgálni, hogy doktorje-
löltként mennyire vette komolyan majdani hivatását.

Munkája nem teljesen előzmények nélküli, hiszen nem eredeti kézirat 
alapján dolgozott; Szerémi „emlékiratát” Wenzel Gusztáv adta közre 1857-
ben ilyen cím alatt: Szerémi György II. Lajos és János királyok házi káplánja
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emlékirata Magyarország romlásáról 1484–1543. Wenzel maga is rövidebb
elemzés alá vette az írást, ám bőven maradt vele kapcsolatos tennivaló, s
Dudás többek között ezért választotta értekezése témájául ezt az elsősorban
érdekessége miatt értékes késő középkori magyar történelmi forrást, de az is
nyilvánvaló, hogy témaválasztásában valaki biztatta is erre, akinek személye
azonban egyelőre ismeretlen előttünk. Nem utolsósorban Dudás témaválasz-
tását saját származása is meghatározta: történetírói érdeklődése kezdettől
fogva mindvégig a bácskai és szerémségi vidék múltja felé irányult – nem
látjuk semmi jelét, hogy a nagy magyar történelmi témák, kérdések kísértés-
be hozták volna, ami pedig talán nagyobb szakmai hírnevet hozott volna neki;
így megmaradt „vidéki” történésznek, aki szenvedve tűrte a maga választotta
sorsot, ugyanakkor viszont kereste a szenzációt, az érdekes témákat, mert 
ezek kutatásával, publikálásával el tudta érni azt, hogy a tudományos világ 
számon tartsa, ha nem is vette túlságosan komolyan, hiszen soha nem tudott 
bekerülni az akadémiai körökbe. 

Szerémi emlékirata éppen ilyen témaként kínálkozott, hiszen olyan
korszakot dolgoz fel, amely a Délvidék szempontjából különösen izgalmas,
mozgalmas és sorsfordító volt, gondolunk itt elsősorban a Dózsa-felkelés,
Jovan Nenad „cár” ténykedése, nem utolsósorban pedig a mohácsi csata kö-
vetkezményeire.

Más krónikásainkhoz képest maga a szerző is színes, szokatlan egyéniség 
volt. 1490 körül született a szerémségi Kamancon (Kamenica), amely akkori-
ban szőlőművelésről ismert virágzó mezőváros, emellett a szerémségi huszita
mozgalom szellemi központja. Apja Corvin János jobbágya volt, ezért alacsony
származása miatt nem remélhetett látványos felemelkedést.  Gyulán tanult, ahol
1508 és 1513 között kórusvezető volt, majd 1513 körül pappá szentelték. 1514
után Perényi Ferenc nagyváradi püspök káplánja, majd 1520-ban a királyi ud-
varba került. 1521-ben Báthori András, egy évvel később pedig Bánffy Jakab
káplánjaként szolgált a Délvidéken. 1523 és 1526 között Aradon kanonok, majd
II. Lajos udvari káplánja, a mohácsi vereséget követően pedig ugyanilyen minő-
ségben Szapolyai János szolgálatába állt, s követte őt Lengyelországba. 1541-
ben viszont már – a sorsdöntő pillanatokban – Budán találjuk, szemtanúja volt 
tehát a város török kézre kerülésének, majd Izabella királyné kíséretében Er-
délybe ment. Verancsics Antal biztatására valószínűleg itt írta meg „emlékiratát 
Magyarország romlásáról” (Epistola de perditione Regni Hungarorum) 1545 és 
1547 között. Az utolsó, róla szóló adat szerint 1548-ban a bécsi egyetemre írat-
kozott, valamikor az ezt követő években halt meg.

Emlékiratát latinul írta, igen rossz, emellett „magyarul gondolkodó” 
nyelvezettel. A szövegben különben is elég nagy számban találunk magyar,
illetve szerb szavakat is (Szerémi jól tudott szerbül, hiszen szülőhelyén szer-
bek is éltek; Dudás egyébként külön írást szentelt annak a kérdésnek, nem
volt-e esetleg szerb, ám ez a kétely mindmáig megmaradt).

Írásának forrásértéke elvárásainktól függ. Feljegyzései természetszerű-
g y g g )

leg a 16. század első évtizedétől 1543-ig részletezőek, hiszen ezeket az ese-
ményeket kortársként részben közvetlenül is megélte, vagy ha nem, azok sze-
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replőit hallgathatta. Ha magasabb szintű történeti összefoglalót várunk tőle,
csalódnunk kell, hiszen ehhez hiányzott a megfelelő képzettség, de talán nem
is volt ilyen szándéka. Munkáját nem előzte meg komolyabb adatgyűjtés, nem
előre megfontolt szerzői szándék érlelte kéziratát, inkább Verancsics rábe-
szélése, ezért emlékirata nem rendszeres, folyamatos mesélés, hanem inkább
jeleneteket, epizódok sorakoztatott fel. Nem törekedett hiteles adatok rögzí-
tésére, hanem az eseményekről, személyekről gyűjtött véleményeket, ítélete-
ket, hiedelmeket, mendemondákat örökítette meg, amire viszont mozgékony,
beszédes alkata, természete, az alacsonyabb társadalmi osztályokkal való
kapcsolatai alkalmassá tették. Történetei gyakran nem hitelesek (sőt olykor 
kitaláltak!), de érdekfeszítőek, lebilincselőek, szuggesztív hatását nem rontja
túlságosan naiv tudálékossága, saját személyének előtérbe helyezése sem. 

Bár a kéziratot közzé tevő Wenzel is szólt röviden annak jellemzői-
ről, ám Dudás volt az, aki igen részletezően kitért mind erényeire, mind hiá-
nyosságaira, beleértve az emlékirat szerkezetét, nyelvezetét, tartalmi-kritikai
elemzését, s magának Szeréminek a személyét is. Miközben betekintést nye-
rünk módszereibe, annak alapján, ahogyan ezt tette, azt is elképzelhetjük,
mennyire élvezte mindezt: később, történetírói pályafutása során – mint már 
mondtuk – ő is a szenzációt, a különlegest kereste a Délvidéken, többféle
megnyilatkozásaiból az is kiderül, mennyire bántotta az az igen lesújtó, leke-
zelő, sztereotip kép, amely erről a vidékről a köztudatban kialakult, s jómaga
is megfeszítetten dolgozott, hogy ezt az előítéletet eloszlassa, sokszor türel-
metlenül, nem kellő utánjárással, óvatossággal, mi több, gyakran felületesen
kutatott, illetve értékelt, ami persze mit sem von le teljesítményéből.

Nem sokkal Szerémi emlékiratáról szóló disszertációja megjelenése után 
kiderült, hogy érdekesmód vele párhuzamosan még ketten foglalkoztak ezzel a
témával: Szádeczky Lajos (Szerémi György élete és emlékirata. Budapest, 1892)
és Erdélyi László (Szerémi György és emlékirata. Történelmi forrástanulmány.
Budapest, 1892). Szádeczky eredetileg szintén a nyomtatott változat elemzését 
végezte el, de mivel már az elején egy sor hibát valószínűsített, amelyek a köz-
zététel során keletkeztek, szükségesnek találta, hogy az eredeti kéziratba („bécsi
kódex”) is betekintsen. Erdélyi néhány hónappal megelőzte őt munkája kiadásá-
val, s Dudáshoz hasonlóan ő is a Wenzel által közzétett változatot vizsgálta, de
jóval kritikusabban, ezért Szádeczky – bár neheztelt rá, amiért megelőzte – álta-
lában elismerően szólt róla („az eddigieknél nagyobb és jobb munka”), míg Du-
dást csak néhány lábjegyzetben említette meg kimondottan tévedéseire utalva.

Szerémi emlékirata közlések-részközlések formájában folyamatosan
jelen van, pl. Bori Imre is közzétett egy válogatást (Szerémi György emlék-
irataiból. Újvidék, 1996), s olykor-olykor jelentkezik szerző, kutató, aki újra 

p gy g (p y gy

felfedezi, saját diszciplinája szemszögéből vizsgálja meg (ilyen pl. Csorba
Dávid: Mohács – egy „mesemondó” szemével: Emlékezeti rétegek Szerémi 
György Epistolájábaná . Nyíregyháza, 2012), ám kritikai kiadás – bár többen 
is tervezték – mindmáig nem készült, pedig ennek alapján Dudás munkáját 
is könnyebben tudnánk értékelni. Disszertációja újbóli kiadásával talán mi is
hozzájárulunk ahhoz, hogy ez valamikor a jövőben megtörténjék. 

                     Pejin Attila
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