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A történeti emlékezet szubjektív, a történe-
lem folyamának értelmezését minden eset-
ben az eseményeket megélő emlékező kul-
turális gyökerei, érdekviszonyai és művelt-
sége formálják szerves egésszé. Ez a jelleg-
zetesség kiválóan megfogható az alacsony 
származású, de magát a királyi udvarba 
küzdő Szerémi György jól ismert művében 
is. Az 1540-es években megírt Epistola de 
perditione regni Hungarorum (avagy szé-
lesebb körben használt címén a Magyaror-
szág romlásáról) viszonylag későn, a 19. 
században vált csak ismertté s lett egyúttal a 
történészek és irodalomtörténészek vitáinak 
tárgya. Szerémi művét a kutatás a legtöbb 
esetben gyanús történeti értékkel rendelke-
ző fabulaként kezelte, amely számos pontat-
lansága, tárgyi tévedése miatt kordokumen-
tumként, történeti forrásként csak igen ne-
hezen használható fel. Az általános véle-
mény szerint annál inkább alkalmas műve-
lődéstörténeti, kultúrantropológiai vizsgála-
tokra: a mű valóságos „késő-középkori rém-
regény", hallomások, pletykák, sztereotípiák 
és rémhírek kusza keveréke, amelyeket az 
udvari káplán jó írói vénával formált egysé-
ges egésszé. 

Csorba Dávid esettanulmányokat tar-
talmazó kismonográfiája ehhez az érzelem-
től sem mentes vitához szolgáltat újabb 
támpontokat. Célja az, hogy Szerémi György 
művének leginkább 30. és 31. fejezetére (a 
szávaszentdemeteri ütközetre és előzmé-
nyeire) fókuszálva vegye vizsgálat alá a kor 
történetszemléletét. A mű első részében a 
vizsgálati módszerek ismertetése mellett ki-
fejti saját véleményét is Szerémi históriájá-

ról: az Epistolát az emlékirat kategóriába 
sorolható „vegyes típusú" munkaként érté-
keli. Ebben a napló, az emlékirat, a történeti 
novella elemei keverednek, de a kortörténet 
korai példájaként is értelmezhető. Szerémi 
nagyobb részben hallomásélményei, kisebb 
részben olvasmányai alapján szerkeszti meg 
leírását saját kora eseményeiről, emellett 
pedig természetesen a személyes tapaszta-
lás hatása is elő- előbukkan, ami azonban 
legalább húsz év távlatából már jelentősen 
torzul. Csorba már a könyv elején hangsú-
lyozza azt a később részletesebben is kifej-
tett jellegzetességet, hogy noha az Epistola 
számos motívumot kölcsönöz az Iliászból, a 
Nagy Sándor-regényből és a Bibliából is, 
egyik fontos forráscsoportja a szerémségi 
létben megjelenő szájhagyomány és a népi 
hiedelemvilág volt. Ebben természetesen 
nagy szerepet játszik, hogy a többnyelvű 
Szerémi György ebből a multikulturális, ha-
tárvidéki közegből származott, annak érték-
rendjét, attitűdjeit is magában hordozta, s 
így megközelítése regionálisnak tekinthető. 
Tárgyi tévedései bőven vannak tehát, de 
mivel a szerémségi közeget jól ismeri, ezek a 
tárgyi tévedések mindig egységesek és kö-
vetkezetesek. A helyzetet pedig csak tovább 
színesíti, hogy az említett ismeretanyag a 
klasszikus skolasztikus egyházi műveltségre 
rakódott rá udvari papunk esetében. 

Szerémi művén a szerző jól alátámasz-
tott megállapítása szerint egyfajta összees-
küvés-elmélet vonul végig. Az ország törté-
netének egyik legfontosabb, ám végzetes 
időszakát megélő emberként önkéntelenül 
is moralizál: a királyi udvar bennfentesei 
bűnbakként, az ország elveszejtőiként je-
lennek meg leírásában. A bukás okai a ma-
gyar politikai vezetőréteg hűtlenségében és 
hataloméhségében, nekik köszönhetően a 
török veszély elbagatellizálásában és a Ma-
gyarországra érkező németek erkölcsi zül-

AETAS 28. évf. 2013. 2. szám 2 0 3 



Figyelő GULYÁS LÁSZLÓ SZABOLCS 

löttségében jelennek meg. Persze gyorsan 
hozzá is tehetjük: a magyar köznemesség 
körében az idegenellenesség egyáltalán nem 
volt új keletű fejlemény. Jól mutatja Sze-
rémi véleményét az a pejoratív, gúnyos 
megközelítésmód, ahogy korának nagyjairól 
beszámol. A szerinte törtető, félművelt és 
ravasz emberként számon tartott Bakóczot 
származására utalva csak a „kerékgyártó" 
jelzővel és a „törökösség" vádjával illeti, de 
Szatmári György is megkapja a maga „kal-
már", ahogy Szálkái László is a neki kijáró 
„varga" jelzőjét. Tomori Pál még inkább elő-
térbe kerül: ő már nemcsak egyszerűen 
bűnbak, hanem az a személy, akinek csele-
kedeteiben a katasztrófa is kódolva van, aki 
legfontosabb elősegítője az ország bukásá-
nak. Nem véletlen, hogy szerepét a bajban 
hangsúlyozni, a szórványos katonai sike-
rekben pedig kisebbíteni igyekszik. 

Szerémit a szerző véleménye szerint leg-
jobban Tomori személyiségének kettőssége, 
„csuhássága" foglalkoztatja. Ennek eredmé-
nye a többször hangoztatott „Cseribarát" 
gúnynév is, amely azonban nem csak az ő 
munkájában jelenik meg. A negatív megkö-
zelítés már csak azért is érdekes, mert a kor 
forrásai szerint Tomori jó katona, kiváló 
szervező volt, a pápától levélben pedig még 
a „vitéz" és „ájtatos" jelzőket is megkapta. 
Későbbi adatok alapján személye a koraúj-
kori délvidéki néphagyományban Kapiszt-
rán Jánossal fonódott össze. 

Csorba értékelése szerint Szerémi udvari 
papként alapvetően idegenkedett a szerze-
tesektől, leginkább a ferencesektől, akiket 
egyébként a 15. században amúgy is széles 
körben tudatlannak tartottak. Az Epistola 
szerzője ennél is messzebb megy: kollabo-
ráns viselkedéssel vádolja őket, és ebben a 
gondolatban megjelenik egy népi hiedelem 
hatása is, miszerint Szulejmán a ferencesek 
közé vegyülve kémlelte volna ki Budát. A 
szerző megállapítása szerint ez a motívum 
(a nép közé álruhában vegyülő nagyvezér) a 
közel-keleti folklórból származik, és Má-
tyással kapcsolatosan balkáni közvetítéssel 
Magyarországra is eljutott. 

A bajok okozóival, azaz az udvarral 
szemben előtűnik a másik oldal is, akik kö-
réből Szerémi is származik, és akikkel teljes 
mértékben azonosulni is tud: a szerbek, 
akiket udvari papunk Achilleus nemzetsé-
geként (trákként, míg másoknál ez mürmi-
dón formában szerepel) jellemez. Olvasatá-
ban a rácok a romlás lehetséges elhárítói, a 
katonai események mindig pozitív résztve-
vői voltak. Ez az állásfoglalás egyértelművé 
teszi számunkra kulturális identitását. 

A szerző hosszasan és érdekfeszítő mó-
don elemzi a szávaszentdemeteri ütközetek 
Szerémi-féle megfogalmazásának szimboli-
káját. Az egyik legfontosabb ilyen szimbó-
lum a farkas. A török Ferhád basát a törté-
net szerint ugyanis a csata előtt figyelmezte-
tik: vigyázzon a farkasokra, mert azok felfal-
ják majd a törököket. A basa félelmében 
megbetegszik, elbújdosik, majd meghal. A 
leírt esemény már csak azért is figyelemre-
méltó, mivel más beszámolók szerint a csa-
tában súlyos sebet kapott, és azután halálo-
zott el, illetve ismerünk arra is adatot, hogy 
Konstantinápolyban a csata után végezték 
ki. A farkas képe összetett szimbólumrend-
szert takar, és a keresztény, az iszlám, a 
germán és a balkáni szimbolikában is fontos 
tényező. A szerző azonban arra az egyértel-
mű kapcsolatra is felhívja a figyelmet, hogy 
a Tomoriak egyik oldalágának címerállata 
szintén a farkas volt. 

A fentiek mellett más forrás is párhu-
zamba állítható a történettel. Seherezádé 
148. éjszakájának meséje a farkasról és a 
rókáról szintén megjelenik Szerémi narráci-
ójában. Ebben a farkast a róka egy szőlő 
melletti gödörbe csalja, amit a szőlősgazda 
ásott, hogy csapdába ejtse a vadállatokat. 
Ezek után nem meglepő, hogy az Epistola 
leírása alapján Ferhád a vereség után szin-
tén egy szőlő alatt rejtőzött el. Szerémi le-
írásának másik ilyen keleti forrása a Ferhád 
és Sirin címet viselő szerelmes történet le-
hetett, amely a Balkán török uralom alatt 
élő szláv népei körében ismert volt. A törté-
netben szereplő farkasnak azonban van egy 
hazai vonatkozása is: a „farkast kiáltani" 

204 



Egy 16. századi mese és forrásai Figyelő 

(lupum proclamare) kifejezés mögött ugyan-
is a színlelt megfutamodással történő csel-
vetés katonai parancsa rejtőzik, és Szeré-
minél is csak a szávaszentdemeteri jelenték-
telen (ezek szerint a pap értelmezésében 
színlelt) vereség után aratják a magyarok az 
igazán fényes győzelmet. 

Ha a keresztény művelődés felé fordu-
lunk az udvari pap elbeszélésében megjele-
nő források ügyében, Taurinus 1519-ben 
Bécsben megjelent, a parasztháborút leíró 
Stauromachiája mutatható még bizonyosan 
ki. Tomori például, akárcsak az említett 
munkában Bakócz, nem akarta elfogadni a 
parancsnoki kinevezést. Egy másik, nyugati 
motívum pedig a harmincadik fejezet elején 
szereplő, Szerémi és Tomori között lefolyó 
beszélgetéshez kapcsolódik. Csorba szerint 
az itt említett „tűzköpenybe csavart rossz 
tanácsadók"-at Dante Commecúrijából köl-
csönözték. Ebben az esetben már nem való-
színű, hogy valóban Szerémi György koráb-
bi olvasmányát érhetjük tetten: az amúgy is 
„életszagú" jelenetben a Tomori szájába 
adott mondat minden bizonnyal valóban 
elhangozhatott. 

Műve összefoglaló fejezetében Csorba 
Dávid lényegre törő módon értékeli Szerémi 
György történeti koncepcióját, megállapít-
va, hogy az nem áll össze szerves rendszer-
ré: a pap előadása érdekfeszítő mesefüzé-
rekből álló erőteljes személyiségképeket, a 
hazai táj és sors regényes korrajzát, a rom-
lás ethoszát felvonultató profetikus, de 

pesszimista hevülettel, „békaperspektívá-
ból" megfogalmazott alkotásként értelmez-
hető. Ami azonban igazán jelentőssé teszi, s 
amire a szerző végig a hangsúlyt helyezi írá-
sában: Szerémi műve a 16. századi művelő-
déstörténet és folklór páratlan kincsesbá-
nyája, amelyet eddig méltatlanul lekicsi-
nyeltek. Remek példa arra, hogy a történeti 
emlékezet milyen sokrétű forrásokból táp-
lálkozva, mennyire komplex módon épül 
fel. 

Csorba Dávid dolgozata, amelyet precí-
zen szerkesztett névmutató, gondosan válo-
gatott képanyag és rövid, német nyelvű re-
zümé zár le, izgalmas olvasmány. A szerző 
bámulatos mennyiségű magyar és külföldi 
szakirodalmi és forrásanyagot vonultat fel 
elemzése során. A mű szövegében tett, szé-
les körű tájékozottságról árulkodó tematikai 
kitérők ugyan nagy figyelmet kívánnak az 
olvasótól, de a szálak szerencsére soha nem 
maradnak elvarratlanul. A munka módszer-
tani szempontból is jelentős: megmutatja, 
hogyan kell egy ilyen jellegű forrást kultúr-
történeti szempontból szisztematikusan val-
latóra fogni. A magyar történelem egy vita-
tott korszakába nyújt érdekes - nem politi-
katörténeti vonatkozású - betekintést, így 
forgatása mind a történettudomány, mind a 
művelődéstörténet iránt érdeklődőknek 
számos érdekességet tartogathat. 
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