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Brodarics István 1480 körül született Szlavóniában, kisne-
mesi családban. Iskolázottságának, nyelvtudásának és jól 
megválasztott párfogóinak köszönhetően fényes karriert 
futott be, melynek során a korabeli Európa szinte vala-
mennyi uralkodójával, fontosabb politikusával és jelentő-
sebb tudósával, művészével megismerkedett. 1539-ben a 
magyar főpapi elit tagjaként, váci püspökként érte a halál. 
Nemcsak az életpálya rendkívüli, de az a hat évtized is, 
amely Brodarics születése és halála között eltelik. Születé-
sekor a Hunyadi Mátyás kormányozta Magyarország Euró-
pa egyik legjelentősebb középhatalma, a király udvara pe-
dig a humanizmus fellegvára; halála után két évvel viszont 
Buda már a töröké, az ország pedig másfél évszázadra há-
rom részre szakad. Brodarics István ennek a sorsfordító bő 
fél évszázadnak egyik legfontosabb szemtanúja, aki nem 
csak átélte, de alakította is korának eseményeit, de ami ta-
lán ennél is fontosabb, írásaiban be is számolt róluk. 1526-
ban az ország kancellárjaként vett részt a mohácsi csatá-
ban, az ütközetről írt beszámolója a magyar historiográfi a 
egyik legfontosabb szövege. Több száz levele pedig nem 
csak egy európai látókörű humanista gondolataiba enged 
betekintést, de elkalauzolja olvasóit a korabeli nagypolitika 
legfontosabb eseményeinek sűrűjébe, királyi udvarokba, 
veszélyes diplomáciai utakra és országos kérdéseket érin-
tő titkos tárgyalásokra is. 

Kasza Péter több mint tíz éve foglalkozik Brodarics István 
irodalmi és politikai tevékenységével. Számos konferen-
cia-előadás és cikk mellett 2012-ben jelentette meg Broda-
rics levelezésének kritikai kiadását. A történész-fi lológus 
szerző imponáló forrásismeretre alapozott, olvasmányos 
stílusban megírt, számos új eredményt felmutató Broda-
rics-életrajza méltán tarthat igényt nemcsak a korszakkal 
foglalkozó történészek, irodalom- és művelődéstörténé-
szek, de a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is.
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Előszó

Egyszerű szakdolgozatnak indult. Konzulensem, Lázár István ja-
vasolta 1997 tavaszán, hogy latin szakos diplomamunkámat írjam 
Brodarics és Piotr Tomicki levelezéséből. Ekkorra már olvastam 
Umberto Eco híres könyvét a szakdolgozatírás rejtelmeiről, amiből 
sokat tanultam, de azt nem állíthatom, hogy hittem az olasz mes-
ternek, aki szerint a jól megválasztott szakdolgozattéma olyan, mint 
az első szerelem: nehéz kiverni a fejünkből, és évekre, évtizedekre 
meghatározhatja gondolkodásunkat. Opponensem, Szörényi László 
javaslatára ugyan még a védés évében született a dolgozatból egy to-
vábbfejlesztett konferencia-előadás, de azt hiszem, még akkor sem 
fogtam gyanút, pedig máris működésbe lépett a másik ecói maxima. 
Eszerint a szakdolgozat olyan termék, amiből semmit nem kell el-
dobdni: később kijöhet belőle akár egy-két tudományos cikk is. Visz-
szatekintve ma is határozottan állíthatom, hogy a dolog részemről 
alkalmi kalandnak indult. Aztán valahogy mégis másként alakult.

A Brodarics-kutatás az évek alatt disszertációvá ért, amit 2008-
ban Szegeden védtem meg. A kötet, amit az Olvasó most a kezében 
tart, sokat merít ebből a hét évvel ezelőtt készült dolgozatból, de 
nem azonos vele. Vannak fejezetek, amelyeket szinte teljes egészé-
ben átemeltem onnan, másokat jelentősen átalakítottam vagy kibő-
vítettem, mert az újabb kutatások fényében már mást és másképp 
gondolok róluk. Végül vannak fejezetek, amelyek kifejezetten ebbe 
a könyvbe készültek. El kell ismernem, hogy Econak volt igaza, aki 
azt is mondta, hogy a megfelelő szakdolgozati témából némi átdol-
gozás után akár könyv is lehet. A védés után én ebben még nem 
voltam biztos. Nekem akkor úgy tűnt, megírtam egy doktori érte-
kezést, összegeztem benne, amit a témáról elődeim tudtak, és ahol 
lehetett és adataim voltak, igyekeztem kibővíteni, esetleg helyesbíte-
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ni állításaikat. Azt gondoltam, ennek a történetnek vége, és mindent 
elmondtam, amit a témáról tudni lehet vagy érdemes. Tanulmányo-
kat lehet írni belőle, de egy egész könyvhöz nincs elég anyagom.

Pedig az igazi fordulat csak ezután következett. Egy CH-ösztön-
díj jóvoltából egy hónapot kutathattam Bécsben, és a Haus-, Hof- 
und Staatsarchiv Hungarica-anyagában több mint harminc, addig 
teljesen ismeretlen és kiadatlan Brodarics-levelet találtam. Vilá-
gossá vált, hogy szisztematikus kutatásokkal az anyag tovább gya-
rapítható. Belevetettem magam a gyűjtőmunkába és az eredmény 
minden várakozásomat felülmúlta. Csak a bécsi levéltárakban több 
mint száz levelet találtam, nem beszélve a korábban is ismert doku-
mentumok eredeti kéziratairól. Ez a mennyiség új távlatokat nyi-
tott a Brodarics-filológia számára. 

Az MTA Irodalomtudományi Intézete hosszú évek óta tervezte, 
hogy össze kell gyűjteni és kritikai kiadásban megjelentetni Broda-
rics teljes levelezését, és ebben a programban számoltak az én közre-
működésemmel is. Bécsi kutatásaim előtt azonban ez nem jelentett 
volna többet, mint a már korábban, különböző helyeken megjelent 
szövegek összegyűjtését, kéziratokkal való összevetését, illetve ki-
egészítését néhány időközben előkerült darabbal. Hozzávetőlegesen 
180–190 levélről lehetett szó. A Bécsből előkerült százegynéhány 
levél tehát óriási többletet jelentett és mind mennyiségében, mind 
minőségében megváltoztatta a készülő kiadás dimenzióit. 

Több éves gyűjtő- és kutatómunka eredményeként a kritikai kia-
dás 2012 nyarán jelent meg, és összesen 348 Brodarics által vagy neki 
írt levelet tartalmazott. Ebből az óriási anyagból több mint 150 volt a 
korábban teljes egészében kiadatlan dokumentum. A kritikai kiadás 
készítése és jegyzetelése közben fogalmazódott meg bennem, hogy 
talán mégis érdemes Brodaricsról egy új életrajzot írni, mivel olyan 
tekintélyes mennyiségű újabb forrás került elő vele kapcsolatban, 
ami indokolja és lehetővé teszi a korábbi életrajzi megközelítések 
alaposabb felülvizsgálatát és újraértékelését. Jelen kötet tehát bizo-
nyos értelemben egy több mint másfél évtizedes kutatás összegzése, 
de döntően mégis a kritikai kiadás hozadékának kell tekintenünk.

Egy ilyen sokrétű, sok országot és intézményt érintő vállalko-
zás nem lehet sikeres megfelelő háttér és segítség nélkül. Nagyon 
sokaknak tartozom köszönettel, valamennyiük felsorolása megha-
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ladná az előszó kereteit, a legfontosabbakról azonban, akik közül 
néhányan már nincsenek közöttünk, szót kell ejtenem. 

Mindenekelőtt fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Broda-
rics-levelezés összegyűjtése Waczulik Margit szívügye volt, de 
betegsége meggátolta őt e munka folytatásában. Szeretném azt 
remélni, hogy örömmel venné kézbe azt a monográfiát, mely az 
általa megálmodott kritikai kiadás nélkül nem jöhetett volna létre. 
Komoly veszteségként élem meg, hogy Kulcsár Péter, aki disszer-
tációm egyik opponense, majd a szövegkiadás egyik lektora volt, 
ennek a kötetnek a megjelenését már nem érhette meg. Kérlelhe-
tetlen, de mindig jó szándékú és igazságos bírálatai nagyon fognak 
hiányozni. Szeretném azt hinni, hogy az elkészült kötetet megelé-
gedéssel olvasta volna. 

Köszönöm Szörényi László és Jankovics József kollégáim és 
mentoraim bizalmát, hogy kezdő kutató koromban bizalmat sza-
vaztak nekem, és rám testálták a kritikai kiadás elkészítését. Nél-
külük ez a könyv sem született volna meg. Első lengyelországi ku-
tatóútjaim Petneki Noémi segítsége és lengyeltudása nélkül sokkal 
nehézkesebbek lettek volna. A bécsi levéltári kutatásaim során 
pedig főképpen Fazekas István segítségére és tanácsaira számíthat-
tam, aki nélkülözhetetlen és készséges támasza volt minden Bécs-
ben dolgozó magyar kutatónak. 

A fél Európára kiterjedő kutatást számos ösztöndíj segítségével 
tudtam megvalósítani: római, müncheni és nürnbergi kutatásaimat 
Klebelsberg-ösztöndíjak tették lehetővé, a bécsi levéltári munkát 
több CH- és két OeAD-ösztöndíj segítségével valósíthattam meg, 
Horvátországba és Lengyelországba pedig MÖB-ösztöndíjak jó-
voltából jutottam el. A kritikai kiadást Bolyai ösztöndíjasként ké-
szítettem el, jelen monográfia megírását pedig egy második Bolyai 
ösztöndíj tette lehetővé.

A könyv írása során nagy segítséget és inspirációt jelentettek azok 
a visszajelzések, amelyeket kollégáimtól és hallgatóimtól kaptam. Az 
elmúlt években több alkalommal is lehetőségem nyílt beszélni a 
könyv egyes fejezeteiről részint a Pécsi Tudományegyetem Régi Ma-
gyar Irodalom Tanszéke által szervezett csütörtök esti műhelysze-
mináriumok keretében, részint az Irodalomtudományi Intézet nagy 
múltú felolvasóülésein, Szegeden pedig több kurzust is vezettem 
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Brodariccsal kapcsolatban. Ezek az alkalmak segítettek átgondolni, 
tisztázni bizonyos problémákat. Sokat javult a szöveg hála lektorom 
és barátom, Varga Szabolcs éles szemű észrevételeinek. Ehelyütt sze-
retnék ezért köszönetet mondani kollégáimnak és hallgatóimnak 
mindazért, amit nekik köszönhetek: hozzászólásaikért, véleményü-
kért, kritikájukért és biztatásukért, hogy a könyvet, Brodariccsal 
szólva, tökéletesebbre „nyesegethessem és csinosíthassam”.

Végül, de nem utolsó sorban hálával tartozom Szüleimnek, akik 
lehetővé tették és támogatták, hogy a filológusi pályát válasszam, 
valamint családomnak, elősorban feleségemnek, Sárának, aki nél-
kül ez a kötet soha nem készült volna el. Nekik és a kötet kéziratá-
nak lezárása idején született Vilma lányomnak ajánlom ezt a köny-
vet, csekély viszonzásul mindazért, amit tőlük kaptam.
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